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,-Det er en Mar gevinst installere
trygghetsalarmer.
utplassere flere alarmer en de 20 i dag , for vi vet hva de
koster Enebakk kommune er vanskelig.
Kommunen har hatt en prøveperiode siden
1. september i 1jor. Prøvetiden skal nä evalueres. Pleie- og omsorgsavdelingen jobber i
disse dager med en evaluering som skal vre
ferdig til neste mote i helse- og sosia1styit
den 27. mars.

A

Heise- og sosialsjef Inger
Haagaas i Enebakk kommune kommer med denne
gledelige meldingen til
Vignett. Hun vii altsä gâ
inn for at de trygghetsalarmene som er plassert ut
kan fortsette a fungere.
Om del er mulig A øke
bruken av antall trygghetsalarmer, er vanskelig A svare pa. For del er ingen
budsjetlpost som heter
trygghetsalarmer pa helseog sosiaibudsjettet. Del er
takket vre velviije i pieieog omsorgsavdelingen som
har gjort det mulig a fA til
denne prøveperioden. -- Det
er en flott gave vi har fAtt,,
men kommunen fAr ekstrautgifter. Vi vii imidlertid gjø sier
sA godt vi kan,
re
Inger Haagaas.

Etter det helse- og sosialsjefen kjenner til, har det
vrt størst behov.....for
trygghet salarmer pd
ettermiddags- og kveldstid.
Om natten har del vrt
mindre bruk av trygghetsalarmene. En av Arsakene til
at alar rmen brukes, er at
eldre føler seg ensomme og
utrygge.
Ikke kostnadsoversikt
En forutsetning for A ha
trygghetsaiarm, er at man
har telefon. Kun i et tilfelle
har vi assistert ved innleggeise av telefon. Kostnaden for pøve-prosjektet
har jeg foreiøpig ikke. Vi har
funnel dekning for dette ved
omprioritering av andre
budsjettposter.

Umotivert void
Natt til lørdag bie to
Oslogutter pa besøk i
Enebakk utsatt for umotiveil void.De to haiket fra
Soiheim Cafe til RAken
da del skjedde.
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Klokka var cirka 02:00
om flatten da de var pd
vei hjem til stedet de
besøkte. De fant ut at de
yule haike for A forske A
fA kortere reisetid hjem.

Synsprove
BriIIer/kontaktlinser
Medlem av Norges Optikerforbund
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- Trygghetsalarmene koster
ikke brukeren noe. NAr del
gjelder bruksmønsteret av
alarmene, viser det seg a
vre forskjellig. Noen
ganger feil alarrm. Andre
ganger er del ikke nødEn personbil stoppet opp
etter at de hadde haiket
en stund. En av de som
var med i denne bilen
gikk ut av bilen og
sparket ned den ene av
Osloguttene uten noe
forvarsel og Arsak.
Spark I skrittet
Deretter stod den andre
gutten for tur. Han fikk
virkelig gjennomgA. -- Han
ble sparket i skrittet,,
forteiler Knut Bjømstad,,
vakthavende ved Enebakk
lensmannskontor til Vignelt. Begge slapp unna
alvorlige skader.
Som om ikke dette skuiForts. siste side (1)

vendig a rykke ut- ting kan
oppklares med toveiskommunikasjon. Mens i
andre situasjoner er del
nødvendig A rykke ut. For a
Mare A innstallere flere
trygghetsalarmer, er del nØ-

dvendig med flere ressurser, sier Inger Haagaas. -ppFor A Mare A installere flere trygghetsalarmer er det
antagelig nødvendig med flee-re ressurser, sier Inger Haagaas.

Lokalavisa 101
seker
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annonsekonsulent (vi kar)
Har du 44std pd-viIje, er du glad I a snakke med
folk? Hardu bil?
- Da er du den rette.
Erfanng fra avis ikke nedvendig. Full opplring
vil bli gitt.
Tiltredelse snarest.
Nrmere opplysninger cm stillingen kan fás ved
henvendelse til Ella eller Solveig pa tlf. 92 65 50.
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Leifen

Carl Thomas

Gudstjenester 11.44. mars
Søndag 11 mars:
11 :00:Stranden Bedehus,
Flateby, v/ øvstegArd.
Etter gudstjenesten:
menighetens Arsmøte,
kirkekaffe.
11:00: Mari kirke v/
Helgenheim.
Onsdag 14. mars:
19:30: Mari Kirke.
Fastegudstjeneste
vi Helgenheim.
SkriftemAl.
Nattverd.

Med norsk tale

en film av PAUL og
GATAN BRIZZI

Hei pA deg Leifen
Mamma, pappa, Richard og
Ronni gratulerer deg med
19-Arsdagen den 7.mars.

Magne

clu4(Jar
men vi tar fortsatt med bilen
vAr til Dehli gArd
for at du skal lege dens sAr
Vi som ble gjest pA festen
takker jo ogsA for det
forresten.

Torsdag 8.3.
B) 18:30 Viva Villaveien
V) 20:30 Mannen fra
Berlin

Sondag 11.3.
B) 16:30 Asterix og Caesars overraskelse
B) 18:30 Viva Villaveien
V) 20:30 Mannen fra
Berlin

Henry Ruud
fyller 75 Ar tirsdag 13. mars.
Vi gratulerer vAr kjre morfar med dagen.
Hilsen
Hilde, Bente, Ase Marit og
Unni.

Hei Magne
Gratulerer med 21 Arsdagen
som var 4. mars
Hilsen
W- gjengen

Magne Wenli
22 Ar
Hei og hopp
"Juven" er topp
Gratulerer med dagen den 4.
mars. Vi kommer alle!
Hilsen gjengen.

Tenk at Nadja fyller 16 Ar,
hun har fAtt bAde pupper og
lAr og det gjør at Petter fra
konseptene gAr, og mamman
din fAr grAtt hAr.
Grattis den 4. mars,
hilsen oppholdsted nr. 33.

Linda Weng
Stub 'erud

fyller 6 Ar 9. mars
Gratulerer med dagen
Hilsen Jørgen, mamma og
pappa.

HJELM
ER INN
UANSETT
ALDERSTRIN N

gallerne tilbake.
FILMEN HAR NORSK
TALE
Denne ukens filmer byr pA
noe for enhver smak, ogsA
mye action og spenning i
filmen MANNEN FRA
BERLIN med Gene Hack
man i hovedrollen. Handlingen foregAr I Berlin,
hovedsete for den kalde
krigen. En historisk fredskonferanse holdes i byen,
men mens forhandlingene
foregAr motes noen amenkanske og sovjetiske militroffiserer I et bakrom for A
utarbeide sine egne planer.
En ung soldat bhir beordret
hjem til Chicago for A inflitrere en gruppe ny-nazister
som har planer om A myrd_
presidenten, navnet er Walter
Henke. Samtidig blir sjefen
for sikkerhetsstyrkene beord ret til A fore en meget viktig
pakke tilbake til USA.
Pakken er en soldat som skal
stilles for krigsrett, og hans
navn er Walter Henke. Her
legges det opp til forvikhingCr- hvem er Waltyer Henke,
hvem er Mannen fra Berlin...
Inger

Tina

Hipp hurra for gojenta vAr,
Tina Straith, som fyller 1 Ar
10. mars.
Mamma, pappa og storebror
Sven Teije gratulerer og
hAper du fAr en kjempefin
dag.

Vi starlet opp mars mAned
med en filmfri uke, og kan
derfor nA glede oss over uker
med ordinre torsdags og
søndagsforestillinger.
For alle som ikke flick med
seg den norske suksessfilmen
VIVA VILLAVEIEN. Den
vii bli vist torsdag og søndag
og denne gang garanterer vi
ingen forsinkelse av filmen!
Barnefilmen er den ailtid
populre ASTRIX OG
C€SARS OVERRASKELSE. Det skal holdes en stor
hyllestfest for Caesar i Roma.
Forberedelsene er godt i
gang, men det er bare et
problem; det har kommet
gayer fra alle deler av
romerriket, men ikke fra vAr
velkjente hue gallerlandsby,
Asterix hjemsted, hvor
innbyggere nyter godt av den
berømmelige styrkedrikken.
Det lykkes de lokale
1egionrer A kidnappe en
pike og hennes kjreste, men
Roma gjør ikke regning med
Asterix og vennen hans
Obelix. De mA gjennom
mange farefylte strabasersom A legge Colosseum i
ruiner, for de kan fA de to

Marit Guslund
Vi gratulerer deg hjertligst
med 10- Arsdagen den 10.
mars
Hilsen Tove, mamma, pappa
og mor.

Gud leder sitt folk gjennom ørkenen.
5.;Mos.8,2. - Gud ledet Israel gjennom ørkenen.
Han ledet dem ved en skystøtte om dagen og en
ildstøtte om flatten. De fikk brød fra himmelen og
varm fra den slagne klippe. Khrne deres ble ikke
utslitt og føttene ble ikke hovne. Han gay dem
ogsâ tukt. Det var neppe behagelig, men tjente til
deres moraiske oppdrageise, som var til deres eget
beste.
De drev ikke rundt pa mâfâ. De var pa vandring
mot et mâl. Etter 40 ar nadde de det herlige løfteslandet.
Vi kan ogsâ oppieve en ørkenvandring. Av og til
som ensomhet, tørst og hunger, tilsynelatende
ufruktbar innsats, slit og strev, lengsel etter noe
bedre ---. Like visst som Gud var med sitt folk 1
ørkeneri, vii han vre med oss og lede oss. Om vi
er i ufruktbare omgivelser kan vi alikevel fryde
oss i Guds nlerhet. Vi kan spise vârt himmelbrød,
Guds Ord, og bli styrket. Vi kan drikke av kilden
med det leveride vann, som er Kristus. Da vil livet
spire og gro lii en oase midt i ørkenen. Men innen
vi nâr vârt løftesland, hvor det er bare glede, taper
vi ikke motet. Han som gir oss de deilige oasene,
vii ogsâ hjeipe oss gjennom det tØrre land.
Olav StrØm

Gasstett lagring av korn
Enebakk Landbrukslag
har medlemskveid første
bnsdag i mars. Tema
denne gang er gasstett
lagring av forkom. Prinsippet for denne metoden
er kort forkiart. Kornet
fylies i en gasstett silo
og deretter fylies det pa
CO 2 som fortrenger oksygenet. Dermed kan ingen
levende organismer ieve i
kornet, elier bederve dette.
Metoden bryter helt med
den tradisjonelle og energikrevende tørkemetoden.
For-utsetningefl er hele

tiden at det lagrede
komet brukes til-for i husdyrproduksjon. Det hevdes
vre en del fordeler
ved gasstett lagring. Det
er nevnt tidiigere hosting,
og mindre avhengighet av
vret. Foring med fuktig
korn gir lettere og bedre
fordøyelighet. Fuktig korn
stover seivsagt mindre
enn tort korn, bade ved
maling, vaising og Utføring. Bade fordeler og
ulemper ved gasstett lagring
vii bli belyst pa motet.
O.H.J.

GRATU[ASJONSKUPONG
La bygda ta
deli dine
sma° og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Gratulasjonen gjelder:

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

Støttekontakter et viktig hjelpemiddel
til intergrering
mener Enebakk iokallag av
NFPU som tok opp dette
tema som en av de viktigste
arbeidsoppgavene i lokalmijøet. I og med at
stØttekontaktene rekrutteres
Ira famiiier i bygda og at de
som oftest er aktive i
nrmijøet blir de en viktig
faktor for a realisere reformens hovedintensjon; nemlig
tilhørigheten i lokaimijøet.
Enebakk lokailag av NFPU
hadde sitt Arsmte den 26.2.
og Tom Henriksen ble vaigt
til leder. Sekretr ble Marit
Lippestad Engen og kasserer
Tone Hiide Ingerstuen. Olea
Stopie ble vaigt som styremedlem, mens Bente
Fossum ble styrets vararepresentant.

Styrkingsmidler gitt fra
Staten skal brukes til nye
avlastningstilbud og fordeies
pa gruppen. Det er gitt en
totalpott pa 406.000 og av
disse skal 80.000 gâ til
avlastningstiltak som i følge
rundskriv fra Sosialdepartementet (r7190) ogsâ skal
komme andre grupper
funksjonshemmede til gode.
Det er viktig a følge med i
reformarbeidet', poengterte
den nyvaigte iederen som ser
gjennomgang av virksomhetspianen som sin første
store oppgave. Fristen for
denne var satt til 1.3.90 og
medlem i styringsgruppa Ivar
Kolbenstvedt, kunne bekrefte
at Enebakk nok var noe
forsinket og at man regnet

ficia
Med interesse har jeg lest Folk, som er vant til a ta expde siste innieggene i Fritt ressbusser, vet omtrent nâr
Forum om Enebakk-rutenes disse kommer, fordi de er
aye service tilbud. Det er like presise som somlebusser
flott at vi har fatt ekstra- i dag! Hvis det er meningen
avganger over Ryen i rush- at man skal prove a fA flere
tiden. Nâr man for engangs til a sette igjen bilen
skyid har satt inn iitt hjemme, ma det vre et
ressurser for a bedre tilbudet, poeng at bussen er sâ rask
er det ailtid noen som vii ha som muiig, slik at fdlk ikke
mer. Og det ma innrømmes, far inntrykk av at de taper
at undertegnede er blant noe sr1ig tid pa a ta bussen.
dem.
Ingen kostnadsøkning av
Det finnes to buss - betydning for buss-selskapet
kategorier: Expressbusser og blir det helier. Tenk utradisomlebusser. De fleste av oss sjonelt! Hvordan vii folk ha
har ikke tid til a somle nâr vi rutene?
skal pa jobb om morgenen. I
JAN
de site arene har det grodd
frem et Ønske om at flere av
rutene i rush-tiden var expressbusser. Somlebusser har
vanskelig for a holde rutene i
rushtiden likevel, slik at det
har liten betydning om noen
ruter gjøres om til express.

Navn
Adresse:
Postnr./sted:
Var adresse: Vignett,. Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonene ma vre oss i
heride senest mandag ki. 12.00

Annonser leses
av folk flest

REFLEKS - GOD FORSIKRING TIL
LAV PRIS!

med a fA denne ferdig i løpet
av maneden.
A skape riktige holdninger i
kommunen slik at de psykisk
utviklingshemmede respekteres og far normaliserte tilbud, vii ogsâ vre en viktig
arbeidsoppgave for lokaliaget.
Tom Henriksen

Betel
Ukens møter

se ann.

Pensjonist foreningen
Har medlemsmøte se ann.

Skjrgârdst1ørt

se ann.

Man Menighets Barnehage
Apningstider
se ann.
Emaus
Ukens mØter

se ann.

Misjonshuset
Famiiiefest

se ann.

8. MARS
Ved inngangen til det siste
tiaret i dette ârhundret er vi
desverre stadig i den situasjon at aktiv kvinnekamp er
nødvendig.
Den viktigste kampsaken 8.
mars i Ar er arbeidet for ei
anstendig kvinneiønn.
Etter to ar med lønnsiov skal
partene nâ følge de gamie og
naturiige spillereglene.
Enebakk SV støtter Handel
og kontors krav om at ogsa
alle kvinner skal ha ei lønn
det gar av a leve av- Ingen
under 140 000!
For Enebakk SV
'Jiline Alfliei

r

ØiUvC'
annonsefle

Tenk kreativt om Gran
--Enebakk har en enestâende mulighet nA
til a fã flere bedrifter til Granomrâdet.
Utnytt denne sj ansen maksimalt. Utbygging
av vann- og kloakknettet som er planlagt fra
Kvernstuen til Gran er av stor betydning for
oss rneringsdrivende. Men vi har mãttet
were pãdrivere i denne prosessen.
Halvor Lande Thon
Knut Thorvaidsen i
firmaet Knut Thorvaidsen
A/S mener at Enebakk
kommune burde utnyttet
mulighetene i Granomrâdet
langt tidligere enn det nâ ser
Han eier et
ut til a bli.
nringsbygg i Granomrâdet
som har stâtt tomt en tid,
og burde derfor vite hvordan
situasjonen er.
Bli bevisst
Thorvaidsen mener at folk
har
en
utenfra
mental barriere mot a leie
lokaler i Ytre Enebakk.
Dette til tross for at det bare
er 25 km kjøring fra
Stortorget i Oslo til Gran.
Kommunen ma bli mer bevisst pa nrheten til Oslo,
understreker Thorvaidsen.

Spesielt blir det viktig sett i
sammenheng med planene
om en nringskorridor pa
slrekningen R yen- Ski
pa
begge sider av Europaveien
Etter min mening burde
ikke Enebakk hete Enebakk,
men Nrbakk, og det mener jeg seriøst..
Noe boliger
Mye virksomhet i
Enebakk drives i dag Ut fra
kummerlige forhold. Jeg
mener at kommunen har
satset feil pa Vâglia med a
blande sammen industri og
boliger. Der har kommunen
gjort et bomskudd. I forbindelse med planene for
Granomrâdet, burde kommunen tenke pa a sette av en
del av omrâdet, til boligformal til de nringsdrivende som vil iab1e re

(Foto: Halvor Lande Thon)
Na?ringsdrivende Knut Thor vaidsen i pa Gran, metier at Enebakk kommune har en stor mulighet
til a s/wife segflere arbeidsplasser i omrddet.
seg der. Det bør ikke bygges
boliger for de ansatte i de nye
bedriftene, kun de som
etablerer en bedrift der. Ti!
dette for-mâlet kunne for
eksempel omrâdet pA venstre
side av veien ved Gran egne
seg, tror Thorvaidsen. Noe
som üus.t . er

Survival
itikk mot samGames
ferdselssjefen
-- Sakene vedrørende Survival Games
og Paint Ball behandles av riktig
kommunal myndigbet.
Ordfører KAre Kjølle
(Høyre) svarte mandag
kveld i Enebakk kommunestyre pA Tom Nilsen
(SV)' s grunngitte spørsmAl. KjØlle sa at saken
først bør behandles av
riktig kommunal myndighet
og vurderes behandlet i
den nktige statlige nemnd
i kommunen , henholdsvis
bygningsrad og landbruksnemnd. NAr disse har
ferdigbehandlet sakene for
silt vedkommende, har
ordføren anledning til A
vurdere om det er sider
ved dette saksomrAde som
bør, kan eller skal behandles ogsA av formannskap/
kommunestyre.
Bygningssjefen har gitt
frist for bade Survival
Games og Paint Ball for A
gi melding. Disse blir
gjennstand for behandling i
bygningsrAdet. Det vurderes ogsA om andbruksnemnda skal behandle
saken.

-- Samferdselssjefen i Akershus har
ikke forsttitt hva
kollektivtrafikk er.
Formannen i samferdselsstyret forstar
enda mindre.
Halvor Lande Thon
Svein Kr. KjelgArd
(Fremskrittspartiet) kom
med disse sterke utta!e!sene i kommunestyremøtet Enebakk mandag
kveld. Uttaleisen falt i
debatten om kollektivtrafikkplan for Akershus.
KjelgArd presiserte at han
star for del han sa. Han
antydet at kollektivtilbudet
sansynligvis yule forandre
seg fra 1992 med anbud
fra for eksempel svenskene.

Tom Nilsen (SV) fremmet
forsiag til endringer i kollektivtrafikkplan for Oslo
og Akershus. Enebakk
komune vil imidlertid
advare mot at kol!ektivtransporttilbudet i for stor

grad skal markedstilpasses.
Videre foreslo SV at
inntektene fra bompengeringen rundt Oslo bør
benyttes til trafikksikring
og kollektivtransport- ikke
til veibygging og privatbilisme. Det mA tilretlelegges for at bruk av
privatbil forbys i Olos
indre bydeler.. Dette siste
fikk kun SV s stemmer..
Representanten Lucie
Paus Faick (A) reagerte
pA at Samferdselsesjef en i
Akershus bie uthengt av
represenlanten KjeidgArd.
Om Fremskrittspartiets syn
pA kollektivpolitikk sa
Lucie Paus Falck at det
yule vre grusomt om
svensker/ dansker skulle
komme inn pA bussmarkedel. Representanten
Dag Skaug(A) fremmel ci
at
forsiag
om
prøveordningen med buss
fra Enebakk til Ryen
bør bli en permanent
ordning. Dette ble
enstemmig vedtatt. Punkt
en Enebakk kommune gir
sin Pprinsippielle hislutning hI koilektivtrafikkplan for Oslo og Akershus
og mener at planen gir et
meget godt grunniag for A

kommunen A tenke pA, er A
se pA kommunens. muligheter. Deter viktig.
FIeksibelt byg
Knut Thorvaldsen A/S
Nringsbygg er totalt pa
1900 kvadratmeter.. Av dette
er 550 kvadratmeter. Da er
13

Bygget er fleksibelt, med en
sAkalt tApen løsning. Lokalene kan passe til hAndverksproduksjon, service,
lager og salgslokaler. Muligheter til kontorlokaleleie
er det ogsA, med datamuligheter. fortel!er Knut
ThovaidslL

Anbud vedtatt
-- Endelig. En
mi1epe1 vi har
kommet med Moakkering mellom
Kvernstuen- Gran.
Det er pA høy tid.
Thorva!d Ungerorganisere og videreutbygge
kollektivtrafikken i regionen.
Videre vedtok kommunestyret at ved A
gjennomføre de tiltak som
er tiltalt i planen vil koliektivtrafikken kommme pA
offensiven i forhold til
privatbilismen.
Enebakk
kommune vii spesie!t
understreke betydningen
av at lakster (bilettpriser)
legges pA et lavt nivA,
slik at del blir lønnsomt
og
attraktivt
for
trafikanter A kjøre kollektivt.
Kommunestyret vedtok
ogsA følgende merknader:
Kollektivtiibudet
fra
Enebakk rettet mot
Folloregionen og spesielt
Ski, bedress. Rutetilbudet
fra Enebakk over Ryen
opprettholdes. Kollektivtilbudet i kommunens ytterkant.

sness(Senterpartiet) sa det
slik da Enebakk kommunestyre mandag kveld
behandiet anbud pA
ledningsanlegget Kvernstuen- Gran, og vaig av
anbyder. Ungersness bekiaget at det ikke hadde
vefl mulig A fA med loka le entreprenører. Om
innstiilingen sa han at han
yule følge formannskapets
innstilling.
Enebakk kommunestyre
gikk inn for at Arne
Oiav Lund A/S skulle
innstilles som nr. en. Som
nr to er innstiih A/S
Veidekke. øyvind Strom
(Fremskrittspartiet) opplyste
at det kunne vre en
regnefeil i anbudet slik at
anbudet blir cirka 500 000
kroner lavere. Det gje!der
alle anbud. Han mente det
var gjort en regnefeil i og
med at gang- og sykkei veinetlet er tatt med to
ganger.
RAdmann Bjorn Halvorsen behegnet prosjektet som
et stoP loft for Enebakk
kommune. Han sa at det
var dristig og riktig A
gjennomføre denne investeringen nA.

ueft

Positiv respons p a* utvidet rutetilbud
Det nye utvidete tilbudet med 15 minutters
bussavganger vekselsvis over Ryen og Mosseveien har butt en suksess for Enebakkrutene.
Hele 211 av 266 spurte foretrakk denne nye
Iøsningen fremfor de opprinnelige halvtimers rutene.
Lisbeth Wile
Dette kommer frem av en
undersøkeise Enebakkrutene
har foretatt pa rushavgangene i tidsrommet 5. til 9. feb ruar. Underskelsen, som
skal bidra til a kartlegge
behovet for hyppige avganger, bedret service o.i.,
ble besvart av 266 personer,
eller Ca. 50 prosent av alle
reisende i rushavgangene.
Denne undersøkeisen vii
benyttes I evalueringen om
Enebakkrutene skal fortsette
A kjøre 15 minutters ruter nâr
prøveperioden utgâr.
Del utvidete tilbudet med
bussavganger over Ryen har
butt positivt mottatt. 140 av
de spurte foretrakk at bussen
kjørte over Ryen, mot 66
som Ønsket rule over
Mosseveien. Hele 211 av de
spurte foretrakk kvartersavganger, vekselvis over
Ryen og Mosseveien, fremfor halvtimesavganger med
to busser hvor den ene kjører
direkte til Oslo.
Del ble videre etter onske
fra passasjerer med arbeidstid til klokken 17:00, satt
inn en 17:20-avgang fra
byen. 99 av de spurte svarte
at de vile benytte en slik
avgang, mens 129 ikke vilie
benytte seg av el slikt tilbud.

Hvorvidtdenne avgangen vii
fortsette avhenger av om del
gAr Ut over passasjertallet pa
17:35 avgangen.
NAr del gjelder de ulike
serviëetilbudene Enebakkrutene innførte i forbindelse
med de hyppige bussavgangene, med servering av kaffe
og salg av aviser, gay
undersØkeisen ymse svar.
Del a høre pa radio var
tydelig popuIrt.
224 av de reisende synes
radioen burde vre pa om
morgenen. Om lag halvparten av disse ønsket a høre
østlandssedingen, mens
rundt 25 prosent yule foretrekke a høre musikk. NAr del
gjaidt avissalget synes 215
av de spurte at Enebakkrutene skulle fortsette a selge
VG og Dagbladet, til tross
for at 46 ikke leste Dagbladet! VG og 72 kjøpte avisene et annet sted.
Kaffeserveringen fikk ymse
respons. Problemet her er
nok de svingete veiene. 85
ønsket seg kaffe pa bussen,
157 Ønsket den ikke, 54 var
redd for a sole, 23 hadde
problemer med hvor de skulle sette fra seg koppen, 73
drakk ikke kaffe og 2 synes
to kroner koppen var for
dyrt!

Okning i Norsk Tipping
- - Fotbailtippingen pA landsbasis
har hittil i fir vist
en økning pA seks
prosent I omsetningen.
Halvor Lande Thon
Salgssjef Odd Ilset ved
Norsk Tipping A/S
pA
Hamar opplyser dette til
Vignett. Omsetningstaiuene
gjelder til og med uke 7.
liset er ikke i tvii om at
Norsk Tipping gjorde del
eneste riktige i A gA tilbake fra 13 til 12 kamper
pA tippekupongen. Omsetningen har vist en økning
pA cirka tre millioner
kroner i forhold til ssmme
lid i nor.
NAr del jeider lotto
viser taliene 'SA langt i a

en svak nedgang I omsetningen pA en prosent.
MAltips er del ikke noe
tilsvarende sammenligningsgrunniag for.
Ferske tall for tippeomsetningen i Enebakk har
beklageiigvis ikke Norsk
Tipping. I Akershus fyike
viser imidlertid tailene at
del er en økning pA fotbailen.
I Enebakk i 1989 viste
del seg a vre en
tippeomsetning for fotballtippingen pA 1, 880, 238
kroner. Pr. innbygger gir
dette en omsetning pa 263
kroner. I flykessammenheng var del en gjennomsnitisomsetning pA 326
kroner. Noe som er interessant A legge merke til,
er at lottoomsetningen i
Enebakk i 1989 var omtrent like stor som
fotbailtippingen: 1, 869, 650
kroner. Pr. innbygger en
omsetning pa 234 kroner,

Soin en av defd buss-seiskapene i landet tilbyr Enebakkrutenepassasjerene saig av
aviser og kaffe under rusht,flkkrutene (Foto: Lisbeth Wille)
Rimlig alternativ
Pa spørsmAl om hvorfor man
reiser kollektivt svarte hele
110 at de synes del var et
rimligere alternativ til a kjøre selv, 59 begrunnet dette
med problemer med
parkering og 43 nevnte andre
grunner. Del sistnevnte
omfattet biant annet at en sâ
pa del som en mer mijøvennlig løsning til privatbilismen.
Den generelle oppfatningen
eiiers var at del var litt elier
all for dyrt a kjøre buss,
mens heie 80 av de spurte
var villige til a stA pa bussen
dersom prisene ble redusert
med 50 prosent.
Trafikksjef Tom Karistad

ved Enebakkrutene oppiyser
at de ulike Ønskene vii bli
tall i betraktning nar avgjøreisen om 15 minuttersruter
skal las, men at SL vii ha del
siste ordet i saken. -- Dersom
del skal godkjennes 15minutters ruLer. sier KarIstad. -- mA del spares inn ci
annet sled.-- Jeg vet at folk
har reagert pa del dAriige tiibudet i helgene. men nA har
vi 600 reisene pA en søndag,
mens del pa en vanlig hverdag er mellom 6000 og 7000
reisende. Da er del kiart vi
mA prioritere. -- Slik som del
er nA teller vi passasjerer pa
hver eneste av avgangene for
A komme frem til den beste
løsningen, sier trafikksjef
Tom Karlstad i Enebakkrutene.

gjennomsnittlig i fyiket
308 kr.
MAitips hadde i fjor
en omsetning pA 342 853
kroner. Pr. innbygger blir
del 43 kroner, og landsgjennomsnittet blir pA 61
kroner.

kontakt:Tom Nilsen
Stryremedi. og kvinnepolitisk kontakt: Kari Heier
Stryremedi. og fagiig kontakt
Bodil Tvedt
SU-kontakt Hilde Alfhei

Store tap for
Arsmote i AEV
milde vinteren i ar kan
Enebakk SV giDenAkershus
Eneigiverk et

Følgende styre ble valgt:
Leder:Trine Alfhei
Sekretr: Ragnar Nord
Kasserer:Anne Rysslad Wold
Styremedi. og økopoiitisk

tap pA 16-17 millioner kroner. Dette kommer frem i ci
skriv fra Akershus fylkeskommune.
Kraften kjøpes pA forhand,
og del nytter ikke A vurdere
fra meteroiogenes langtidsvarsel og kjøpe kraft etter
del.
I januar soigte Akershus
Energiverk 60 millioner
kilowattimer mindre cnn man
hadde regnet med. Denne
energien matte selges pA
kraftbørsen i stedet for til
lokaiverkene, som medførte
et lap pA 8, 2 millioner
kroner for AEV.

6000 kroner
til trygghets
alarm
Enebakk Husmorlag
A gi 6000 kroner til
en trygghetsalarm
for eldre og uføre.

Dette ble enslemmig vedtatt
pA husmorlagets Arsmøte.
Del ble videre vedtatt A gi
penger til TV aksjonen hvert
Ar.
Under vaiget pA nytt styre i
husmoriaget ble Sissel Bjerkeiy ble gjenvalgt som lagleder, Ella Wenii gjenvalgt
sekretr og Ellen Karlsen og
Rigmor Bruvold gjenvalgt
som styremediem. Ny kasserer ble Eva Kristoffersen og
nye styremedlemmer Inghild
Jezard og Janicke Hansen.
Husmorlaget hadde 79 mcdlemmer ved utgangen av
1989.
Husmorlaget har en meget
aktiv teaterring, som er tilsiuttet Norges Husmorforbunds teatemng for østlandsomrAdet. Den sistnevnete
soigle 21.199 billetter og
innbetalte 1.445.278 kroner
til Den Norske Opera og
Koserthuset i fjor.
Husmorlaget har forøvrig
halt to besøk pA sykehjemmet, hvor de har servert
kaffe og kaker i samarbeid
med andre lag i bygda.
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Barbol Bygg ma ha.. konsesjon
-- Fylkeslandbruksstyret I Akershus ma
avgjøre om BarbØl Bygg A/S far konsesjon for kjøp av bruksnr. 21, gArdsnummer
115 pA Lotterudfeltet. Kjøpssummen 2,5
millioner kroner er høy. En Arsak er at hovedkreditoren ABC/ Bank presser prisen
opp, for fA igjen mest mulig I konkursboet til brødrene BarbØl.

a

Halvor Lande Thon
Carsten BarbØl, en av
aksjeeierne i Barbøl Bygg
A/S sier dette til Vigneti.
Firmaet kjøpte eiendommen
pa Lotterud i oktober i
fjor av eiendomsmegler
Tryti. Pa denne eiendommen planlegger Barbøl
Bygg A/S a selge mindre
eiendommer til selvbygge re. Arealet er pa 20 mâl,
i tillegg til noe som ma
kjøpes av Prestegârden.
Firmaet Barbøl Bygg
A/S har ikke noe a gjøre
med brødrene BarbØl, som
nâ er under konkursbehandling. Som bobestyrer
er en advokat i Drøbak
oppnevnt. Navnet hadde
beklageligvis ikke Carsten

BarbØI. Han har ikke vrt
med i brødrene BarbØl
siden 1984.
Optimisme
I Barbøl Bygg A/S er
følgende med som aksjonrer: Carsten Henrik Barbøl,
Magne Barbøl, Fred Barbøl,
Elin og Kari Barbøl. Barbøl
Bygg A/S selger byggevarer. I fjor var omsetningen pa cirka 19 millioner
kroner, og Carsten Barbøl
ser optimistisk pa âret vi
er inne i.
Omsetningen sâ Iangt i
âr er han ogsâ fornøyd
med. Firmaet selger blant
annet maling, jernvare,
isolasjon, trelast for a

BarbØl Bygg AS ma ha konsesjon for de kan fâ orden pa kjØp av eiendommen pa Lotterudfeltet.
eiendornmer i Oslo hvor
nevne noe. I det hele tatt,
Magne Barbøl har startet
brødrene
Barbøl tapte 2,5
selges alt som har med
entreprenørfirma. Noe av
millioner kroner. Det var
husbygging a gjøre.
ârsaken til problemene for
nødvendig a selge eienCarsten BarbøI haper og
brØdrene BarbØl er de
dommene i Oslo Iangt
tror at byggeaktiviteten
generelt dârlige tidene.
under takst.
skal holde seg oppe utover I
Carsten BarbØl forteller et
saig
av
flere
eksempel pa
1990. En av brødrene.

Flyktningene gir ingen kostnad for
kommunen
- - Flyktningene vi har i Enebakk er
ingen belastning for kommunens Økonomi.
Inntil videre er det Staten som betaler for
de cirka 30 flyktningene som er I
kommunen I dag. Enebakk har sagt nei
til A ta I mot flere flyktninger, og
kommunen vii komme tilbake til saken
etter at Statens fremtidige betingelser er
avkiart for Enebakk I dag, sier Inger
Haagaas, helse- og sosialsjef.
Halvor Lande Thon
En evaluering av
flyktningemottake er i gang
I disse dager. Enebakks
evaluering om flyktningene
er pAbegynt og skal vre
ferdig til formannskapets
mote i mai. Enebakk
kommune stod pA bar bakke
da man tok i mot de første
flyktningene for to Ar siden.
Haagaas sier at kommunen
ikke kan for all fremtid
reservere seg for ytterligere
mottak.
Man skal Ia ansvar, men
man kan ikke pAta et større
ansvar en det man kan kiare.
Hittill har kommunen mottatt flyktninger som er

iranere, irakere og kurdere.
Staten betaler altsâ for
flytningene sA langt. Boigene som flyktningene bor
i, eies av Staten- ved SIFBO. Ingen leiligheter er
altsâ tatt fra lokalbefolkmngen. Staten betaler ogsâ
utgifter til skole og livsopphold.
-- Enebakk kommune far
for liver flyktning et administrativt tillskudd for
liver flyktning. Tillegget
brukes til A administrere et
flyktningmottak, for eksempel en flyktningekonsulent og tolketjeneste. En
stilling som flyktningekurator er nylig lyst tit. Stillingen er ledig fra cirka 1.
juli.

En evaluering av flyktningermottaket er I gang, sier
He/se og sosialsjef Inger Haagaas

Oiestad
slutter
Flyktningekon-sulent Per Arne
Øiestad i Enebakk
kommune stutter i
sin stilling i juni.
Flyktningekonsulent Per
Arne øiestad bekrefter at
han slutter overfor Vignett.
øiestad sier at han gar tilbake til stilllingen som
sosiallrer ved Enebbakk
Ungdomsskol. Det er
viktig a fA til et flyktningemottak- en ordning som
blir til A leve med
fremover. øiestad sier at
han ikke slutter for A
uansvarliggjøre arbeidet. I
disse dager jobber øiestad
med en evaluering av
flyktningemottak som vil
vre kiar i løpet av april.
Midlertidig
Helse- og sosialsjef
Inger Haagaas i Enebakk
kommune kjenner ogsa til
at Øiestad slutter. Ti! det
sier hun at utgangspunktet
var at Øiestad skulle ha
permisjon fra skolen.
Utover dette Ønsker ikke
Haagaas a kommentere
saken, annet en at man
nA venter pA søkere pa
den nye stillingen.
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I forbifarten
-- Bør trygghetsalarrnene
for de eldre fortsette i
Enebakk, og bør ordningen
utvides?

Trude Torget, Flateby
-- Dc eldre ma føle seg
trygge. Brukerne ma fâ si
hva de mener. Trygghetsalarmene er en trygghetsfaktor.

Karl Anton ('Roy Gudmundsen) i leit sommerfir t med Katrina (Leila Nilsen) mens madammen, Augusta (Mari Hillestad) lager
sure miner i bakgrunnen.

Fredag gãr teppet opp for Enebakk
Dramatiske &elskabs oppsetning av Gideon
Walbergs "Skjargãrdsflirt", en sommerlett
bygdekomedie spekket med gode replikker.
Lisbeth Wille
"Skjrgârdsflirt" er Enebakk
Dramatiske Slskabs fjerde
produksjon og hovedinstruktør Nils Gunnerud betegncr stykket som en av de
beste bygde-komediene som
er skrevet. -- Teksten er tell
og fin, del oppstar mange
morsomme situasjoner og
fremfor all del skjer noe hele
tiden, sier Gunnerud, etter
førpremieren lørdag.
Og skjer noe gjør del sâvisst
innenfor familien Østermanns fire vegger. Her
oppstâr del sot musikk
meliom unge Erik østermann og grossererens datter
Lilly, som "simpeithen eisker
landet" og hvis familie icier
rom hos Østermann for sommeren
Sot musikk oppstâr del
etterhvert ogsâ mellom
yngste blad østermann,
Karl-Anton, og tjenestepiken
Katrina, som har jobbet iherdig med a skolere sin Don
Juan i kj1ighetens abc.
Og pa kammerset skaler far
østermann for sin Erik og
Inga Sjøholms bryliup. For
herr Sjøhoirn har kommet
med bud om at ho Inga har
havnet i uiØkka.. Mer vii vi
ikke rope av handligen annet

del spilles fire forestillinger,
med muligheter for ekstraoppsetninger. Nylt av aret
er ogsâ egen forestilling for
pensjonistene. Og skal vi

dømme etter iørdagens forsmak servert oss pa huset,
har enebakkingene mye a
glede seg over i kommende
uke.

cnn at menyen er full av
flirting, foreiskelser sjalusi
og all sorn hører en god
gammeldags skjrgardssommer. til.
Lokalt tilrettelagt

Tove Haugerud, Flateby.,
-- Trvgghetsaiarmer burde
vre en selvfølge for alle
eldre. Del burde butt en
permanent ordning. Del er
en fordel at fler og fler
eldre kan bli boende
hjemme.

Stykket er egentlig svensk,
skrevet av Gideon Waiberg
og oversatt av Jens R.
Christensen, forteller instruktør Gunnerud. -- Dc fleste
av skuespillerne bruker sin
egen dialekt i stykket og
senere i stykket er del ogsâ
iagt en del navn fra Enebakk
inn, pa den mâten er
handiingen lokalt tilrettelagt.
Glimrende spill
Med nesten fern maneders
forberedelser og øvelse satt
replikkene stort sett der de
skulle. God personstolkning
av rolleskikkelsene ble vist
biant aktørene, og da i srdeleshet Roy Gudmundseris
giirnernde tolkning av Karl
Anton . Likevel, all acre til
intruktør troikaen Nils
Gunnerud, Turid Ramberg,
Grete Juei Sverre og et
tredvetalls aktører, sminkø rer, scenearbeidere og andre
som har medvirket til a skape
smakoseiig atrnosfre over
et lunt stykke som fremkaller
latteren mer cnn en gang.
Etter premieren fredag vii

Dagrun Ames, Flateby
-- Trygghetsalarmene bør
fortsette. Alle eldre burde
fâtt del. Del er skremrnende at de eldr er sa darlig
stilt i dag.

Nils Christian østnes,
Flateby

"Goy pc landet" synger Vesle Kari (Gro Anita Hillestad)
og Ole Herman (Anders Edlun)

-- Jeg har ikke hørt om
trygghetsalarmene.

S
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Mitsubishi
vant RAC
Et seierssugent
Mitsubishi-team
sørget for den
første japanske
seier noensinne i
det prestisjefylte
engeiske Lombard
RAC rallyets
52-árige historie.
Det var finske
Pentti Airikkala
sammen med codriver Ronan
MacNamee som i
en Galant Rr-4 sto
for den historiske
bragden.
Denne seieren kom kort tid
etter at svenske K. Eriksson
med nØyaktig samme type
bil vant 1000 SjØers Rally i
Finland. Dermed tyder mye
pa at Mitsubishis racingavdeling Ralliart nà virkelig
har fàtt ting til a flyte nàr det
gjelder a utnytte potensialet i
Galant VR-4. Med kjØrere
som Pentti Airikkala og An
Vatanen ombord ligger det
an til full satsing I rallylØypene fra Mitsubishis side i tiden
fremover.
-

-

Arets RAC-rally utviklet
seg til en enorm kniving mellom Toyotas Carlos Sainz og
Pentti Airikkala. Lenge là
Carlos Sainz fØrst i sporet,
men Airikkala at seg innpà
sekund for sekund gjennom
prikkfri kjØring som ga ham
raskest tid pa ikke mindre
enn 21 av de 55 spesialetappene i den 3250 km lange
styrkeprØven.
Dette var mitt livs rally,
sa en lykkelig Pentti Airikkala da hanb kunne innkassere seierstrofeet etter 5
beinharde dager.
-

Galant V-4 fungerte perfekt og alt gikk silk jeg yule.
Ari Vatanen, som ogsà er
pa plass i Mitsubishi-stallen,
erklrer seg stadig mer fornØyd med Galant'ens rallyegenskaper. I ârets RAC var
den hardtkjørende finnen Utsatt for en utforkjØring som
satte en stopper for Aris yinnerambisjoner denne gang,
men den hindret ham ikke i a
kjØre raskest pa 6 av fartsetappene og inn til en 5. plass
pa vinnerlisten.
-

MARTINIUSSEN's BILSERVICE
Løvestad Industrifelt

-

1820 SPYDEBERG

Kontor: 83 75 08. Døgnvakt: 83 77 76
Verksted: 83 80 54

Strommen
Bilforretning
har mange
gode bruktbiler
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88 UNO 60 S
88 Citroën CX 25 TRI, vare
87 Saab 9000 turbo 16
86/87 Fiat Croma turbo, solt. + ABS
87 Saab 900 I, 5-d., m/solt.
87 Fiat Croma IE
87 Uno 60S, 5-d.
87 Uno Fire
87 Regata st.v.
87 Saab 900, 5-d., combi, rn/servo
86 Volvo 245 GLE aut.
86 Saab 90001
86/87 Crorna IE aut., solt
86/87 Croma IE
86 Saab 90 m/solt., 5 gear
86 Regata 100S
86 Uno turbo IE
86 Regata 85
86 Dodge Daytona turbo
86 Saab 900 I 3-d., combi
85 Ritmo 85 S

78.000
83.500
248.800
158.000
125.700
122.700
74.500
58.500
75.900
142.000
137.000
159.000
128.700
105.700
75.000
69.700
67.700
69.000
165.000
105.000
59.600

-

BILBERGING
BILGLASS• BILUTLEIE
VI UTFORER
o
OGSA REPARA—
SJON ELLER SKIFTING AV DERES
! 837508
FRONTRUTE
-

RUST PA BILEN

Ted!iI

STRØMMEN
BILFORRETNING A/S

0

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsá opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SLKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhändspris.

F/AT L'..T

-

FIAT
PERSONBIW?

SKJRVAVN. 6 B STROMMEN
TI C
/AfAI
I% CM
06/ 81 J;J 'J;J

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
TH. 09/89 44 76

j w%'%f.

VAREL4SiEREJ?
-

Slitu

0

PASS PA:

MOBIL TELEf70NEtl
TIL G1wH0t1TwPJ?14qfH!
PRISENE ER sA LAVE AT VI !KKE ENGANG TOR
SI DET HØYT RING OSS SA SKAL VI
HVISKE DEG DET! NB! BEGRENSETANTALL!
-

-

-

T
~EIL /EU TS T )Y/R 745
STABBURVN. 2, RABEKKEN, FR.STAD TLF. 39 99 99
-
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Urtonett

LB I L •- BIL OIL
THOR

DM0

'5
• MiTSUBISHI
PA LANGHUS

bd5eryice

ALT I SERVICE OG REPARASJONER

VIS DEG
—MED
REFLEKS!

TLF. 06/83 1110 - SMESTAD, 2008. FJERDINGBY

Ta vdrsjck[ççn n4!
- miniservice 20 pkt. drifts- og
sikkerhetskontroll:

—

MITSUBISHI
MOTORS

z

— 200 m fra Lang hus stasjon

Saig nye og brukte
Verks ted
Deler
Bilska der.

m/bi.a. skiff av plugger og stifter + justering, skift av olje +
oljefiiter. Kontroll av: kjølesystem - I rostvske - bremser
- styring - lysjustering - lading av batten mm.

1 .000.

-

Pris kr

BRUKTBILKJOP

Norges beste bilgaranti
Leasing og finansiering

inki, moms

MITSUBISHI

Ring i dag: 06/83 1110

Velkommen tU a se várt Utvaig i nyere velholdte bruktr.
Priser inki. reg.

Gratis Idnebil

LANGHUS HIL A/S
Langhusvn. 1405 Langhus. Tif. 09/87 20 02

CIIROENAX

88AX10E
88 AX Sport
88 AX GT
88AX14IRS

.kr
.kr
.kr
.kr

CITRON BX
BX 16 RS
84 BX 14 RE
84 BX 16 RS
84 BX 16 IRS
84 BX 14 RE
87 BX 19 TRS
87BX19G11

.kr 35.700..kr 60.700..kr 65.700..kr 65.700..kr 69.200.kr114.500..kr129.500.-

CrrR0EN CX
81 CX Athena
82 CX Reflex
85 CX 25 GIl
86 CX 20 RE sty.
87 CX 22 IRS
88 CX 22 IRS

kr 39.000..
.kr 49.800..kr 94.500..kr 103.000..kr 121.000..
.kr 131.000.-

71.250.79.350.93.800.82.800.-

n ny storre SUBARU
L.EEGACY Verdensrekordholderen
DU BOR I ET LAND
MED 6 MANEDERS V1NTER
-FULLTAV SVINGERI
BAKKER OG DARLIGE
VEIER.

ANDRE
86 Peugeot 505 GR
85 Fiat Regata stY
85 Opel Rekord 2.0 S
86 Renault 5 GIS
84 VW Golf C
83 BMW 316
78 Volvo 240
75 Toyota Corona

kr 85.000..kr 49.000..kr 95.000..kr 59.700..kr 59.700..kr 85.700..kr 31.000.kr 20.000.-

FRA NAAVVILDU
ELSKE HVER METER AV DET.

I EEG AC: Y

COMBI
88 Dodge Caravan SE .kr 159.700..
86 Nissan King Cab 40 kr 73.600.86 Nissan King Cab
.kr 62.600..

En ny, større Subaru 4WD

VARE
.kr 82.600.86 CX TRI
81 Chevrolet Classic
kr 34.800.
Bilsaig . verksted - dele lager

Priserfrakir. 199M900 5 —

GWc* A 4 &j

Autosalget
SOLHEIMSVN. 112- 1473 SKARER
TLF. 0219738 00

Har du noen gang hatt folelsen av a beherske
hele verden - kjent fulistendig trygghet og overlegenhet? Nei - der er sant. Du har enná ikke prøvd
Legacy. Firehjulsdriften og en utrolig stabilitet gjør
svinger, bratte bakker, glatt fore og hápløse veier
bare dl utfordringer - jo verre desto bedre.
Bare spor en Subaru-eier. Den høye kvaliteten
og holdbarheten er den samme. Ellers er alt nytt,
ogsa der at du kan velge mellom here ulike
4WD-systemer. Kom innom og prøv. Vi lover deg
[itt av en opplevelse.

•

I

:

Isakveien 17, Lillestrom Telefoner: (06) 81 62 74 - 81 72 74
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Subarus nye
flag gskip

--Subarus nye flaggskip Subaru Legacy, er en
bit som vet a sette seg I respekt hos det kresne
bilpublikum, ikke bare blant Subaru eiere.
-- Dette sier var annonsekonsulent Solveig Eriksen, som
har vrt ute a prøvekjørt
Subarus nye flaggskip.
Tidligere Subaru modeller
har ikke ailtid holdt en høy
standard, men med Legacy
har Subaru tatt opp kampen
for fulit.
Subaru Legacy er en
fulistendig familiebil og alle
modellene har firehjulstrekk
som standard. For andre

modeller kommer dette ofte i
tillegg til prisen og medfører
da en ekstrautgift pa 25.00045.000 kroner.
Med en 103 hk motor er
det nok krefter under panseret. Det er ingen sportsmodell, men 0-100km/t pa
11.7 sekunder er heller ingen
sinke.
Utseendet er mer moderne
enn Legacys forgjengerne og
den har et harmonisk

Sikkerhetskampanj e
11ygg Trafikk i
Akershus engasjerer foreidre.
Foreidre som forbilde er et nytt
opplegg som Trygg
Trafikk i Akershus I
disse dager tar.
I en pressemelding heter
det at et opplegg som
Trygg Trafikk har med
siktte pa a fâ kontakt med
foreidre til barn i alderen
0-4 ar i barnehagene i
Akershus.
Undersøkelser viser at
barna langsomt følger
etter de voksne som
modeller. . Trygg Trafikk
Akershus ønsker a ta
konsekvensene av de
voksnes stadige regelbrudd
vil fore til ulykker nar
barna blir ungdommer,
sier fy1kessekretr Tori!
Mentzoni Berg.
-- Gjør som vi sier,
ikke som vi gjør skal
gjøres til skamme blant
foreidrene i Akershus.
Gjennom opplegget blir
foreidrene mer bevisste pa
hvilken rolle de har som
forbilder og veivisere for
bama.

interior som er praktisk og
oversiktilig. Stolene har gode
muligheter til justering for
all sittestillinger. Rattet er

ogsa justerbart.
Bilen er videre utstyrl med
sentrallâs og servostyring.
Fringen er myk og

behagelig og med firehjulstrekk skulle fremkommeligheten vre sikret. Pa
norske vinterveier er den en
enher!

FOR SIKKERHETS SKYLD
LEVERES ALLE VARE

BILSKADER

BRUKTBILER
MED TILSTANDSRAPPORT.

-.'
OPPRETTING OG LAKKERING
Som kunde møter du et moBilskadeverkstedet pa Le-

-

renskog scm er autorisert
for Mercedes-Benz, Peugeot
og Daihatsu tilbyr selvsagt
ogsá kvalifiserte skadereparasjoner PA ALLE ANDRE BILMERKER.

-

derne, velutstyrt verksted med
alt nødvendig spesialverktøy
ogsâ rettejigger for alle bilm erker.

-

• Stor kapasitet gir kort ventetid
• Garanti for fagmessig riktig arbeid
• Taxi, ambulanser og poHtibiler tas inn straks
• Egen kranvogn
For bestilling av tid og eventuell prisavtale:
Vennhigst ring verksmester Jane Mathiassen,
tIt. 02/38 61 45 eller 02/38 60 00.

BERTEL 0. STEEN
Era IM
0In
LORENSKOG

Solheimveien 7, 1473 Skârer. TIf. 02/70 37 00
Nedtelefon: 02/60 18 28

Bruk váre annonsører
- de støtter oss!

MOD.
86
87
88
85
86
85
89
87
87
89

TYPE
VW Golf GTI
VW Golf GL
VW Golf Sport 1.8
VWJettaCL
VW Jetta GL
VW Passat sty.
VW Passat GT
VW Transporter 112 hk
VW Transporter Syncro
VW Transporter TD

KM.ST.
75.000
65.000
28.000
65.000
88.000
88.000
33.000
108.000
42.000
137.000

PAlS
102.000.101.500.124.500.81.000.82.000.102.000.235.000.73.000.110.500.84.000.-

APN.TIDER: MAN.-FRE. 8.30-17.30. TORS. 830-20.00
LØRDAG 9.00-13.00

Erfing Rod A/S
Hoen/Sekkelsten lndustriomrâde, Askim— Tlf. 881616

Annonser leses av folk flest

A/s

TOWO RENAULT

- NYE OG BRUKTE BILER
- RESERVEDELER OG REKVISITA
- VERKSTED
- BILUTLEIE

MYRFARET 1, SKI TI-F. (09) 8754 11

Uro att
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Trampeklapp for- Hanne
Konser ten med
Hanne Krogh,
Enebakk Janitsjar og
Flateby barnekor ble
en musikkfest som et
stappfullt Flateby
Samfunnshus satte
pris pa.
Oddbjørg Kristiansen
Heder til alle deltagere, og
ikke minst Janitsjaren - som
var en av arrangørene.
Jorunn Arnesen som er lederen i korpset fikk sammen
med dingent Johan østby og
Hanne Krogh overrakt
et tydelig
blomster, og
fornøyd publikum fulgte opp
med trampeklapp.
Forst ute var Enebakk
Janitsjar med sin dirigent
Johan østby. En jubilant av
Aret - med sine fem Ar- satte
raskt publikum i godlune.
Kveldens konfransier Tore
Tidemann dro sammenligninger mellom den nA
avdøde dirigenten Herbert
von Karajan, og janitsjarens
Johan østby - samme fine
svingen pA armene, men jeg
er iallefall levende kvitterte
østby med.
Reportoaret var varierende,
med komposisjoner bAde fra
Osten og vesten.
BArd Johannessen spilte
Ballade som solonummer pA
trompet. Som avslutning for
sin avdeling spilte hele korp-

Hanne Krogh er en artist som blir sattpris pa av bade store og smd - og dette var en stor dag
for sangglade unger i Flateby barnekor
(Foto:OddbjØrg Kristiansen)
set Wake up the band av
George Gerswin.
SA var det klrt foi Hanne
Krogh, og her file ingen .
skuffet. En foIkekjr artist
som kan sine saker - ikke
bare synge, men ogsA som
vitsemaker og historieforteller. Ingen primadonna etter
suksessen i Bobbysocks, og
det er Agodt A fA synge pa

norsk igjen sa en opplagt
Hanne Krogh. Og sangene
hun 'Titñitøfte vrt godt
knippe av gamle og nye lAter
- de fleste med norsk tekst.
Janisjaren akkompagnerte
en
og
flere melodier,
utfordring fikk de gjennom
en melodi fra Les Miserabels
- Berre eg - noe de kom godt
gjennom.

Flateby barnekor fikk wren
tv .A synge sammen med
Hanrie i avslutningsnummeret - Waiting for to morning.
Dc hadde ventet pA huset
siden tidlig ettermiddag, og
sA endelig slapp de til, og
som en overraskelse for
vAr
gjesten fremførte de
alles Grand Prix-lAt - La det
Swinge - noe bAde Hanne og

publikurn raskt fulgie opp.

Foig med
i

no3rmiljoet
eIlijJflCtt

0

Feieravgift pa etterskudd
-- Kommunen er i etterkant av feiingen.
Det er Arsaken til at det er feieavgiften
for 1989 som sendes ut i disse dager,
selv om det ikke star spesifisert.
Enebakk kommune har vart uten fast
feier de siste ârene. Vi har mâttet Ieie
inn privat feier.
Halvor Lande Thon
Teknisk sjef Torgils
Opedal i Enebakk kommune forteller dette Iii
Vignett. I disse dager
sendes de kommunale avgifter med betalingsfrist
den 15. mars. PA innbetalingsblanketten stAr det
ikke kiart nok at innbetalingen gjelder feieavgiften for 1989. Fordi
Enebakk kommune er
uten fast feier, betyr det

at feieren man nA bruker
ikke har nAdd over hele
bygda. -- Ytre Enebakk
gjenstAr, og de fAr besøk
i løpet av mars/ april
mAned, sier Opedal.
Samtidig som dette har
skjedd, har ogsA Enebakk
kommune mistet en lrling. Den nye feiesesongen for innevrende
Ar begynner først i mai og
holder pA til Jul. Opedal
bekiager situasjonen som
har oppstAtt.
forts. s. 12

•
1.'-

(ill: Jon Ola Eggen)

iIgnctt
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Reisebrev fra
storbri'Dtannia
Lukket og slukket
Dette er en meget dekkende
beskrivelse av britiske hus
om kveldene. Nâr du
kommer inn i et boligomräde
skulle du nesten tro at de
hadde blendingsøvelse. Det
er sâ fâ vinduer der du kan
se lys. Gata er full a' biler,
sâ folk er hjemme, men sitter
de i mørket da?
De gjør ikke det. Men
dersom det ikke er noen i
gangen eller pa kjøkkenet,
hva er da vitsen med a la
lyset sta pa? Hvem trenger
lys i et tomt rom?
Brittene sparer pa
strømmen ( eller gassen) nar
det er mulig. Det er ikke mye
sløsing med slike ressurser.
Det er na tross alt Ca. 50
millioner som alle skal ha det
de trenger til dagens gjøremal!
Dc fleste rom star kalde nar
folk skal pa jobb. De har ofte
termostatstyrte sentralvarmeanlcgg som er tilknyttet en
klokke. Da kan de varme opp
de rom som er i bruk, og la
de andre forbli kalde.
Nâr folk legger seg, slukkes
alle lys. Det gjelder ogsa
mange reklameskilt pa

forts. fra s. 11
Minner om stige
Hvis noen skulle tro at
feieavgiften er en inntektskilde for kommun-en,
tror man feil. I 1990budsjettet bar man beregnet en inntekt pa cirka 360 000 kroner..
Feieravgiften for innewerende ar kommer med 2.
termin, det vil si i September.
Teknisk sjef
Opedal er ogsâ brannsjef
i Enebakk kommune, og i
den sammenheng ønskcr
han a minne om at huseiere er pliktig i a innstaleieren plikter a sette opp
en stige f or feieeren. En
del unnlater a gjøre dette.
I den sammenheng vil vi
vurdere a nedlegge fyringsforbud for de som ikke
overholder bcstemm-elsene.
-- Det skal vere forsvarig
adkomst for feieren,
understrreker Opedal.

bensinstasjoner som er stengt
my.
Vi klager over strømregningene vare i Enebakk.
E- verket tilbyr oss endog
billig strøm og oppfordrer
oss til a bruke mer!!
Vi har alle noe a here av
brittene her. Selv om vi far
var strøm fra 'rimlige'
vannkraftverk, og bnttene fra
ressursskrevende varmekraftverk fyrt med olje eller
atomkraft, ma vi etterhvert
bli flinkere til a utnytte vâre
ressurser bedre og slutte a
sløse slik vi gjør i dag.
Her har vi mye a here av
vare brødre og søstre i Storbritannia. Parolen ma bli:
"LUKKET OG SLUKKET"
Helge Nilsen

Flere trofaste arbeidere i Enebakk
Ved en tilstelning for
arbeidere i Hesselberg vei for
jul, ble Svein Kjelgard og
Kâre Johansen tildelt Norges
vels fortjenestemedalje for
lang og tro tjeneste. Svein
Kjelgard begynte hos Hesselberg allerede i 1948, men da
som scsongarbeider. Om
vinteren slet han i Enebakks
skoger med sag og øks, eller
plankcsjauing pa Svendsensaga. Fra 1959 bar han sâ
vrt ansatt hele aret hos
Hesselbcrg.
Kare Johansen startet ogsä
som sesongarbeider noen âr
for han ble helarsansatt i
1959. Dc er fortsatt i fuilt
arbeide begge to.

Arsmøte I Vikskroken
Sanitetsforening
Foreningen har 40 mcdlemmer, hvorav ca halvparten
er aktive. Møtcne holdes en
gang prr mâncd hjemme hos
mcdlemmene.
11989 hadde vi 40-arsjubiIcum, og det ble feiret med
en enkel tilstelning for mcdlemmene.

Sanitetsforeningen har silt
arbeidsfelt fra Orreveien og
til grensen mot Ski.
For a fâ inn penger i
foreningen er vi med a
selger lodd i landsiotteriet,
maiblomster, fastelavensris
og bar utlodning pa møtene.

Utforkjoring
ved Râken

Var forening er ogsa med pa
en turnusordning med besøk
pa Enebakk Svke- og
Alderhjem og KopAs
trygdebolig.

Vi har det sa hyggelig
sammen
for Vikskroken sanitetsforening Bjørg Alfhei

Sist - torsdag kveld kjørte
en Opel Kadett GT utfor
i RAkendalen.
Enebakk lensmannskontor
opplyser at bilføreren kom
fra Oslo. Bilen havnet til
slutt i Râkenbekken. Føreren slapp unnna uten noen
skader. Promilletest ble
tatt pa stedet, men promille
ble ikke pâvist. Bilføreren var blant de som
hadde hatt fØrerkort i et
par âr.

II!
Abonnement kan ogsâ bestilles i tlf. 92 65 50 - 92 65 40

HJELM
ER INN
UANSETT
ALDERSTRINN

Vi takker alle som stØtter oss
i foreningarbeidet ved a
kjøpe det vi selger. En spesieli takk til medlemmene som
star pa. Vi har flere som er
over 80 par, og de møter tro fast opp-

Som alle Sanitetsforeninger
ønsker vi nyc medlemmer
(gjerne yngre).

- Hold deg orientert om bygda di

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen!

Ellers samarbeider vi med de
andre sanitets fore ningene i
Enebakk
pa
størrc
arrangement.

Jeg ønsker a motta Vignett

Adr
Vignett, p.b. 62, 1912 Enebakk

MED
HJELMEN
PA
TOPPEN
VERNAR
DU
KROPPEN
A
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Sveums
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Liiestrøm

Hurra for Thomas

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Ski
I3c0ravc1scsb?r
CHP STFNSRUD EFTF

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele dØgnet
Vi kommer
i konferanse
Oniner alt
Follodistriktets byr
gjennom 60 fir

Enebakk Hope
Medlemsmøte tirsdag 13.
mars kI. 19.30 1 Herredshuset, kantinen.
OrdføreiKãre Kjølle:
<<Utfordrnger for et lite
partd 1 posisjon>>.
Erfaringer fra to àrs borgerlig samarbeld I Enebakk og utfordringer 1
kommende ár.
Enkel bevertnlng.
Ta gjerne med venner og
bekjente.
Styret

Nye kurs starter
19.3. kI. 19.
Gamle kursdeltagere
kontroliveing
M. 18.
Ny kursbok

DROSJER

AbrA

Ole Gunnersen

Ta kontaki med Ella
TH. 92 63 39

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

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 9241 24

TIL SAWS

Mobiltlf. 094/39 754
og tff. 094/14 867
DOGNVAKT

Border collie hvalper

Tove Hagen

med hvlt besetning og godt

Ml saigs. Nydelige, sorte,
lynne og fine famllie-/
bru kshunder.

1912 Enebakk

TH. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547

Leveringsklare I uke 14.
Reg. N.K.K. HD-frie for-

DOGNVAKT

eldre. Veterinrattest.
TH. 0/80 13 36 e. kI. 17

So!- og helsestudio

Enebakk
sportssenter

Marl menighets barnehage

Nybegynnerkurs:

Thomas Alsgârd ble ikke
uventet seierherre i helgens
mønstringsrenn pa Budor i
Løten.
Formen er fortsatt pa topp,
og nâ er del bare tre uker
igjen til Junior-Nm i Alta.

I det tradisjonelle Vidarløpet
ble det en fin tredjeplass til
Aud Hønsi, Driv i kiassen D

karate/judo.
Lekeparti judo:
Nybegynnere barn 5-7 âr.
Ring for pãmelding 92 62 80

45-50.

I âr gikk løypa fra Lygna og
korn i ma! ved Brandbu
Christine Teig ble nr. fern i Ungdomsskole.
sin kiasse jenter 17 âr -i
samme løpet.

ON
Kontaktlinser

-

LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT JS
Storgt. 21 (Fjellberghjernet)

OPTIKER

-

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG

-

-

-

-

RELIGIOSE MOTER

==

-

-

-

ON

~144

-

-

-

Emaus
Nt Misjonssamband

Nattverdsmøte v/Harald Midtsian onsd. 7/3 ki. 19.30.
Familiefest sønd. 11/3 kI. 18.00. Res.kap. øvstegárd.
Velkommen.

-

-

-

Styret

tilpasses

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91

Driv Siggerud 26 17
Herrer
Gutter 14 Fjellhammer Nit/Hak 20 15
Piker 10 Enebakk Vestby 2 4 0
Darner 7.d Enebakk 2 U11.Kisa 2 22 9
Piker 12 Driv 2 Siggerud 2 6 15
Piker 12 Driv 1 Vestby 3 24 6
Piker 14 Driv Nesodden 25 2
Gutter 14 Driv Langhus 25 10

barnehagen (tif. 92 42 72).

_'"qqv

-

Hãndballresultater

(3-7 6 r)

Apnmgstid: 08.30-15.00, to dager den ene uken og tre dager den neste.
Søknadsfrist for plass 1990/91 er 15. mars.
SØknadsskjema Ms pa Ytre Enebakk postkontor og i

AD

efest
2'7iiIhuset

sØnd. 11/3 Id. 18.00. Andakt av Susanne Carlenius. Sang

-

av misjonskëVog barnekoret. Spesielt velkommen til
NLMs bladabonnenter. Bevertning. Misj onskollekt.
Hjertelig velkommen til unge og eldre.

JA!

Jegonsk
Redd Barna-fadder

LI Send meg informasjon om Fadderordningen, og blankett for
pámelding.
[11 Send informasjon om Redd Barna

NJAVN:

Annonsering

er aktiv
markedsforing

PIHSEMEHIGIIETEN

YTIMENEUMN

r

JiETEL

Onsd. 7/3 ki. 19.30: MeADR:
POSTN R
Sendes:

De yngste spillerne i Mjcerhallen korn seir ende Ut av
Enebakks piker 10 -lag vant 4 0
sØndagens kainp
over Vestby.
-

-

REDD BARNA

Jernbanetorget 2
0154 Oslo 1

i1ijnctt
—dill talerOr

nighetsmøte.
SØnd. 11/3 ki. 10.00: SØndagsskole. Ki. 18.00:
Pauli Stálesen og hornorkesteret.
Velkommen.
Betel

14

4unctt
KUNNGJORINGEA

Nr
det gelder
glass

ENEBAKK KOMMUNE

Kommunale avgifter
1. termin 1990 - feieavgitt

Attraktiv bolig - Vàglia

Alt
dorer
og vinduer
til nmelge
pnser. Speil.

Enebakk kommune er kommet pa etterskudd nâr det gjeider feiing. Feiing som pägâr ná er feiing som skuile vrt avsluttet i 1989.
Feiing som er paført utstedt regning for kommunaie
avgifter 1. termin 1990 med betaiingsfrist 15/3-90 er saledes feieavgift for 1989.

selges rimelig hvis hurtig avgjørelse.
4 rom + kjøkken, garasje. God standard - kabel-TV.
100% finansiering.
TH. 92 53 73 etter kI. 17

Alt i glassarbeid
utf ores.
061814733

RING 06/81 6838
liu/estiøm
Vindu & Glass A/S
(1101. VILLA GLASS A/S)

Sowrnsgt. 38, 2000 Lillestiom
Dore - Vinduer - Speil - Alt i glass

Annonsering
er aktiv
markedsføring

JItt

$01 og utsikt VAglia
Halvpart av 2-mannsbolig selges. Meget praktisk, 145 m2
brutto mluskjermet, stor terrasse. Prisant.: 800.000,-.
Kontakt for visning tlf. 92 52 36.

0

Cammel sort, piano

LANE=
MENY:

F
R
A

lanes Ut gratis pa áremM grunnet piassmangei. God
kiang.
TIf. 92 86 03 Lieungh

V
A
R

Ledig dagmamma I Kirkebygden

• BOLIGLAN

TH. 92 70 28

• REFINANSIERING

Hybelleillghet tul We Ira 1.4.

NOMINELL

NOMINELL
RENTE:

56 kvm, stue mlsovealkove, kjokken, WC/dusj.
Egen lnngang.
Väglia, tif. kveld 09/92 45 47

RENTE: 11 .55%
Innenfor 60% av Iánetakst

13.G%
100% av kjøpesum el. Iánetakst

-dill talerør

Enebakk PensjoNistlorening
har medlemsmote pa Herredahuset 14.3. ki. 17.00.
RALLARNE underhoider.

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice

Feiing for innevrende sesong vii starte Opp mai máned
og feieavgiften for 1990 vii som normalt bli páført regningen for andre termiri 1990 med forfaii 15/9-90.
Brannsjefen

NVA DIET KOSTER A LANE:
Pr. mnd. med Pr. mnd. uten
Ulbet. avdragstrlhet
avdragstrlhet
betep
nntil 5 Or
20 Or
1.981
2.206
200.000
4.394
3.944
400.000
6.582
5.908
600.000
8.770
800.000 . 7.871
10.958
9.835
1.000.000
13.146
[20o.0Oo 11.798
Innenfor 80% av Iânetakst 11,85%.
Efl. rente: 12,1%.

Enebakk Dramatiske
SaIskah
Premiere 9. mars M. 19.30.

Tor Veiteberg AJS

EN. rente: 14,7%.

Ovenstàende lan er et av flere
lanemuligheter Vital formidler. Ta kontakt med oss, sá tilbyr vi deg en gratis behovsanalyse som forteller deg hvilken
lànetype som passer best for
deg og hvilken innvirkoi.ng det
bar pa din daglige ekonomi.

presenterer

SKJIERGARDSFLØRT

BREDA

HVA DIET KOSTER A LANE:
Pr. mnd. med Pr. mod. uIefl
Utbet. avdragstrihet
avdragstrthet
belop
InntiI 5 Or
20 Or
2.314
2.478
200.000
4.937
4.609
400.000
7.391
6.893
600.000
1.333
El
1.000.000 11.471 I 12.292
14.747
1.200.000 13.762

Lørdag 10. mars, on$dag 14. mars, fredag 16. mars,
lørdag 17. mars. Alle forestillinger ki. 19.30.
Bliletter selges hos: øyeren Bensin & Service, Vardeberg, Kâres Dagligvare.

RING FOR AVTALE:
ir 09/87 20 65

VITAL
Forsikrng
Kirkevri. 3, 1400 Ski

Aut roleggerlirma

oj

BF1EDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se vr utstiliing
av sanitrIitstyr kjøkkeninnredning og
baderomsmøbler.
FINANSIERING

AUT VU'S ROSt.[GG(N

Strmsv. 100. Stremnten
TIf. 06/81 45 97 - 81 4598
UJOP IRS 'IOU FAOMAM,€U 'IJOP UPS 'IOU FAGU'AUUEN

Händbaflkamper
i MjrhaHen
søntlag 11. mars

Advokatbistand

Ri. 11.45: M6 d. Enebakk - Hoimen
Ri. 13.00: J12 Enebakk - Driv 1
Ri. 13.55: J14 Enebakk 2 - Nesodden 1
Ri. 14.50: J14 Enebakk 1 - Driv
Ri. 15.45: G14 Enebakk - Driv
Ri. 16.40: J16 Enebakk - Siggerud 1
Ri. 17.45: J16 Fjeiihammer - Hasium
Ki. 18.50: KS d. Enebakk - Fjeiihammer 2

Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85
£

Fellesslakteriet
avholder medlemsmete for FOLLO og ENEBAKK
manda,g 12. mars ki. 19.00 pa Krákstad Samfunnshus.
Program:
- Arsmelding og regnskap
- Diskusjon om viktige veivaig for Fellesslakterlet
- Vaig
- Servering
Vet mett!

FYRINGSOLJE • PARAFIN
•

AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brødholt, Tomter
TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

15

Of' nett

'

1=

g

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD -

Flateby - tlf. 92 80 80

Galled

SVEIN H. HELLER A/S

TIf. :: 1570

•JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Kjøpe eller selge
elendom?

Erting Rod A/S
1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Gullmedalje i innramming 11989

Saig a
medaijeskap og inrirammede akvare//avtrykk

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

Bev5Ir/gshaser: Ads. Helge A. Trys
FjeIlveen 55, 1914 Ytre Enebakk
TO. 09/92 55 70

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

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

CEnebukk
cgnskapskoñtor A/S
TIf. 09/92 63 03
Pogtboks 24
1912 Enebakk

PR
Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

StrØmshorg &
Enersen A/S

Regnskapskontor

utterer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

Ivr1

Ij

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefierdinqen, tlf. 09/92 64 33

TIf. 92 82 90

Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til We
Graving - transport - sprengning

Mur- og betongarbeider

Esso diesel, parafin og fyringsolje

1912 Enebakk

094/25 366 - 094/08 438

FLISLEGGING UTFØRES
Raskt og rimelig
Forhándspris
000E REFERANSER

TIf. 9291 07 Westerheim, 1911 Flateby

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

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

DIav C. Jensen
i'& Son A/S.
MYFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-871457

ROBLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All innen • Sanitr • Varme • Moaerrnserrng

4

Roll Nssvold

Stein Darre-Hanssen

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
III.: (09) 92 48 24-9247 74.

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

KER.

Vestli, 1911 Flateby

40

3enaesemere, Flateby

FRISØR

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele áret!

sYs.adrT

' Regriskap & Forretningsforsel
Bedriftsràdgivning

TIf. 92 81 24

Mur & Graveservice A/S
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

TANNBEHANDL.
-- c

Mur, puss,
peiser og fliser

v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

Erik Kjelgaard

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

r
• '

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

REGNSKAP

ELEKTRIKER

BYGG 00 ANLEOG

Jan M. Johansen

J]I1FF.

Enebakk rørleggerbedrift

Alt i innramming

TRYTI EIENDOtJISMEGUNG AIS

TIf. 88 16 15

Entreprenor

Alt innen VVSarbeider Ill avtalte priser

Utsigts rammeverksted

Kontakt:

Kjop din nye el/er brukte bil hos oss.

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

- innramming

JOHN A. ANDRESEN

IEtIIREIl

(
Aujoi

Galleri Nygàrd

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Askim

RØRLEGGER

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.
EIENDOMSFORMIDLING
Vi ordner LAN
for kjoper/selger

BIL

d95ilo#t9e
DAME-OG
HEFIREFRISOR
SOL- PARFYMERI

Man.-fre.9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

TRINTO VERKSTED AS III
NOROL

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

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

GLASS

SPESIALFORRETNINGER

TRAFIKKSKOLE

09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

Enebakk glass

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13

Videof liming!

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Ved alle store og
smâ anledninger
Vi kommer

Opplring pa bil

Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57
PIIRAINEN. TIf. 92 64 83

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

SPESIALFORRETNINGER
1111
P

0\

'0

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

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

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris
Tømrer- 00 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetserinq.

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

BYGG- OG TØMMERMESTER
Per-Erik østhe a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG . TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNM'JRER
- TEGNING .. PROSJEKTERING
TIf, 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

Laste- 09 personbilverksted
pa Rud Industrifelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90
utfører alle typer jobber

til en rimelig pris.

Ski Tratikkskole

Enebakk Markiseservice

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Kiasse A - Masse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

Gm nodvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk.

VAKTSELSKAP
KVIKI( HENS

D. IACO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrøm
Bil - Elektro

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

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

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

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

,

SKEDSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeller

Skilt Ira Fetvn. v/tlyplassenl

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
rrDROP-IN>r 8.30-14. Stengt helg.

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

3tbolts 70
'\k1cthOld - alarmmottak, aFri
a0dre setvicetjenester
TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fylimasse
Flateby - tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

16

geinfo-kanal
Flatebymeden
Flateby Kalbel-tv bar fâtt egen informasjonskanal. Her kan seerne lese om store og smä
begivenheter i Flateby, kabel-tv nyheter, og
kvitte seg med gamle møbler, radioer, katter og
hunder via skjermen.
Lisbeth Wille
Flateby Kabel-tv overtok
etter firma Nils Nilsen A/S i
april i fjor. Den gangen var
det 78 abonnenter og nâ har
firmaet en dekning pa 25
prosent av alie husstander pa
Flateby, elier hele 250
abonnenter.
Flateby Kabel-tv drives pa
idealistisk basis og foruten et
styre er del âtte frivillige
engasjert i arbeidet. Samtlige
jobber vederigasfritt.
-- Interessen for kabie-tv er
ganske stor, opplyser formann Per Stelten lii Vignett.
-- Vi regner med a kunne
dekke 160-180 nye husstander innen âret er omme. - Mâiet er jo seivføigeiig 100
prosent dekning pa Flateby,
sier Stelten.
Nytt av âret er imidiertid en
egen informasjonskanai, hvor

det i tørste omgang gis ut
informasjon cm kabel-tvn,
men hvor man videre vii
samarbeide med velet om
gi ut stoff fra" Apen post"
som er vel-avisen pa Flateby.
FKTV har investert 20.000
kroner i utstyr til denne
informasjons-kanalen og vii
derfor begynne med annonsering for a dekke noen av
utgiftene.
-- Det vii i første rekke dreie
seg om annonser fra nringslivet, opplyser Stelten, men
vi vii ogsa ta inn smâannonser. -- Gi bort annonser
kan vi sette inn gratis, med
mindre det gjeider kattunger
da, sier Stelten, --dem er det
jo hundre av.
Studio i kjelleren
Per Stelten gir Vignelts
utsendte medarbeider en iiten
visning i studioet sitt. Pa en
AMIGA lages det annonser,
tegninger og det som eiiers

Per Stelten i sift kje!lerstudio pa Flateby. Her lages all tekst til den nye info/ama/en.
skal til av tekst, for det iagres
pa en diskett og fraktes til
senderen i vanntârnet. Selve
programmet, som ruiler over
skjermen heie døgnet, varer i
ca. 8 minutter. Og mens
Vignett overvcrer prog rammet, kommer den aiier
forte annonsøren inn. Hun vii
gjerne selge et el-orgel og et

Paus Falck fly helseog sosialsjef i Frogn

Barnehagene til
skolesektoren
Administrering av barnehagesektoren
overføres fra helse- og sosialetaten til
skoleetaten fra 15. mars.
Enebakk kommunestyre
vedtok dette mandag kveld.
I
forbindelse
med
overgangen tok Lucie Paus
Faick(Arbeiderpartiet) opp
sak om at opptak burde
foregâ
uforstyrret
Kommunestyret siuttet seg
til fø!gende vedtak: Opptak
av barn for barnehageâret
1990/ 1991 !egges, om
nødvendig, iil det eksisterende opptaksutvalget.
Lucie Paus Faick etter!yste ogsa en plan for
barnehageutbyggingen i
Enebakk. Arbeidet bør
stsrtes opp sâ snarl som

muiig. Ordfører Kâre
Kjøiie(Høyre) svarte at
arbeidet
med
en
barnehagep!an bør settes i
gang for fuiit.
Tom Nilsen (SV) sa at
barnehagene ikke er en
helse- og sosiaissak. Jorun
Buer(A) sa at hun var en
av to i formannskapet som
stemte i mot, med begrunneise at datoen for
endringene var for tidiig.
Hun hadde ikke noe
prinsippie!t i mot at
barnehagene overføres til
sko!esektoren.

gammelt reise-tv og tenkte
det kunne vre artig a prove
info-kanaien. Mens hun
venter skriver Stelten inn
annonsen pa skjermen og
damen kan seiv vre med pa
A vurdere hvordan teksten
skal lyde.
-- Kan kundene selv veige
hvordan annonsene skal se ut

-- Jeg regner med at jeg takker ja til
jobben som helse- og sosialssjef i Frogn
kommune.
Lucie Paus Faick sier
dette til Vignett. Hun
fortel!er hun b!e ti!budt stillingen som helse- og sosi alsjef forrige tirsdag. Hun
er innstiit og ansatt av
administrasjonsutvaiget. Tiltredeise biir antageiig rundt
Pâske. Faick sier hun
kommer til a pendie fra
Enebakk til Frogn.
I dag jobber hun ved
Norsk Medisinaidepot. Om
den nye stiliingen sier hun

Redaksjon og ekspedisjo
Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 9265 50
lIt, telefax og eksp. 926004
Bankgiro: 1605.02 01426
Postgiro: 4 1932 &d

at det biir en stor utfordring.
Etter det hun vet er det et
stort problem i Frogn
kommune med sosia!hjelputbetaiing.er.
Lucie Paus Faick er Utdannet som fysioterapeut og
har bakgrunn ogsâ i
bedriftsheisetjeneste, samt at
hun ogsâ har bred erfaring
bade fra Regjeringsarbeide og
i Enebakk kommune.

Stelten?
-- Ti! en viss grad, ja, sier
Stelten, --men del er kiart del
er begrenset hva man kan fâ
til av iiiustrasjoner. Det er ci
aitfor tidskrevende arbeid,
sier Per Stelten i Flateby
Kabel-tv.

El
le were nok, var de
samme Osioguttene ute i
hovedstaden kvelden etter.
Sammen med en tredje
kamerat, oppiever de nok
en gang umotivert void.
Knut Bjørnstad sier forøvrig
at man ved iensmannskontoret har en del spor
A ga etter i denne saken.
Genere!t ser det ut til a
were en bekiagelig økning
av den umotiverte vo!den
bade i storbyer som Oslo
og i Enebakk.

Rask, moderne 09 rimelig

0=4@10TTERBECK
BILVERKSTED

Gran, 1914 Ytre Enebakk

TIf. 09-92 44 14, BERGNINGSBIL 09-92 45 65
Apent 8-16 - onsdag 8-

Privattele loner:
Redaktør Lisbeth WiDe 02/523909
Journalist Halvor Lande Thon 06/8798 79
Annonsekonsulent Ella M. Wenhi 9263 39
Annonsekonsulent Solveig Eriksen 06/83 72

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes AvI

Drem ikke lenger! Din nye
kole tinner du blant váre
kiesannonser'!

Annonsepriser I
1. side pr. mm kr 5.95

Aim. plass pr. mm kr 2.
ekstside pr. mm kr 3.
st: Rubiikkanñ.: Man
Mar

neme
halvàr, kr 280,- pr.

