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Hasj beslaglagt i
Ytre
Fredag ble del foretatt ransaking av et hus i Ytre Enebakk hvor del ble besslaglagt
to gram harsj, en rekke
reseptbelagte tabletler, samt
en god del sprøyter og annet
utstyr som settes i forbindelse med narkotikamisbruk.
Side 16.

Strälende musikkfest
Del ble en konsert i srklasse. En konsert som til fulle dokumenterte at jubilanten, Enebakk Storband
har vrt i stadig fremgang
de ti ârene de har eksistert.
En strâlende musikkfést
hvor 200 begeistrede publikum kvitterte med stâende
applaus.
Side 7.

Thermokamera kan
redde liv
Tilfeldighetene forte Sigmund Erfjord til en spesiell
jobb. Han jobber med et
sâkalt thermokamera, som
ogsâ har den egenskap a
finne savnede folk.
Side 16.

Bratfoss stiller ut
Ligningskontoret âpnet
fredag en ny separatutstilling, denne gangen med
Magnus Bratfoss.
Side 11.

Nytenkning
--GA sammen om nye lØsninger, oppfordrer Lucie
Paus Faick. Hun understreker behovet for flere
barnehager.
S.4

KEitisk for barnevernet
Hvis ikke noe skjer i løpet av 1990
for a bedre situasjonen for barnevernet i
Enebakk, vii jeg vurdere en anmeldelse
av kommunen. Kommunen bryter norsk
by nAr det gjelder barnevernet, mener
Tom Nilsen, kommunestyrerepreSentant for
SV.
Halvor Lande Thon
Tom Nilsen har for fâ
dager siden sendt et brev
med flere grunngitte spørsmâl til ordfører Kâre
KjøUe, hvorav barnevernet
er et av omrâdene han tar
opp. Tom Nilsen
de siste informasjoner han
har om barnevern i
Enebakk er Ira oktober/november 1989, hvor
del ifølge ham var cirka
30 ubehandlede barnevernssaker. Situasjonen i
barnevernsektoren bekymrer Tom Nilsen.
Tidkrevende saker
Hvor lang ventetid o
venteliste del er p
barnevernssaker i dag, vet
ikke Tom Nilsen. I denne
sammenheng ønsker Tom
Nilsen spesielt A understreke at han mener at
sosialkontoret gjør en
kjempejobb i den arbeidssiluasjon de er oppe i.
NAr del gjelder barnevernssaker, vanerer disse
fra mer "lette" til de mer
"lunge" sakene. Ày den
grunn er da ogsA noen
barnevernssaker mer tidkrevende A behandle en
andre.
-- Bakgrunnen for problemene i barnevemsektoren
i Enebakk er blant annet

•

Birkebeinerrennet
Fra LL Driv starlet 11
stykker i Birkerbeinerrennet i
helgen.
Se sporten s. 12

(

ble foretait et kutt pA 77
000 kroner for A fA
balanse i budsjeueu.
SV bar tidligere foreslAn
ny silling son kurator
som tar seg av økonomi.
Th ansvar
PA denne mAten kan
dette bidra til A frigjøre
en stilling. Vi fikk ikke
gjennomslag for dette hos
noen av de andre partiene
under behandlingen av
1990- budsjettel,
forteller
Tom Nilsen. Vignett spør
om han kjenner til konkrete barnevernssaker, men
del gjør han ikke. Tom
Nilsen mener at bAde kommunens administrative og
politiske ledelse nA mA ta
ansvaret hvis ikke noe
skjer i barnevernsektoren i
løpet av 1990.
Fritidshjem
I sammenheng med
del forsømte arbeide i
barnevernssektoren, pApeker Tom Nilsen at
Enebakk kommune mangler fritidshjem. SV har i
forbindelse med budsjettbehandlingen i flere Ar
tall opp behovet for
fritidshjem, som vi vet del
er behov for.
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søker

annonsekonsulent (vi kar)
Har du stã pa-vilje, er du glad i a snakke med
folk? Har du bU?
- Da er du den rette.
Erfanng fra avis ikke nødvendig. Full oppIring
vii bli gift.
Tiltredelse snarest.
Nrmere opplysninger om stillingen kan fâs ved
henvendelse til Ella eVer Solveig pa tlf. 92 65 50.

Jliuctt

Kirsti

Roar

Veronika

øystein Eckermann

Vi gratulerer gojenta vAr
med 1 Ars-dagen
den 22. mars
Hilsen mormor og besta
bestemor og bestefar
mamma og pappa.

Du ei lenger kryper inn bak
nei nA tar du rattet og gAr rett
pA sak
Gratulerer med 18-Arsdagen
hilsen venner.

Kirkene 25-28 mars 1990
Søndag 25. mars:
11:00: Man kirke v/
Helgenheim
17:00: Herredshuset, Kirkebygden, menighetsfest
Onsdag 28. mars:
19:30:Enebakk kirke
Kveldsbønn vt Helgenheim
Nattverd
Fjellveien 17. mars:
Vi ønsker dere tillyke med de" smâ"
pusa

BENTE

LENA

Torsdag 22.3
B) 18:30 Ghostbusters II
V) 20:30 Skriket i mørket
Søndag 25.3
B) 16:30 Plastposen
U) 18:30 Ghostbusters II
V) 20:30 Skriket i mørket

Stian "Animal"

Arnhild

Gutten Ar blir 11 Ar
han som I ha 50 bor
Navn og bilde vii han ikke
ha frem
Allikevel blir han nok kjent
igjen
Fotball, hAndball og musikk
han driver, men i pAsken blir
det bare slalomskia.

Eirik
Gratulerer med 22-Arsdagen
den 22. mars. HAper du fAr
en topp feiring pA
Trysilfjellet.

gratulerer med 17-Arsdagen
den 21. mars
Hilsen mamma, pappa og
Tommy.

Hilsen Mamma, pappa,
Elisabeth og Vigdis.

Jørgen Thorshov

Anwar

Gratulerer med 22.Arsdagen

fylte 6 Ar den 19.mars,
Gratulerer med dagen!
Masse hilsner fra HAvard,
mamma og pappa.
Lillebror har nâ butt 18 âr.
Fy sâ fort tiden gâr.
Hans lidenskap er Ole-Brum og
bananer,
selv om andre folk star og
glaner,
De fleste synes han er litt rar,
men han er nâ engang en
kjernekar.
Anne

Kennet Stebbe
Stubberud 14 ãr
Gratulerer med dagen som var
den 14, mars. Stor kiem fra alle
vennene.
Gratulasjoner ogsâ til Synnøve
StrØm pA 15-Arsdagen og Sin
Anne Furulund med 16Arsdagen.

Amina 3 ãr
Vi gratulerer med 12
Arsdagen den 28. mars
Hilsen alle pA Hobøl

Vi gratulerer deg med dagen
den 18.3.
Hilsen Monica,Hege, Linda og
Thomas

Martin Thorshov
Hipp hurra for jenta vAr
som den 23. fyller 14 Ar
Hilsen, Sissel, mamma,
pappa og Janka

Hurra
for vAr storsjarmør.

Magnhild Vistnes

Monica, Hege, Linda og
Thomas gratulerer deg med
3.Arsdagen som var den
12.mars
Wenche gratulerer ogsA med
dagen.
Vi gratulerer med 10Arsdagen den 23. april
Hilsen alle pA Hobøl

Hurra!
Magnhild Vistnes fyller 18 Ar
26. mars. Jeg ønsker deg
hjertelig til lykke
hilsen kjresten

Jeg Magnhild "Villemann"
Vistnes vii aniedning min
18-Arsdag invitere kjente og
kjre til Rugveien 12, lørdag
24.3. fra klokken 23:00.

KENNETH
16 Ar og lappen du har,
hjelm pA hodet du sikkert tar,
nAr du Ut pA mopeden drar.
Tommy, mamma og pappa
gratulerer med dagen den
21.mars.

Amund som fylte 2 Ar
den 14. mars.
Mange og store klernmer fra
storebror Andreas, lillesøster
Anniken ,mamma og pappa.

--

Lill Marita
Hun ble
dømt for
drapet pa
sill barn.

MERYL SAM I

STEP

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

La Gjerdet sta
"
Go jenta Ar fylte 10 Ar
den 14. mars.
Mamma, pappa, Trond, Bent
og Bente gratulerer med dagen.

Anne-Pernilie Buer

ble 4 Ar den 12. mars.
Gratulasjoner fra mamma og
pappa, Ida og Siri og farmor
Eva.

Storebror ble ten-âring
den 18. mars.

HISTORIENS MEST SJOKKERENDE JUSTISMORD
Regi: FRED SCHEPISI

Endelig er de her igjen!
Ghostbusters II. Filmen har
ungdomsscnsur og blir vist
torsdag og søndag.
Barnefilmen er den norske
komedien Plastposen med
Jon Skolmen i hovedrollep,
som Reinert. En ganske
alminnelig mann som er
tidlig ute en ganske aiminnelig morgen, for A kaste
sin like alminnelige plastpose.
Samlidig er morgenen ganske uaiminnelig i banken i
nrheten,- for der er Henrik
og hans bande i full gang
med A gjennomføre et Tan.
Reinerts søppeldunk er full
og Reinert kaster søppelposeñ over til naboen, men
feilberegner og treffer en
politiinann pa motorsykkel
istedet. Og sâ er del igang...
Reinert Andersen gikk en
vakker sommerdag Ut for A
tømme søpla, men del skulle
han aldri ha gjort.
I Et skrik i mørket møter

vi Meryl Streep. Filmen
foileller en rystende historie
om smAbarnsmoren Lindy
Chamberlain som ble
Australias mest forhatte
kvinne.
I 1980 forsvinner del
plutselig en baby. Ble lille
Azaria Chamberlain bortfØrt
av en vilihund slik hennes
sørgende mor hevdet? Eller
var del moren selv som
utførte del mest bisarre mordet i Australias historic?
Hele nasjonen engasjerte seg
i dette i mer cnn 5 Ar. Lille
Azaria ble aldri funnet, men
foreldrene hennes ble tiialt
pA grun.n av rykter.
skyldig i monL
Hvordan kunne en hel nasjon tro at et lykkelig gift,
ungt par kunne drepe sin
nyfødte dauer? Uten A ha
funnet liket, uten motiv, uten
vApen og uten noe feliende
bevis?
En skremmende film om
hvordan ryktene kan foriede
en hel nasjon!
Inger

Kommunestyrerepresentant
Trond W. Botness utlrykker i
forrige nummer av Vignett at
gjerdet til Sverre Haug mA
fjernes av hensyn til skolebarnas sikkerhet. "NA mA
kommunen skjønne aivoret
og tenke pA skolebarnas
sikkerhet", heter del i innlegget.
Jeg vii heller uttryke del
slik:"NA mA kommunen forstA del spesielle i saken og la
gjerdet stA", noe jeg tror
kommunen for lengst har
skjønt.

At gjerdet til Sverre Haug er
et pent syn, skal ingen fA
sagt, men A hevde at del er
fare for skolebarnas sikkerhet mener jeg er et drøyt
argument, sA lenge del pA
stedet er gangvei og denne
gAr pA andre siden av
riksveien.
Nei, kjre herr Botness,
slutt A kverrulere med gamie
folk, del finnes nok av
viktigere saker for de folkevalgte A gripe tak i!
Tore Satra

G*erdet til Sverre
Smed
Jeg leste i Vignelt i dag om
gjerdet 111 Sverre Smed, og
jeg mA si jeg var sur. Dere
skrev
om barnas sikkerhet, hvordan kan man si slik?
Jeg har selv gAll pA Ytre
Enebakk Barneskole i 6 Ar
og er snail ferdig med tredje
Aret pA Mjr. Jeg har aldri
merket noe farlig eller risikabelt med Sverres gjerde.
Hvis del tilfeldig skulle falle
ned, vile del aldri rekke ut i
veien. Del er da ingen unger
som gAr pA den siden av veien! Del er kiart at del ikke er

pent, men jeg synes ikke
dere burde nyc del ned, kan
han ikke fAdetslik han vil?
LUd1i.
saker dere burde jobbe med
her i Enebakk, f.eks. ungdomsskolen, isteden for A
henge dere opp i gjerdet.
Hvis skolebarna virkelig
hadde noe imot gjerdet, ville
de selv ha tall dette opp. Kan
dere ikke slutte A. plage
Sverre, la han bo som han
vii, han skader ingen med
del!
Mjer elev-90

Gratulerer med dagen Idar!
Fra Trond og Marianne,
mamma og pappa

Boye Kristoffer

Hei og hA som tiden gAr,
19 .mars fyller Boye 1 Ar.
Det skal vi feire med kaker o
brus. Vi blir nok mange i deres
hus. HAper at du en tin dag fAr,
del hele repeteres til neste Ar.
Gratulerer!
Kiem fra Karoline, tante, onkel.
farmor, farfar og onkel Glenn.

For tell hva Jesus har gjort for deg

KJOP eller SALG
No en annonse j

10.

Luk. 8,38-39
En skulle yel tro at Jesus yule bli glad over A mØte et
menneske som yule slA føige med-ham. Lukas forteller her om en mann som bad om A fA følge med
Jesus da han dro bort. Men denne mannen fikk bud
om A gA hjem til sine og fortelle hva Gud hadde gjort
for ham.
Del var en mann som hadde vrt ille piaget. Jesus
hadde heibredet ham for de vanskelighetene han
hadde halt. NA bad Jesus ham A fortelle til andre om
underet som hadde skjedd i hans liv.
Guds ord møter oss med et kall om A komme til
Jesus Kristus og bygge vArt liv pA den freisersgrunn
som han hadde lagi for oss. Men Jesus kalier oss
ogsA til vitnetjenesfe for ham: GA og fortell til andre
lii andre hva Jesus har gjort for deg ?
Hvis du tenker iitt etter, sA tror jeg at du har noe A
fortelle om hva Jesus gjorde for cfeg: Han gay deg
kraft nAr du følte deg hjelpeløs. han gay deg hAp og
trøst nAr du ingen utvei sAg.
Jesus Kristus har i dag som for behov for at del er
noen som forteller ancfte om ham. Han kaller 055 til
vitner for seg. GA du med glede inn i denne
vitnetjenesten. Han har selv lovef A gA med.
S.H.

-
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Nytenkni*ng om barnehager ma til
-- Ga sammen om nye Iøsninger. Det er
behov for mange flere barnehager, noe
som er en utfordring for bade politikere
og administrasjon. Utnytt de eksisterende
rssurser, bade nâr det gjelder personell
og bygninger.
Halvor Lande Thon
Denne oppfordringen
kommer fra Lucie Paus
Faick, Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret.
Etter hennes mening kan
skolene trekkes
inn, og
hun oppfordrer ogsA fagpersonalet i barnehagene til
A bidra til en ideskapning.
Den siste barnehagen stod
ferdig i kommunen I fjor
host, nemlig Kirkebygden
barnehage. I dag er det
tre gode heldagsbarnehager
i Enebakk, men det er
behov for mange flere
barnehager.

Barnekiubber?
-- Det politiske flertallet har et ansvar . I forbindelse med arbeidet om
kommuneplan i 1987, gAr
et av tiltakene Ut pA at
det skal utarbeides en barnehageplan. I forbindeise
med nytenkningen, kan
nevnes modellen som
Lørenskog kommune har
utviklet med barnekiubber,
noe som er en interessant
forsøksmodell, sier Lucie
Paus Faick.
PA landsbasis har
Arbeiderpartiet programfestet skole for 6- Aringer.
Noe som igjen vii frigi
mange barnehageplasser.

25-000 til
alarmer
Aret 1989 har vrt nok et
bra arbeidsAr. Fastelavensris
ble iagt pA Rustadtun og vi
soigte ris for kroner 5800.De to kakebasarene ga ogsA
bra resultat ca. kr. 1000.- 'Vi
har soigt maiblomster, iodder
og julemerker. I anledning
reumatismens 60 Arsdag ble
det lagt innbetalingsblanketter i alle postkassene i Art
omrAde.
Ytre Enebakk blomster var
pA Mjier ungdomsskole og
viste hvordan vi kunne lage
kjole og hodepynt av fnske
og tørre biomster, desverre
var det ikke mange som fant
veien til Miter den kvelden.
Foreningen har sendt penger
til bl.a. Reumatisme-saken,
Finstadtunet og kr. 25.000.til trygghetsalarmer!
Av fellesarrangementer har

Heldagsskole er ogsA
en aktuell probiemstilling.
Hvis det yule vre mulig
A fA inn flest mulig
aktiviteter inn i skolenbAde for og etter skoletid,
vii dette kunne bli av stor
betydning for foreidrene,
mener Lucie Paus Falck.
Dette vii hjeipe foreidrene
til at de pA den mAten
kan fA vre mer sammen
med barna.

Tenk nytt
-- At den Økonomiske
situasjonen i kommunen og
i landet har forandret seg,
er ikke noe godt nok svar.
Tenk en annen type planlegging i tiden fremover.
Vi er nødt til A tenke i
nye baner. Programarbeidet
i Arbeiderpartiet til kommende kommunevaig
begynner snart for fuilt.
I tiden fremover vii
folk fA en god mulighet til
A Si i fra hvordan de syns
kommunen bør bli seendes Ut. -- Ta kontakt med
oss. Arbeiderpartiet kommer til A ha Apne møter
til høsten som ledd isine
forberedeiser, for a fA
vanlige folk i tale, sier
Lucie Paus Faick.
sanitetsforeningen halt juletrefest pA Betel, 2 medlemsfester pA Bøndenes hus,
ellers fellesstyremøte, biomstershow pA Mjr óg
loppemarked pA Enebakk
ungdomsskole. Overskuddet
av de to siste arrangementene liar gAti til trygghetsalarmer. Felies har vi kjøpt
brbar vekt til helsestasjonen og gitt penger til
barnehagen i Kirkebygden.
Det har vrt nok et bra Ar
og vi har alle vrt flinke til a
stA pA. Resultatet har butt
meget bra og derfor har vi
kunnet giede sA mange med
pengene som vi har samlet
inn i Ar. Det liar vrt et fint
samarbeid med den andre
foreningen og det er positivt
og koselig A kunne arbeide
sammen for feiles sak. Vi vil
fA takke alle som liar støttet
opp om vArt arbeide for sanitetens sak. Vi hAper jubileumsAret blir nok et bra
arbeidsAr.
Eva Haug

Tenk nytt om barnehagene, sier Lucie Paus Faick. Her ,barn fra Pre Enebakk
barnehage (Foto: Lisbeth Wille)

Sostre aOpner
nytt ko-ndl*tor,i-'*
Onsdag âpner søstrene Britt og Lisbeth Gaathaug
"Conditoriet " pa Flateby Grendesenter, nrmere
bestemt i de samme lokalene som Nikken konditori
drev i.
Pr. i dag blir dette faktisk det eneste konditoriet A
finne i Enebakk.

Lisbeth Wille
Hva fAr sA to unge kvinner til
A pAta seg en slik utfordring?
Jo, søstrene Gaathaug satser
friskt og mener at Flateby
sAvisst trenger er konditori.
Begge tnves dessuten med A
en jobb hvor de kan komme i
kontakt med folk og fordi de
er Flatebyjenter ønsker de A
arbeide i nnniljØet.
--Det har vrt forsøkt A
drive konditori her tidligere,
men uten den store suksessen
hva fAr dere til A tro at dere
kan Mare det?
--Det er viktig A ha to ting
Mart for seg nAr man starter
som vi gjør nA. For det første
blir man ikke rik av A drive
konditori pA Flateby, sA
mAlsetningen vii bli A skape
vAre egne vange arbeidsp lasser basert pA en normal
lØnn. For det andre er vi
innstilte pA , og har muligheten til, A ikke ta inn iønn i
etabieringsperioden. Under
disse forutsetningene mener
vi at konditoriet har livets
rett, sier søstrene Gaathaug.
-- Men hvordan kan dere
drive uten lØnn?

--Det lar seg faktisk gjøre,
foreløpig, sier Lisbeth Gaathaug, -- vi bar gAtt igjennom
papirene til den tideligere
eieren og tallene viser at han
kunne ha greid seg noeniunde bra dersom han ikke
hadde vrt 100 prosent
avhengig av iønnen ailerede
fra starten av. -- Men det er
Jo Mart det er begrenset hvor
lenge man gidder A jobbe
gratis.
-- Har dere tenkt til A legge
dere pA en bestemt profil? -Vi vii tilby folk en rimelig
kopp kaffe og noe A tygge pA
i et hyggeiig miijø, hvor de
kan treffe kjentfolk. Vi vil
ogsA fra tid til annen sørge
for noe spennende som skal
vere en liten overraskelse.Den første kan vi
rope henger pA veggene Are.
Søstrene Gaathaug vii ogsA
sørge for at det alitid vii vre
ferske produkter A finne i
hyllene.
Hvorfor søstrene har valgt
nettopp Flateby som sentrum
for silt nye konditori er fordi
det fungerer som et positivt
trekkpiaster for Grendesenteret. PA det grunniaget har de
ogsA butt tildeit en meget
gunstig kontrakt.

Forholdene ved
EUS registrert i
kommunen
Halvor Lande Thon
Ordføren har reagert pA
fomge ukes oppsiag om
ungdomsskolen. Han er
forundret over at skolefolkene selv, biant annet
skolesJefen som fremmet
et forslag om reduksjon av
vediikeholdsbudsjetett for
1989 pA 87 000 kroner.
Disse midlene ble omprioritert til andre oppgayer i fjorArets budsjett.
Ordfører Kjølie registrerer
dette som et faktum.

Ikke Herredshuset fØrst
Alt vediikehold av kommunale bygninger er nA
overført til ett sted. Jeg
hAper nA at Enebakk ungdomsskole bør ligge langt
fremme i priontering av
vedlikeholdet. Det er ikke
riktig at jeg har prioritert
Herredshuset som første
prioritet, selv om det ikke
er bra pA Herredshuset heller, presiserer KAre Kjølle.
Denne kommentaren finner
Kjølle nødvendig A komme med etter at flere
andre har komentert Kjølles tidiigere uttalelser I
Vignett. -- Det er manglende vediikehold flere
steder.. Jeg nevner sykehjemmet, deler av Stranden skoie. Jeg er Mar over
situasjonen pA vedlike-hoidssektoren. Det skulle
aldri vrt bygget bygg
med flate tak, sier ordfører KAre KJØile.

upett
Vanskefig situasjon for Behovet for heldagsskole registreres
barnevernssektoren
-- Situasjotien i
barnevernssektoren
er ikke kritisk, men
den er vanskelig.
Pi i dag er det
ingen barnevernssaker som ikke er
butt gjort noe med
pA en eller annen
mite.
Halvor Lande Thon
Slik vurderer sosial leder Knut Johnsen ved
sosialkontoret situasjonen i
barnevenissektoren i Enebakk. Mange barnevernssaker er under behandling
i disse dager. Generelt er
det ci stort arbeidspress
ved sosialkontoret, som
omtalte i fomge ukes utgave av Vignett. Johnsen
legger vekt pA at det ogsA
er forskjell pA hvor a!vorlige barnevernssakene
er. Dc kan vre fra
"idle" til "tunge". Barnevernssaker prioriteres. En
sAkalt "lung" barnevernssak
kan kreve intensivt arbeide
i en periode, og sA mye
som en 1,2 stilling kan
gA med, sier Johnsen.

Ikke drastisk
-- BAde posten for
barnevern og sosialhjelpbudjettet har rAd-

mannen og kommunestyret
sagi man vii komme til bake til dersom det ikke
holder. Disse to budsjettpostene prioriteres. NAr del
gjelder kuttet som ble
gjort pA cirka 70 000
kroner i barnevern, er ikke
dette etter min vurdenng
store kutL Man vii
komme tilbake til saken,
hvis budsjettpostene ikke
holder. Verken rAdmann
eller kommunestyre har
foretatt en drastisk barbering sA langt. Totalt er
budsjettposten for barnevern pA anslagsvis 1,5
millioner kroner, sier Knut
Johnsen.
PA spørsmAl om hvilke
tiltak som bør settes inn,
sier Johnsen at det er
en vurderingssak. NAr del
gjelder spørsmAiet om det
bør ansettes en perrson til
barnevernsarbeidet, er det
ogsA viktig A se pA,
hvordan man kan organisere arbeidet. Hvis man for
eksempel ansatte en 0konomikonsuient, vii del
ogsA bidra til A frigjøre
ressurser til A arbeide mer
med barnevern, mener
Knut Johnsen. Forøvrig
sier han at del pr. i dag
ikke er mer en 6- 7 barn
som ikke bor i hjemmene
sine, for kortere eller
lengre lid.

En undersøkelse
for A registrere
behovet for en heldagsskole i Enebakk skal gjennomfØres I uke 13.
Tire studenter forbereder nA
undersØkelsen.
Halvor Lande Thon

En av studentene,
Stein Scm Johansen(36)
har vrt irer i Enebakk
i flere Ar. NA studerer han
ved studiene for administrasjon og ledeise i Horten. Johansen har vrt
1rer ved Ytre Enebakk
Skole og Kirkebygda skole. Del er en Arsak til at
han og de to andre
gjennornfører en slik
undersØkeise i Enebakk.

Frivilhige aktiviteter
__En heldagsskole
definerer jeg som et tilbud
i skolens lokaler meilom
klokka 0800- 1600. sier
Stein Scm Johansen..
Forutsetningen er at
undervisningsdelen fortsetter som normalt, og at
aktivitetsdelen, som er et
frivillig tilbud tilbys foreldrene for og etter
undervisningen. Inkludert i
disse aktivitetene kan
ogsA vre lekselesing, sier
Stem Scm Johansen til
Vignett.

Prosjektet er deli i to
deler. Den ene delen er
en spørreundersøkelse rettet
til foreldre/ barn i fra 1.3. kiasse i hele kommunen.
Den andre delen er
en henvendelse til lag og
forefinger i Enebakk om
de kunne tenke seg A
bidra med instruktører/
ledere til en eventuell
heldagsskole, for eksempel
mellom klokka 13001600. Del presiseres at
aktivitetsdeien er et
fnvillig tilbud, og et tilforeldre som er i arbeide.
I undersøkelsen spør vi
ogsA om foreldrebetalingen, hvor mye foreidrene
kan tenke seg A betale.

Foreidrebetaling
Finansieringen av
heidagsskolen kan ordnes
pA flere mAter. Fra inntil
1000 kroner til ingen
foreidrebetaling. Stein Scm
Johansen sier at hvis
Enebakk kommune blir
med, mA den antagelig
omprioritere bruk av midicr.
NAr det gjelder foreldhar
rebetalingen
studentene dell opp
betalingen i føigende: 1)
100- 500, 2) 300- 600, 3)
600- 900 og 4) Mer cnn
900. Dessuten vii det ogsA
bli gjort endel intervjuer
med skoleledere, lrere
tillitsvaigte
og
Enebakkskolene, forteiler
Stein Scm Johansen,

Madam Rosa med ny
profit
"Stengt pA grunn av opp-pussning",-igjen? Deter
yel ikke den som ikke har undret seg over hvorfor
de piny pusser opp restaurant Madam Rosa pA
Flateby, sA kort tid etter Apningen. Bak skiltingen
skju!er det seg en konflikt med pAfølgende eierskifte,
men restauranten vii piny Apnes for kunder i løpet
av narmeste fremtid.

Lisbeth Wile
--Er det virkelig tilfeile at
dere pusser opp nA igjen?
-- Vel, det er ikke hell tilfel le, opplyser medeier Rune
Larsen. Poenget er at vi har
halt en del konflikter blant
eierne, og har derfor vrt
nødt til A stenge inntil vi har
fAtt lØst disse. NA ser del ut
til A rette seg og vi vii Apne
pAnytt i nnneste fremtid.
Helt konkret hva konflikten
gAr ut pA, vii ikke Larsen
opplyse , men han kan rope

at han og Bjarne SolAs nA er i
ferd med A kjøpe ut tredjemann og at restauranten nA
vii th fly daglig leder. En del
av bemanningen er ogsA
skiftet ut, bl.a. kokken, mens
en del av serveringsdamene
blir.
--Vi har mottatt mye kiager,
det ble blant annet operert
med varierende Apningstider,
forteiler Larsen. --NA Ønsker
A A gjenApne med fly og
seriøs profil.
Larsen oppiyser videre om
det ikke vii bli gjort store
forandringer pA menykartet,
men at man nA kan nyte sin
middag med dempet musikk.

5
Fordeling
av kulturmidler
Kulturstyret har
fordelt kulturmidlene
for 1990. Totait ble
det innvilget 481 500
kroner tii ailment kuiturarbeid, mens posten for idrett, drift og
vediikehold av diverse
anlegg totait flkk 310
000 kroner.

\dtaket ble omlrent
som innstiilingen fra kultursjef Per Sandvik., med
unniak av tiiskudd til kulturbygg. Til denne budsjettposten foreslo Dag
Skaug(Ap.) en reduksjon
av midlene med 10 000
kroner, fra 70 000 kroner.
Dette ble vedtatt Kulturstyret vedtok bevilget
følgende beløp: Flateby
Samfunnshus 25 000
kroner, Enebakk Bygdeungdomslag 15 000 kroner,
Kirkebygden Misjonslag
5000 kroner , Stranden
Indremisjon 5000 kroner,
1. Flateby Speideigruppe
5000 kroner, Flateby
Speiderhus 5000 kroner..

gkuitur.
Fordelingen av kulturmidlene ble forøvrig
slik: Idrctt 210 000
kroner, sang og musikk
170 000 kroner og humanitre og kulturelle
oiganisasjoner ble tildelt
101 500 kroner. For posten
idrett, drift og vedlikehold
av diverse anlegg ble det
totalt bevilget 310 000
kroner, fordelt pA 250 000
kroner til idrett og
nevnte 60 000 til kuiturbygg.

.Vign e tt
Gra tu lerer
Vi gratuierer
Hassan Amarat og
Alye Cevik som
gifter seg førstkommende torsdag.
Amaral er den første
flyktningcn som Enebakk
kommune bk I mot i
1988. Amaral kommer fra
Syria, mens Cevik kommer fra Tyrkia. Vielsen blir
hos Sorenskriveren i Ski
kI.1300. Dc hjerteligste.
gratulasjoner fra venner og
kjente i Enebakk kommune.
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DOktor Tone Dyregod
Det er tidlig formiddag og snøen danser lett
over jordene. Bak en blA dør i en nedslitt
lagerbygning er to kvinner travelt opptatte
med forberede dagen. Telefonen kimer,
avtaler blir notert og thermoser fylles med
vann. Snart startes ambulansen som skal
patrulere blant bygdas mange firbente
innbyggere.

a

Lisbeth Wile
Det er ingen ni tit fire jobb
de har, dyrlegene Tone Varegg og Nina Fjerdingby.
NAr man har ansvaret for
Enebakks mange firbentete
kan dagen bli lang og ofte
natt for de to kan krype i
loppekassa med visshet om
at de har rukket over det
aller vikligste,- iallefall.
Ut fra et gammelt lagerlokale bak Sundby kolonial,
driver de to sin virksomhet.
Jeg ma innrømme at jeg ikke
stolte helt pa min egen evne
tit A oppfatte beskjeder da
jeg fant den bIA døren Tone
hadde fortalt meg om, men
ganske riktig, pa innsiden
hang det .en liten hândskreven lapp med dyrlege pa.
--Den første april flytter vi
tit nye lokaler i Kirke bygden, opplyser Tone fornøyd, og legger ingen skjul
pa at hun synes de gamle
lokalene blir litt stusselige.
Tone Varegg begynte som

dyrlege i Enebakk rett etter
at hun var ferdig med veterinrhøyskolen tit jul. Med
kjennskap tit Enebakk fra
praksis i t)or sommer, fikk
hun tilbud fra Nina om
dele virksomheten med
henne. Enebakking har det
ogsA blitt av henne etter at
mannen overtok som bonde
pa østebøl gârd.
Tit na har hovetyngden av
arbeidet dreid seg om stordy ra, men med de nye lokalene
vil de to satse pa et bedre titbud ogsA for de mange smA.
--Vi har mAttel begrense en
del av smadyrpaksisen pa
grunn av manglende utstyr,
opplyser Tone.
En del smAoperasjoner har
det bUtt som kstrasjoner,
sterilisering, klipping av klør
og keisersnitt. Men Tone
ønsker seg labutstyr, slik at
de to kan drive mer med mdremesisin. -- Med det utstyret
kan man oppdage en del
sykdommer som f.eks. diabetes hos dyr. Tone mAttet ha
lest spørsmAlstegnet i ansikt-

Trond Enger holder den hue grisungen med leddbetennelse. (Foto: Lisbeth Wille)

Trond Enger og Tone Varegg utfØrer kunstig befruktningpâ en avpurkene.
et mitt da hun la tit det
faktisk er tilfelle at dyr har
de samme sykdommene som
mennesker.
Telefonen ringer og stemmen i den andre enden ber
om time for A avlive noen
kattunger. --Del er en del av
jobben som ikke er sA
hyggelig, sier Tone. --Folk
og da ofte eldre, blir veldig
knyttet tit dyra sine og da
blir det tungt nAr de skal
avlives.
--Og den hyggelige siden
av jobben?
--Det A ha et veldig sykt dyr
som du kan redde livet tit,
sier Tone,-- det gleder bade
meg og dyreeieren.
Kontortiden er slult og Tone
fyller bilen med medisiner
og annet utstyr. sa begynner
formiddagsøkta.--Det blir
ikke de hell store dramatiske
oppdragene du far oppleve i
dag, smiler Tone, men det er
en ganske typisk dag.
'Vi starter hos "marsvinmannen", som Tone kaller
ham. Han driver med marsyin pa Flateby og har flere
sjeldne raser i samlingen sin.
Noen av dem har fAtt diare
og Tone skal vaksinere de
smA krypene. Tone godsnakker Iitt med bade eier og
dyr, for hun skriver ut en
resept og høytidelig lover a
kommer tilbake senere pA
kvelden for a se tit de smA.
Neste stopp er hos Bjorn
Oppsahl. Her skal fire av
kalvene avhornes. Nøysommelig bedøver Tone kalvene som en etter en segner
trØtte om i basene sine. SA tar
Tone frem jernet som skal
svi og skjere av horna. Del
er et grusomt syn, og svilukta og røken gjør en
smakvalm, men Tone forsikrer om at kalvene ikke

kjenner noe under operasjonen, og at de som oftes
er helt pigge igjen nar de
vakner.
Etter avhorninga foretar
Tone drektighetsundersøkelse pa et tyvetalls kuer for vi
tar fatt pa veien mot Tomter
for a hente rânersd. Vel
ihavn, svinger vi opp mot
garden tit Christian Brevig
med en kasse full av sd fra
Grøten og den andre gutta pa
rAneriet pA Hadeland. Dette
er en jobb som tar tid. Hele
tyve minutter pr. purke. Nar
vi er ferdige med Brevigs
mange prurker tar vi turen
innom hovedbygningen for a
ta stingene tit en nybakt mor
som boltrer seg pA kjøkkenet
med en gjeng nyfødte
hvalper.
Siste stopp denne formiddagen er hos Trond
Enger hvor ytterligere en
purke skal insemneres (kunshg befruktes). Tone ma ogsA
ta seg av en liten lyserød bylt
som halter omkrig. Han har
fAtt leddbetennelse og fAr en
sprøyte for han slippes ned i
bmgen igjen.
Nar vi omsider svinger inn
pa tunet foran Sundbys
kolomal har klokken rukket A
bli tre.--Det blir en noenlunde tidlig dag i dag, smiler
Tone fornøyd, i del hun
runder hjørnet for a handle
seg mat. Formiddagsøkta er
slutt og del er lid for lunch.

Skjargãrdsflørt:
Suksessen
fortsetter
Enebakk Dramatiske Steiskap har
haft fern fulle bus
pA sin siste produksjon SkjergArdsflørt. NA blir
det en ekstraforestilling.
Stykket har alle ingredienser som skal tit for
spenning og underholdning, og det passer
for alle aldersgrupper.
Siden det er mange som
ikke har fAtt med seg de
første forestillingene, setter vi opp ekstraforestilling pA Flateby samfunnshus fredag 23. mars
om kvelden, forteller
pressekontakt Trude Johannessen i Enebakk Dramatiske Slskap tit Vignett.

5000 fil
ultralyd
Kirkebygden Sanitetsforening bk ballen etter husmorlaget og gir 5000 kroner tit
innkjøp av et ultralydapparat
pA bameavdelingen pA SIA.
Dc oppfordrer ogsA andre
sanitetsforenmger i bygda tit
A gi tit formAlet.

Oftonett
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Timeressurser

Stra'lende musikkfest pa'A4iwr
Det ble en konsert i
sarklasse.En konser t
som til fulle
dokumenterte at
jubilanten,Enebakk
Storband, har vart i
stadig framgang
gjennom de ti árene det
har eksistert. En glad
musikkfest, hvor intet
manglet. Og 200 begei strede publikummere
kvitterte med stAende
applaus. Vel blast
Enebakk Storband, og
dirigent Torgrim Sollid.
Aslaug Tidemann
En veismakende sot aperitif i
form av konfektbiter ble
servert av bandets medlemmer
for de inntok podiet og klemte
til med Cherokee. Dermed var
det kiart for konferansier Marit
Myhre og henries srdeles
spirituelle prolog, som satte
oss riktig 'in the mood". Og
med denne kiassikeren, i Johan
østbys arrangement og med
Knut Arne Rangøy som
trompetsolist, var tonen sthtt an.
Det svingte skikkelig og
nostalgisk sus bølget gjennom
salen.
Første avdeling var
spekket av gamle godbiter. Vi
fikk høre Harald Bergersen som
solist pa saxofon PA child is
Born", og A night in Tunisia,
og tankene gikk tilbake til
bandets 5 -ârs jubileum, hvor
Bergersen dengang som nâ ga
ass høydepunkter gjennom sine
fantastiske solopartiet i disse
lâtene. Dirigent Torgrim Sollid
klemte ogsâ til med solopartier
i Ezz - Thetic.
Sâ var det kiart for Lasse

Storbandet stiller selv med mange fine soliste,: En av
demn er Knut Arne Rangøy. (Foto: Gunleik Seierstad)
Sagen, Storbandets faste solist
gjennom de siste par ârene.
Siden sist vi hørte ham har han
høstet hederlig omtale og mye
ros fore sin medvirken i "Chess"
pa As, noe som har
avstedkommet at han i disse
dager prøvesynger for
Macintosh i Stockholm. Og
blant de som skal vurdere
Sagens stemmeprakt der er
Andrew Lloyd Webber..
Og Sagens stemmeprakt kom
virkelig til sin rett i "That
OIDevil Called Love og Cant
help lovinihat man.

I konsertens annen avdeling,
etterpause med champagneforfriskninger, og etter at
Storbandet hadde samlet
troppene med Sammy Nesticos
Montego Bay, ble det nye
gjensyn - denne gangen med
Per Nyhaug. Konferansier

Marit kunne fortelle at ogsâ
Nyhaug jubilerte - faktisk er
han 50 ârs jubilant som profesjonell musiker. Og selv
kunne han fortelle at han startet
sin proff karriere som 14 âring pa trommer.
Under fjorarets Storbandkonsert opplevde enebakkpublikumet Nyhaug for første
gang, som solist pa vibrafon.
Dengang ga bade pubilkum, og
Mgneus utsendte høylyu utrykk
for ønske om snarlig gjensyn.
Og Nyhaug skuffet sâvisst
ikke. Nye praktfulle soloprestasjoner i sine egne
komposisjoner Seven Up og
Idahoe, hvor Harald Bergersen
bidro pa sax og kiarinett.
Gjestesolistene sto i k, og gutret i ypperlige prestasjoner.
Ellen Nikolaysen og Lasse
Sagen bk publikum med storm
i sin fantastiske framføring av

Just The Way You are.
Og Ellen Nikolaysen kunne
brette at selv am hun ikke
hadde vrt i Enebakk fØr, sâ
hadde hun saktens sunget med
Enebakk Storband - en gang
og det ga mersmak. Og
dessuten hadde henries far
dirigert Ytre Enebakk Sangko
for 30 At siden - sa
Om
tilknytningen var der...
Ellen Nikolaysens mote med
Enebakk Storband ga mersmak,
ga enebakkpublikums mote
med Ellen Nikolaysen ikke
mindre lyst til nytt mote i
musikk.. Et tips for framtidige
konsertarrangører. som ogsa
kan legge seg pa minnet at
Enebakk Storband selv râr over
et solid knippe ypperlige solister.
SA var det over, et par timers
musikkopplevlse som ligger i
Øret, og i hjertet lenge.
Men fullkiaff hadde det neppe
vrt om publikum slapp bandet
lett.
s
solistene
og
Ekstranummer matte det bli, og
hva kunne vant bedre enn en
srdeles inspirert framføring av
gode gamle All of me, med
Storbandet og samtlige
gjestesolister pa scenen. Sâ var
det vel over. Nei vent litt. For
der kom konferansier Marit
alende og hvisket dirigent
Torgrim Sollid noe i øret?
Beatels skulle hun ha - og i en
sadan stund. Dermed endte det
hele opp med en improvisert
framføring av Yesterday, og det
var sakiens noe a leve pa for
den som timer senere sank hen i
godstolen med annen del av "If
tomorrow comes". Og kommer
morgendagen - ja da kommer
nye Storbandkonserter. Vi ser
fram til nye musikaiske
høydepunkter.

Skolestyret imøte kommer søknadene
om timeressurser til
navngitte elever
med totalt 178
timer pr. uke.
Halvor Lande Thon
Dette tilsvarer en ressurs pa 8, 5 prosent av
totalt rammetimetail. De
foresatte orienteres om
muligheten for anke etter
forvaltningslovens bestemmelser om enkelttvedtak.
Videre gir skolestyret
sin tilsiutning til fordeling
av de samlede timeressurser til skolene slik
dette kommer frem i
saksutredningen. Skolesjefen
gis fullmakt til a foreta
justeringer innenfor totalrammen for skolearets begynnelse.

Ressursniváet
Skolestyret anmoder
formannskap/ kommune styre om at ressursnivâet
opprettholdes ved budsjettbehandlingen for 1991,
slik at stØrre endringer
innen skoleâret unngâs.

ENEBAKK KOMMUNE

Helsesøster

BLI
FADDER01
Postgiro 5 00 0187
Bankgiro 8200.01.60756

Ofe

Papirinnsamhng
21. april

Enebakk skolemusikkorps reiser rundt i Ekebergdalen, Kirkebygden,
Hammeren, Dalefjerdingen, Brevik, Tømmerbrâten for a hente papir.
Legg papirer, aviser, blader ved veien tidhg lørdag morgen.

IREDD
BARNA Loppemarked 5. mal
Jernbanetorget 2, Oslo I.
TIf. (02)4146 35

Annonser leses
av folk flest

Enebakk skolemusikkorps skal ha loppemarked og trenger lopper.
Ting av spesiehl interesse:
Møbler, malerier, sportsutstyr, rare hatter, barneklr, pynte-/bruksting etc.
Klr ma vre vasket.
Er det noen som har lopper a gi oss?
Legg det Ut ved papirinnsamlingen eller
ring:
Sigrid Rustad tif.: 92 62 97
Eva Aas Of.: 92 6132

Stilling som helsesØster er ledig fr a juli 1990.
Enebakk kommune har en ung befolkning, og i 1989 ble
det registrert 132 fØdsler.
Kommunen er inndelt i 3 helsesøsterdistrikter med gode
helsestasjonslokaler i alle distrikt, og har 3 helsesØsterstihinger inki. ledende helsesØster.
Stillingens arbeidsomrâde:
- Helsestasjonsarbeid
- Skolehelsetjeneste
- Sosialmedisinske oppgaver
- Forebyggende helsearbeid
ønskede kvalifikasjoner:
- HelsesØsterutdanning
- Relevant praksis
- Samarbeidsevner, initiativ, arbeidsglede/-lyst
- Fordel med egen bil.
I tillegg til utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
kan vi tilby:
- Avlønning som helsesØster, ltr. 17-22
- Hjelp til a skaffe bolig
- Eventuell flyttegodtgjØring
- HeldØgns forsikringsordning
- Godt kollegialt arbeidsmiljø
Kontakt ledende helsesØster Sissel Gundersen, tif.
09/92 60 64, eller helse- og sosialsjef Inger Haagaas, tif.
09/92 60 60, for nrmere opplysninger.
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl
sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk innen 20.4.90.
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VARENS
NYE KLIER
er kommet!

fra 198.
Bukser
fra 270.
Blazer
fra540.
Bom.genser 298.
Jumpere
198.Bukseskjørt fra 340.

Bluser

KL1R-MOTE-GARN

Várens nyheter - Iopp
modeller i herlig nappaskinn

Det ekte er stilig.
Det er verdt
d srrekke seg etter.
I en verden
hvor morer og
trender veksler
med Økende fart.
Skinn er ekte.

DAME:
Kort jakke
kr 1990.Lang jakke
kr 25903/4 jakke
kr 3590.K6per
fra kr 3490.Skjort
fra kr 875.Bukser
fra kr 895.-

UNGDCM - UNISEX:
Top Gun pigantik kr 1690.Kort jakke
kr 1790.Blazer
kr 1780.
Pilotjakke
used nappa
kr 1990.-

I T

Cognac redbrun
$kjørt

Bose

kr 1890.kr 2290.kr 2250.kr 3790.-

ALEKSANDER:
Dame- og herreblazer
semsket og nappa kr 3290.Stort utvalg I
SKIN NVESTER
Fra kr 398.-

KONFIRMANT I AR!

L

jakke
HERRE:
Jakke, kalv
Jakke, kalv
Jakke, lam
Jakke, lam

Tebo-Senter, Spydeberg
TIf. 83 76 45
Apent 9 - 18 (14)

3890.1990.2290.-

David Blidsgt., Mysen - TIf. 89 18 28

APNINGSTIBER:
Hverdager
Torsdager
Lordager

kI. 9-16.30
kI. 9-19.00
kI. 9-13.00

* Kredittkort
* Kontantkort
* Avbetaling
* Pábetaling

Skattum - \7\4atch

D Herreavd. - Dr. Randers gt. 5.
TIf. (09) 88 14 25

LDameavd. Skolegt. 7.
TIf. (09)88 5727

r

Sti*kkord for
0
varmotene

Jeans-senteret pci Slitu
LiH
M

HENRY
CHOISE

LEVI'
svart

X.

2~9~8

fra
kr

l
- As)c1

NORA

NOM
VAEALO

LITV

EIB

VARESALG
barn-, dame- og herrekIr

- -

1810 SLITU

-

TIf. 89 47 90

Tysk konfeksjon
pa sitt beste
3 deler

2300.-

Stort utvalg I
kapper (ogsá 20-serien)

Torvet 1 Lillestrøm. TIf. 8117 16.
-

U

Mand.-fred.kI, 10.00-16,30
kI. 10,00-18.00
Torsd.
W. 10.00-14.00
Lo rd.

akFJe11eting

i"

-

APNCSTIDER:

TO
o

Lange og vide skjørtelengder, med innslag av
det kortkorte. Navy look og marineblâtt.
Myke krydderfarger og florlette stoffer.
Dette er stikkord for virens og sommerens
moter, men fremfor alt, alt er fremdeles tillatt.
Wrens moter blir i stØrste
grad preget av navy looken.
Store matroskraver og manneblâtt, tildels ogsA spnitet
opp med andre farger. SkjØrtelengden rekker nedenfor
kneet og yel sä det. Mye volum blir det i skjØrtene, men
for de som Ønsker vise frem
brune ben, er fremdeles det
kort-korte tillatt, og fremfor
alt like moteriktig.
Mot sommeren forandrer
bildet seg noe. Store blomster

a

og
gjennomgangsmØnstere
denne sommeren. Stoffene
blir lette, gjennomsiktige bomulistoffer, i herlige krydderfarger. Stilen blir eksotisk og
fremfor alt sensuell. Her gjelder det a slippe afntasien lØs,
hente inspirasjon i tropene,
langs Middeihavet, blant Afrikas langbente skjØnnheter.
Som rekiameassistent Randi Fosli, i Hennes og Mauritz
velger a uttrykke det; alt er
tillatt!

iIgnctt
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Kunstnerbes k i barnehagen
--Jeg skal bli sânn som du er nãr jeg blir stor,
roper en av smãrollingene I Ytre Enebakk
Barnehage. --Det skal jeg og, roper en annen
liten tass. --Det skakke jeg, nevner en tredje, --for jeg skal bli elektriker!
Lisbeth Wille
Iveren er stor blant smârollingene. Del er torsdag formiddag og barnehagen har
fâtt besøk av kunstneren
Webjørg Steinset, som skal
orientere smârollingene om
yrket silt. Del hele er en del
av et større prosjekt som
barnehagen har holdt pa med
siden tidlig i hØst.
--Vi starlet i del smâ, forte! !er Kari Jakobsen Nordhagen, --med a snakke om
hva barna kunne, hva de
visste om seg selv, hvordan
andre sâ pa dem og om de
visste hva foreidrene jobbet
med. --SA gikk vi over til a
snakke om yrker, fortsetter
Jakobsen Nordhagen,-- og da
begynte vi med del nre. Vi
bk for oss barnehagen, rengjøringshjelpen, husmoryrket
og skolen.
Hell siden begynnelsen av
mars har barnehagen halt
besøk av representanler for
ulike yrkesgrupper som elektriker, rørlegger, politimann, flyver, brannmann og
skogsarbeider. Det har ogsâ
vrt snakket om lege, dyrlege og tannlegeyrket. En
dag ble hele barnehagen
omgjort til en restaurant,
hvor barna fikk by lii a
bestille ved bordene og tantene serverle. I løpet av de
neste ukene skal barna
besøke Spydeberg Bakeri og
Askim Sykehus.
He!e opplegget avsluttes
med en samfunnsuke hvor
barnehagen skal omgjøres til
en liten by med posthus,

sykehus, butikk og bakeri.
Da skal halvparten jobbe og
halvparten vre kunder og sâ
byttes del pa etterpâ.
-- Grunntanken bak del hele
er a opplyse barna om at alle
mennesker trengs her i verden, forteller Anne Rasmussen, -- at vi alle er like vikiige, at del fine er at vi er forskjellige og at vi kan brukes
til forskjellige ting.
-- At vi able er deler av et
større hjul, legger Webjørg
Steinset til. Webjørg forteller
ogsa at foreidrene har vrt
veldig positive til opplegget
i barnehagen og barna selv,
de koser seg glugg ihjel. Den
ene dagen løper de rundt
med hjelm pa hodet og
slukker branner, den andre
dagen er de flyvere. Akkurat
i dag ville alle bli kunstnere!
Guilkorn I bokform
Anne Rasmusen roper ogsâ
at barna pa initiativ fra foreldrene skal utgi et !ite hefte
med smâ gulikorn hentet
barnehagen. --Barna reflekte
rer over en del ting, noe eA
koselig, noe er morsomt og
noe av del de sier Irenger lit
ettertanke. Vi tenkte vi kunne
samle disse smâ tankene i en
lilen bok, som foreidrene
kunne kjøpe og kanskje gi
borl til besteforeldre og
andre, sier Anne Rasmussen.
--Forhâpentligvis kan ogsâ
andre ha glede av denne
boken, avslutter hun.

NYLENDE BORETTSLAG
YTRE ENEBAKK
fcj
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Vi har ledige 3-roms leiligheter for saig.
lnnflyttingsklare sommeren 1990.
LEILIGHETSTYPE A:
Bruttoareal
74.1 m2
kr 319.000,Innskudd
kr 2.480.Husleie

LEILIGHETSTYPE B:
65.5 m2
kr 294.000.kr 2.332.-

Borettslaget bestár av 28 leiligheter organisert I 3 husrekker rundt et tun. Alle hus er
I 2 etasjer, og det horer 2 parkerings-plasser til hver leilighet. Alle har egen uteplass
i form av hage eVer balkong. Lekeplass. Rullestoladkomst for alle leiligheter i 1. etasje. Adkomst fra Sløssâsvegen.
Onskes ytterligere opplysninger, ta kontakt med

RLINGEN BOLIGBYGGELAG

Dãr lig
samviettighet
En bør i able fall ha svart
samvittighet etter a ha lest
denne lille epistel.
En ung familiefar pa handletur pa Flatebysenteret sist
lørdag fikk skader pa bilen
sin mens den sto parkert pa
plassen ut mot Rv 120.
En hell ny bil - hvii Peugeot
405 GL med reg.nr. DF
66372 - som han kun hadde
halt en uke.
Det var høyre bakskjerm
som hadde fatt en stygg

Webjørg Steinsetfikk mang en smârolling til a Ønske at de ogsâ var kunstnere.
(Foto: Lisbeth Wille)

LAGETS ARBEIDSOMRADE ER RLINGEN OG ENEBAKK KOMMUNER
FORRETNINGSFORER OGSA FOR FET BBL

TIf. 06/83 82 20
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skramme, og vedkommende
hadde ikke lagt igjen noen
bekiagelse, men bare stukket
av.
Na etterlyses han, ehler
eventuelle vitner til pAkjørselsen. Den skjedde en
gang mellom kl. 10 og 13.
Vedkommende kan henvende
seg til Vera's Butikk pA tlf.
929044 eller pA kveldstid tlf.
928398.

Bruk vâre annonsører
- de støtter oss!

HJELM ER
RI KTIG,
HODET
VIKTIG

11
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Bratfoss med utstilling pa
ligningskontoret
I ukene frem til 30. mars vii alle Enebakkingene som tar turen innom Lmgnings kontoret kunne glede seg over at Magnus
Bratfoss holder utstilling.
Landskapsmotiver fra Enebakk og eksotiske
motiver fra Spania er gjennomgangstemaer i
denne utstiilingen.
Lisbeth Wile
Det var en beskjeden
Magnus Bratfoss, som tok
imot Vignett fredag under
Apningen av sin første separatutstilling. -- Jeg driver
mestpA hobbybasis, opplyser
den tidligere malermesteren,-interessen har vrt de hele
tiden, men det er bedre a
vre en god malermester enn
en dârlig kunstner, smiler
Bratfoss. Og hobbyen, den
har resultert i et tyvetalls
utvalgte bilder som kan
beskues pa Ligningskontoret
i vel to uker fre mover.
Motiver fra Enebakk og
Lanzarote er foreviget pa lerretet og viser bruken av et
mangfold leknikker innen
olje, akvareil og tegniger.
Det eldste bildet stammer
fra 1941 og illustrerer Børter.

--Det bildet kan vel karakteriseres som billedhistorie
nâ, opplyser Bratfoss. Billedhistorie blir etterhvert
ogsa "Interior Spania", som
illustrerer kunstnerens hjem
de syv ârene han bodde pA
Lanzarote. --De eksisterer
som vi gjorde i 30-Ara,
forteller Bratfoss, som legger
til at turismen har ødelagt
mye av denne idyllen.
-- NAr du starter pA et
maleri, blir det ailtid annerledes enn du tenker, sier
Bratfoss i en kommentar til
bildet " Hesteslepp" I bildet
har en av hestene fAtt en lilt
uvant plassering, men del
gjør, som Webjørg Steinset
betegner det, at bildet blir
mer spennende og fAr folk til
A stoppe opp og reflektere
over motivet.
PA utstillingen finner man
ogsA tre tegninger som kuñstneren egenhendig har tegn-

Magnuss Bratfoss holder sin fØrste separatutstilling pa
Lininç'skontoret i ukene freinover. (Foto: Lisbeth Wille)
-et Ut fra Vignett.
--Det vi er opptatte av i
kunstforeningen, sier Webjørg Steinset i en kommentar under Apithtgen, er A
fA frem bortgjemte kunstuere. --Man kan fort bli ensom
pA hver sin tue, sier hun, og i
Enebakk finnes del veldig
mange dyktige folk. -- NAr
først noen er pA banen vii de
andre komme etter.
-- Det er viktig med det sosi-

Trivelig lordag for hagelaget

LØrdag var hagelaget sainlet til beskjcering hos RagnhildKjgen

ale samvret som kommer
med utstiilinger, og ikke
minsi er det viktig med
kritikk, legger Bratfoss til.
Webjørg Steinset ønsker
likevel A understreke at de i
kunstforeningen ikke nødvendigvis er ute for A selge
under utstiliingene, men at
de vii glede bygdas befolkning med A vise lilt av
hva som rører seg rundt
omkring. Og skal vi dømme
Enebakk hagelag hadde
beskjring av busker og trr
hos Ragnhild Kigen i Kirkebygden. Som tidligere Ar var
det Astrid Fossum og Oddvar
Wennevold som var i aksjon.
Vi var 20 personer som
fulgte godt med da de
begynte. Epietreet var ganske
gammelt og stort og tett. De
beskjrte ganske hardt. Vi
synes at de tok vel mye, men
Oddvar sa at"du skal skjre
sA mye at du kan kaste hatten
igjennom nar du er ferdig".
Astrid snakket litt om
nyttedyr og skadedyr. Hun sa
at hvis mulig skulie man
unngA A sprøyte. Grønnsapevann var mye bedre
mente hun.
Mose og lay pA trrne
skyldes sur nedbør. Her skul le vi ta en grov skurebørste
til hjeip for a fA del fjernet.
Dette er lurt for det kan samie seg en del udyr i som det
ikke er bruk for.
Etter en hard dyst ute i
hagen ble vi alie invitert til
en kopp kaffe og noe A bite i.
Hagelaget solgte rimelige
hagehansker for Akershus og
Østfold. Del var en 1rerik
lørdagsformiddag.

(Tekst ogfoto: Ella Wenli)

etter det vi fikk se under Apningen fredag, vii nok
mange kunne glede seg over
en tur innom iigningskontoret i ukene fremover.

REDD
BARNAS
MINNEGAVE

,9,

Jernbanetorget 2
0154 Oslo 1
TIf (02) 4146 35
Postgiro 5 00 0187
Ban kgiro 8200.01.60756

Vennhigst oppgi Modes navh og pirorendes navn og adresse silk at vi kan
fá sendt en hilsen og takke for gaven

So!- og helsestudio

Enebakk
sportssenter
Nybegynnerkurs:
karate/judo.
Lekeparti judo:
Nybegynnere barn 5-7 ãr.
Ring for pãmelding 92 62 80
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ikguctt
Borgerlig Navnefest
LORDAG 21. april kI. 16.00
I SKI RADHUSTEATER
Informasjon og pâmelding
tif. 06/83 33 60
Arr. Human-Etisk Forbund
Navnefest-utvalget i Folio
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ENEBAKK KOMMUNE

Husbanklän og
tuskudd - 1090

Diverse lan og tilskuddsordninger - bygging 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 modernisermg 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 lelligheten. Tilskuddet kan kombineres med utbedringslân.
UTBEDRINGSLAN
Kommunen har kr 90.000,- til videreutlán til utbedrmg
av boliger for eldre, ufØre eller andre med spesielle sosiale behov. Utbedringslân ytes etter samme retningsllnjer som nevnt ovenfor om tilskudd til utbedring av boliger. Kommunen kan yte thn pa opptil kr 80.000,-. Dersom det omsØkte lãnebelØp er hØyere, videresendes sØknaden til Husbanken.
ETABLERINGSLAN
Kommunen bar kr 1.200.000,- til videreutlan for redusering av egenkapitalen. Det kan lanes inntil kr 170.000,ved oppfØring av boliger med pantelán i Husbanken eller Landbruksbanken og rnntil kr 200.000,- ved erverv.
Tilskuddet og de enkelte lanemidler er begrenset, da
disse ma holdes innenfor de tilskudd og lan som kommunen fAx gjennom Husbanken. Deter for Øvrig utarbeidet retrnngslinjer for tilskudds- og lâneordninger.
BOLIGLANSORDNING FOR UNGDOM
Kommunestyret bar fastsatt en lânekvote pa kr
300.000,- for 1990 til reduksjon av egenkapitalbehovet
ved fØrstegangs anskaffelse av leiighet eller bolig for
ungdom. SØker ma vre under 30 ar og med minst 10 ârs
botid i Enebakk. LAnet kan bare gis til a finansiere fØrstegangs erverv av leiighet/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 retnlngslinjer.
SØknadsskjemaer og nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til Enebakk husnemnd, tif. 92 60 60 ved Rolf
Buer. Søknaden sendes Enebakk husnemnd, 1912 Enebakk innen 20. april 1990.
Enebakk husnemnd

KM=stafett

Birkebeiner
-rennet

Thomas AisgArd gikk ankeretappen for EVS-lag. Han
vekslet 2 mm. og 45 sek.bak
det ledende lag, og det var en
umulig oppgave, men Thomas
tok inn 1.45 mm. og det ble
beste etappetid, og dermed
andreplass.
Samme Thomas som tok en fin
6. plass i Holmenkollen sist
torsdag i kamp mot løpere som
var bAde et og to Ar eldre enn
han.

Det tradisjonelle Birkebeinerrennet gikk i helgen av
stabelen for 53. gang, og fra
I.L. Dnv starlet 11. Av disse
var det 7 som klarte merket
og 3 som ble premiert.
Birkebeinerrennets røtter
stammer fra den lid det var
borgerkrig i iandet. Birkebeinernes fører, kong Sverre,
hadde tilkjempet seg makten
over det meste av landet, da
han døde i 1202. Haakon
HaakonssØn ble født pA
Folkisberg i østfold et par
uker etter hans død, men fordi kongesønnen ble etterstrebet av baglerne, flyktet
noen birkebeinere med
barnet for A fore det til kon
Inge i Nidaros. De kom s
langt som til Lillehammer
hvor de holdt seg skjult i
julen. Da de brøt opp i januar
tok de veien over østerdalen,
og pA turen led de mye av
styggvzr, frost og snø. Under
uvret dro de to beste av
dem ned i forveien med
barnet og nAdde velberget til
østerdalen, hvor bØndene tok
dem imot, lAnte dem hester
og viste dem veien nordover.
Ideen til Birkebeinerrennet
er hentet fra denne historiske
birkebeinerferden.

Langrennsfolket fikk
gjennomført ârets Kmstafetter søndag. Bjerke
IL mAtte flytte arrange mentet til Vang pA
Hedemarken, og det ble
gjennomført pA tung vAt
snø, som tok pA kreftene
til noen og enhver.
Fra Enebakk reiste tre lag
avgArde. Eif's gutter 12-13 Ar
kom best fra det med en 14
plass. PA det laget gikk øyvind
Andersen, Glenn HAvard
Skillebekk og Erlend Olaisen.
I Gutter 14-15 Ar ble det en
15.plass pA Petter Bergstim,
Kai Henning Holm og Anders
Joner fra Driv.
Fra Eif kom Kenneth Helle,
Jan-Erik Kristiansen og Espen
Olafsen inn til en 18. plass.

Are Vestli - er ogsA et kjent
skinavn i bygda -var A finne pA
laget til Folio Skikiubb.
Sammen med lagkameratene
utgjorde de det sterkeste laget i
sin klasse, og kan nA kalle seg
kretsmestere i stafett.

0

Pulj*ev ner P14
EIFs førstelag i Arets P14-serie er gAtt seirende Ut av
sesongen. De er nA utropt til vinnere av sin puije, og
avventer nA melding om de skal spille kamper mot de
andre puijevinnere om seriemestertittel.
Laget bestAr av: Eva Beate Svendsen, Sidsel Johan nessen, Jennifer Tefertifier, Kristin Pederstad, Anette
Haanes, Linda Kjensli, Cecilie Gran, Mar the
Mangen og Gry Skulburstad

Resultater:
K7 45-49 Ar
77 startet, maks tid
5.42.06
Nr. 17 Aud HAnsi 4.57.33
Bjørg Staff Iversen 5.35.42.
M4 30-35 Ar
475 starlet, 101 greide det
maks tid 4.04. 10
Nr. 66 Oddmund Rustad
Tid:3.57.06

* [maus
Nt Misjonssamband

MS 35-39 Ar
557 starlet maks tid 4.07.32
Nr. 87 Ole Chr. Ruud;
4.03.21

Moteuke 21. - 25. mars
Onsdag - sondag:
Heimesekretr Steinar Hunnestad.
Møtene begynner ki. 19.30. Søndag fest ki. 11.00.
Velkommen!

M8 50-55 Ar
530 starlet maks tid 4.3 1.36
nr. 122 Oddvar HAnsi
4.13.57

Klubbmesterskap
i MJJERUALLEN. Høyde og lengde.
Fredag 23. mars ki. 17.

Aage Rustad tok Birkebeinermerket for 27 gang i helgen.

M10 60-65 Ar
226 starlet maks tid 4.56.32
nr. 63 Aage Rustad 4.38.56
nr. 79 Ivar østvAg 4.45.33
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BIL — BIL — Bit
VOLVO RENAULT

Es .LILJE9ViIE 11111
AUTORISERT BILVERKSTED

- NYE OG BRUKTE BILER
- RESERVEDELER OG REKVISJTA
- VERKSTED
— BILUTLEIE
—

S

RUD, 1911 FLATEBY
r

0

RUST PA BILEN

Gratis oljeskift.

Norol Turboolje kr

Tct!II

\

- bllreparasjoner
— maskinreparasjoner
- utleiebiler
- dekksalg

PASKETILBUD

4
M'YRFARET 1. SKI. TLF. (09)87 54 1

I

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utforer ogsà opprettning og deleskifting. Lakkerer gjor vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhandspris.

24 pr. 1.

Kveldsâpent hver tirsdag.

Kontakt var verksmester
OYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/92 87 72

Diesel fra egen tank
0 A fl
j kr L
.. tU ink!, moms
NORSK OLJE I TANKENE

L

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

I

Kraftlinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/928990

Nye Seat Ibiza
,r,
,jCt b&

"ob

og b,kytteke,M' pa don e, 'I gg"a' Ly op

oLogg ..,00 "LI e'yo,d,,,d

En driftsikker, topp moderne bil med 90 HK/DIN som standard!
Seat Ibiza er en meget driftsikker, gjennomtestet og
topp moderne bil. En temperamentsfull bit - fremstilt i
Spania, Europas nye, dynamiske industrinasjon.
Alle Ibiza-modeller har 6 árs garanti mot
gjennomrusting og 3 ár pa lakk.

Ibiza-modellene:
Ibiza Special (3/5 darer).
Ibiza XL (3/5 darer).
Ibiza GLX (3/5 darer).
Ibiza SXI (3 darer).

(SPESIAL 3-D0RS)

KOM INNOM FOR PRØVEKJORI NG
AV DEN NYE OG SPENNENDE BILEN

111900

Seat Ibiza
N88[

DU FINNER VAR NYE FORRETNING PA HVAM
(vis-a-vis Olavsgaard Stud iesenter) - Velkom men!
INNBYTTE

1 SEAT]

HVAMSTUBBE
7-1 G eiieS

FINANSIERING NYTT/BRUKT

Et seiskap / Volkswagen-konsernet

Apningstider
salgsavdelingen:
Mandag-fredag 0900-1700
Lordag
1000-1400
Torsdag
0900-1900

IJ

.11

Auto E6
Hvamstubben 20, 2013 Skjetten - TIf. 06 - 84 18 50

Drommebilen finner du
blant bilannonsene I den.
ne avisen.

14
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OPTISK SYNSPROVE

Ski
Bcravclscsb'ra
C)
CHRSTFNSRUD EFTE

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

Sveums
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrøm

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER

06/81 4830-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74

Bruk vâre annonsØrer
- de støtter oss!

10 mnd. gml.
hannkatt
gis bort, grunnet flytting.

Sail ©i©EIr

Timebestilling
Kjolberg Optiske a.s
Brøtergata 2
v/Vinmonopolet
Lillestrorn
TIf. 06/81 1622

00pekking av møbler
utføres - Henter og bringer.
Jensens Møbelverksted
Skrivervn. 10- 1920 Sorumsand
TIf. 06-82 60 72

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Enebakk Kunsttorening

har ârsmøtetmedlemsm. pa Mjr ungdomsskole 28.3. ki.
19.00. MØt opp! Enkel bevertning.
Hilsen styret

SkjawgärdsI Iørt

sed

Enebakk
Dramatiske SIskab

}NJIAKX

Tif. 92 86 53
Ekstra forestilhing
mars k1. 19.30.

pa

du I ad I

Flateby Samfunnshus fredag 23.

Ektefelle, far/mor eller
kollega?
Ring til oss med problemet,
vi kan hjelpe.
Helt uforpliktende, selvsagt.
Trollvassbu tar mâl av
seg til a were det mest
seriøse behandlingssted
etter Minnesotamodellen.
Vi satser pa kvalilet for deg og din
familie.
Vi kan veilede deg
i finansieringsspørsmâl.

S fl
111

Hos oss er du sikret
trygghet, varme og fellesskap. Ta kontakt hvis du
er glad i den del gjelder!

Ring hele døgnet:
063/67800
Transport fra
Oslo, Hamar
og Bergen
Oslokontor
02/56 22 95
Bergenskontor
05/2321 17

TROL -ASSBU
HOGFJELLSAIN-ER
2985 TYJNKRYSSET

VINN OPPTIL
5 PENGEPREMIER
PA SAMME LODD!
4engelo9tteriet

D
LPE1'
EIL
Onsd. 21.3. ki. 19.30:
Bibel og bønn.
Søndag 25.3. ki. 10.00:
Søndagsskole.
Ki.
18.00: Pauli Staalesen og Junior'n. MiSi onsoffer.
Velkommen til Betel!
PWUMCMIGUZTZN
19 LI4LUA.X

Opplysningsmøte
Enebakk Helselag
mviterer til opplysningsmØte i Herredshuset onsdag 28. mars ki. 19.00.
Distriktssekretr Marianne Takie fra Nasjonalforeningen for Folkehelse holder foredrag om belastningslidelser.
Foredraget er beregnet pa alle aldersgrupper.
Enkel servering.

Kimelig leilighet

Rekkehus-leiighet pa Flateby selges. Velegnet som etableringsleilighet.
Tif. 92 87 03

Leilighet til lele
Sokkelleilighet i moderne enebolig, 113 kvm, Flateby. 3
rom + kj., bad, nyoppusset, meget pen. Barnevennhig.
Kort vei til skole og buss. Egen bioppstillingsplass. Kr.
4.500,- + strØm. - Dep. kr 15.000,-.
Bill. merk. 12.1.

Attraktiv bolig,
Ytre Enebakk
selges gunstig
4 rom + kj. God standard. Kabel-TV,
Garasje.
Barnevennlig og rolig bomiljØ.
80% finansieringsbistand.
Tif. 92 53 73 etter kl.17

Arsmøte i Marl menighet
Onsdag 28. mars 1990 ki. 18.30 - 23.00 i menighetssenteret, barnehagens lokaler.
Program:
Vi samler oss for Herren.
ArsmØtet.
Sak 1: Mari menighetssenter.
Sak 2: Arsmelding 1989.
Sak 3: Idedugnad.
Kveldsmat.
Kveldsbønn med nattverd i kirken.

vaglia, Ytre Enebakk

Enebolig I rekke, endehus, med garasje, bygd 1982. 114
M2 11½ etasje. 4 rom, kjØkken, badlvask., 2 WC, boder.
Borettslag tiLsiuttet RBBL.
Husleie 3180 pr. mnd. (Ca. 50% fradragsberettiget), inki.
komm. avglfter, forsikringer, vedlikehold m.m. Prisantydnlng 595.000,-. Vi bet. husleie i 4 mnd. Bud mottas.
For oppi. og visn. tlf. 92 50 32 (e. ki. 17).

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESELAd
•4
Folio Varmeservice
v/Bjorn Bredholt, Tomter
W41.
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
- . -------- 4&

15

IF -sm 40 AMC
RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

BIL

A. NILSENS
BILSER VICE
TORN ERUD - Askim

EIENDOMSFORMIDLUNG

Galled Nygàrd

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Flateby - tlf. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

15 70

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

JOHN A. ANDRESEN

Gulimedaije I innramming 11989
hIhIFm

Audi

Erling Rod A/S
1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte bi/ hos oss.
TIf. 88 16 15

BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81
Entreprenør

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

Kjøpe eller selge
elendom?
Kontakt:

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til We
Graving - transport - sprengning

Mur- og betongarbeider

FLISLEGGING UTFØRES
Raskt 09 rimelig
Forhándspris

GODE REFERANSER
4
III. 9291 07 Westerheim, 1911 Flateby
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

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

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabiliterirtg
og modernisering

Fast pr/s
Tømrer- 00 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 51 1911 Flateby
Utterer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

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

YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNM'JRER
TEGNING - PROS.JEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

Enebakk rørleggerbedrift

Saig av
medaljeskap 09 innrammede akvarellavtrykk

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

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsà kveldstid

Bovilhngshaver Adv. Helge A. Irys
FjeIIeeerr 55. 1914 Ytre Enebakk
III 0992 5570

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

Erik Kjelgaard
ELEKTROENTR EPRENOR FIRMA

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

w.
Inebcikk
MUN
cgnskctpuI%tor A/S
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

sys-odrr

/-

Esso diesel. parafin og fyringsolje

• Regnskap & Forretningsforsel
Bedriftsràdgivning

TIf. 92 81 24

K3

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTO VERKSTED AS RI
171

GLASS
Enebakk glass

Alt / giassarbeid
Svein Thorsen
Fellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13

SPESIALFORRETNINGER
Laste. 09 personbilverksted
pa Rud Industrifelt
Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby - Tit. 09/92 90 90
utfører alle typer jobber

til en rimeuig pris.

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lerisepumper, vannsuger
09 høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

OIav C. Jensen

Regnskapskontor

utforer alt i eI -instal lasjoner

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

ICR
Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

Strømsborg &
Enersen A/S

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
T1f. 09/92 61 18 — 09/9262 56
094/25 366 - 094/08 438

Alt I innramming

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

BRENSEL

Mur, puss,
peiser og fliser

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

Utsigts rammeverksted

Gray., sprengnlng, transport

Jan M. Johansen

S

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Galled - innramming

SVEIN H. HELLER A/S
Tif.

RØRLEGGER

SystemAdministraSjon A/S

Gaupeveien 29
40
1914 Ytre Enebakk
Tlf.: (09) 92 48 24- 92 4774.

=aSønA/S
MYRFARET 2,1400 SKI. TU>. 09-871457
BBRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
Al! innen • Sanilar • Varme • MaaernlSerlflg

TAN NBE HAN DL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
Tif. kI. 8.00-15.00
92 87 39
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

:4 Ii'sJ:

Enebakk Tannteknikk
Man.-tre.9.00-17.0O
DAME-OG
Tors. 10.00-19-00
HERREFAISOR
Lor. 9.00-14.00
SOL— PARFYMERI
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

SPESIALFORRETNINGER

Videolilming!
Ved alle store og
smâ anledninger
Vi kommer
Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57
PIIRAINEN. Tit. 92 64 83

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE
GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

OppI.ring pa b/I
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskoie

Enebakk Markiseservice

1400 Ski - fIt. 87 37 10

Markiser - Persienner - Gardinbrott

Kiasse A - Masse B
Teorikurs - Kjøretimev

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

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

Om nodvendig meter vi
til kjeretimer i Enebakk.

VAKTSELSKAP
KVIKK RENS

D. IACO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - fIt. 09/92 62 94
• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr

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

(skill Ira Fetvn. v/flyplassert)

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

ceazarn

]CJ

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

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

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

Urtg nitt

16—

Thermokamera Poli*ti*runden
kan redde Ii*v
Halvor Lande Thon

Tilfeldigheter
forte Flatebymannen Sigmund
Erfjord til en
spesiell jobb. Han
jobber med et
sAkalt thermokamera, som ogsã har
den egenskap a
finne savnede folk.
Halvor Lande Thon
Men Erfjords jobb ei
ikke a lete etter savnedc
personer. Han har som
oppgave primert a avsløre
feil/ mangler med isolermg
kald trekk fra bygningsdeler. Del er hovedoppgaven. Andre oppdrag tat
han ogsâ: Lyd, sopp og
râtekontroller. Han bistar
ogsâ ved kjøp/ saig av
bygninger.
Erfjord gjennomfører
oppdrag med sitl thermokamera i flere trinn.
Første tnnn er a gjennomføre en sâkalt tetthetskontroll. I Oslo-omradet koster et slikt enkelt
oppdrag 2000 kroner, og
det er inklusive kjøring.
A ha et thermokamera
er kostbart bade i innkjøp
og i drift. Del er en av

ârsakene til at han i dag
samarbeider med Karl H.
Grimnes i firmaet
Ingeniør Karl H. Grimnes.
Thermokameraet star pa en
trillevogn, og det kan
ogsâ beres. Forskjellige
linser/ optikk kan ogsâ
brukes. Firmaet holder til
ved Fagerstrand, I nrheten
av Nesodden. Del var
Grimnes som foreslo at de
to skulle sette i gang. Det
er i følge Sigmund Erfjord
svrt fA I Norge som
opererer med thermokamera.
Varmeutsrtáling
Kameraet egner seg til
mye. Men Sigmund Erfjord sier det er viktig at
det er profesjonelle folk
som bruker utstyret. Det
er viktig blant annet nâr
bildene som fotograferes
skal tolkes. Varmeutstrâling- unormal temperatursvingning kan ogsa avsløre feil. Erfjord sier at de
ogsâ hjelper folk som har
problemer , for eksempel
folk som fryser i hjemmene sine.
I tillegg til nevnte
oppgaver, er det ogsâ et
stort behov for kvalitetskontroll for bygg- og
entreprenører, som for
eksempel vil ha kontrollert
for eksempel ferdige bygg.

Noen gram hasj
ble beslaglagt i et
hus som ble
ransaket et sted i
Ytre Enebakk sist
fredag formiddag.

Lensmannsbetjent Per
Nygârd ved Enebakk
Lensmannskontor opplyser
dette til Vignett. I forbindelse med ransakingen
ble ogsa endel brukerutstyr
beslaglagt. Del ble ogsa
tall tabletter som i utgangspunktet er som narkotika a regne. To personer, en dame og en
mann fra Ytre Enebakk er
tvhØrt og siktet i denne
saken.

Fredag kveld ble
det slosskamp i
Kirkebygda.
To 16- Aringer kom i
slosskamp etter at del
begynte med en krangel.
Den ene fikk et slag i
hodet. 16- anngen var
bevisstlØs I flere minutter.
Han ble kjørt til Sentralsykehuset i Akershus, ble
flatten over- men er nã
Will bra igjen.

En mann ble fredag kveld pâgrepet
for blant annet
hjemmebrenning.
Lensmannsfolkene bes lagla 500 liter sats pa
stedet hvor han bodde.
Mannen innrømmer ogsâ a
ha gjort hytteinnbrudd i
Enebakk i forrige uke.
Han har ogsA innrømmet
tilfeller av ulovlig kjøring.
Mannen kommer fra Ytre
Enebakk, og er en
gammel kjenning av
lensmannsfolkene.

Natt til lørdag
var det innbrudd I
en bil ved Mjerhallen.
Therrnokarnerael kan ogsa avslØrefeil og mangler ved
isolering

En Mazda 323 ble det
gjort innbrudd I. De tok
opp det ene vinduet.
Stereoanlegget i bilen og
snekkerverktøy ble stjalet.

En varevogn i full
fart ved Flateby fattet lensmannens
mistanke nylig.

Varevognen kom fra
Rlingen. Forst mistet de
den, men den ble siden
funnel igjen I Skaugveien
pa Flateby. Da folkene
kom til bilen, ble dykke rutstyr til store verdier
funnet. Senere ble tre
personer fra Flateby pagrepet, og transportert til
Romerike Politikammer.
Disse er siktet for disse
forholdene.

Søndag morgen ble
det oppdaget et
forsøk pa biltyveri
pA Flateby.
Biltyven(e) hadde ikke
kommet langt. Bilen var
av merke bran Citroen.
Det som skjedde, var at
bilen ble dyttet/ tauet den
korte veien. Bilen ville
ikke starte, antagelig derfor
ble den gitt opp. Men de
som prøvde seg pa bil tyveriet, stjal i stedet
kasetter og en kostbar
kikkert. Kikkerten er
under navnet Baush
Lrnmb.

Fredag formiddag
ble en stjAlet bil
funnet i en garasje
pA Svenskerud i
Ytre.
Lensmannskontoret
melder at den bilen ble
meldt stjalet fra Gjnøvik
natt til tirsdag 13. mars.
To personer er avhørt som
mistenkte, de kommer fra
Ytre.

Natt til lørdag ble
to stykk lettmetallfelger stjAlet ved
Gran I Ytre.
Bilen felgene ble stjàlet
fra, var en Opel Kadett.

I Indre

Lensmannskontoret
har fAtt Wager pA
rAkjøring i Ytre
Enebakk.
RAkjønngen finner sted
bade morgen og kveld.
spesielt
I
Det
er
Gaupeveien i Vâglia i
Ytre dette gjelder. PA
denne strekningen er det
kun fartsgrense pa 30 km/I.
Râkjøringen blir betegnet
som et stort problem av
lensmannskontoret.

Fredag kveld var
lensmannsfolk ute i
Ytre, og blant
annet mangler ved
mopeder ble
oppdaget.
Lensmannsfolkene
stoppet blant annety noen
mopeder, som fikk beskjed
om at de matte vise sine
mopeder frem for Biltilsynet.

Nytt fra
bygningm__
sradet
Bygningssjef Marsdal
innstiller at reviderte
byggetegninger godkjennes
omsØkt. Vilkar salt i den
oppnnnelige byggetillatelse
ma følges. Innstillingen er
for E. Aanerud/ E.
Bjørnhaug i Seljeveienn 4,
Flateby.
Byggetillatelse for innredning av underetasje,
gnr..4 bnr. 83 innvilges.
Tillatelsen innnebrer ingen dispensasjon fra
bygningsloven eller tilhørende forskrifter, og gis pa
følgende vilkar:

Rask, moderne 09 rlmelig

CUNOTTERBECK
BILVERKSTED
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-92 44 14, BERGNINGSBIL 09-92 4565
Apent 8-16 - onsdag 8-zV

Lisbeth Wile 02/523909
Journalist Halvor Lande Thon 06/8798
Annonsekonsulent Ella M. Wenli 926339
Annonsekonsulent Solveig Eriksen Of'
1 trykkes

Det var pAmontert dekk
pa felgene, melder lensmannskontoret.

