
bygda/ 

Lossalg kr. 7.-
7. ârgang 
28. mars-3. april. 

Svarthol Brensel 
PARAF1N - FYRINGSOLJE. 

SMØREOLJER 
DIESEL 

Norsjo olje 
Svoveltattig 
MiIIvennhig 

LOKALAVISEN FOR. ENEBAKK-DISTRIKTENE______ 

Tyvene tar ikke PASKEFERIE 
- Dot Wop holler ikke EVOS 

Patruijerende vakt - Alarmer - Alarm mottak. 
Vi vokter: 

Eiendommer-Forretninger-Privatboliger-Hytter. 
Rimelig sikkerhet. 

ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE 

TIf. 09/92 71 72 - 030/22 300 - Dognvakt 

Junior-Nm i Alta ble en dundrende suksess 
for vãre lokale skinavn. Thomas Alsgaard er 
vet tilbake pa Flateby med to gull - best bide I 
ktassisk og fristil. 	. 

Christine Teig fikk en 13.plass i klassisk og 
imponerte med en 7. plass i fristil.Men 
mandag morgen var hun igjen i fmnne pa 
plassen sin pa videregâende I Ski. 

Mesterskapet startet sist torsdag, og første øvelse var 
10 kilometer kiassisk. Thomas har sterkere konkur-
ranse i den grenen, enn I fristil , men sekundene var 
ogsã denne gang pa Thomas sin side, og han vant med 
6 sekunders margin pa argeste konkurrent -Thomas 
fra Vestfossen. Dette rennet telte ogsã i Norgescupen, 
og nãr et renn gjenstar leder Thomas med 78 poeng, 
mens andremann ligger âtte poeng bak. 
Førstkommende helg er det finale i cupen, der kun 
de aller beste deltar, og mye rart skulle skje om ikke 
vinneren av norgescupen skulle were en stille og 
rolig ungdom fra Løkkafeltet pt Flateby. 

Lørdag var det 15 kilometer fristil som sto pa* prog-
rammet, og der var norgesmesteren I en klasse for seg 
selv. Et minutt og 28 sekunder foran andremann. 

Dermed har 17-Aringen allerede 4 NM-titter, for han 
var ikke snauere I fjor. Neste sesong er han A finne p 6 
seniorlandslaget, og skipresidenten har alt utropt 
Thomas til en av 90-Aras store skinavn. 

Det er et godt team som fungerer rundt Akershus 
juniorløpere, og flere medaijer av beste valor havnet 
I samme klubb som Thomas representerer. - EVS. 
Trener for denne gjengen er heller ingen ukjent 
mann - Per heter han, og har en sønn som kan titule-
re seg som dobbeltjuniornorgesmester. 

(Foto: Jon Wiik, AkershusArbeiderI1ad) 



Kirkene 1. april Enebakk 

11:00 Enebakk kirke 
Familiegudstjeneste 
v/Helgenheim 

11:00 Mari Kirke 
Familiegudstjeneste 
v/ øvslegArd 
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Pappa 

fyller 33 Ar den 29. mars 
Erlend gratulerer 

Gry Mar tinsen 

Hipp Hurra for Hege, som 
fyller 10 Ar den 29. mars 
Mamma, pappa, Monica, 

Linda og Thomas gratulerer. 

Sølvbryllup 

Tirsdag 20. mars har Gunnar 
og Torill Engen sølvbryllup. 

Ken, Roar, Mant og 
barnebarnet Emilie Ønsker 

dem tillykke med dagen, og 
hAper de fAr flere gode Ar i 

sammen. 

gratuleres med 11 Arsdagen 
1. april 

Hilsen, mamma, pappa og 
Christine. 

HEGE 

go jenta vAr fyller 5 Ar den 
29. mars. 

Mamma og pappa gratulerer. 

Anne Lise 

Gratulerer med dagen den 5. 
april. 

Hisen mamma, pappa og 
Anneth. 

Ann Hilde 

16 Ar og lappen du har 
hjelm pA hodet du sikkert tar 

nAr du pA moppeden drar 

Tommy, mamma og pappa 
gratulerer med dagen som 

var den 21. mars. 

KjeII Ante 
NA har ogsA lillebror butt stor 
Gratulerer med 20 Arsdagen 

1. april Kjell Arne! 

Kiem fra storesøster Kjersti 
Elisabeth 

Vennina vAr fyller 15 Ar 
3. april. 

Henne er det mye futt og fart 
i nAr hun ser lrern vAr! 

Med disse ord ønsker vi deg 
grattis med dagen og lykke 

Iii videre. 
Mange kiemmer fra dine to 

venninder. 

Benedicte 

Gratulerer med 17- Arsdagen 
som var i gAr. Hilsen fra en 

bortreist mamma. 

i Ytre fyller 18 Ar 1. april 
Mamma,pappa og Jan Erik 

gratulerer. 

Gratulerer du som fyller 
atten 

Vi gleder oss lii du fAr 
lappen. 

Ha en fin dag 1. april. 
Klemmer fra Anne, Anneth, 

Lill og Marit. 

Aud Apalnes 
Vi gratulerer momo med 50 

Arsdagen som var den 23. 
mars. 

Hjertelig tillykke 
Hilsen, alle dine nrmeste. 

HEGE 

 

Heidi Maria 

   

Pippi, Annika og Tommy eruteOg 
rir I fargefilmen HER KOMMER 

PIPPI LANGSTR0MPE. 

In tiliii av DAVID SIEV ENS 

- Mafiaprinsessen 

volett 2 

Mars mAneds site film blir 
ungdomsfilmen Cookie. NB 
Den blir vist pA fredag 
(foruten søndag). Filmen 
handler om mafiaprinsessen 
Cookie, som er 18 Ar 
gammel, smakløs og 
provoserende. Hun elsker 
tyggegummi og blAser hem-
ningsløse bobler i de mest 
upassende situasjoner. En 
dag tvinges hun med pA 
besøk til sin far som sitter i 
fengselet for mafiavirksom-
het, og som snail skal løs-
lates. Faren har problemer 
med A akseptere at hans 
datter, som var en sot liten 5-
Aring da han havnet i buret, 
nA er den uoppdragne og 
motbydelige tenAringen som 
sitter foran ham. 

Etter at de omsider har 
inngAtt en stags vApenhvi-
leavtate, begynner hun A 
arbeide som hans sjAfør. Det 
skal snart vise seg at hun har 
evner ingen har tiltrodd 
henne. 

SA er det bamefilmen, og 
Her kommer Pippi (som 
filmen heter), trenger vel 
ikke sA mye omlale. Vi møter 
Annika og Tommy, apen 

Nilsson.. og selvfølgelig 
hovedpersonen selv- den 
kjempesterke Pippi Lang-
strømpe som bor i Villa 
Villekula. 

Kansas handler om to unge 
menn som motes ombord pA 
et godstog. Det skal vise se 
at den ene av disse to er p 
vei til Kansas for A plyndre 
en bank, og for de vet om det 
er begge to dratt med i bank-
ranet. De flukter, og den ene 
Vvde, gjemmer seg under en 
bro, der han blir vitne til en 
bilulykke. En bil braser utfor 

broen og havner i elva, med 
et lite barn fastspent inne i 
bilen. Wade redder barnet, og 
det skal vise seg A vre 
datteren tit byens guvenør. 
Wade er sevfølgetig redd for 
A bli talt for bankranet, og 
leverer barnet og flykter 
videre. Tilslutt blir han 
gjenkjent som rednings-
mannen og feiret som byens 
helt, men hva med den andre, 
Doyle. Vil han sørge for at 
helteglorien blir plukket av 
Wade. 

Inger 



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

Barnevernet 
ansettelse yule bl.a. frigjort 
kapasitet, som kunne styrket 
barnevernsarbeidet. 

NAr det gjelder konkrete 
barnevernsaker, er under - 
tegnede medlem av Helse- og 
sosialstyret og varamedlem i 
Klientutvalget. Det sier seg 
selv at man ikke kommente-
rer konkrete saker i et avis - 
intervju. 

'Iii slutt vil jeg presisere. 
Sosialkontoret i Enebakk 
gjør en kjempejobb. Del er 
opp til de politiske partiene A 
følge opp. 

Tom Nilsen 
Enebakk SV 

Send meg ekoleplan: 

Navn 	  

Fredag 30.3. 

U)18:30 Cookie 

Søndag 1.4.  
B)16:30 Her kommer Pipp 
U)18:30 Cookie 
V)20:30 Kansas 
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Arsberetning fra 
Enebakk Helselag 

 

Enebakk Helselag startet det 
nye Aret med juletrefest for 
eldre. Vieret tatt i betraktning 
var oppmøte bra. 
Det ble servert smørbrød, 
hjemmebakte kaker og kaffe. 
Underhoidning av ulike slag 
var det ogsA. 
I mars ble det arrangert Apent 
hus pA herredshuset .Tema for 
kvelden var "Hjemme-
ulykker't. 
Overraskelsen for kvelden 
var at Oddvar Wennevold ble 
tildelt Nasjonalforeningen 
for Foikehelsen's nAl og 
diplom for all støtte og hjelp 
han hadde ydet til helselaget 
og andre forefinger i 
Enebakk. 
Formannen i Pensjonist-
foreningen overrakte blom-
ster. 
Afasikurs ble avholdt pA 
Flateby Samfunnshus. 
Helselaget driver eldretreff en 
gang i mAneden i alle tre 
kretsene, samt sammenkomst 
pA KopAs sammen med andre 
foreninger. Vi er ogsA med i 
Besøkstjensten pA Enebakk 
sykehjem. 
I egnede lokaler pA 
ødegArdstun Eldrebolig 
drives fotpleie for eldre og 
pensjonister. 
Del er fru LindAs som steller 
godt med bena. 
Ml samtidig takke Gundbjørg 
Haug for at hun holder orden 
pA timebestillingene og at 
hun holder det rent og pent i 
lokalet. 
Hjerteaksjonen for 1989 ga 
ogsA et bra resultat. Det var 
ogsA i Ar skrapelodd, som er 
lettere A selge pA stand enn A 
gA rundt til alle husstander i 
Enebakk. 
Enebakk Helselag ble tildelt 
5000 kroner fra Legatene i 
Enebakk. 

Fellesmøte for hele Enebakks 
eldre ble holdt pA Flateby 
Samfunnshus, med meget 
godt frammøte. 
Helselaget ga stØtte pA 5000 
kroner til et eget 
omsorgshefte som skulle 
deles Ut vAren 1990 til alle 
husstander i Enebakk. 
For A gjøre en ny vri pA den 
tradisjonelle bussturen for 
eldre, ble det arrangert 
hageseiskap hos Vera 
Bergflødt. Vret var ikke 
som vi hApet pA . Maten 
mAtte derfor serveres inne - 

gryterett m/loff og drikke. Vi 
var 48 stykker og alle fikk 
egen stol A sitte pA. Humøret 
var del heller ikke noe A si pA. 
Mange ytret ønske om 
gjentagelse og del blir det 
muligheter for. 
Helselaget har halt rep-
resentanter pA Arsmøte i 
Nasjonalforeningen for Fol - 
kehelse, Fylkesstyremøte pA 
Eidsvold, og ellers andre 
møter og tilstelninger hvor 
helselaget skulle vre rep - 
resentert. 
Julebordet for eldre ble 
avholdt pA Herredshuset. 
FemmØte var bra som alltid, 
og maten A Ut som sm*u. 
Det ble servert bløtkake og 
kaffe noe senere pA kvelden. 
Julemessen ble crodt besøkl 
og juleloneriet p bøker ble 
trukket. Underholdning ble 
det ogsA lid til. Det har viert 
innkalt til fern styremøter , el 
Arsmøte og 21 eldretreff. 
Vi i Enebakk Helselag takker 
alle som har viert med pA A 
skape en fin ramme om vAre 
arrangementer 

For styret 
Vera Bergflødt 

 

Sett din lit til Herren 
Salute 33, 21 - 22. 
I Guds ord finner vi sâ mange løfter knyttet til det a 
lite pa Herren. Apostelen Paulus sier for eks.: 
ikke bekymret for floe. Men la alt som ligger dere pa 
hjertet, komme fram for Gud i bønn og pakalielse 
med takk." FiI.4,6. Mange har gätt bønnens vei 1 tro 
og tillit til Gud, og de kan vitne: Løftene holder. 
En forkynner var alvorlig syk, or han var kiar over 

at han snart skulle forlate dette livet. Da sendte han 
denne hilsen til medkristne:"Hils og si at eg har fâtt 
erfare 1 denne tiden at det jeg har Torkynt for andre, 
det holder."'. 
Det skaper trygghet og glede A vite i alle situasjoner 
at Gud er nrer med sin hjelp og miskunn. Og slik har 
Gud apenbart seg for oss i sin egen Sohn Jesus 
Kristus. Det var for oss Han gikk hdelsesveien til 
Golgata, for oss Han seiret pa P5skemorgen. 
SA skal vi , f§ byggepâ den frelsersgrunn som Jesus 
har byget'for oss. Derfor: Fatt mof! Sett din lit til 
Herren. 

 

 

S.H. 

 

Jeg vii med dette knytte 
noen presiseringer til opps-
lagene i forrige nr. av 
Vignett. 

Jeg henviste der til 
oktober/november -89, da 
kommunen hadde ca 30 
barnevernssaker liggende. 
Dette tidspunklet var ikke lii-
feldig valgt. Det var da 
Vignett sist søkte A belyse 
saken, og det var like for den 
politiske bahandlingen av 
kommunens budsjett for 
1990. 

I en slik situasjon vaigte del 
politiske flertall i Enebakk 
kommune (alle unntatt SV) A 

Utkastet til miljøvernplan for 
Enebakk er nylig lagt ut til 
høring. 
Enebakk SV hilser planen 
velkommen. Vi ser fram til 
en etterlengtet debatt og 
grundig politisk behandling 
av viktige miljøspørsmAi. 
Høringsutkastet favner vidt 
og er pA mange mAter et 
grundig dokument. Analyser 
og sakkunnskapen er nyttige 
arbeidsredskaper og et godt 
utgangspunkt for debatten 
fremover. 
Miljøvernplan 1990-2000 
skal behandles og finne sin 
endelige form i kommunsty-
ret seinere pA vAren. Deretter 
bør den fungere som pAdriver 
i mlljøvernarbeidet og for-
plikte bAde politikere og 
administrasjon. 
Derfor er det viktig at planen 
har kiare mAlsettinger med 
konkrete tiltak, prorternger, 
tidsfnster, Økonomiske ram - 
mer osv. 
Høringsutkastet har klare 
mangler nAr del gjelder denne 
praktiske og konkrete sida. 
Strategiene, handlings- og til- 

skjere ned Helse- og sosi-
alstyrets budsjettforslag til 
barnevern med kr 77000,-
uten annen begrunnelse enn 
at dette var nødvendig for A 
fA et budsjett i balanse. 

Beløpet var kanskje ikke 
stort , men heller ikke 
uvesentlig. Det mest uheldige 
er imidlertid den politiske 
signaleffekten en slik ned-
skjring har, nAr situasjonen 
istedet burde fort til en 
styrking av budsjettet. 

Samtidig avviste komm-
unestyret Svs budsjettforslag 
om A ansette Økonomikurator 
ved sosialkontoret. En slik 

taksplanene bestAr av for 
mange vage og uforpliktede 
formuleringer. Dessuten er 
viktige tiltak uteiatt. 
Miljøvernplan 1990-2000 mA 
ikke ende opp som et nytt 
skrivebordsfenomen som 
bare arkiveres og glemmes. 
Vi trenger en plan som tar 
miljøproblemene pA ramme 
alvor, en plan med vilje til 
handling. 
Enebakk SV oppfordrer 
derfor folk, lag og forefinger 
i bygda til A komme pA 
banen. 
Skaff dere planen (ring 
kommunen) og bruk retten til 
A komme med uttalelser og 
merknader innen 30.4. 
Vi i Enebakk SV tar ogsA 
gjerne i mot kommentarer og 
tips til forbedringer av pla-
nen. 
Ring 928019 eller 928702. 
Hjelp Enebakkpolitikerne 
med A utforme en slagkraftig 
miljøpolitikk! 

Trine A/fhei 
Enebakk SV 

Enebakk Pensjonistlorening 
liar medlemsmøte I Herredshuset onsd. 4. april ki. 
17.00. 
Underhoidning. 
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Sandvik Folkehøgskole 
8650 Mosjøen 
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skapet. Haagaas vurderer 

ordningen med trygghetsa-
larmer til et middel a ho-
ide servicenivaet pA et ri-
ktig niva. Uten trygghetsa-
larmene vii utgiftene shige, 
uten at del er mulig A an-
slA beløpet eksakt. 

I sammenheng med 
trygghetsalarmene, innstil-
her helse- og sosialsjefen 
at hjemmesykepleien styr-
kes med en hei stilling 
som sykepleier og en hei 
stilling som hjelpepleier. 
Haagaas sier del slik: Hv-
is ikke hjemmesykepleien 
utvides, kan vi ikke ver-
ken opprettehoide eiler Ut-
vide ordningen med trygg-
hetsalarmer. PA syke-
hjemmet innstiier Haagaas 
1, 75 stilling som sykeplei-
er. Endel av de nye stil-
lingene mA sees i sam-
menheng med trygghelsa-
larmene. Ifølge evaluenng-
srapporten viser del seg a 
t en vesenilig del av an-
ropene har kommet pA 
k'veidstid. 

- Stiiiingene som foreslAs 
dekker opp dagens behov. 
Vi har for lite folk. Noen 
av stillingene mA sees i 
sammenheng med trygg-
hetsaiarmene. Del blir fle-
re og flere eldre. Foigende 
stuhhinger foreslAs: Fast 
stilling som hjemmehjelp 

ved omdisponering av 
timeiønnsmidier. 

Videre foreslAs føigencte: 
Del opprettes en fast hel 
stilling som psykiatrisk sy-
kepleier . Kostnaden kan 
ikke dekkes over eget bu-
dsjett. Tidligere er hjem- 
mebasert 	omsorg omtalt, 
forsiagne er her: Tit hje-
mmesykpleien tre still-
inger som sykepieier/ hjel-
pepieier. Tit hjemmehjelp: 
Tre stiiiinger. Heise- og 
sosialsjefen gAr inn for at 
disse stillingene blir opp-
rettet fast fra 1. januar 
1991. Brutto iønnsutgifter 
pr. Ar cirka 505.500 kroner. 
Dessuten foreslAs del at 
vaktmesterstiiiingen ved 
Enebakk syke- og alder-
shjem vurderes snarest 
mulig med tanke pA A 
hoide denne stiilingen 
utenfor et evenlueit sent-
ralt vaktmesterkorps. 

En annen innstulling 
lyder at formannskapet sA 
raskt som mulig stiller tit 
disposisjon den ledige 
doktorboligen pA KopAs 
for et dagavdeiingsenter. 
Planer for dette mA utar-
beides snarest mulig. 
Medinor Prosjekt A/S har 
tilbudt gratis A gjennomføre 
en kartlegging av behovet 
for et bo- og servicesenter 
I kommunen. 

Slik ser det ut i kjelleren til Grete Marie ødegaard. 
(Foto: Halvor Lande Thon) 

Fylkesmánnen & 10 og...&NAM"jal l  ir  
Akershus. 	Sosial- 	entert orn Grete Marie 
avdelingen i Sosial- 	ødegArds sak. 

4   Iinett' 

Sosialklient anker sak til fylkesmannen 

Halvor Lande Thon 

Del er kjelleren i den 
kommunale boligen som er 
verst. Deter av veggene er 
muggplaget. Dessuten sier 
hun at vinduene er dârlig 
vedlikeholdt- nye vinduer 
trengs. Noe som pãvirker 
negativt hennes og de to 
barnas helse. Man har kr-
av pa tilfredsstillende bo-
hg, understreker Grete 
Marie ødegard. 

ødegârds lege, Thor 
øystein Endsjø har skrevet 
en rapport om dette til ko-
mmunen. ødegârd lider av 
fibrositt, del vii si gikt-
smerter. Dette har hun i 
mange ledd, og er litt av 
en plage. Bakgrunnen for 
anken til Fylkesmannen er 
at ødegârd mener at del 
er gjort mange direkte feil 
fra sosialkontorets side i 
saksbehandlingen. Hun me-
ner hun og hennes to 
barn- to gutter ikke har 
fâtt den hjelp de har krav 
pa i følge Lov om Sosial 
Omsorg. 

Halvor Lande Thon 

Del som vii koste noe, 
er forarbeidet for A fA sa-
tt del hele i gang. Ut. 
kjøringen er noe som e 
mulig A fA til innenfoi 
rammene til 1990- bud- 
sjettet, 	mener helse- oa 
sosialsjefen. Med i vur-
deringen her hører ogsA 
med at del er mulig A spa-
re inn noe hjemmehjelp, 
som ogsA har tit oppgave 
A lage mat tit de eldre 

ødegArd bor i en 
kommunal bolig pa cirka 
60 kvadratmeter. Den er 
bygget rundt 1960. hun og 
henes to barn som nâ er 
henhoidsvis 13 og 15 Ar 
gamie, flyttet inn i 
oktober i fjor. I tihlegg tit 
krav om bohig, har man 
ogsA krav pa hjelp til mat 
av vanlig standrad. De-
ssuten har man rett til 
hjelp tit kjøp av kir. 
Sosialleder Knut Johnsen 
ved sosialkontoret sier i 
en kommentar til Vignett 
at han normalt ikke uttaler 
seg om kiientsaker. Lik-
evel aksepterer han at 
Grete Marie ødegârd er 
en khientsak, men vii ikke 
si mér,  uten'skrifthi' 
samtykke fra klienten. 
Hver klient skal ha full 
skjerming- 	vi 	har 
taushetsplikt, understreker 
Johnsen. Om vedlikehold 
av kommunale boliger 
viser Johnsen tit teknisk 
etat. 

Lang ventetid 
Likevel frasknver ikke 

som fortsatt kiarer a bo 
hjemme. Utkjøring av va-
rm middag vii bidra til en 
best mulig utnyttelse av 
ressuisene. 

Hjemmebasert omsorg 
opprettholdes pA et for-
svarlig nivA ved inntak av 
eventuell ekstrahjelp tit og 
med 30. juni 1990. Kom-
binasjonen av varm mid-
dagsrnat, hjemmehjelp og 
trygghetsalarmer vil gjøre 
del mulig for flere eldre A 
bo hjemme, fremholder 
helse- og sosialsjef Haa- 

dette sosialkontorets ansvar 
for forholdene vi lever 
under. Et problem er for-
sikringsoppgjøret I for-
bindelse med muggskaden 
som er skjedd i kjelleren. 
ødegârd bruker Vesta 
Hygea som forsikrings-
selskap, mens kommunen 
ved nyttar skiftet for-
siknngsseiskap. Da skaden 
i kjelleren oppstod, be-
nyttet kommnen Sam-
virke, mens man nä har 
gait over hI Gjensidige. 
SA del er en komplisert 
sak. Fylkesmannen har Se-
ndt et brev tilbake om at 
del er fern máneders yen-
tetid pa saksbehandling. 
Grethe Marie Ødeard har 
en yrkesbakgrunn som tek-
nisk tegner. Hovedsaklig 
har hun jobbet pa fri-
lansbasis. 

For hun vil jobbe. Hun 
sliter ahtsâ med fibrositt, 
noe som kan forkiares 
med giktsmerter. Derfor 
søknad om attføringstrygd 
hun ennâ ikke har fâtt 
svar pA. Likevel: Noe mA 
hun og hennes to barn ha 
A leve av. Derfor er hun 
glad for at hun i februar 
begynte i 	ny jobb i- 
gjen, nrmere bestemt som 
sAkalt bomringvakt ved 
en av Oslos mange born- 
ringstasjoner. 	njør 
den jobben for Securitas. 
Tidligere bodde hun og 
hennes to gutter i Oslo, 
nrmere bestemt i 20 Ar. 
Hun kom til Enebakk i 
desember 1988. ødegArd 
fortehier at verken hun 
ehler barna egentlig yule 
flytte ditt. NA venter de 
aitsA pA svaret fra 

gaas. NAr del gjelder prø-
veordningen med trygg-
hetsaiarmer, som er en eg-
en sak i helse- og sosial I 
motet som var i gAr kv-
eid, innstiler hun at ord-
ningen med trygghetsa-
larmer oppretthoides og 
utvides. Men del underst-
rekes at man ikke ser 
noen muhighet til A dekke 
meromkostningene pA i all 
702 900 kroner under eget 
budsjett pA Arsbasis. Av 
den grunn 

sendes saken til formann- 

-- Jeg føler at jeg som sosialklient blir 
nedverdigende behandlet. Slik karakterise-
ier Grete Marie ødegArd sin situasjon. 
Hun bor i en av de kommunale boligene 
som er delvis dãrlig vedlikeholdt, og det-
te gAr igjen utover hennes og hennes to 
barns helse. Som følge av situasjonen, 
har ødegrd for kort tid siden sendt en 
anke av hennes sak til Fylkesmannen I 
Oslo og Akershus, sosialavdelingen fordi 
kommunen ikke har gjort nok. 

Utkjøring av varm middag til eldre 
i Enebakk? 

Et tilbud om varm, toretters middag til de eldre i Enebakk 
fern dager i uken kan bli realitet hvis politikerne slutter seg til 
innstillingen fra helse- og sosialsjef Inger Haagaas. For mid-
dagen ma den eldre betale 30 kroner, en rirnelig pris mener 
hun. Prisen dekker mat, matlagingen og utkjOringen av mid-
dagen. Det hele er ment a skulle were selvfinansierende. 



oversikten, men til lørdan 
venter den store styrke-
prøven. Da blir del storinn-
rykk. 

En ukes frist til a 
rydde opp pi Thorud 

RespektlOst av kommunen. Forskriftene 
for Thorud søppelfyllplass holdes ikke. 
det ser helt forferdelig ut. Kommunen far 
en frist pa cirka en uke til a ordne opp i 
avfallet som er spredt rundt ved søppel-
fyliplassen 

Halvor Lande Thon 
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Ny biblioteksJ ef Condi*tori*et er apnet 
Det sâ mørkt ut. Regnet 
høljet og pA Flateby-
senteret var det ikke et 
menneske A spore. Nei, 
det kom vel ingen i 
ruskvret. Men pA 
slaget elleve kom den 
første kunden. 

Lisbeth Wille 

Enebakk far ny biblioteksjef. Navnet er 
Ingvild østby. Hun gleder seg til denne 
nye jobben, hvor hun begynner den 21. 
mai. 

SØstrene Britt og Lisbeth Gaathaug tilbyrferske bakvarer 
og nytraktet kaffe i silt nye Conditori pal Fla!eby. 

Det var ikke fritt for at 
nervene sto lilt pA høykant 
minuttene for Apningen av 
Conditoriet pA Flateby. De 
ferske varene skulle fylles i 
hyllene, priser skulle skrives, 
rundstykkene skulle smøres 
0g.. 
-- Jeg vet jo ikke forskjellen 
pA alle disse brødene, smiler 
Lisbeth Gaathaug,--de ser jo 
hell like ut. 

Forvirringen til tross, pA 
slaget elleve kom den første 
kunden inn døren og sA var 
det hele igang. Napoleon-
skaker og penger vekslet 
plass og litt etter lilt strøm-
met ogsA andre til Conditori-
et. 

I lyse trivelige lokaler not 
gjestene ferske bakvarer og 
nytrakiet kaffe mens de be-
skuet Ytres Lisbeth Røkenes 
kustgjenstander som prydet 
veggene. Disse var forøvrig 
til saigs for en nmelig penge. 

Per Henriksen, bror til 
Kjell Henriksen som driver 
Torud gArd ved søppel - 
fyliplassen, kommer med 
disse sterke uttalelsene pA 
en innnkalt presekonfe-
ranse. Per Henriksen un-
derstreker at broren Kjell 
ikke vet om aksjonen. NA 
mA noe skje i denne 
saken. Pressen kunne 
mandag ved selvsyn kon-
statere at det ser stygt ut 
ved Thorud søppelfyllplass. 
BAde i og utenfor fylip-
lassen. Verst er del all 
søppelen som vinden har 
tatt med seg og spredt ut 
over omrAdet. Det gAr 
utover hele miljøet i om-
rAdet, mener Per Hen-
riksen.  

_41v .ordan-likk s1geL den 
første dagen? 
—Det gikk veldig bra, svarer 
Lisbeth Gaathaug.--Det var 
akkurat passe med kunder, 

-- I følge forskriftene for 
drift av søppelfylling, skal 
fyllingen med hushold-
nings- og kontoravfali 
utjevnes, komprimeres og 
overdekkes. Overdekking 
skal normalt skje etter 
liver arbeidsdag. Og i-
hvertfall minst en gang i 
uken. Kommunen har halt 
søppelfyllplass her siden 
1979, og har konsesjon til 
1994. Jeg bar flere ganger 
forsøkt A fA kontaki med 
Sverre Netting ved tekni-
sk etat, uten A lykkes, 
forteller Per Henriksen. 

Som en symboisk 
handling pA situasjonen i 
og rundt fyilpiassen kan 
del vre A sette en henge- 

lAs pA porten. For A mar-
kere noe mA skje. Per 
henriksen har ikke sett 
noen bedring av for-
holdene i omrAdet i de 
siste Arene, derfor gAr han 
til aksjon pA denne mAten. 
Han mener at kommunen 
vet hvordan forholdene er, 
men gjør ikke noe med 
det. 

Tildekking 
Forskriftene for drift av 

søppelfyllplasser er Mare. 
Hushoidnings- og konto-
ravfal skal fortrinnsvis 
disponeres adskilt fra annet 
avfall for A lette arbeidet 
med komprimering og 
tildekking 

Fyllingen av hus-
hoidnings- og kontoravfali 
skal utjevnes, komprimeres 
og overdekkes. Over-
dekking skal normalt skje 
etter hver arbeidsdag. Ved 
avsides beliggenhet og for 
eksisterende fyliplasser kan 
annen overdekkingsfre-
kvens skje etter avtale 
med konsesjonsmyndig-
helene. Dekklaget skal 
vre tilstrekkeiig til A 
skjule alt avfall og hindre 
at skydedyr nAr inn til 
avfallet. Som dekking kan 
brakes naturlige jordarter 
elleer annet stabilt materi- 

Halvor Lande Thon 

For tiden jobber bun ved 
et fagbibliotek med peda-
gogikk som arbeidsom-
rAde. Jobben bun nA bar 

egge inn • or-masjon 
data. Hun ilker A vre 
informasjonsmed-arbeidet 
Biblioteket holder til I 
Oslo. Den nye biblioleksje-
fen bor pA Hoimlia i 
Oslo, og kommer til A 
pendle til Enebakk. Noe 
som bun er spesielt 
opptatt av, er barnebØker. 
Hun har da ogsA bakgrunn 
som barnebiblioteker i U!-
len saker kommune. 

Data? 
Ingwild østby (32) har 

ogsA sin utdannelse fra 
Bibliotekhøyskolen. Utdan-
nelsen varte i Ire Ar. Hen-
nes begrunnelse for A bli 
bibliotekar er naturlig nok 
ogsA at bun er interesssert 

ale. Dekkiaget skal enten 
We trafikk av avfailsbiler 
under alie vrforhold eller 
det skal legges ut kjøre-
striper av annet materiale 
med tiistrekke!ig breevne. 

i nye bøker. Om Enebakk 
sier bun at del er en 
iangstrakt kommune og et 
pent sted. Forøvrig underst-
reker bun at bun bar fAil 
sett for he pA bibliotektil- 

un vii love for mye. 
Likevel antyder bun noen 
akiuelle problemstillinger 
EDB i biblioteket og cv-
entuelt mulig opprettelse 
av bibliotekfiuialer. Folke-
biblioteket har mange opp-
gayer- fra faglilteraluren til 
nyhetene I pressen. Kultur 
generelt er noe som opptar 
henne. 

Tidiigerehar bun jobbet 
en del Ar i bamehage og 
et Ar med psykisk ut-
viklingshemmede. øslby 
har ogsA gAtt ved en hus-
flidskole pA Sørumsand. 
Hun har vokst opp i Ski 
kommune, men bun har 
bodd i Oslo i 11 Ar. 

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

Eller vil du vre med pA 
vArt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

TIf. 09/92 72 31 

I 

Oar du fàtt 4e11 trakk 
etter Pens? 

Du har fátt engeisk Dametrenchcoat str. 38/40, bei-
ge - grA.. VI har din herrefrakk str.0 50, beige. 

at4lama sw 
FLATEBYSENTERET 

TLF. 09/92 83 74 



Juniorkorpset bidro med sitt iii at det ble en vellykket 
konsert. 

Hva mener du om for-
holdene ved Enebakk 
ungdomsskole? 

Kristin Lillo, Kirkebygda 
--Generelt er det ikke sA 

veldig bra. Men de har 
begynt a pusse opp. 

gucft 6 

Viel blast Ytre! I forbifarten 

En hyggelig og underholdende var-
konsert med Ytre Enebakk Skolemusikk-
korps. Prikken over I en denne 
søndagskvelden var trombonisten Frode 
Tingnas. Hans soloopptreden og den 
gjestedirigentoppgaven han hadde med 
Ytre Enebakk Skolemusikorps var fan-
tastisk og sikkert til stor inspirasjon for 
korpset i tiden fremover. 

Halvor Lande Thon 

En fullsatt sal pa Mjr 
ungdomsskoie matte smøre 
seg med tâlmodighet for 
konsertens hovedperson, 
Frode Tingnes gjorde sin 
entre. Ytre Enebakk Skole-
musikkkorps gorde sitt for 
en vellykket vArkonsert. 
Konserten âpnet med 
Mldresmarsj, og fortsatte 
med blant annet det kjente 
stykket "Air" av Bach. 

Første avdeling av 
konserten viste seg a 
innholde en aktuell parodi 
pa forholdene i arbeids-
livet. Korpset gikk faktisk 
til en aidri sâ liten streik 
lilt ut i første avdeling. 
Fler og fler av korps-
besteningen forsvant grad-
vis, til dirigenten Rune 
Martinsen ble staende al-
ene igjen. Imens var del 
juniorkorpset til Ytre Ene-
bakk Skolemusikkorps som 
underholdt, og de fikk sin 
velfortjente applaus. Srlig 
tatt i betraktning at junior-
korpset kun har samspilt 
siden november 1989, syns 
vi de var flinke. Det var 
de som rundet av første 
avdeling. 

Heldigvis varte ikke 
streiken sâ lenge. Men del 
var da ogsA ment som en 
morsom parodi pa arbeids-
livet og lønnsforhandling-
ene. Korpset kom tilbake 
for fuilt i andre avdeling, 
og da med Frode Tingns 
som solist og gjestediri-
gent. Av det T ingns 
fremførte, nevner vi blant  

annet "Morgensang til 
Musse", "Olsenbanden" og 
"Stormy Weather". At 
Europas ledende trom-
bonist Frode Tingns gjo-
rde lykke som solist, er 
helt kiart. Publikum Ønsket 
da ogsA et ekstranummer. 
Forøvrig i andre avdeling 
ble blant annet "One Mo-
ment In Time", slageren 
til Whitney Houston spilt. 
Det hele ble rundet av 
med Jesus Christ Super-
star. 

Ettertraktet 
Vel fortjent fikk kveldens 

solist overraki blomster av 
arrangøren Ytre Enebakk 
Skolemusikk 	korps. 
Tingns bor forøvng i var 
nabokommune Ski. Men 
han er en meget 
ettertraktet musiker, orkes-
terleder og arrangørHan 
har sagt nei til mange til-
bud. Arsaken til at Ytre 
Enebakk Skolemusikkorps 
fikk Tings til konserten, 
er at han kjenner 
dirigenten, Rune Martinsen 
i skolemusikkorpset. 

Tingns er ansalt 	ved 
Forsvarets Stabsmusikorps 
i Oslo. For tiden har han 
permisjon, nâ har han et 
statsstipend som varer 
over treär. . - 

Det ser ut til at Ytr& 
Enebakk Skolemusikkorps 
er i en positiv utvikling. 
Srlig sett i forhold til 
andre korps I Akershus, 
som generelt har merket 
en nedhgang i rekrut-
teringen pa cirka 15 pro-
sent. 

Etablerer- 
kurs i 
Enebakk 

Et etablererkurs 
ble nylig avsluttet i 
kommunen. Det 
var bra opps-
lutnine om kurset. 

Halvor Lande Thon 

Førstekonsulent Karin 
Morbech i Enebakk ko-
mmune forteller at det var 
positiv respons pa etable-
rerkurset. som ble avsluttet 
nylig. Kurset ble arrangert 
i samarbeide mellom ko-
mmunen, Enebakk nr-
ingsrAd og Enebakk Han-
del- Handverk og Indu-
stnforenng. Kurset ble ar-
angert ogsa med tilskudd 
fra Akershus fyikes-
koinmune. 

Etablererkurs inneholdt 
flere elementer som er 
viktig for en som vii 
starte noe nylt. Kurset var 
i flere deter: Personlig-
hetsanalyse, krav om visse 
egenskaper for a starte for 
seg selv, innføring I jus, 
økonomistyring, regnskaps-
føring, markedsføring og 
produktutviking. 

Behov for kurs 
-- Vi tror at kursdel-

takerne hadde stor nytte 
av dette. At det er behov 
for etablererkurs, skulle  

den store pagangen vise 
med henvendelser fra store 
deler av Romerike og de-
ter av 0Stfo1d. Probtemet 
er faktisk at det er lite 
penger til A arrangere 
slike etablererkurs, sier 
Karin Morbech. 

Feiingen er 
pt etter- 
skudd 
Teknisk sjef Torgils 

Opedal ønsker A komgere 
noe fra tidligere omtale 
om feieravgiften i Vignett. 
I september 1987 var 
cirka halvparten av pipene 
feiet av den grunn. Siden 
har kommunen kommet pA 
etterskudd. Varen 1988 
ble resten av feiingen 
gjort. Slik er det ogsA for 
arene 1988, 1989 og i Ar. 
Forøvrig er det verd a 
merke seg at en fei-
ersesong begynner i mai. 

Piper gjenstâr 
Stillingen som kommunal 

feier har vert lyst ut 
gjentatte 	ganger 	i 
kommunen, men vi har 
enna ikke fAtt besatt 
stillingen. Av den grunn 
har vi mAttet leie inn en 
privat feier. Situasjonnen 
for Ytre Enebakk er silk 
at man til na har feiet 
cirka 500 piper, og at 
meilom 800- 1000 piper 
gjenstar for man er ferdig 
med 1989- feiingen, sier 
Opedal. 

Trine Johannessen, Ytre 
• -Det hele koi'pj ww 
pA hva som er forfallent. 
Jeg tror ikke at manglen-
de vedlikehold kan ga ut 
over undervisningen. 

Grete Kittilsen, Kirke-
bygda 

-hUe. Elevene hadde 
fortjent noe bedre. 

Rita Wenli Larsen, Ytre 
- DArlig gjort. Prioriter 

skolene. Er det trygt rundt 
kan del pAvirke hoidning-
en. 



Kommuneøkonomien kan bedres be-
traktelig ved a engasjement av et pro-
fesjonelt innkassobyrâ. Flere millioner 
kroner vii det vre mulig a hente inn 
hvis innkrevingsrutinene blir effektuert. 

ØstlandsomrAdet og pA 
Haivor Lande Thon 	'stlandet. Det viser seg 

i disse kommunene at det 
er betydelige reserver A 
hente, som kan vii bidra til 
A bedre kommune-
økonomien betraktelig. 

Tas pA alvor 
-- Symptomene er de 

samme. Resepten for A be-
dre Økonomien er den sa-
mme. I korte trekk er 
resepten slik: Forst stiller 
A en "diagnose". Deretter 
sørger vi for en endring 

Administrerende direktØr 
Jon H. Nordbrekken i Jus-
titia Inkasso er ikke i tvil 
om at bade smA kommun-
er som Enebakk og stør-
re kommuner som Lør-
enskog har mye A hente 
ved A effektivisere innkrev- 
ingsrutinene. Justitia 	som 
er Norges ledende inn--
kassobyrA, har vrt i 
kontakt med 	30- 40 
kommuner i del sentrale 

'Now, 	  

Trollkvi e  fra Fj ell 
-- Det skal vere fale troll. Rampete troll. Troll som 
ligner pA mennesker er ikke skikkelige troll, sier 
Bibbi Kjrnsmoe, som har en noe uvanlig hobby. 
Hun maler troll pA porselen. -- Hvorforjeg maler 
troll? --Fordi jeg er litt trollete selv. 
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-skje, for ut fra sitt stuevindu 
kan hun beskue bAde rev, 
rAdyr og elg. Og nAr mannen 
reiser pA jakt, blir Bibbi med 
for A male. --Ja da er det like 
mye porselen som jaktutstyr 
i bilen, spøker BArd Kjr-
nsmoe. --Del er viktig for 
meg A se dyra levende for A 
kunne male dem, legger 
Bibbi Kjrnsmoe til, -- men 
trolla, de henter jeg fra post-
kort. 

lil tross for at ideene 
kommer fra kortene, maler 
Bibbi ut fra seg selv, blander 
motiver og legger til far,  ger, 
alt etter som hvem hun har 
tiltenkt det hun holder pA 
med. Men felles for de alle er 
at de er glade motiver som 
man trekker pA smilebAndet 
av, flere enn en gang. 

Millioner a hente for 
kommuner i inkasso 

Lisbeth Wille 

Det er en munter dame som 
tar imot Vignett i sitt hjem, 
langt ute i skogen ved Fjell. 
Her henter hun inspirasjon 
til sin store lidenskap,- a 
male troll pA porselen. Om 
det er Ødemarken eller den 
trollske naturen omkring som 
har gilt henne denne liden-
skapen vet man ikke, men at 
den har dannet grunniaget 
for et noe uvanhig moliv for 
porselen, det fAr vi demon-
strert denne solfylte for-
middagen. Her florerer troll 
pA kakefat, troll pA kopper, 
vaser og ølkrus som danner 
en munter kontrast til det 
tradisjonelle blomstermøn-
steret man gjerne forbinder 
med porselen. 

Det er 12 Ar siden Bibbi 
Kjrnsmoe begynte med 
porselensmaling og i løpet 
av denne tiden har hun 
gledet mange blant slekt og 	 
venner med arbeidet sitt. 
Hun kan telle pa fingrene de-
gangene hun har malt pA 
bestilling, men den ene roper 
hun, kom helt fra England. 
Det var en bestilling pA et 
bilde av en Yorkshireterrier, 
som skulle gis bort til en 
kennel der bofle. 

--Det er dyr hobby du 
driver? 
--Ja, det er det, svarer Bibbi. 
RAvarene er dyre. Hun nevn-
er blant annet gullet, som 
ofte legges pA som pynt. Det 
er reint, pulvensert, gull og 
koster 100 kroner grammet. 
Ellers er Jo porselen dyrt i 
seg selv. 

Det er ikke bare troll Bibbi 
maler. PA noen av gjen-
standene finner vi ogsA 
dyremotiver. Ikke sA rart kan  

av betalingsrutiner og fri-
ster som den aktuelle ko-
mmune opererer med. Det 
er viktig at kommunale 
avgifter mA bli tatt mer 
alvorlig nAr kommunen 
sender ut sine krav. Endel 
kommunale avgifter er 
avhengig av panterett. 
Kommunene 	taper 
betydelige beløp fordi opp-
følgingen er for dArlig, 
for eksempel nAr det er 
firmakonkurser. En kom-
mune mA komme mer 
med pA banen. Der har 
kommunene mye A 1re 
fra det kommersielle nr-
ingsliv, som har stra-mmet 
inn pA sine rutiner i den 
senere tid. 

De fleste som skylder 
penger, er villige til gjøre 
opp for seg. Mens det er 
en del som spekulerer be-
visSt pA A unniate A gjøre 
opp for seg. Noen me-
nnesker er ogsA sA utspe-
kulert at de flytter fra en  

kommune til en annen. 
Noe som igJen gAr utover 
gode betalere. I generell 
sammenheng er det viktig 

se pA innkrevningsru-
tinene. 

--Ta Lørenskog, en nabo-
kommune til Oslo som el 
eksempel. Kommunen har 
cirka 26 000 innbyggere. I 
For hadde kommunen et 
underskudd pA cirka 60 
millioner kroner. Hvis LØr - 
enskog skulle dekket un-
derskuddet med IAneopptak 

vil det medføre en rente-
kostnad pA ni millioner kr-
oner. Ved betaling av avd-
rag og renter pA under-
skuddet 60 miIl.kr., ville 
det fore til at 2400 kroner 
mA liver innbygger i Lø-
renskog betale. NAr man 
ser pA kommunens drifts-
inntekter, og man har tyve 
dager for med innbetaling 
betyr det bedret iikviditet 
med 30 millioner kroner, 
sier Nordbrekken. 

Bibbi Kjc'rnsmoe 'ned en av sine mange arbeider. (Foto: Lisbeth Wille) 
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Den gule tulipan er pàskens blomst 
Pâsken er en høytid med tradisjo-
ner. Pâskeegg, pâskekyllinger, for 
noen pâskeharen og for andre pa-
skedekorasjoner i gult og grønt. 
Og sA blomster selvsagt! Det er 
ikke noe som friske blomster-
buketter som lyser opp i hjemmet. 
Den gule tulipanen er den vakreste 
av alle budbringere om var. Ele-
gante, langstilkede tulipaner gir 
oss vâren innendØrs pa forskudd. 
Tulipaner er vakrest i store meng-
der. Store, gule buketter skaper 
hyggelig páskestemning og lyser 
opp i vintermørke stuer. Selv om 

vinteren er pa hell, har vi bruk for 
farger som kan friske opp mens vi 
venter pa den lyse var. 
Tulipaner er ogsâ meget elegante 
til dekorasjoner. Prøv a kombine-
re tulipaner og grønne grener fra 
hagen, eller andre gule blomster, 
f.eks. päskeliljersom vistpAbildet. 
Oasis er meget praktisk, og pyntet 
med litt mose og annet grønt gir 
det en vakker bakgrunn for de gule 
tulipanene. 

Med riktig stell holder tulipanene 
ikke bare i pâskedagene, men i 
lang tid etterpa. Nâr man kommer 

hjem med buketten, harblomstene 
godt av a fA akklimatisere seg. Sâ 
sett dem i vann med det samme, og 
la dem std 1-2 timer pa et kjølig 
sted. Fjern papiret fra nederste del 
av stilkene, men la det vre igjen 
nok papir rundt blomstene slik at 
buketten holder seg oppreist. Og 
glem ikke a gi stilkene et skrâtt 
snitt pa Ca. 2 cm. 

Kjøp store knopper 

Kjøp ailtid tulipaner med store 
knopper som sâ vidt viser farge. 
Da fAr du gleden av A følge med i 
utviklingen fra knopp ill blomst. 
Dessuten holder de vesentlig lenger 
enn om du kjøper noen ferdig Ut-
sprungne. Og kjøp en hel bunt. Tu-
lipaner skal man ha i store buket-
ter. Da tar de seg absolutt best Ut. 

Et lite tips 

Skal du reise bort i helgen, kan du 
rulle tulipanene inn i en avis og 
sette en strikk rundt. Avisen skal 
sitte slik at den ikke kommer ned i 
vannet som tulipanene stAr i. NAr 
dette er gjort, settes buketten i et 
kjølig rom. PAderme mAten utvikler 
ikke tulipanene seg sA fort som de 
yule gjort i en varm stue. NAr du 
kommer hjem igjen, settes tuli- 

	 7;Z5wMZ :OEM mum  
1 Kalk pr. kg 	 kr 	I 

Tory 3501(189,-) 

Jord 801(85,-) 

	kr

kr 

139u' 

Skal De male og 
pusse opp hus og hjem 

Bruk miljØfarger 
- en rime Zig og god 

kvalitetsmaling og beis 
Kontakt oss og fã faglig rãd og veiledning 

AOUAMEJ14EA/S 
økernveien 147 
	MILJOFARGER 	TIf. 02/65 67 00 

Boks 120 økern 
	

Priv. 02/61 28 59 
0508 Oslo 5 
	

Mobil 030/20 225 

panene i nytt, rent vann. Slik kan 
du fA glede av tulipanene i enda 
noen dager. 

I 



Endringer av 
motorsykkelfører- 
kortforskrifter

. 
 ? 

De høye ulykkestallene for motorsykier 
i trafikken har fort til at det kan bli 
endringer i forskriftene for førerkort. 

0  RUST PA BILEN 
(Tf!IJ  

     

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til 
hyggelige priser. Vi utforer ogsá opprettning og de- 
leskifting. Lakkerer gjor vi med SIKKENS billakk. 

Vi gir gratis takst og fast forhándspris. 

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

Lavppis dekk 
20 Oar i Enebakk 

YTRE ENEBARK BENSIN & SERVICE ASS, 
as,,,, 
MUM 

HURTIG UTE MED NY RUTE! 

-.-- 
C— 

Vi monterer BILGLASS og 
super SIKTRILLER mens du 
venter. Takiuker pa dagen. 

IlURh/CRUTA 
B/I CLASSA-5 
østensleveien 14 (02) 72 3460 

Lett mc 
Maksimalt 20 kW, minst 

7 kg/kW og 140 kg 
egenvekt. 

Al for lett med aldersg-
rense 23 ar. A2 utstedes 
uten prove ved fylte 23 âr 
dersom kandidaten har 
minst 2 Ars kjørerfaring pa 
let! mc. Aldersgrensen for 
A erverve A2 uten kjø-
reerfaring (førerkort) fra 
lett motorsykkel settes dl 
25 âr. 

Passasjerer: 
Forbudt det første âret 

etter ervervet frerkort. 

Kjørelys 
Obligatonsk triangellys. 

Bedre kjørelys pa moped 
pabys etter at dette er 
vurdert nrmere. 

VOLVO RENAULT 
- NYE OG BRUKTE BILER 
- RESERVEDELER OG REKVIS1TA 
- VERKSTED 
- BILUTLEJE 

-ft.....berawks-7 FOLLO M-Y RFARET  1, S  T11.(0)87 54 11 

Vi utfører alt i 

OPPRETTING — LAKKERING 
og ruteskift p5 alIe merker. 

Spesialister p5 Mazda. 

Kontakt oss pao tlf. (06) 81 35 35/80 00 79, 
eller kom innom I StrOmsveien 87, StrØmmen. 

Petter Ringerike  

Billakkering 

ALU  - BILOPPRET11NG AS 

	 / 

iIiuctt 
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BIL BIL - BIL 

    

Det har vrt en negativ 
tendens i motorsykkelu-
Iykker i en del âr. Na ser 
det Ut Iii at dette kan snu 
seg. I de siste ârene har 
det vrt frre alvorlige 
ulykker med motorsykkel 
en tidligere. Mer og bedre 
opphering, samt at kravene 
til førerprøven har butt 
skjerpet, kan vre ârsaker 
til denne positive ut-
vikling. 

Folks generelle økonomi 
fremtvinger at aldersg-
ruppen for de som bruker 
motorsykkel har steget 
betraktelig. Noe som ogsâ 
kan forkiare utviklingen, 
er dyre forsikringer. et  er 
grunn til a tro at 60- 70 
prosent av de som i dag 
kjører motorsykier er over 
25 âr- mange mellom 30-
50 âr. 

Mulige endringer 
Til tross for dette, vur- 

derer 	vegdirektoratet 
relativt omfattende en-
dringer av forskriftene. 
Forskriftsforslagene har 
vart ute til høring here 
ganger. Det er ukiart hva 
som blir resultatet. Likevel 
kan man registrere hva 
som kan bli mulige 
endrtinger: 

Moped 
Blir som i adg, 

evennituell obligatorisk 
opp1rinmg, førerprøve og 
førerkort. 

Tung mc 
Sykler større cnn lett mc 

og minst 3,5 kg/kW. 

'. 
S  

4 

\_' PASKEN? 

9° 	•1 PA SKEPHISE17,, 
PALMESØNDAG -2. PASKEDAG FRA KR. 2.000.-
SKJERTORSDAG -2. PASKEDAG FRA KR. 1.300.-

PR. DØGN FRA KR. 259.- 
• ,v-. i 	•. • . p • 

Ring Sverre el/er Morten. tIf. 09/8754 11 
I V 

Isbergs  FOLLO,:: we • 1 
En bedrift i Catena-konsernef - Myrfaret 1, 1400 Ski. TIf. 09/8754 11 - 	 •, ' ,• 	 - 

I 



10 1ijuitt 
Piskeforberede1ser med 
blomster pi Flateby 

Forrige uke var noen hyggelige darner 
samlet i Flateby Blomster for a gjore 
noen Pâskeforberedelser. Det var stor ak-
tivitet I blomsterforretningen pa denne 
onsdagskvelden. 

Halvor Lande Thon 

Fantasien er i orden 
hos de Ii hyggelige da-
mene som har deltatt i 
dette kurset for blomster-
binding. Mange flotte bl-
omster var del som kurs-
deltakerne brukte i de-
korasjonsarbeidet. Ft slikt 
kurs behøver ikke vere 
dyrt A delta i, sier kurs-
leder Aud Huseby. Forst 
lrte alle A binde opp 
hver enkelt blomst, der-
etter A sette sammen bu-
ketter og oppsatser. Noe  

som er spesielt popu1rt. 
er  A pynte gamle gjen-
stander med blomster og 
ulike dekorasjoner. 

Pynte gamle ting 
Kursdeltakerne liker 

aitsA A kjøpe opp gamle 
ting pA auksjonner og A 
pynte disse opp. Det kan 
vre en spade, et stryke-
jern og lignende som 
kursdeltakerne kjøper og 
bruker i dekarasjonsar-
beidet. -- Dette er den 
store hobbien for meg. En 
kursdeltaker kan velge A 
investere all fra 50 kroner 

Blide dainerpd Flateby visep 
Knutsen og Nina Bergskaug 

til flere hundre kroner for 
en blomsteroppsats, sier 
Aud Huseby. 

Nye kurs 
-- Av de som er med i 

fre,n sine arbeider. Fra venstre: Hanne Myrvold, Unni 
(Foto. Halvor Lande Thon) 

kurset nâ, er del fä som 	siste - kurskvelden i denne 
kjenner hverandre fra for. 	runden. -- Vi kommer med 
Na er vi butt en fin gjeng, 	nytt kurstilbud over Pâske. 
dette er ogsA et sosialt til- 	Da er del pAn igjen, smiler 
bud. Den kvelden Vignett 	Aud Huseby. 
var pA besØk, var del den 

Sang og spell pa' aldershjemmet 

Det var ikke alle soin deltok i dansen, men spellet fikk mange glede av under hygge-
kvelden tirsdag. 

Tirsdag 2o. mars var Stor-
stua pA Enebakk Syke og 
Aldershjem duket til fest. 
Enebakk Trekkspillklubb ha-
dde invitert seg selv for A 
lage spell, til beboernes store 
glede. Og spell ble del, sA del 
bAde hørtes og føltes. NAr 
Atte trekkspill og to gitarer 
klemmer i veg,-ja da kribler 
del i stortAa og blinker i 
øyekroken og smilet forp - 
lanter seg fra ore til ore. 

Menyen besto av en vanert 
lisle, all fra gammeldans til 
Vikingarna. Aktivitør Eli fikk 
problemer med A sitte stille 
og del tok Maria HeiAs og 
Magnar Strand som et hint, 
sA dans ble del. Oppvarming-
srunden strakk seg langt over 
halvtimen. Varm var ogsA 
kaffen og Astrid SkAruds 
kringle var sA vidt rukket A 
bli kald. sa her var del ferske 
saker.Etter en god kaffepause 
og smAprat tok gjestene plass 
igjen for A fortsette annen 
avdeling. 

For den første tonen lød, 
overrakte Bjorn Myhrer en 
kasett kiubben hadde spilt 
inn, hvorpA de tok noen lAter. 
"Tio tusen (musikalske) ros-
er,"ble sA slynget Ut i den 
glade sal. All har en ende og 
del hadde jo festen ogsA,-
men for del introduserte Bjo-
rn Myhrer lAten: 
"La oss leve for hverandre". 
Eli reagerte spontant med A 
finne fram teksten til sangen 
som forøvrig blir sunget pA 
husets Apne dag liver fredag. 

Samtidig fant hun frem et 
flott bilde som var laget av 
beboerne, bildet ble overrakt 
trekkspillklubben, som giedet 
seg til A henge del opp i 
øvingslokalet. Og som Bjorn 

Myhre sa: "Bildet skal minne 
om dere, og vii vi forbinde 
del med den neste Mien: La 
oss leve 
for hverandre". SA var turen 
kommet for et bladet kor, 
med en kjent og kjr tekst. 
Den avsluitende sangen var 

"Husker du dengang i mAne-
skinn". Om del ikke var 
mAneskinn ute denne 
kveiden, sA hadde Enebakk 
trekkspillklubb skap solskinn 
inne. 

(Tekst og foto: Bjørg Olerud 
Pettersen) 

c10p,tu& / 
1 	c 	ne  

Overskap 
og benk 
etterlyses! 

BrAtenstua ved Mjr er 
snarl kiar til bruk, nrmere 
bestemt 1. mai. 

--Vi har fAtt del meste av 
del vi trenger av utstyr, 
forteller Unni østli pA en 
snarvisitt innom Vignett, --
men vi savner et overskap 
og en arbeidsbenk pA 2-2 1/2 
meter. Dersom noen har noe 
slikt stAende, kan de konta-
kte Unni østli omgAende. 

En grei mate 
for kjop 09 salg 

Nei til 
Survival 
Games 

Bygningsrädet har 
gätt I mot Survival 
Games. Begrunnel-
sen er at tiltaket 
strider mot vedtatte 
kommuneplan. 

Halvor Lande Thon 

I følge vedtaket ser ikke 
bygningsrAdet at del ikke 
foreligger srlige grunner 
til A gi dispensasjon fra 
kommuneplanen for denne 
type tiltak. Da banen alle-
rede er tall i bruk, mA 
tiltaket opphøre og arealet 
tilbakeføres til sin opp-
nnnelige tilstand snarest-
og senest innen 1. juli 
1990. Vedtaket ble gjort 
med seks mot tre st-
emmer. 
\raordfører øyvind Strøm-
(Fremskrittspartiet) fremmet 
følgende forslag i bygn-
ingsrAdet:: Bygnings-rAdet 
godkjenner dispensasjon 
fra gjeldende kommunep-
lan for omrAdet. I henhold 
til paragraf 78.2 pAlegges 
bruker A skjerme anlegget 
slik at del ikke vil virke 
skjemmende for alimen-
heten. Strøms forsiag fikk 
tre stemmer og fall. Ved-
taket er sendt til on-
entering til Survival 
Games Norway A'S, med 
kopi til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus og Rolf 
Kjeldsen. 

En ANNONSE 
kan gi mange svar! 



Apent 	kI. 10.00-17.00 
Fredag 	kI. 10.00-18.00 
Lørdag 	ki. 9.00-14.00 

FLATEBYSENTERET 
TLF. 09/92 83 74 
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jent i Enebakk? 

Boblesenteret til Olfot pA Nyberg 
skapte ingen problemer for Enebakk-
ingene. Hele 82 telefoner mottok 
redaksjonen denne uken og de heldige 
uttrukne vinnere ble: 
Eva Beate Svendsen, Pettersrud 

Knut Hvidsten, Dale!) erdingen 
Ole Haug, Flateby 

Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor 
dette er sA skriv eller ring til oss pA 
telefon 92 60 04 innen tirsdag klokken 
12:00. 
De med riktige war, blir med i 
trekningen av nye lodd I pengelotteriet.' 

(Foto: Ella Wenli) 

Munter menighetsfest 

Sogneprest Steinar Helgheiin var med pa a heve stenningen under søndagens 
nenighetsfest. (Foto: Gunnleik Seierstad) 

Kunst- 
fiweningen 
pi banen 
igjen 
Siden del nye styret bk over 
i mars 1989 har kunstfo-
reningen holdt utstillinger i 
tre lokaler i Enebakk. 

Vi begynte vAren 1989 
utstillinger pA Ytres kondi-
tori.Disse utstillingene holdt 
A gAende til konditoriet 
stengbe dørene rundt Ars-
skiftet. Del ble hele 7 uts-
tillinger. Vi soigte en god 
del, og fikk god respons. 
Høsten 1989 satte vi i 
gang pA konditoriet i Flat-
eby og rakk tre utstillinger 
for de slengte dørene i 
fØrsben av desember. 
Videre Apnet vi som 

prøveprosjekt eget galleri i 
forretmngssenteret i Ytre i 
oktober 1989. Vi flick en 
tre mAneders kontrakt med 
Per Erik Østlie. I denne 
perioden hadde vi mange 
som gjorde en god inn-
sats. Manann Hellan hadde 
fast vakt to ganger i uka, 
hun var betalt av arbeid-
skontoret. Vi takker henne 
for god innsats. Videre har 
Magnus Bratfoss vrt ill 
uvurderllg hjelp I galleriet. 

Etter tre mAneders drift 
viste regnskapet at del ble 
for dyrt, vi fornyet derfor 
ikke kontrakten. Vi har 
imidlertid fAtt signaler om 
at vi kanskje kan leie del 
samme lokalet for kortere 

tidsrom- kun for avvikling 
av utstillinger, noe om er 
meget gunstig for oss. 
Videre fAr vi bruke lokalet 
til A oppbevare tingene 
vAre i. En stor takk til Per 
Erik østlie og frue. 

Vi holdt fire utstillinger 
i galleriet. Etter jul har vi 
holdt en utstiliing pA hg-
ningskontoret og vii fort-
sette med utstillinger der 
utover vAren. Status for 
perioden bhir femten utstil-
linger i kunstforeningens 
regi. Vi delbok sommeren 
1989 pA ubstilling i Ham-
marø, i Sverige. Av andre 
akbiviteter kan nevnes at 
A høsten - 89 holdt tegne-
og malekurs med Bjorn E. 
Christiansen som lrer. 
Del samme kurset er ogsA 
satt i gang nA nylig. Kur-
set foregAr i Bjørns atelier 
pA Flateby. 

Femten utstillinger 
Del nye styret hadde 

som ett av sine hovedmAl 
A fA kunsiforeningen pA 
banen igjen, og del føler 
A at vi har klafl bra. Vi 
har mange gode ideer for 
del videre arbeidet. Dette 
har vi imidlertid ikke hve-
rken tidfestet eller planlagt 
i detalj, vi vii gjerne fA 
etablert nytt styre først, 
slik at de kan videreutvik-
le ideene og fA det pA sin 

mAte. 
PA vegne av styret vii jeg 
Ukke for innsatsen i Aret 
som hat gAtt og hAper ar 
sA mange som mulig vii 
mote opp pA del kom-
binerte Ars- og medlems-
møtet pA Mjr ungdoms-
skoie 28. mars. 

Eyvind Jentoft. 

Plankemarsj*en 
Søndag 20. mai gAr Arets 

Plankemarsj av stabelen. Et 
kryss pA kalenderen allerede 
nA, er et iite rAd til bAde tidhi-
gere og nye deltagere. 
I Ar er del 8. Aret pA rad som 
Ytre Enebakk Arbeiderlag 
arrangerer marsjen som gAr 
pA historiske stier i 
østmarka. Ildsjelen bak er 
som tidiigere Ar - Gunnar 

Fjellstad. 

Starter ved Enebakk Her-
redshus, og ender ved Rau-
sjø gamie skole. 

FjorArets marsj hadde rekord-
deitagelse med over fire 
hundre, men er vlergudene 
like medør1ige den 20 mai i 
Ar sA finner nok enda flere 
veien gjennom Rausjømarka. 

Enebakk LaNdbrukslag 
- VARONN 

Vàronnmøte onsdag 4. april pa Bøndernes Hus ki. 
19.30. Trond Børresen snakker om jordarbeiding/re-
dusert jordarb. Folio Forsøksring: Aktueit I váron-
na - sprøytlng. 
Velkommen. 

Styret 

Kirkebygden Vol 
Ekstraordintert Arsmøte. Gml. Herredshuset torsdag 
29.3. ki. 19.30. Sak som skal opp: 
Vaig av ieder. 

I 

I 

for ett  
Ion 12 

Gunnleik Seierstad 

Søndag ble del arrangert 
menigheisfest pA Herred-
shuset, og del var de to 
menighetene Mari og Ene-
bakk som sto bak. BAde unge 
og gamle sA Ut til A stortrives. 
PA progranmet var blant 
annet sang av menighetens 
eget ungdomskor Synzygus, 
og selvfølgeiig en tale. Den 
var del Wenche Andersen 

som sto for, og hun snakket 
om A bli lykkelig. 
Hun bk ubgangspunkt i pro-
feten Jesaja. Der stAr del 
blant annet at del viktig A la 
Jesus fA bli sentrum i livet. 
Forst da kan et menneske bli 
virkelig lykkelig. Hun 
pApekie ogsA hvor viktig del 
er for hver enkelt A finne sin 
plass i menigheten. 

I tillegg var del ogsA en 

seksjon med underhoidning, 
og presentasjon av de nye 
menighetsrAdene. Del var all 
i all en trivelig fest for hele 
familien og hele menighelen. 

OP011116,6i 
Studer 

artnonsefle 
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P'N BETEL YT flIi ENEUAKK 

Onsd. 28.3 ki. 19.30: Bi-
bel og bønn. Weekend 
med Jon Ivar Tranum. 
Lord. 31/3 ki. 16.: Bibel-
time, ki. 18: Ungdoms-
møte. Hyggesamvmr et-
ter motet. Sønd. 1/4 ki. 
18.00: TJngdomskoret 
deltar, ki. 10.00: Son-
dagsskole. 
Velkommen til Betel. 

0 

VELKOMMEN TIL VA VISNINGSHUS  

0 

TANGEN e.& 
ENEBAKK'4 	

051-0 

VINIUCSM 

BEftSINGT 
SLaSS 'IN. 

Legg weekend-turen mat Ytre Enebakk 
og se et ferdig innflyttet Block Watne 
hus med høy standard! 
Vre konsulenter er tilstede for a svare 
pa dine sporsmai. 

Apningstider: 
Lørdag 31. mars kI. 13.00 - 17.00 
Søndag 1. april kI. 13.00 - 17.00 

Adresse: Slossàsvn. 59, 1914 Ytre Enebakk 

lf&q Block Watne  
NORDBYVN. 70 1400 SKI . TELEFON (09) 87 32 65 

Block Watne -90 renes bo!igbygger! 

9\[y betjening 

ØnsI(er dere 

vetkgmnien. 

'01'ranett 

Best nar det gjelder 
13 

Htndba11 
Arets serie er nâ ferdig, 

og sluttspillet i full gang. 

EIFs J 14 har vrt med 
og i kvartfinalen ble det 
seier over Jar med sifrene 
12-11. 

I semifinalen var det 
Gjerdrum som var mot-
stander, og den kampen 
endte ikke sâ bra. 
Resultatet ble 16 - 9 til 
Gjerdrum. 
Men all honnØr til J14 - 
for innsatsen gjennom 
sesongen. 

MISTET EN KATT 
ELLER FUNNET 
EN HUND? 

En annonse den hjelper: 

  

Ring annonseavd. 

Drivjenta Christine Teig har all grunn iii sinilefornØyd etter helgens innsats i Alta 
(Foto: Jon Wiik, Akershus Arbeiderbiad) 

--Dette er mer enn jeg hadde 
regna med selv, jubler Driv-
jenta Christine Teig (17) etter 
endt dyst i Junior NM i Alta i 
helgen, --jeg er kjempe-
fornøyd! 
Christine apnet med en 13. 

plass i kiassisk, snaue mm-
uttet bak mesteren Cecilie 

Mjøen. Det gjeveste var 
likevel a slâ konkurrenten 
Hanne Staff fra Nittedal. 
Under lørdagens fristilrenn 
ved Kaiskuri skianlegg sør 
for Alta, skøytet Christine 
seg inn til en sterk syvende 
plass blant syttenaringene. 
--Jeg hadde kjempegod gli, 

fortefler Christine,-- og skia 
var helt perfekte. 

Christine har han flere gode 
lop denne sesongen, men 
syvende plassen i helgen var 
nok klart ârests beste. 

-- Hvilken trening ligger det 
bak en slik prestasjon 

Christine? 
----Na har jeg trent pa rul-
leski i hele vinter. 6-8 ganger 
i uka i november/desember, 
og noe mindre etter at ski-
renna begynte. Hva hun skal 
gjøre etter endt dyst i helgen? 
Jo, trene!! 

Flatebysenteret 
hf. 09/92 88 60 

Apni ngstider: 
Søndag 	 13.00-22.00 
Mandag 	 stengt 
Tirs. - tors. .... 13.00-23.00 

Fre. - Iør 	 13.00-01.30 



1-rig utdanning I 

Folkekunst 
Praktiske og teoretiske fag. Tekstil, metall (m.a. sylv, 
filigran) og tre (ogsâ instrumentbygging: langeleik, harpe). 
Kurs i restaurering og ymse gamle mâleteknikkar. 
1 ar pa metall-linja tel som 10 mnd. lretid for filigran-
sylvsmedar. 

2 rs studium i 

Folkekunst 
Bygger pa 1 Arsstudiet i folkekunst eHer tilsvarende. 
Du kan veije om du vii arbeide med: 

RESTAURERING - FORMGJEVING - 
MUSEUMSPEDAGOGIKK 

1-ârig utdanning I 

Folkemusikk 
Ei teoretisk og praktisk innføring i norske folkemusikk-
tradisjonar (song, spel og dans) og korleis desse kan for-
midlast. 

Arskursa kan godkjennast som del av lrerutdanning 
eller anna høgare utdanning (grunnfag). 
Søknadsfrist 1. mai og 15. mars. 

Telemark LrarhogskoIe 

Folkekunstlinja i Rauland 
TIf. 036/73 330 el. 73 228 og 73 292 

Folkemusikklinja i Rauland 
TIf. 036/73 566 el. 73 519 og 73 292 

ár vii Teknisk etat informere om feigende: 

- Det utiegges to sekker i uke 14. 
- Det vii ikke bli foretatt temming I uke 15. 
- Temming av hole kommunen i uke 16, fra tirsdag 

17 .04.90. 

God pãske! 
Driftssjefen 

IF I forbindelse med seppeitemming i pâsken I 

ENEBAKK KOMMUNE 

Renovasjon pàsken 1990 

ENEBAKK KOMMUNE 

Enebakk kommunestyre 
innkaiies til mete i Herredshuset mandag 2. 
april 1990 ki. 18.30. 

Godkjenning av protokoii fra kommunestyremøtet 
5. mars 1990. 

Seknad om rett til saig av ei - perioden 1.4.90 - 
31 .3.92. 
Seknad om skjenkerett - perioden 1.4.90 - 31.3.92. 
Fordeiing av timeressurser skoieáret 1990/91. 
Kloakkaniegg Kvernstuen - Gran. Kostnadsover-
siag/finansieringspian. 
Interpeiiasjon fra Tom Nilsen, Enebakk SV - 
Gratis rettshjelp i Enebakk kommune. 
Interpeiiasjon fra Tom Nilsen, Enebakk SV - 
Barne- og ungdomsplan for Enebakk. 
Referatsaker. 
Eventuelt. 

Saksdokumentene or utlagt til gjennomsyn pa 
formannskapskontoret i kontortiden ki. 08.00 - 
16.00. Saklisten er ogsã utiagt til gjennomsyn pa 
Enebakk foikebibliotek i ápningstiden. 

Käre Kjolle 
ordferer 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL. 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Bredholt, Tomter 

TIf. 9226 10 
Bruk VARMEKONTO  hos TEXACO   

GARASJESALG 
lord. 31. mars fra kL 11-17. 
Mange nyttige ting. 
S.S. gammel rokk, gynge-
stol, kobber, keramikk, bar-
nesykkel, flytevester, Pors-
grund porselen m.m. 
Salget er pa As;y v/Kvernstubrua, 
rv. 155, Ytre Enebakk. 

VUNN OPPTUL 
5 PENGEPREMIER 
PA SAMME LODD! 

lengeIetteriet  

Byggekiar tomt - UI saigs 
1040 m2. Tomt i Klokkerudásen - Kirkebygden. Naar 
skole og buss. Prisant. kr  150 000. 

Henv. til. 09-92 70 82 - 

Rimelig Ieiligbet 
Rekkehus-leilighet pa Flateby selges. Velegnet som 
etableringsleilighet. Prisen diskuterer vi. 

Tif. 92 87 03 

Trekkspill - selges 
Nye og brukte - meget gulastige priser. 

Tif. 92 63 94 
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ENEBAKK 
KOMMUNE 

Skolestyret 
bar mete i Herredsstyre-
salen tirsdag 3. april 1990 
ki. 19.00. Saksdokumen-
ter er utlagt pa skole-
styrekontoret. 

Karsten H. Barbøl 
Leder 

-o 

Ski 
Berivclsesbr 

0 CHRSTENSIJD EFTF 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrã 
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 
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING 

OG BEGRAVELSESBYRA 

Vis lagãnd! 
Du behever ikke vre aie-
ne om kryssene pA tippe-
kupongen. Far du med deg 
noen andre, kan dere øke 
innsatsen og dermed yin-
nersjansene. SA hvorfor 
ikke danne et tippelag som 
kan metes til sosialt sam-
vr over tippekupongen 
hver uke? 
Blir dere blant de 60.000 
som vinner ukentlig, far 
dere jo ogsá en god unn-
skyidning for A sette hIa 
taket! 

19 	 nu 
19 TIPPING 

ga mer enn 680 millloner tV 

nH  idrett og lorskning 11988. 

E1E1 

System- Lotto 
gir mer i premie 

nor du vinner. 

I 

KUNNGJOHNGER 

Furerkort UI Wien! 
Teorikurs kI. B, 24.4 Id. 18.30. 

Ring Eva pa tlf. 06/8142 92 

Gautes Trahkkskole A/S 
LILLESTROM 

TILLEIE 

Leilighet til lele 
Sokkelleilighet I moderne enebolig 113 m2, 
Flateby. 3 rom + kj., bad, nyoppusset, meget pen. 
Barnevennhig. Kort vei til skole og buss. 
Egen biloppstiiltngsplass, kr 4500 + strem. Dep. 
kr. 15 000. 

Bill. merk. 12.1. 

TIL SALGS 

I 
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RAMMEVERKSTED EIENDOMSFORM. BIL RØRLEGGER 

Audi Erling Rod A/S 

III. 09/92 6543 
Mobil 094/37 548 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

NOROL 09-92 55 55 mob/. 094-14469. 

Mw 
egnskctpkontor A/S 

(Enebakk 

Iii. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

ER 
GodkIent regnskapskontor 

SPESIALFORRETNINGER TRAFIKKSKOLE GLASS 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tif.  ::  1570 

1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss. 

TIf. 88 16 15 

BYGG OG ANLEGG 

Lunds Maling 
og Tapetsering A/S 

Rakkestadvn. 74 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 81 

Entreprenor 

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

Gray., sprengning, transport 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- 09 betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

III. 09/92 61 18 — 09/92 62 56 
094/25 366 - 094/08 438 

FLISLEGGING UTFORES 
Raskt og rimelig 

Forhândspris 

GODE REFERANSER 

,. 	/ç 7t  7 Uf 

TIt. 9291 07 Westerhelm, 1911 Flateby 

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

TØmrer- fig snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Uttører alt innen nybygg, tiibygg, reparasjoner, 
modernisering, tlisiegging og tapetsering. 

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

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGO - TILBYGG 
RESTAURERING GRUNNM'JRER 

TEGNING. PROSJEKTEAING 

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

EIENDOMSFORMIDLING 
Vi ordner LAN 

for kjøper/selger 
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

10 	 

Kjøpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bev0Ilnqshaer: Adv. Helge A. Tryti 
Fjellveien 55. 1914 Ytre Enebakk 

10. 0992 5570 

ELEKTROENTREPRENOR FIRMA 

KJELL BRENIJJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 92 8694. Mobiltlf. 094/26 165 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt I el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

I- 

1[.1 4 W -' 

Esso diesel, paratin og fyringr1olje 

TIf. 92 81 24 

Rolf Nessvoid 
Vestli, 1911 Flateby 

FYRINGSOLJE - PARAFIN - 
AUTODIESEL 

Konkurransedyktige priser hele âret! 

TRINTO VERKSTED AS III 

Enebakk glass 

Alt / glassarbeid 

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

Laste. 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utfører alle typer jobber 
till en rimelig pris. 

APENT LORDAGEA ETTER AVTALE 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

• PoIikIinikk 0 Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdai 

N. Riisgárd, Kjeller 
(Skilt tra Fetvn. vlflyptasser,) 

Apningstider: 8.30-15/17-19 

limebestilling 06/87 85 00 el. 
"DROP-IN' 8.30-14. Stengt helg. 

Galled Nygard 
Flateby - lIt. 92 80 80 

Galled - innramming 

Gulimedaije i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Salgav 
meda/jeskap og innrammede akvare/Ia vtrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsâ kveldstid 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlt. 09/92 64 33 

• Regnskap & Forretningsfersel 
Bedriftsrdgivning 

KR SystemMmLn&straSon A/S 
Gaupeveien 29 

1914 Ytre Enebakk 
fit.: (09)92 48 24 - 92 47 74. 

DAME- 00 	 Man.-fre. 9.00-17.00 
HEAREFRISOR 	 Tors. 10.00-19.00 
SOL—PARFYMEIRI 	Lot 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - lIt. 92 54 13 

Videotilming! 
Ved alle store og 
smâ anledninger 

Vi kommer 
Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57 

PIIRAINEN. TIf. 92 64 83 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Veda[ 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKI( HENS 

zI&thziamcz 
Vi renser del meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner, 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
Tlf. 09/92 83 74 

TEPPE - ENGROS A/S 
ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

TIf. 92 80 21 	1911 Flateby 
Mobil 030/06 35 

ENEBAKK VANN 00 VARME 
DURUD GARD, 

1914 YTRE ENEBAKK 

Tif. 09 924630 Mobil 030 04997 

DØGNVAKT 
Graving og hoytrykkspyling 

Erik Kjelgaard 
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 

Olav C. Jensen 

I& SØnA/S, 
MYRFARET 2, 1400 SKI. ThE. 09-8714 57 

RORLEGGERBUTIKK 
EGEN RORLEGGERAVDEL!NG 

All innen • Sanilar • Varme • Modernisering 

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Ilanssen 
Grendesenteret. Flateby 

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

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
lIt. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Trnrikurs - Kjareti nier 

Om nodvendig møter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 
Flateby - lIt. 92 80 42 
Mobiltlf. 094195 481 

FRISØR 

/ 	 

lFam 	J%r, 	4 eh, ir Nr n 4mh 

SPSIALFORRETNI 	NGBR 

VAKTSELSKAP 

TRANSPORT 



De stolte 7oildre" Simon, Bjorn Stian og Camilla med hver sin hue 'nyfØdte"  kylling. 

Politi- 

runden 

Nasking 
Forrige fredag ble ci 

jente innbragt for nask-
ing fra en dagligvarefor-
retning i Enebakk. Saken 
blir etterforskes av lens-
mannskontoret. Jenta 
blir anmeldt. 

Innbrudd 
Lørdag morgen ble 

det oppdaget innbrudd 
ved Mjr ungdomssko-
le. Det ble stjAlet fot-
outstyr, kasettradioer og 
videospiller. Pengeskapet 
ble ogsa bruit opp, men 
dette var tomt. I dette 
tilfelle ble saken oppk-
tart raskt. Lørdag pA 
Lillestrøm ble en dame 
og en mann i tyveArene 
og en heler tatt av politiet 
for forsøk pA omsetning 
av tyvegodset. 

Brann 
Søndag formiddag ble 

det oppdaget brann i en 
bolig i RAkendalen i 
Ytre. Boligen var ube-
bodd. En observant 
nabo fikk varsiet brann-
vesenet, ..som. rylckeL  
raskt ut. Del ble mini-
male skader pa boligen. 

Gutt päkjør t 
En gutt ble lørdag 

pakjørt av bil i bygge-
feltet pA Flateby. Gutten 
kjørte pA trehjutssykkel, 
mAtte sy flere sting, 
men kiarte seg bra. 

Uten førerkort 
Søndag formiddag ble 

en 17- Aring stanset i 
Ytre Enebakk Han kjør-
te ulovtig i en Ford 
Bilen ble avskiltet. Han 
hadde ikke førerkort. 

Innbruddsaforsøk 
Det har vrt ci innb-

ruddsforsøk i en hyttre i 
Tangenveien i RAken. 

16 

Lisbeth Wille 

De siste Ire ukene har vrt 
en hell spesiell lid for barna i 
Flateby Barnehage. Dc har 
vrt sa heldige a fâ ha en 
rugekasse i barnehagen som 
de selv har halt anvaret for a 
passe pa. Tre ganger hver 
dag har barna snudd pa 
eggene, mens de har ventet 
spent pA den dagen den første 
skulle komme frem. I mel-
lomtiden har de ogsâ snakket 
om hvordan kyllinger blir til, 
de har tegnet egg og øvet seg 
pA sangen de skulle synge 
nAr førstemann titlet frem. 

--Hvordan kom kyllingen 
seg Ut da Camilla? --Jo den 
hadde en sAnn tann pA nebbet 
som den hakket pA skallet 
med. forkiarer Camilla,-- og 
sA mistet den den, nAr den 
kom Ut. Dette var tydelig noe 
ungene hadde greic pA. Selv 
foreidrene hadde vanskelig 
for A svelge den historien, 
nAr den ble serverl rundt 
middagsbordet hjemme. En 
mAtte til og med nnge barn-
ehagen for A sjekke om det 
var sant . Og det var det. 

NA skal barnehagen fA 
beholde kyllingene en uke til 
for de skal tilbake til Hau-
stein gArd pA Flateby. Men 
del blir ikke siste gangen 
barna far se smA lysegule, for 
heretter skal de besøke gAr - 
den og se at det blir honer Ut 
av dem. 

Følg med 

i 

nrmi1joet 
LES 

Halvor Lande Thon 

Prosjektleder Terje Hjel-
set i R1ingen Boligby-
ggelag er fornøyd med 
utviklingen av salget av 
boliger. Boligbyggingen be-
gynte i november 1989, 
og pagar for fulit i disse 
dager.. Hjelset regner med 
at prosjektet blir ferdig i 
løpet av sommeren. Inn-
skuddene er ganske mode-
rate: For leiligheter av 
type A og arealer er pA 
74 kvadratmeter er inn-
skuddet pA 319 000 kroner. 
Boligene av type B pA 65 
kvadratmeter har et 
innskudd pA 294 000 kro-
ner. Husbankfinansienng er 
ordnet for leiligheter type 
A og type B. HusbanklAn  

i leilighet type A er 376 
000 kroner, leilighet type 
B 346 000 kroner. Leie i 
de vanlige boligene er 
ikke fastsatt, men Hjelset 
antyder at leien kan bli 
pa cirka 2500 kroner i 
type A, mens leien kan 
bli pa cirka 2300 kroner i 
type B. Dette er ikke en-
delig fastsatt. Utleie-
boligene har heller ikke 
fAtt fastsatt noe leie, men 
den blir muligens pA rundt 
2500 kroner. Hjelset tar 
forbehold om leieprisen. 

Tomtepris 
-- Det ser Ut til a vre 

et behov for mindre bo-
liger her ute. Nar del gjel-
der markedsføring, blir det 
noe annonsering utover. 
Det er Nylende Borettslag  

som har kjøpt en stor 
tomt av Enebakk Tomie-
seiskap. Tomten er i alt 
pA 5788 kvadratmeter, og 
tomteprisen ble 1, 772 000 
kroner. Denne prisen er 
pr. 15. mars. 

Finansiering for boligene 
er av Husbanken og 
innskudd. Leilighetene 
leveres komplett ferdig. 
Boligene er delt i to typer 
utenom ungdomsboligefle. 
Treromsleighetefle pA hen-. 
holdsvis 74, 1 kvadratmeter 
og 65, 5 kvadratmeter. 
Toromsleilighetene har en 
grunnflate pA henholdsvis 
55,4 og 56, 8 kvad-
ratmeter. 

Populvert 
bo1i*gprosjekt 

Ralingen Boligbyggelag har solgt fern 
farnilieboliger og de har fern reserverte 
boliger av samme slaget pa Nylende i 
Ytre Enebakk. Prosjektet omfatter 12 
utleie- og 16 familieboliger. Utleieboligene 
for ungdom er innskuddsfrie, mens 
fami1iebo1igene har rimelige innskudd. 

Liten kylling i egget là 
Endelig var ventetiden 
slutt. 121 dager har sto-
re barneøyne  tittet opp i 
kassen med egg for A 
spore forandringer og 
tirsdag morgen sA den 
første dagens lys. Verdig 
akkompagnert av lyse 
barnestemmer som 
kiemte i med "en liten 
kylling I egget lA..." 

Rask, moderne og rimelig 

0=4@10TTERSECK 
BILVERKSTED 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 09-92 44 14, BERGNINGSBIL 09-92 45 65 

Apent 8-16— onsdag 8- 

-;. 
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