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Tre enebakki*nger varetektsfengslet
-- Tre gutter som tidligere har bodd i Enebakk,
er arrestert mistenkt for flere ulovlige forhold.
Enebakk lensmannskontor har bistAtt svensk
politi i etterforskningen, fordi de tre guttene er
mistenkt for lovbrudd ved Tøckfors pa den
andre siden av grensen. Romerike Politikammer
i Lillestrøm bistAr ogsA lensmannskontoret i
oppklaringen. Guttene er mistenkt for villainnbrudd pa Flateby og tyveri av s1dnnk1r fra forretning pa Mysen for A nevne noen av
forholdene.
Halvor Lande Thon
LensmannsfØrstebetjent
Stig Alf Hansen ved
Enebakk lensmannskontor
sier dette til Vignett.
Forbrytelsene stammer helt
tilbake fra nyttar.uttene
20- ârsalderen,
som Cr
bor nâ i ReIingen. Guttene har til nâ vrt varetektsfengslet i fire uker.
Lens mannskontoret i
Enebakk kom pA sporet av
saken da de tre ble tatt
mistenkt for innbrudd o
tyveri i en villa p
Flateby. Saken har vrt
under etterforskning siden
22. februar. I følge Stig
Hansen kom de pA sporel
av en saken da en av
guttene ble tatt med 10kronemynter for over 2000
kroner. Myntene hadde han
i et skrin, som kunne
spores tilbake til eieren.
Fiott BMW stjAlet
Dessuten fant de en stjAlet bil utenfor villaen. Fra
villaen pA Flateby ble del
stjAlet blant annet fjernsyn,

video, champagne og
mange mynter. Huseieren
hadde en flott BMW 737,
noe eldre model!, som
senere ble senere funnet
igjen F Oslo. Heige Hugdahl ved Romerike Politikammer bekrefter at
politikammeret har bistAtt i
etterforskningen av saken.
Forholdene de tre guttene
blir tiltalt for, er i tiflegg
til innbrudd!tyveri pA Flateby, ogsA tyveri av skinnkher fra en kiesforretning
pA Mysen. Svensk politi er
som tidligere nevnt koblet
inn i etterforskningen.
Kontakt politier
I Tøckfors mistenkes
guttene for tyveri av blant
annet sAkalte CD- plater.
Endel av de stjA!ne gjenstandene er levert tilbake
til eier. Hvis pub!ikum
gjenkjenner noen av
gjenstandene pA bildet, og
kan bevise at de eier en
eller flere gjenstander, Ia
kontakt med Romerike
Po!itikammer, o pp fo rde r
Helge Hugdahl.

Lokalavisa

Hvis noen gjenkjenner disse gjenstandene og kan bevise at de eier noen av
disse, kontakt Romerike Politikaininer pa LillestrØ,n. (Foto: Halvor Lande Thon)
søker

Freelance-journalister
til helgeoppdrag. Liker du A skrive, er du interessert i
kultur eller sport, kan du trA til pA kort varsel?
Da er du den rette.Vii du vite mer?
Kontakt Lisbeth eller Oddbjørg pA telefon 92 65 40.
Lønn etter avtale.

Lens mannsførste-betjent Stig Hansen regner
med a a kunne fore beviser for iovbruddene som
er gjort i Enebakk. Det er
to av de tre guttene som
vii fA den aivoriigste
sikteisen rettet mot seg.
Noe som ogsA politiet har
beslagiagt, er kopimaskiner, TV, video-spiller
og walki- talkie.

KONTAKTLI
Timebestilling:
(09)870524
Ski

Optiske

Princesshuset.
1400 Sid
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A sjekke Ut av livets hotell er ingen enkel sak...
ELSA

Fa

Kirkene 8.46. april
08.apnl (Palmesøndag)
11 :0O:Stranden Bedehus
Familiegudstjeneste
v/ Heigheim
12. april (Skjrtorsdag)
11:00:Enebakk kirke
v/ Heigheim
Nattverd
13. april (Langfredag)
11:00:Mari Kirke
Pasjonsgudstjeneste
v/ øvstegArd
15. april (1. pAskedagi
11:00:Enebakk kirke
Høytidsgudstj.
v/ Helgheim
11:00:Mari kirke
Høytidsgudstj.
vi øvstegArd
16. april (2. pAskedag)
11 :00:Stranden Bedehus
vi øvstegArd
Nattverd.
11:00:Møte hos Henry
Ruud, Dalefjerdingen,
v/ Heigheim

JEFF DANIELS
en film av
DAVID LELAND
SYNCRON

Endelig!
NA kan du utforske cafeen
sammen med oss lovlig
Oppkjøring mandag den 9?
Gratulerer sA mye med dagel
den 6. april.
P.S. Girls just want to have
fun, -Mona.

Anna Mathilde Mellum

fyller 90 Ar den 6. april
Barn, svigerbarn, barnebarn
og oldebarn gratulerer.

Stian Karistad Eide
Torsdag 5.4.
U) 18:30 Hjelp, jeg krympet barna
V)20:30 En hypokonders
død
Søndag 8.4.
B)16:30 Marikken pA junibakken
U)18:30 Hjelp,jeg krympet barna.
V)20:30 En hypokónders
dØd
Onsdag 11.4.
V)20:30 Black Rain
2. pAskedag 16.4.
B)16:30 Pelle Svansels
U) 18:30 Robinson Crusoe
V)20:30 Black Rain

Fredrik, mamma og pappa
gratulerer deg med
niArsdagen den 4. april.

Knut Bergdahl
fyller 30 Ar den 3. april.
Preben og mamma gratulerer.

Kjent i Enebakk?

Styreformannen i Vignett,
Thorvald Ungersness fylte 40
Ar 1. april
Styret og red. gratulerer

Hans Petter

Dette blir kanskje siste uken
for pAske for mange, og vi vii
derfor foruten A neven ukens
filmer, nevne at det vil bli
vist film onsdag 11.4 foruten
2. pAskedag, og en av
filmene som vises er Black
Rain.
Men over til ukens filmer.
Barnefilmen er et herlig
sommereventyr av Astrid
Lindgren,- Marikken pa
Junibakken. Marikken har
begynt pA skolen og hun skal
pA utflukt med klassen.
Lisbeth gir seg ikke for hun
ogsA fAr bii med, noe som
ender med forskrekkelse og
jernrysteise SA '
''
bare Marikken
ting.
Hjelp, jeg kr ympet barna
handler om en professor som
har gjort et vitenskapeiig
ennombrndd, men kona og
barna er lei av aiie hans
pAfunn- det blir aldri noe
penger ut av det! Men denne
motgangen er bare smAtterier
mot det som skal komme.

For en dag lurer barna seg
inn i iaboratoriet til faren og
ved et uhell kommer de boil i
farens snodige oppfinnelse
og de krymper til smA
"teskjekjerringer". SpørsmAlet blir vil faren nA kunne
bevise at hans oppfinnelse
fungerer begge veier?
Voksenpubiikumet kan
glede seg til En hypokonders død, en skikkelig
komedie. Om Ray som lever
rolig og bekymringsløst liv
inntil hans beste venn
plutseiig dør av hjertetakk.
Etter det forandrer Ray seg
til en skikkeiig hypokonder,
kø r en .masse forebvgge1

fA blodforgiftning om han
skjrer seg pA barbemaskinen. SA skjer det at han en dag
kollapser pA flyplassen og i
full fart kjøres til sykehus, o
nA begynner ting virkelig
skje.
God pAske!
Inger

Guds omsorg
fylte 1 Ar den 29.3.90.
Gratuleres av Vegard,
mamma og pappa
"SUSPt'

fyller 6 Ar den 4. april
Gratulerer fra mamma og
pappa, Ole Jacob og Kjeli
JØrgen

Jeg slapp lenge A vente pA
min lille jente
Ann Christin Siljebøl

Avisfri uke
Vi minner om at uke 15 er
avisfri uke i Vignett. Vi er
tilbake igjen I postkassene
torsdag 19 april.
Redaksjonen Ønsker alle
vAre lesere en god pAske!

llCHECKING OUT,

Legitimere deg du fortsatt
mA, da ingen din alder tror
PA.
Kanskje du slipper dette nAr
Ju fredag den 6. fyller 21 Ar.
Gratulerer, klem fra Anne.

"De bortkomne vii jeg lete etter, og de som er drevet fra
hverandre, vil jeg fore tilbake. De som er skadet, vii jeg forbinde, og de syke vii jeg styrke. De fete og sterke vii jeg
vokte og gjete pA iett hvis, Esk.34,16
Det er et gledesbud profeten fikk bringe fra Gud til et hardt
prøvet folk. Og dette budet skal du og jeg fA ta til oss i vAr
situasjon:Gud vil ha omsorg for oss. I vAr verden hvor s
mye er vanskelig og tungt, mA vi aldri glemme at Gud er
tilstede og handler. Ikke alltid fikk han sin vilje med det
enkelte menneske elier med foikenes ledere, men Gud handler for oss! MAlet som gjeider vAr frelse bAde i tid og evighet
stAr fast. Ingen kan stenge for Guds vilje og plan. Gud vil
vre vAr hyrde. Han glemmer ikke den som er hjelpeiøs.
Hvor ropet om hjelp nAr Ham, der er han for A gi kraft og
hAp.
Vi stAr pA terkelen til pAskehøytiden. Den minner oss om at
Gud har handlet for oss i sin egen sønn Jesus Kristus. SA
skulle denne høytiden vre en tid som kaller oss til spesieil
lovsang og takk for Guds omsorg og freise. La oss ta imot
Hans hjelp! Det er Guds ønske for oss.
S.H.
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G ennforeni 9 etter 5 0 âr
Tirsdag den 9. april 1940 blAste dãvarende
lensrnann i Enebakk, Thor Strand, til full
mobilisering. Ordrene var klare. Enebakk skulle
ikke gi etter for Hitlers frernadstormende nazitropper. Men overrnakten ble for stor, og kamp
unngAtt. Mange enebakkinger valgte It ta seg
over til Sverige. Vignett har rnøtt fern av
bygdas forsvarere som var villige til It ofre alt
for et fritt Norge.
Halvor Lande Thon
To dramaliskc meldinger
til lensmannen dannet opptakien til de nervepirrende
dagene for femti Sr siden.
Fra da av telte hvert et
minult, og raske beslutfinger var en nødvendighet.
Mørkets Enebakk
Ved midnatt 9. april, pa
flatten for selve krigsutbruddet, mottok Thor
Strand den første telefonen. Den var fra Romerike Politikammer. Strand
ble oppfordret til straks
blende hele bygda. Lensmannen kontakiet Øyeblikkelig bestyreren ved
kraftstasjonen i Enebakk,
1-Ijalmar Enersen. All strøm
ble stcngt av. Ingen lys
matte avsløre Enebakk for
de tyske krigsflyene. Den
neste dramatiske meldingen kom ved firetiden
om flatten. En doktor
Kolberg i Drøbak forlalte
Thor Strand at det pâgikk
skyting i Drøbaksundet.
Deler av DrØbak sto allerede i lys lue.

Ingen kamp
Tyskiands beryktede Luftwaffe, nâdde Enebakk den
samme morgenen. Flyene
svermet inn over øyeren.
Et hektisk mobiliseringsarbeid ble iverksatt fra lensmannskontoret. Plakater
ble slatt opp og viktige
meldinger ble giti. Enebakk rustet seg til krig. Et
sjokkerendc syn mølte de
vernepliktige som hastet
avsied til avtalte fremmølepunkter. Mange av
mØtestedene var allerede
besatt av veltrente tyske
soldater. Lensmann Thor
Strand matte foreta hurtige
endringer, og avtalte spontant
andre
mobiliseringssteder med mannskapene. De fleste fra
Encbakk ble omdirigert til
Høytorp Fort pa Mysen.
De tyske troppenes
hurtige fremrykninger gjorde at fA enebakkinger
havnet direkte i kamp.
Noe de er glade for i
dag.

Karl ødegdrd viser frern inobiliseringspiakaten som
lensmennene slo opp mange steder den 9. april.
(Foto: Halvor Lande Thon

Dette er et historisk bilde tatt i Sverige under krigen. Vignett mnØtte fern av
disse som fortsatt lever. Pa bildet foran fra venstre til høyre: Karsten
Wennevol4 Helge Nordby, Bjarne Strørnborg, Oscar Thoresen, Reidar Bognerud
og Karl ødegârd. Bakerst fra venstre: Henry Svingen, Carl Meldegäi4 Wilhelm
Killerud, Martin Bergskaug og Johannes Enersen. (Bildet utlânt av Anton
Hauger)
Fern enebakkinger og lensmann Thor Strand fortalte
sine historier om 9. april
til Vignett, under et besøk
hos Anton og Randi
Hauger pa Soihaug i Ekebergdalen sist lørdag. Karl
ødegârd var en av de
som fikk mobiliseringsordre tidlig den 9. april.
Han kledte pa seg og
kastet seg pa toget til
Mysen. Her fikk han Utlevert vApen og annet militert utstyr. I likhet med
mange andre ble han fâ
dager etter trarisportert til
Sverige. Distrikets militre
ledelse innsâ det nytteløse
a kjempe mot den tyske
overmakten.
Nektet
Wilhelm Killerud kjørte
buss i Oslo den første
krigsdagen. Bussen ble
stanset av tyske soldater,
og Killerud ble sendt til
Victoria Terasse sammeri
med passasjereende. Alle
ble tatt inn til forhør.-Noen valgte a svare pa
spørsmal, andre ikke, sier
Killerud. Han forteller viderere at de som nektet
A svare pa tyskernes spørsmâl, matte oppgi navn,
adiresse, alder og svare a
en rekke spørsmal. Elleve
passasjerer ble holdt igjen.
Etter flere timers avhør
fikk Killerud lillatelse til a
kjøre bussen tilbake til
Enebakk. I midten av april
kiarte ogsa Killerud a ta
seg over grensen til Sverige. Carl Melgârd var
melkekjører i Oslo og be-

fant seg der under krigsutbruddet. Etter a ha
observert de tyske kampf
Iyene over hovedstaden,
og etter A ha sett so!datene komme, reiste jeg
straks til Enebakk, sier
Mclgârd. Melgard meldic
seg klar til tjeneste ved
Høytorp Fort samme kveld. Heller ikke han kom
i kamp. Etter fA dager dro
han over grensen. Bjarne
Strømsborg hadde vert i
militrljeneste i ni dager,
og sa vidt lrt a hilse
med lua da krigen brøt ut.
Han kjørte en ammunisjonsbil som veltet,
men han overlevde. Han
kom seg over hI Sverige.
Det samme gjorde Johannes Enersen. Lensmann
Thor Strand var i en
vanskelig stilling under
krigen. Tyske interesser
koliderte med norsk rett,
konstaterer Strand.

Pensjonistforeningen
har dagstur
se ann.
Betel
ukens og paskens møter
se ann.
lLDriv
Nybegynnerkurs
i orientering

se ann.

EHHI
Generalforsamling se ann.
lLDriv
HAndballkamper

se ann.

Flateby kino
Ukens og paskens filmer

GRATULASJONSKUPONG
La bygda ta
deli dine
sma°og store
gieder

Send
gjerne med
bitde

Gratulasjonen gjelder:
Navn
Adresse:
Postnr./sted
VAr adresse: Vignett, Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonene ma vre oss i
hende senest mandàg kI. 12.00
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Bondeleder med ambisjoner
--Bonden kan sitt fag. men alt kan gjøres bedre. Vi vii ha aksept for at ogsâ
bonden driver verdiskapning. Det sAkalte
Alstadheimutvalgets innstillling som offentliggjøres 1. november i är blir viktig
for norsk iandbruks fremtid.
Halvor Lande Thon
Christian Brevig fra
Ubberud gârd i Ytre
Enebakk er kiar i sin tale
om hvilke oppgaver som
blir viktige i tiden
fremover for norsk landbruk. Nylig ble da ogsâ
Brevig valgt som fly leder
i Akershus Bondelag. Han
er opptatt av det i tiden
fremover ikke blir fokusert
sâ mye pa ham som en
leder, fordi han mener at
han ogsã har et styre og
et sekretariat bak seg.
Tirsdag denne uken ledet
Brevig sitt første styremote som fly leder.
--Vi er alle i samme
bat. Utvalget under ledelse
av professor Hâvard
Aistadheim som i disse
dager jobber med sin
innstilling, har jobbet i 2
âr. om landbrukets fremtid.
Bondenringen er representert. Da vi for kort
tid siden inviterte medlemmer fra Akershus som
er i Aistadheimut-valget,
fikk vi kun runde svar pa
vâre mange spørsmâl,
konstaterer Brevig.
-- Vi fikk likevel antydninger om at vi fortsatt
skulle ha landbruk i
Norge. Vi føler at det er
en viss holdningsendring
for landbruket hos bade
Fylkesmann Kâre Willoch
og hos endel Stortingsrepresentanter. Forstâelsen har
saheng med matvaresituasjonen i verden. Et prosjekt som opptar meg, er
ogsâ muligheten vi bonder
har med a bytte jord med
forskjellig bruksformal.
Errosjonsutsatt jord skal
kunne sâs til med gras.
det graset skal kunne
brukes til melkeproduksjon.
Med det mener jeg a
bytte jord etter behov.
Dette er imidlertid en brennbar sak. Landbruksdepartementet holder igjen.
I denne saken er det
prinsippene det gâr pa,
frernholder Christian Brevig, sorn skal representere
rundt 4000 medlemmer i
Akerhus Bondelag.
Den nye lederen er selv
svineprodusent men som
ledr ma han ogsâ tenke
pa alle kategvorier bonder
i fylket. Situasjonen for
kornbonden i Akershus

fylke er ikke bra. For a
fâ
til
lønnnsom
kornproduksjon, bør man
produsere minimum 380
kg pr. mAl.. I Enebakk er
gjennomsnittet pa omlag
300 kg pr. ma!, under
gjennomsnittet.

--Jeg siapper av nãr
jeg leser Asterix.
Det sier Christian
Brevig, den nyvalgte lederen i Akershus Bondelag
til 'Vignett. Han har ikke
mye fritidsproblemer akkurat, den nye bondelederen.
Men nâr han ser seg en
liten mulighet, da er det
Asterix han kobler av med
Livsstii
• ---En fin tegneserie, med
humor i. Av annen littea lese
ratur, liker han
Olav Duun av mer skjønnlitterer karakter. Mulighetene til ferie er smâ.
A vere bonde er en
livsstil. Christian Brevig
angrer ikke i dag pa at
han gikk over fra a vre
lrer i ungdornsskolen til
A bli svineprodusent for ni
âr siden. PA skolen hadde
han fagene norsk, tysk og
historie. Garden Ubberud
kjøpte han for ni Ar siden.
Ubberud er en gArd fra
cirka vikingetiden. Han sAr
vel 200 mAl. Leveveien er
svineproduksjon. Det som
fascinerer ham er nAr en
gris føder nok et nytt liv,
som symboliserer livskraft.

Bonde Christian Brevig ma som nyvalgt leder i Akershus Bondelag ta hensyn
til We korn- og svineprodusenter. (Foto: Halvor Lande Thon)

Forpa'skemote i husmorlaget

Kreativitet og god instruksjon gjorde sitt til at førpAskemøtet i Enebakk husmorlag ble sA vellykket.
20 darner laget lekker
pAskepynt med Astrid Fossurn sorn ideskaper. Darnene
var sA ivrige at de der og da
bestemte seg for A arrangere
en fly kurskveld, der de yule
!re mer.
Dette er goy!
Tekst ogfoto: Ella Wenli

REDD BARNA
'Ili:(02)41 4635

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen
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1800 kroner til SiIje
Barna i Kirkebygden Barnehage har samlet inn
1800 kroner til et ultralydapparat som kan hjelpe
bade SiIje og andre barn med aivorlige sykdommer.
Sentralsykehuset i Akershus pA Lørenskog har ikke
hatt penger A avse til et slikt apparat, som kan bidra
til at det kan stilles diagnoser og følges opp med
etterkontr oiler pA stedet.

Lisbeth Wilie
For en lid siden starlet
Akershus Arbeiderbiad/Rom
-erikes Blad en innsamlingsaksjon hvor formAlet er A
hjelpe barneavdelingen ved
Sentralsykehuset i Akershus
til A fA bedre utstyr. De
oppfordret alle romerikinger
til A gi penger til formAlet.
Kirkebygden barnehage tok
imot oppfordringen og kanskje av en lilt spesiell grunn.
Silje gAr nemelig selv i
barnehagen. Onsdag ble del
arrangert et loppemarked for
foreldrene i barnehagen hvor
de samlet inn 1800 kroner til
formAlet.
Silje SkAr og hennes foreldre har selv vrt offre for den
slitsomme belastningen del
har vrt A mAtte reise til Oslo
for at Silje skulle fA behand-

ling. Der har de hele tiden
mAttet forhoide seg til nye
mennesker som ikke kjente
til Siljes historie.
Et nytt ultralyapparat ved
barneavdelingen pA S.I.A. vii
spare Silje og andre barn i
fylket for lange ventelister
ved Rikshospitaiet og lang
reisevei for A kunne motta
den nødvendige behandlingen.
Ultralydapparatet, som
nrmest fungerer som et
avansert ekkolodd, kan
undersøke indre organer uten
A gA inn i kroppen. Del kan
hjelpe barn med hjertefeii og
andre alvorlige sykdommer
til raskere A fA still sin dia gnose og dermed bli gilt en
raskere behandiing. Ved
hjelp av el slikt apparat vil
S.I.A ogsA kunne gi barna
den nødvendige ettebehandlingen pA stedet.

Enebakk samles til
ett sangrike
--Vi skal samie Enebakk
til ett sangrike, sier en
syngende busssjAfør,
syngende postdame og
syngende musiker som
herved inviterer alle
bygdas glade roster til A
bli med pA Enebakks
nye kortilbud. Ft felleskor med medlemmer
Ira alle bygdas kretser.

Lisbeth Wile
Del er del muntre trekløveret
Torgeir Overland, Tove øien
og Viggo Aker Olsen, som
kommer med denne oppfordringen til alle sangiade
Enebakkinger.
Torgeir Overland og Tove
øien, har begge sin bakgrunn
fra Flatebykoret, mens Viggo
Aker Olsen representerer Enebakk Sang og MusikkrAd.
Med seg i intenmstyret har
de ogsA Per Strandvold, So!veig Nss og Ella BjerregArd.
Ideen til felleskoret dukket
først opp etter Arsmøtet i
Flatebykoret i for host. Da
kom del frem et forslag om A
legge ned koret, et forsiag

som ble lagt pA is da sang og
musikkrAdet kom inn 1 bildet
med ideen om A danne et
Enebakk-kor.Sangerne i Flatebykoret tente pA ideen og
ble enige om A stille mellom
15 og 20 stykker til del nye
koret.
NA gjelder del A fA samlet
sangkrefter fra bygdas øvrige
kretser og del skal skje onsdag den 25. april i Herredshuset. Da er alle bygdas
glade korsangere invitert.
Del gjeider sAvel nye som
gamle, klare eller rustne
roster, bare de er glade I A
synge sA lover Aker Olsen
rustiøsende midler for de
sistnevnte.
Dirigent for del nye koret
blir Wenche Halland, som
har vrt med i Kruses Kvartett, har sunget som kordame
i Grand Prix og som er drivkrafta bak den kommunale
musikkskolen i Lørenskog.
øvingene vii vre lokalisert til Kirkebygden og er
foreløpig lagt 111 onsdager.

OP 611116 11
Studer
a.nOflsefle

Førskolebarna Christine, Maria, Kenneth og Alexander betfente salget under
onsdagens loppernarked i Kirkebygden Barnehage. (Foto: Lisbeth Wille)

Mart for bygging av
150 nye boliger pi
Flateby i 1991?
Muligheter for 150 nye boliger pA omrAde
Flateby 3. Klart til igangsetting av boligbygging
i 1991. Det bygges venteiig en kombinasjon av
eneboliger og andre boiigtyper.
Halvor Lande Thon
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Enebakk
Tomteselskap og teknisk
etat i Enebakk kommune.
Begynnelsen til dette prosjekt kan spores hell tilbake til 1978. \Tignett fikk
Carsten BarbØl, leder i Enebakk Tomteselskap og
Torgils Opedal, sjefen for
teknisk dat hI omrAdet pA
Flateby. UtbyggingsomrAdet
ligger i nrheten av Hauglia skole. Arealet som
planlegges bygget ut er pA
om lag 204 dekar. Dette
inkluderer friluftsformAl.
Konsuient engasjeres
Teknisk sjef Torgils
Opedal sier at man for
tiden jobber med detaljplanleggingen i den ene
halvparten av omrAdet.
Del tar lid A regulere el
nytt boligomrAde. NAr ko-mmunen regulerer, mA en
konsulent engasjeres. Konsulenten engasjeres til A
gjøre planarbeidene til vei,
vann og kloakk. Forøvrig
har Enebakk Tomteselskap
halt dette omrAdet Flateby
3 i 12- 15 Ar. BAde
kommunen og tomteselskapet legger nA stor
vekt pA gjennomfønngen
av boligprosjektet.

--Hvordan blir fordelingen av boligtyper pA
Flateby 3?
--Dette er del ennA ikke
tall stilling til. Antagelig
blir del en blandingsmodell av konsentrert
boligbygging og eneboliger, ant der teknisk sjef
Torgils Opedai. Del kan
Apne muligheten for noe
seivbyggere og noen andre
grupperinger.
-- Vi er pAlagt A følge
med i utviklingen, sier
Carsten Barbøl, formann i
Enebakk Tomteselskap
Finansiering
- Vi mA ta opp IAn for A
finansiere opparbeidelse
av boligfeltene. NAr tomleselskapet er ferdig med
sin del av oppgaven i et
nytt boligfelt, skal Enebakk Tomteselskap A/S
vre gjeldfrie, nAr tomtene
er so!gt. Alle prosjekter
mA ha kostnadsoverslag. I
et slikt utbyggingsprosjekt
setter vi sammen all til en
teknisk/økonomisk plan, og
prisen for opparbeidelse av
tomteomrAde fordeles pA
tomtekjøperne.
Finansieringen skjer I
samarbeide med kommunen. Enebakk kommune har en gunstig fi-

nansieringsmulighet gje-nnorn Kommunenes Landspensjonskasse( KLP). Rimelige IAn er til stor fordel for tomtekjøperen. Del
er meningen A legge ut
vkostpris for bAde kommune og tomteselskap. -øvrige boiigpmsjekter avsluttes i nr fremtid, og at
det eneste i tomteselskapets regi nA er Flateby 3, sier Carsten
Barbøl.

Av stor
betycining
--Utbygging en av Mo akkanlegget
Kvernstuen/Gran er av
stor betydning for
kommunen.
RAdmann Bjørn Halvorsen
sa del slik i mandagens
kommunestyremøte. RAdmannen hadde !agt frem
en justert saksfremstilling.
Arsaken er at p!anene om
gang- og sykkelvei Kcernstuen- RAken kan gA ut i
prosjektet. Kostnadene er
kalku!ert til 400 000 kroner. Foreløpig er dette
ikke klart. Kommunen forhandler i disse dager med
Statens Vegvesen om forskuttering av midler.
Kommunestyret tok rAdmannens opplysninger I
prosjektet til orientering
RAdmannen har kostnadsberegnet prosjektet for
ledningsanlegg KvernstuenGran og gang- og sykkelvei til 18 mi!!ioner 600 000
kroner.

Avslutning for
skigruppa
Gunnlejk Seierstad

Fliers har del butt en rekke
fine plasseringer for Drivs

Søndag avsluttet skigruppa i
IL Driv med en fest pa Ytre
Enebakk skole. Del ble en
veiiykket mimrestund hvor
de forskjellige gruppene fortalte om sesongens renn og
treninger. Del var ogsA Utdeling av premier fra klubbmesterskapet i hopp. Hopperne var nemelig de eneste
som hadde fâtt avvikiet
mesterskapet denne snøfattige vinteren.
Hoppgruppa 7-12 Ar
Hoppgruppa 7-12 Ar starlet
sesongen med innetreninger
for jul, mens de utover
sesongen dro pA flere lengere
turer for A oppsøke snø. Del
ble turer bAde til Hurdal og
VM i skifiyvning i Vikersund. Siden de fieste
bakkene pA Østlandet var
uten snø, ble del ogsA en del
hopping pA plast.
Glahopp
Glahopp er et opplegg for
hoppere fra 12-15 Ar, og del
er kiubbene Kolbotn, Skimt
og Driv som her samarbeider.
Del kjøres et meget proffesjonelt treningsopplegg, og
treningen starlet alierede i
siutten av mai. Driv har tre
hoppere med i glahopp og
samtlige deltok i hovediands rennet i Namsos, hvor de
oppnAdde bra resultater.

gladhoppere denne sesongen.
Langrenn
Langrennsgruppa har halt
mange problemer pA grunn
av snømangei og de alier
fleste renna ble derfor aviyst.
Men man har forsøkl A hoide
humøret oppe og fremover
mot kommende sesonger.
Del er forøvrig ei jente som
har utmerket seg spesieit
denne sesongen, og del er
Christine Teig. Hun har deltall i en rekke renn, og
oppnAdd mange finer resultater. Sesongens høydepunkt
var nok 10 km i KM pa ski,
men vi skal heller ikke
glemme NM i Ma. Del ble
som kjent en 7. og 13 . plass,
sA del gAr virkelig an A nA
toppen selv nAr man bor i
Enebakk.
StApA!
--Del har vrt stor aktivitet i
skigruppa, selv med lite snø
og vi hAper at vi skal fA
prøvd den nye skistadion og
den nyresturerte bakken
neste vmter. Anleggene stAr
nA til bruk, takket vre
dyktig dugnadsinnsats. Forberedelsene til neste sesong
er aiierede igang og vi hAper
pA en god, gammeidags vinter med mye snø, avsluttet
formannen i skigruppa, Egil
Sther.

Kiassedel-.
ing opprettholdes

frem til smidige rutineordninger.
Høyres gruppeleder Tore
Tidemann fremmet et tilleggsforslag, som fall med
9 mot 23 stemmer. Tidemanns forslag var: Som
følge av svikt i skatteinngangen kan del bli
aktuelt med vesentlig redukasjon av budsjettrammene for 1990. Skolestyret
bes ta dette i betraktning
ved utlysninger og tilsettinger
for
skoleAret
1990/1991.
Carsten
BarbØl(KrF)
fremmet ogsA et forsiag i
debatten, men kommunestyret gikk for at
skolestyret skulle ta seg
saken. I silt hovedinniegg
understreket Carsten Barbøl behovet for mer smidighet nAr del gjelder delingstall for skolekiasser.
BarbØl bemerket: Frem et
vedtak som gjør del mulig
for skoiesektoren A planiegge. Bakgrunnen for
denne replikken var at
allerede tirsdag kveld skulle skolestyret ha mote.
Tom Nilsen(SV) sa at
hensynet til elevene mAtte

En Apning for deling med tre Idasser i tre kiassetrinn. Med nävarende elevtall. Kiassedeling gjort tidligere opprettholdes.
Halvor Lande Thon
Enebakk kommunestyre
vedtok dette etter en lengre debatt mandag kveld.
Vedaket gjelder elevtallet
pr. dags dato, og vedtaket
vii gjelde for skoleAret fra
august 1990 til juni 1991.
Interessen for spørsmAlet
om kiassedelinger var stor
pA tilhørerplass. Kommunestyret vedtok videre
at reglene for fastsetting
av kiassetall revurderes
med tanke pA A finne

et var inangefornøyde hoppere sorn søndag inottokpreiniene for klubbmesterskapet.
(Foto: Gunnleik Seierstad)
gA foran økonomien. Ikke
del kiasser hver gang
noen flytter ut av
kommunen. Jorun Buer(A)
sa at Arbeiderpartiet i Ar
prionterie skolen med 300
000 kroner, selv om
kommuneøkonomien er
stram. Gjennomfør deling
eller sammenslAing av
kiasser dersom del er
nødvendig. øyvind Strøm(FrP) sa at del var en
vanskelig og følelsesladet
sak. Del er mange grunner
for A opprettholde dagens
kiassedelinger. Allerede i
1990 har del vrt en
svikt i skatteinntekten
Førstkommende torsdag
blir del mote hvor man
ser pA kommunens drift for
A se hva man kan spare
inn i Arets budsjett.
RAdmann Bjorn
Halvorsen redegjorde for
kommunens okonomiske
situasjon I denne saken.
Pr. 28. februar var
skatteinntektene cirka en
m illion kroner lavere en
budsjettert. I mars viser
foreløpige tail at man har
fAtt inn del som er
budsjettert. Derfor pr. i
dag: Minus pA en million
kroner.
Vinglete
Glenn Robert Skaug(Høyre) innrØmmet at
han hadde "vinglet" I
denne saken. Han sa da
ogsA at han igjen hadde
forandret mening til A
opprettholde skolekiassene
slik de er I dag. I en
replikk til SV s Tom
Nilsen sa Skaug at vi mA
ikke blande forsvarspolitikk inn i kommunepolitikken.-- Vi mA feie for
egen dør først, bemerket
Skaug.
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Det ryddes
opp ved
Thorud
Kommunen vii
føige sin tidligere
rutine med kontinuerlig overdekning
av oppfylt areale
med leire eller annen masse. Kommunen har prioritert
arbeidet
fyiiplassen i uke 13.
Fern- seks personer
arbeidet kontinuerlig med A rydde
opp ved Thorud.

pa

Haivor Lande Thon
Ordfører KAre Kjølle(Høyre) svarte blant annet pA grungitt spørsmAi fra
SV's Tom Nilsen om
forholdene ved kommunens fyilpiass. Kjølle
svarte videre at driftsansvarlig pA fyllplassen har
vrt i samtale med driftssjefen, som bedyret at han
ukentlig, ja sogar daglig
plukket opp flyveavfali
rundt pA plassens omrAde
og utenfor gjerdet mot
nordøst.
PA grunn av spesielle
vrforho1d i vinter, der
sterk vind kombinert med
nedbør har gjort del
vanskelig kontinuerlig A
legge overdekkingsmasse
over komprimert fyiling.
Spesielt I helgen 23.25.mars var del vind av
kuling styrke som har fort
mye flyveavfall Ut av omrAdet mot tilliggende om-

rAder i nord. iièi var ekstremi dArlig ver sist helg.
Ordfører KAre Kjølle
svarte ogsA at kommunen
yule følge sin tidligere
rutine med kontinuerlig
overdekking av oppfylt
areale med leire og annen
masse. Forøvrg opplyste
ordføreren at fyliplassen
blir drevet i 37 1/2 time!
I uken. Av oppsynsmann
med tilstrekkelig kompetanse pA omrAdet. Kjølle s
ogsA at under spesie1Ie$il' feller har del vrl
vanskelig A tildekke mec
leire- overdekkingsmasse.

Barne- og
ungdomsplan prioriteres
Barne- og ungdomspian i Enebakk følges
opp.
Kommunestyret gikk
mandag kveld enstemmig
inn for at arbeidet med en
plan for barne- og
ungdomsarbeid i Enebakk
kommune mA følges opp.
Del var SV's Tom Nilsen
som bk opp saken I
mandagens kommunestyremøte. Begrunnelsen for at
Tom Nilsen tok opp planen var blant annet den
dArlige
barnehagedekningen. Kommunen har
ikke fritidshjem. Antall
ubehandlede barnevernssaker er stor. Ordfører
KAre Kjølle(I-Iøyre) svarte
blant annet at en plan skal
trekke opp retningslinjer.
NAr del gjelder situasjonen
i barnevernssektoren, opplyste Kjølle at han har
vrt i kontakt med sosialleder Knut Johnsen, ifølge
Johnsen er del ingen saker
forts. s. 11
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Eksos
Kiasse 6B ved Ytre Enebakk barneskole s:crforproduksjonen av barnesiden denne
- uken. Kanskje en ide som bØrfØlges opp avflere?
En litenfristelse
Dette trenger du til en
porsjon:
lpwre
lidwi
1 fersken elier 1 epic
1 liten druekiase
iittpresset sirronsaft
1 dl. appeisinjuice elier
presset appeisin
Skidl p&eren og kiwien.
Del druene i to og Jjern
steinene. Skjr frukten
smdtt opp og drypp
sitronsaft over hvis
frukten skal std til neste
dag. Hell over appelsinsaft eller juice.
En frisk fruktsalat smaker som dessert e!lerfrokost for de som ikke
synes noe frister om
morgenen.
Ingeborg.

Har du hørt om svensken som dro pa isfiske?
--Nei
--Han kom hjem med 40
kilo is!
Jørgen og Petter

Hei pA dere!
Vi er en kiasse ved Ytre
Enebakk barneskole som er
opptatt av forurensning og
mijøvem sA vi fant ut at vi
skulle lage en barneside til
Vignett som handlet om det.

Vi satte igang med en gang
og resultatet ble kryssord,
oppgaver, vitser og mye, mye
mer. HAper du fAr en
hyggelig stund med siden
var.
Mange Hilsener fra 6B

Eksos er falt
forurenser verden
vi bor pA
bor vi snart her lenger?
Kanskje
Marit og Ingerborg

ft? r
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Bonden hadde en sønn som
studerte latin og gutten ble sA
fin pA det at han hadde ikke
noe til overs for kroppsarbeid.
Han kom hjem pA fene og
faren yule høre hva han
hadde lrt:
--Hva heter hAnd pA latin?
--Handus.
--En mark da?
--Markus.
Da sA bonden pA sønnen og
sa:
--Jeg tror ikke det nytter A la
deg studere mer. NA fAr du ta
greipus i handus og spre
møkkus pA Markus.
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Middagstips

Pykkimppegnept:
Ekte
22x95

00

32
1570

pr. Lm kr

48x98

bjelker

pr. Lm kr

48x148

bjelker

*

pølsebrød -sennep
og ketchup pa
tilbud

pr. Lm kr23
pr. In kr

vindtett 120x274

pr. p1. kr

5800

0Plukk og bland
Rode, argentinske epler
we - rode italienske epler
Bananer
80
Kr 9
Fineste sort Jaffa
appelsiner
Kr590

Perstorpgulv (Pergo)

k***

4

Lys furu, furu m/kvist
Lutet furu, eik og bo
Pr. m2 kr23500
langstav

BEIS:
Ifa/Alna Stabeis
Nordsjobeis
dekkbeis, 12 liter

kr

kr

4*** ********* *

STIGER:
6 m kombi

kr

7,2 m kombi

kr

8,4 m kombi

348°°

50
Nikr

kr

Alt

Interior,
Service
A/S
Skjrvavri. 20
Strommen. TIf. 06/84 25 40
Stor, gratis parkering.
Hverd. 07.30-20.00. Lord. 09.00-15.00

249°°
895.1090.1G90.-

Her finner
du oss

2 hr dessert's
alle slag
Nàkr

UIGOO

SPYDEBERG
jnterior & Farve A/S

kr62500

Tixett oljebeis
m/tretjre, 5 liter

ROKT SVINEKAM
(ord. 113,80)

00

bjelker
Ast alt

10 liter

ENTRECOTE
o
Na kr 9950

(ord. 160,60)

HUSK: lomperog

*

90

48x198

5490

pr. kg

pr. Lm kr7

34x145

hândloper

WIENERPOLSER

90

terrassebord

Mornet

r

HJELPI
Lekre tapeter, alle typer
MA UT FOR A CI VARVARENE PLASS

*

fra kr 1 0.' pr. Im

*

Tekstiltapeter

4
4

Vinyltapeter

fra kr 29. pr. rull

Glassfiberstrie

fra kr 1 0. pr. Im I
hel rull

MAN - FRE
9-16

1820 SPYDEBERG. TLF. 83 71 54

LORDAG
9-14

AR

'r
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Pa'skemoten er allfid gut
Uansett hva trendsette re matte mene om
päsken- gui skal den
ihvertfall vere.
Paskekyllinger, voks- og
stearinlys, duker og
kanskje kirer. Men
hvorfor bare velge seg
de tradisjonelie liljene
og tulipanene?

Idag kan vare gartnere gi deg
valget mellom minst seks
gule paskeblomster. Dc tradi sjonelle liljer og tulipaner er
en selvfølge. Det er viktig a
hoide pa de tradisjonene vi
har. Men hva er en stuetøffel,
en iidtopp, en begonia, en
krysantemum eller en rose?
De leveres alle som potteblomster, noe som blant

0

PASKETILBUD

annet gjør at du kan glede
deg myc lengere over hiomstene.
Det er alitid hyggelig bade
A gi og fâ en bukett nydelige,
gule blomster til pâske. Men
snittbiomster vii som regel se
litt pjuskete Ut etter en uke i
vasen. For de som skal reise
bort er det absolutt best a
veige pottebiomster. Liljer,
ildtopper, stuetffel, krysantemum, begonia og potteroser
kan du godt reise fra noen
dager. For at de ikke skal
tørke Ut , er det f.eks. bare a
sette dem pa et tykt, gjennomblØtt hAndkle i badekarel
og la lyset vre pa. Da vii de
stâ og ønske deg veikommen
nâr du kommer hjem igjen.
Men du kan jo ogsâ la
potteblomstene bli med for a
glede deg og dine pa hytta.

Her fAr du noen enkle rAd
og tips fra gartneren om
hvordan dine gule pAskevenner kan glede deg lenge.

Stuetøffei
Vanning: Hoides jevn og
fuktig, ma ikke tørkes ut-da
kaster den knoppene, og
bladenc tørker i kantene.
Lysforhold: Stuetøffelen mA
stA lyst, men ikke dirkete i
sol.

Krysantemum
Vanning: Holdes jevn og
fuktig.
Lysforhold: Bør stA sa lyst
som mulig for a fA frem fiest
mulig knopper, men ver
forsiktig med direkte sol.
Annet:Popular plante aret
rundt, diverse gule sorter til
pAske, med savei enkle som
fylte blomster.

Begonia
Vanning: Jorden holdes jevnt
fuktig. Kan med fordei
gjødsles en gang i uken
(enten med ferdigkjøpt nring, eller med 2 g. fui1gødsel
pr. liter lunkent vann, godt
utrØrt).
Lysforhold: Trives sAvei inne
i rommet som i vinduet, bare
pass pA at den ikke tørker
helt Ut.

Ilitopp
Vanning: Trenger ikke like
mye vann som de øvrige
paske planetene- illtopp
kom-mer opprinnelig fra
Afrika og har vannreserver a
tre pA i tørrere perioder.
Lysforhold: Kan gjerne stA i
et sydvindu.

Potteroser
Vanning: Hoides jevn og
fuktig, bør gis gjødseivann
en gang i uken.
Lysforhold: sa lyst som
mulig, for A danne nye
knopper.
Annet: Knip av visne
biomster, og nye vii raskt
titte frem. Kan eventueit
pottes om utpA sommeren for
mer langvarig blomsterglede.
Egner seg ogsa til baikongkasser og til utplanting i
hagen, men overvintrer ikke
ute.

((HA GESESONGEN-STA R-FOR-DøREN

TILBUD

GRØNN, ARMERT PLAST HAGESLANGE / kveil a 25 el/er 50 m
Pr/s pr. meter:
1/2" 2,70
5,50

MELNOR VANNSPREDER 026W

GAL VANISEF?T
SLANGEHYLLE

Blâeiner
kr9
3 stk. kiaseroser
1(1'
5 stk. hekkplanter
hr
Rhododendron
frakr
Vintergront
160 Itr gjodslet tory
hr

99
9
19
080
G

7,5m

PERFORERT SLANGESPREDER
med ende- og kuplingsstykke

GAL VANISERT
SLANGEVOGN
for 60 m 1/2 slange

Egen planteskole - topp kvalitet
Distriktets største utvalg I
steinprodukter til hagen

RORLEGGERFIRMA

ERIK KJELGAARD
Telefon: 09! 92 46 39
Mobilteleton: 094-27 522

APNINGSTII
kfl4+fl4 *4**4+44**q,.
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Sko — hvor gar du?
Motebransjen opererer
med temanavn som
Deauville, etnisk ogjord
-nrert. Vi trend-reiser til
nostalgiske badesteder i
Europa, Mexico og on enten. Vi reiser p
kartet- men hvor vi gtirdet er noe helt annet.
Hva skal skoene brukes tiler det fritidssko vi skal ha
eller er det pensko? Det er
det vi mener med "hvor gr
du?" Kravspesifikasjonene
varierer etter bruksomrdene.
Bruksomrâdet gir kiare krav
til sâler, overlr og materia ler generelit. Det er ikke noe
som heler "skoen som gAr til
alt..."
Etter en lang vinier med
mørkt fottøy kan vi boltre oss
i varme farvenyanser: kryddertoner, rødt, gull og
forøvrig marine, hvitt og
rødt, med de fargekombinasjoner som ligger i fargegruppene. Tenk pA skoene
som godteri -vekk med lakri sen og inn med dropsen!
Den økologiske bølgen har
satt sitt preg pA fottøyet for
begge skjønn og alle aidre.
Fargeskalaen domineres av to
grupper dels naturelle, brune
og beige nyanser som minner
om naturfarger og økologiske
intensjoner-dels av etniske,
varme ,brente farger som
inspireres av varme himmelstrøk og orienten. Vi finner
de rene, Hare og lilt syrlige
fargene for ung mote, som
har latt seg inspirere av 50og 60- taIlet.
Klassiske mØrkere toner som
gjerne kombineres med hvitt
eller off-white.
Barna har lenge vrt fotglade.Tegneseriefigurer, figu-

lidlig vcr -med spenner som pynt ogfor lukking. Brente
fargetoner ogfine detaljei:
rative og nonfigurative mønsteringer i stoffsko og
barnestøvler. Ballerina og
snøreskomodeller er blant
favonttene. Er det noen som
vet hva de vil ha, sA er det
barn i en viss alder...
Noen gode rAd:
La skoene fA hvile en gang i
mellom. Skinn er et materiale
som pusler, og del trenger
pleie. Steller du pent med

VrI

(

skoene, varer de lenger.
Sjekk flikkene pA skoene
dine. Det er diii ansvar reparasjon for del er for sent
og hltrekket nedslitt -det er
god økonomi.
Skobutikken har ogsA sine
"kosmeliske" avdelinger, skokrem
Se pA skoene dine-andre gjør
del!
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En sak for
administra sjonen

En medisinsk
nødmeldetjeneste kan
bli aktuelt i
Enebakk. Dette ifølge
pleie- og omsorgssjef
Erik Ohr.

-- Dette er en sak
for administrasjonen.
Dnftssjef Sverre
Netting arbeider med
saken.

Sosialdepartementei har
laget utkast til forskrifter
om en medisinsk nødmeldertjeneste. Ohr sier til
Vignelt at tanken er A fA
en slik ordning pA 003sysiemet, og kanskje fA
lokale sykehjem underordnet.
Dc økonomiske og
administrative konsekvenser
av A etablere et siikt landsomfaitcnde kommunikasjonssysiem mA utredes.
Dc samlede eiableringskostandene anslAs til 100
millioner kroner og de
Arlige driftskostnadene anslAs til 63 millioner kroner
i 1987- priser, pA landsbasis.
Tailene er basert pA
erfaringene fra etablering
av komunikasjonssystemet
i Hordaland. I tillegg til
deiie vii ogsA Staten dekke utgiftene til kartlegging av eksisierende
kommunikasj onsrcssurser
samt etablering av det
landsdekkende helseradionetiei og en del Utviklingskostnader for teknisk ulstyr og programvare.
Fylkeskommunen er forutsatt A skulle utarbeide
rammeplaner pA vegne av
fylkels kommuner.

Ordfører KAre Kjøile
kommenterer forrige ukes
oppslag om forholdene ved
Thorud søppelfyllplass slik.
SA vidt ham bekjent er
det ryddig ved fyllplassen,
de gangene han har vrt
der. Det kan vre problemer ved søppelfyilplassen
nAr del er regnvr.
Forøvrig ønsker ikke
ordfører KAre Kjølle A ultale seg om saken.
-- Jeg mener at fyllplassen er drevet forsvarlig.
Jeg har ikke mottati noen
klage fra grunneieren eller
naboer. Jeg har ikke hørt
noe om A dekke over
fyllplassen med presenfinger, som alternativ
løsning pA spørsmAl fra
journallisten. Vi ønsker
ikke A drive ulovlig, eller
A vre pA kanmi med
naboer eller grunneier. Det
er problemer med vinden,
sier teknisk sjef Torgils
Opedal i en kommentar til
\igneti.
Et problem som har
vert i forbindelse med
drifien av fyllplassen, er
at vi ikke har fAil tak i
iilslrekkelig overdekkmasse
som vi kan bruke. Del er
ogsA ci problem A fA tak i
nok uislyr fra kommunens
veistasjon. Dette er ikke
like lett A koordinere.
Opedal hAper at dette blir
ci engangstilfelle.

AO

Det er ná utvalget er storst i
VARNYHETER
Har du sett var store
__I,
BARNEUJu!j-, 'W
L
AVDELING
IAkF
L

NØdmeldeIjeneste i
Enebakk

•L

Mary Hedemanns Eftf. A.s
SKOTOYFORRETNING
Jernbanevn. 11, 1400 Ski - TIf. 09/87 59 06

Klubbmesterskapet i hopp 1989/1990
07 fir :1. plass Stian Kjensli
2. plass Marius Thue
08 fir: 1, plass øystein Kolbenstvedt
09 fir: 1. plass Martin Kathrud
2. plass Morten Kjuus
3. plass Stian Andre Holm
10 Ar: 1. plass Thomas Espeland
11 fir: 1. plass An! Carlsson
2. plass Kai Robert Jensen
12 Ar: 1. plass Anders Kathrud

1
•1

90 avisfolk pa' Heimdal sist he19
Sist heig mØttes nrmere 90 avisfolk fra hele landet
pA Heimdal i anledning Arsmøtet i Landsiaget for
lokalaviser (LLA) Vignett var ogsA representert
med to deltagere.
PA Arsmøtetet ble det valgt nytt styre, med Asmund
Snøfugl, 'Trønderbladet", som fly leder.

Lisbeth Wille
Landsiaget for lokalaviser
er en forholdsvis ung organisasjon med 51 medlemsaviser. Del utgjør en fjerdepart
av alle norske aviser.
Organisasjonen ble dannet
for a ta seg av interessene til
avisene ute i distriktene.
Mange av disse var for smâ,
eller kom for sjeldent Ut til a
vre med i Norske Avisers
Landsforbund (NAL).
LLA er et viktig forum for
de mange lokalavisene nAr
del gjelder kursvirksomhet,
drøfting og løsning av tekniske og faglige spørsmal i
forholdet til myndighetene
og f.eks, Postverket.
I løpet av de siste ârene har
o1anisasjonen vokst og
medlemstallet har i løpet av
kort lid økt fra 35 til 50 aviser. LLA avisene økte ogsA
opplagstallet med 3.9 prosent
ifjor.
Pa landsmøtet sist heig var
nrmere 30 aviser representert. Blant disse var ogsâ verdens nord!igste avis, Svalbardposten med for første
gang.
Landsmøtet starlet med en
temadebatt om avisorganisasjonens egen avis Lokalavisa og den interne organisasjonen. Del ble ogsâ et kort
forts. fra S. 6
som de ikke pa en eller
annen mate har sett pa. Ti!
del repliserte Tom Nilsen:
Del er forskjell pa a Ia
frem en sak og se pa den
og a gjøøre noc med den.
Ordfører Kare KjØlle slutlet seg Iii fors!agene fra
Tom Nilsen om at den bebudede barnehageplanen
inkluderes i barne- og
ungdomsplanen. Del ned.
settes en arbeidsgruppe,
som skal ajourføre- følge
opp
planen
med
utgangspunkt
i planforslagene fra 1982. Den
ajourførte p!anen gjøres
gjeldene for perioden
1991- 1995.

OP10110IIG/
I

STUDER

1

b

besøk i Trønderbladet for a
se pa lokaler og produksjonsutstyret der, fØr selve arsmøtet starlet. Del hele ble
rundet av med en festmiddag
pa Mullerhotellet.
Neste dag ble del holdt
fagdag for avisfolket. Del ble
presentert en rekke tekniske
nyvinninger og del ble lagt
opp til debatt om behov og
løsninger for de ulike avisene.
Landsiaget for lokalaviser
er har de siste par Arene fâtt
gjennomslag for en del
viktige saker, blant annet at
del blir gilt statsstøtte for
aviser med opp!agstall mellom 1000 og 2000 og for aviser som bare kommer Ut en
gang i uka. Tidligere fall
disse utenom den statlige
ordningen.
Spesielt for LLA er at
personene som deltar i lands lagets ulike aktiviteter og
samlinger kommer fra de
forskjellige fagomrâdene i
avisene.
Arsmøtet denne helgen ble
sâledes et nyttig forum med
diskusjoner pa tvers av
fagskillene hvor spørsmâl
med felles interesse for alle
som er opptatt av avisutgive!se ble drøftet.

Nei til
Juss-Buss
Er ordføreren enig i
at behóvet for fri
rettshjelp er stort,
ogsA i Enebakk?
Tom Nilsen(SV) stilte
ordfører Kare Kjølle spørsmâ!et om ikke Enebakk
kommune henvender seg til
Juss- Buss(Jussstudentenes
rettsinformasjon) for om
mulig a innga et samarbeide om gratis rettshjelpskontor . Tom Nilisen
spurte om ikke kommunen
hadde mulighet til a stil!e
et kontor og te!efon til
disposisjon. Juss- Buss har
tilbudt seg A gjøre gratis
jobb en gang i uka -Dette ma vi ga inn for, sa
en engasjert Tom Nilsen.
Han fremmet et forsiag
om at Enebakk kommune
henvender seg til JussBuss for om mulig A
innga et samarbeide om

Det nye styret i LLA sainlet under landsinØtet, f.h. Eli Brit Rogneru4, Hurumsposten,
Svein Hegland, Tysvcer Bygdebla4 nestforinann Inge Ree Tideinann, Merôketposten,
forinann Asmund Snøfugl, Trnderbladet, May Britt Hauks, Harainsnytt, Svend
Sivertsen, Hitra FrØya, Kenneth Gray, Lofot-lidene og landssekreker Egil Hyidmo,
Ytringen.

TORSDAG 5' APRIL
KAN DU SELGE DEN DU ER LEIELLER FA DEG EN ((NY))..1
ENDELIG HAR FOLLO FAIr SIN
EGEN BILAUKSJONSFORRETNING. I TIDLIGERE
FLISHUSETS LOKALER PA VERPET I VESTBY WINGER
VI HAMMEREN FOR FORSTE GANG TORSDAG 5. APRIL.
vi APNER FOR PUBLIKUM KL. 09.00 - AUKSJONEN STARTER M.
• Alle biler leveres med vurderingsskjema og garanteres fri for hefteiser
• Biler taksert til over kr. 15.000,-, selges med garanti ifelge Kjøpsloven.
• PA biter med tiislagsum fra kr. 0-10.000,- tar vi et minstesatr pA kr. 1.000,-,
deretter 10%, max. kr. 2.500,-. Ingen ekspedisjonsgebyr
• Hvis kunden ønsker bilen omregistrert av ass, tar vi registreringsgebyr kr. 250,• Finansiering mulig pa biter over kr. 40.000,• Auksjonslokalene Apner hver dag kI. 09.00, mandag—fredag UI kI. 17.00,
tirsdag—onsdag til kI. 21.00 — torsdag Iii auksjonen erferdig. Auksjonen starterkl. 18.30
• Innievering av biter alle dager
• Torsdag 5. april serveres gratis kaffe og vafler fra vAr kiosk

No Bffiuksiou 'AS'

PA VERPET I VESTBY - TIDL. FUSHLJSET
HAR DV BIL A SELGE?

SNAKK MED JAN/WILLY

RING 09-95 33 00 - DET KAN LONNE SEG

gratis rettshjelpskontor i
Enebakk kommune.
Ordfører KAre KjØlle(Høyre) svarte kommunen ikke har Økonomi
Iii a støtte Juss- Buss.
Lokaler har kommunen
heiler ikke. Om behovet
for fri rettshjelp mente
ordføreren at del er omt-

rent som i nabokommunene e!!ers i Akershus. Tom Nilsens forslag fikk kun ni stemmer.
Kjølle gikk inn for at et
tidligere kommunestyrevedtak om Juss- Buss
skulle opprettholdes. Kjølies forsiag fikk 23
stemmer.
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Ung i Ytre engasjerte

A
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Onsd. 4.4. U. 19.30:
Menighetsmøte.

9Vy bejening
Ønslççr dere,
vetkpmmen-

Torsd. 5.4. ki. 11.30:
Frank Ove Haukeland.
Sønd. 8.4. U. 18:
Odd Borresen.

Servitor
sokes
Ma vre over 18 âr.
1 hel stilling og
1 - 2 stillinger pa deltid.
Fagbrev ikke nødvendig
da opplring vil bli gitt.
Pagangsmot og godt humor er ønskelig.
Ring oss pa tlf. 92 88 60
mellom kI. 13 og 22.

Na ogsâ hjemmeservice
Vi kan ti/by:

Skjartorsdag U. 18.00,
1. päskedag kI. 11.00:
Roar Eriksen og
Harald Nyen.

Snitter
Koldtbord (mm. 10 pers.)
Gryteretter m.m.
Pizza
A (a carte

Onsd. 18.4. U. 19.30:
Bibel og bønn.
Velkommen til Betel.

Flatebysenteret
TIf. 09/92 88 60

Flatebysenteret
TIf. 09/92 88 60

Ring el/er stikk innom og
snakk med var
kjøkkensjef

L

bide ung og voksen
Hvordan er det li were ung i Ytre? Det var
temaet som áttendeklassingene ved Mjer ungdomsskole tok opp onsdag kveld i en fullsatt
sal.
Halvor Lande Thon
Publikum sâ først et rollespill med endel av attendekiassingene ved ungdomsskolen. Ungdom og
rusmidler var da i søkelyset. Pa en morsom og
samtidig illustrerende mate
kiarte en engasjert gjeng
friske ungdommer a fa
frem en del poenger som
vi tror bade unge og
voksne i salen kjente igjen.

Det var flere forskjellige
typer lag som presenterte
seg. Vi nevncr bare noe av
det rike fritidstilbudet som
er i Enebakk: Leikarringen
Ignar, Driv- med hele
1134 medlemmer, Natur
og Ungdom, Human- Etisk
forbund, kirkelige organisasjoner,
Enebakk
Skytterlag, 4H, Foreldreforeningen for funksj onshemmed e

Mange tilbud
Nr
gjalder
glass

Alt i glassarbeid
utføres.

liu/estrøm
Vindu & 6/ass A/S
(BOL VILLA 6L/SS A/S)

EH

I)

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
pnser. Sped.

R ING 06/81 6838

DROSJER

k lag And!

det

LB

Du behever ikke vre alene om kryssene pa tippe- B
kupongen. Far du med dog
noen andre, kan dere øke H
innsatsen og dermed yinnersjansene. SA hvorfor
ikke danne et tippelag som
kan motes til sosialt samvr over tippekupongen 19
E1
hver uke?
r dere blant de 60.000
som vinner ukentlig, far'
dere jo ogsà en god unn- B
skyldning for A sette hIa I taketl

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06

Mobiltlf. 094/34 527
DOGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 9241 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT
Tove Hagen

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

TIPPING
ga mer enn 680 millloner til
idrett 09 forskning i 1988.

Sorurnsgt. 38, 2000 Lillestrom
Drer - Vinduer - Speil - Alt i glass

Artige situasjonsbilder var
det ogsâ. Fra pa vei til en
fest til hvordan unge kan
ha det under en fest.
Dette var en del av Iiibudet ungdom har. Poenget med kvelden, var a
fâ frem at det ogsâ er flere Sider av livet en bare
fest og fy11. "Moralen"
med kvelden er at det
ogsâ finnes andre aktivileter og fritidstilbud en det
A gâ pa fest. Mange frivillige lag og foreninger
hadde møtt frem for a
pr sentere seg for ungdomsskoleelevene.

Bakgrunnen
Etter rollespillet presenterte blant annet disse foreningene seg, og ungdomsskoleelevene fikk anledning til a ta kontakt og
stille foreningene flere
spørsmâl. Senere pa kveIden ble de som deltok I
Ung i Ytre delt opp i tiere grupper som skulle diskutere videre temaet. I
gruppene deltok We skoleelever og voksne. Vi tror
at alle som var til stede

pa deane kveldea t.Jng i

Ytre fikk utbytte av den.

FU

E1
MARKED

V

Fra den erie - til den andre

Kontaktlinser
tilpasses
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91
LILLESTRØM
KONTAKTLINSEINSTITUT A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)
OPTIKER

OLAV KJØLBERG
GEIR KJBLBERG

NB. KUN PRIVAT
AN NONSERIN C

HAR DU NOE DU VIL
SELGE - ELLER KJØPE
Kun kr 30. pr. annonse ii p av 4 hnj-,)
lInett -marked hver onsdag

Merk konvolulten:
Vignelt-marked
VICNETT
KIokkerudsen 1
Boks 62
1912 Enebakk

Hjelp
Ung jente onsker leilighet I Ytre Enebakk.
Heist Vàglia.
Henv. tif. 92 63 39

M.N.K.F. - M.N.O.F.

Hybelleihghet pi Hateby
1 rom, kjokken og bad, egen inngang. Leie pr. mnd.
kr 3.000,- inki. varmt vann og strøm. Depositum.

BLI
FADDER01
Postgiro 5 00 0187
Bankgiro 8200.01.607 56

w
REDD
BARNA
I

Jernbanetorget 2, Oslo I.
TIf. (02)414635

Henv. tlf. 92 86 00

Id saigs
Liten rosa pikesykkel og hjelm, pent brukt, passer
for nybegynnere, kr 250,-. TV-antenner for NRK, Sverige I og II, kr 200,-. Barneromsseng (etterlign. Stompa), ca. 1 m høy, kr 250,-.

Tif. 92 85 84 etter U. 16

Rimelig leilighet
Rekkehus-leiiighet pa Fiateby selges. Velegnet som
etableringsleilighet. Pris - den diskuterer vi.

Tlf. 92 87 03

Annonser leses
av folk flest
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NORGI

MIST[Rile
DT5OR

RUST PA BILEN

Lavppis dekk

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

20 ár I Enebakk
Alle dager I pásken
ápent til kI. 21 .00.

A.S SLITU KAROSSERUVERKSTED

BYGGET FOR NORSKE
FORHOLD!

Tif. 09/89 44 76

-

Slitu

God PaoSkel
YAMAHA DOMINERER
ON -OFF-ROAD!

YTRE ENEBARK BENSIN & SERVICE A.S

i/trkierf

a's::ii

0
PASKEN?

,

16.980.YAMAHA
MC MOPEDER

#

0

;mS-K-EPl?lSE)?..l,

SPYDEIERG
OIL & KAROSSERI A/S

PALMESONDAG 2. PASKEDAG FRA KR. 2.000.SKJRTORSDAG 2. PASKEDAG FRA KR. 1.300.PR. DOGN FRA KR. 259..
Ring Sverre ellerMorten. f/f. 09/8754 11:
-

-

Du tinner oss pa Levstadfeltet i Spydeberg
TIf. (09) 83 80 48

..

'I
•

,
1
up

IsbergsFOLLO...

P SKETILBUD
LEIE
.

..

En bedrifti Cateria-konserhet - Myrfaret 1, 1400 Ski. TIf. 09/8754 11
-

_..p .

•-

S
I...

-

•

S

..-

•

-

0

BYtt til SOMMERDEKK NA

gj~
.........

F

BIL

...........

Tilbudsperiode
11.til 17.april

FORD FIESTA 1 .1
FORD ESCORT 1.6 ci
FORD SIERRA 2,0 CL

Testvinner or. 11
TAKE ME HOME!

PR. DOGN

6 DAGER

kr. 2220.kr. 2400.kr, 2580.-

-dekket

6 O O Drllr YEAR

kr. 385.kr. 420.kr. 450.-

Undersok vâre priser

-

det
lonner seg!

6 dagers-prisene er inkL 1200 km, forsikring og mva.
Døgnprisene er inkl. 200 km, forsikring og mva.
Ta kontakt med Hauk Erik Jensen for bestilling.
GOD PASKE MED LEIEBIL FRA

AUTOCO

cs5~~_;YD BILUTLEIE
Kjeppestadvn, 30,

1400 Ski

-

114
S.

TIf. 87 07 60

DEKK SJEKK 0
ASKIM A.$

FROSTERUD INDUSTRIOMRADE. TLF. 88 35 80 88 42 01
-

14
BEGRAVELSESBYRAER
LSj

Sveums
Rcaici
Beg
Torggt. 2
2000 Lillestrøm
-

ORDNER ALT
VIED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411
Etter kontortid:
02197 44 65 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORREThING
OG BEGRAVELSESBYRA
-

.0

Ski
Bc()r4vclsesbVra
4.

KUNNGJORINGER

lu

ENEBAKK KOMMUNE

ENEBAKK KOMMUNE
Barnehagesektoren

Karl Lunds legat

AvdelingslederstiuiNger

Smâbrukere i Enebakk kan søke om
midier til innkjøp av sákorn, kunstgjødsel og settepoteter, samt utbedring av eiendommen.
Søknaden sendes Enebakk Landbruksnemnd innen
10. april 1990.
Enebakk Landbruksnemnd

Enebakk Pensjonisltorening
har dagstur: Hvalerøyene rundt, onsdag 25. april,
avg. ki. 9.00 fra Fina st. pa Flateby.

CHRSTENSRIJD EFIF,

Enebakk Ilarniel, Hàndverk
og Industriforening
minner om generaiforsamling onsdag 25. april 1990 ki. 18.00 i Gamle
Herredsstyresalen.

Ordner alt
Follodistriktets byr!i
gjennom 60 Sr

Nybegynnerkurs I
orientering

*fl!
VEDUKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se Or utstifling
av sanitrutstyr
kjøkkeninnredning og
baderomsmebler.

starter mand. 23. april W. 18 pa Ytre Enebakk skole.
Barn under 12 âr heist i foige med en
vo kse n.
0-gruppa

-

Hàndballgruppa
Arsmøte avholdes onsdag 25. april i biblioteket pa Mjr ungdomsskole kl.
19.30.

FINANSIERNG

d6A

-

-

-

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse

VARME

For barnehageáret 1990/91 har vi behov for flere førskolelrere som kan ga inn i avdelingsiederstiilinger i váre barnehager.
Behovet vii gjøre seg gjeidende I forhold til váre tre
heidagsbarnehager, samt korttidsbarnehagen I Ytre
Enebakk. I sistnevnte tilfeile vii det vre snakk om
en 3/5 stilling.
I tillegg til utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i
et godt kollegialt miljo, kan vi tilby:
aviønning i ltr. 16-21
—hjelp til a skaffe boiig
eventuelt dekning av flytteutgifter etter vedtatte
regler
heldøgns forsikringsordning
Onskede kvalifikasjoner:
utdanning som forsko1elrer
evne til a arbeide selvstendig, men samtidig vre
samarbeidsorientert
—initiativ, pagangsmot og jobbeglede
Kontakt gjerne helse- og sosialsjef Inger llaagaas,
tif. 09/92 60 60, eller styrerne i barnehagene for ytterligere informasjon:
tlf. 09/92 85 88
Flateby barnehage
tlf. 09/92 72 02
Kirkebygden barnehage
tlf. 09/92 40 66
Ytre Enebakk barnehage
tlf. 09/92 54 21
Ytre Enebakk korttidsbarnehage

AUT VVS IOMLLGGU

-

Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemal sendes Enebakk kommune, personalkontoret,
1912 Enebakk, innen 2.5.90.

Telefonkatalogen 1990
['tdeling av kataloger i.-\kershus er no avs!uttet. Dc som bor
i nedentorstaende omrader og som ikke nar mouau
telefonkatalog, bes henvende seg til:
92 49 11
Enebakk: Enebakk og Ytre Enebakk:
9285 19
Flateby:
.

Med Televerket inn I fremtiden.

A/

Str.msv. 100. Strinimen
TIf. 06/81 4597 81 45 98

-

Lle7
q 'P—~

lFe

Vàglia Ytre Enebakk

-

KJOPS OSFAGM4M,E

J0P VHSHO$AGMAY.EN

selges for kr 200.000 under takst.
Fin halvpart. Vertikaldelt tomannsboiig m. meget
bra beliggenhet.
Verditakst kr 930.000.
Adresse Grevlingveien 39.
Tif. eier: 09/92 50 18, ev. megier: 09/87 22 32.

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKI STASJON

Advokat

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

Tor Veiteberg it/S
Aut. rorIegeriirma
BREDA INOUSTRIBVGG

KJEPPESTADVEIEN SKI
06I
TELEFON 87 35 06
TELEFON87 0828

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

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO.

ith

1('~fl

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

Hos oss er du sikret
trygghet, varme og fellesskap. Ta kontakt hvis du
er glad i den det gjelder!
Ring hele dognet:

063/67800
Transport fra
Oslo, Hamar
09 Bergen
Oslokontor
021562295
Bergenskontor
05/2321 17

TROL: .ASSBU
HOGFJELL' SATER
2985 TYINKRYSSET

15

ijntt

IF

4m ir

io 959L

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.
EIENDOMSFORMIDLING
Vi ordner LAN
for kjoper/selger

BIL

A. NILSENS
BILSER VICE

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TORN ERUD - Askim

1570

Tit.

KjØpe eller selge
eleudom?

1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Kontakt:

BYGG OG ANLEGG

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

ELEKTROENTREPRENOR FIRMA

KJEI.L BRENDJORD

E

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsá kveldstid
REGNSKAP

I

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

ICR
Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas
Regnskapskontor

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

BRENSEL

Jan M. Johansen
Mur, puss,

peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby
Minigraver til We
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider
Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
lIt. 09/92 61 18 - 09/92 6256
094/25 366 - 094/08 438

FLISLEGGING UTFØRES
Raskt og rimelig
Forhândspris
CODE REFERANSER

ç??Nfl
lit. 9291 07 Westerhelm, 1911 Flateby

:

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pris

sys.a4ni

Esso diesel, parafin og fyringsolje

• Regnskap & Forretningsforsel
Bedriftsrádgivning

lit. 92 81 24

K3

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

DAME- OG
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 9254 13

GLASS

SPESIALFORRETNINGER

Videotilming!

Enebakk glaSs

Ved alle store og
smâ anledninger
Vi kommer

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

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

SPESIALFORRETNINGER
Laste- og personbilverksted
pa Rud Industrifelt
Wilhelm Helgesen Motor AS

TIf. 09/92 43 40

utterer alle typer jobber

TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret. Flateby

Tit. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontorhid
92 80 31
Kvelder, ehter avtale

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

TRAFIKKSKOLE
GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
OppI.ring pa bil
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

B

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett

Kiasse A - Kiasse
.Teor,kurs - KJ'etimw

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

KVIKI( RENS

Om nodvendig meter vi
lii kjøretimer I Enebakk.

VAKTSELSKAP

J&ztzama
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon

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

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

• Poliklinikk 0 Røntgen • Kirurgi
S Lab.servlceS Oppstalling opererte dyr

SKUISMO DYI(LI(K
Vet. Knut-Arne Nverdal

Mobil: 094/30 295

All innen • Sanitar • Yarme • MoernIsering

1400 Ski - tlf. 8737 10

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

til en rimelig pris.

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

NYBYGG TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTERING

EO1av C. Jensen
8 SOn A/S
MYRFARET2, 1400 SKL TLF. 09-871457
RBRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING

Ski Trafikkskole

1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90

Mobil: 030/11 705

1914 YTRE ENEBAKK

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

TRINTO VERKSTED AS RI
NOROL

Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro

Per-Erik østlie a.s

mobil 097/57 419 094/27 522

Enebakk Tannteknikk

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

Tit. 09/92 85 23 prlv.
BYGG- OG TØMMERMESTER

SystemAdrninistrasjor AIS
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
fit.: (09) 92 48 24- 92 47 74.

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

FRISØR

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele áret!

Tømrer- og soekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkevelen 5, 1911 Flateby

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.

egnskctpkoñtor A/S

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

utforer alt i el-installasjoner
Flateby, 09/928731
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00
Mobil 094/95743
I
Gray., sprengnlng, transport EILAG
- —

Erik Kjelgaard

4D

G:nebakk

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Stromshorg &
Enersen A/S

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

Salgav
meda/jeskap og innrammede akvarellavfrykk

ELEKTRIKER

Entreprener
Lars M. Enger

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 09 924630 Mobil 030 04997

Alt i innramming

BeviIhr/gshaer: Mv. Helge A Trys
Fje/Iveen 55. 1914 Ytre Enebakk
TIf.: 09/9255 70

TIf. 88 16 15

Flateby - hf. 92 80 80

Utsigts rammeverksted

TFWTI EIENDOMSMEGUNG A/S

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss:

ENEBANI( VANN 00 VARME

Guilmedaije i innramming i 1989

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

Erling Rod A/S

Galled Nygàrd
Galled - innramming

SVEIN H. HELLER A/S

RORLEGGER

N. Riisgârd,

Kjeller

(Skill Ira Fetvn. v/tiypiassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
'(DROP-IN,) 8.30-14. Stengt helg.

0.
a.

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

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

16—

Auksj oner i skuddet som aldri for
- 10 kroner, 50 kroner. Hørte jeg 100 kroner? Solgt! Slik er ørnulf
Eidsvold nãr han er I slaget med bAde auksjonshammeren og kjeften.
Hans mAnedlige auksjoner pa* Ignarbakke I Enebakk den siste tirsdagen i
mAneden er populaTe. BAde unge og gamle mennesker samler seg i god
tid fØr auksjonene for A ta de gamle gjenstandene i øyensyn. Folk
kommer fra nr og fjern for A were med I disse auksjonene. Som er I
skuddet som aldri for.
Halvor Lande Thon
Auksjonsleder ørnulf Eidsvold ma følge godt
med under auksjonens
gang For folk bar mange.
mater A by pa. Noen kan
for eksempel heve med
øyenbrynene, mens andre
kan vifte med en linger.
Auksjonslokalet er dunkclt,
folk er spente. Hvem vii
by pa hva denne gangen?
For del er mange trofaste
gjengangere i disse auksjonene. Nitli prosent av
de som byr er de samme.
En auksjon kan holde pa
i opp til fire/ fern timer.
Noe som krever utholdenhet av bade publikurn og ikke minst
auksjonsleder. Til del sier
Ørunlf Eidsvold at ban bar
god kondisjon og utholdenhet.
Det er ømulf og kona
Grethe som driver auksjonsforrctningefl sammen, floe som de bar
tijort de siste âtte- ti are-

Gamle vâpen, treting,
porselen er favoritter. Det
samme er gamle kanner.
Mange av de som møter
opp, gjør del for a th tak i
spesielle ting. Folk er butt
mer bevisste. A fâ tak i
antikke gjenstander er butt
atskillig vanskeligere.
Stor kontaktflate
Det auksjoneres bort ting
variert kvalitet konav
staterer Ørunlf Eidsvold.
For ban er en erlig kar
og lurer ikke folk ved
auksjonene. Sier ban selv,
og del er ban jo ikke
(jent med. Kontakt-flatcn
for A fA tak i gamle
gjenstander cr1 stor. Han
mu1f bar fâtt et "navn".
Og ban ømulf er pa
fornavn med de fleste av
de -som er med under de
mânediige auksjonene. Nâr
auksjonen varer ved utover
kvelden, da blir da ogsâ
kommentarene og histori ene til Ørnulf friskerc.
Foreiøpig bar hn nok av
gjenstander a au-ksjonere
bort frem til denne siden

av sommeren. Pa spørsmâi
fra V ignetts medarbeider
om han ijener mye penger
pa disse au-ksjonenc, svarer Ømulf Eidsvold at del
er ikke store penger a
Ijene.
Auksjon er hobby
Prisen pa gode antikvileter bar fait pa grunn
av hardere tider. ban
regner auksjonsforretningcn
narrmest som en hobby.
Det hender at ban ma
kjøpe ting, eller a ta dem
i kommisjon. Det vil si at
ban beregner seg prosenter
av salget. Ved siden av
auksjonsforretningen, driver ban og kona Grethe
blomsterforretning pa Hateby.
Vi traff en av de trofaste publikummeme i ørunulfs auksjoner, nemlig
Ole Jakob Holti (18).
Fascinerende
-- Hva fascinerer ved
slike auksjoner?
-- Det er verdien av de
gamle tingene man ser.
For meg teller del at man

Dugnad pi kiubben i Kirkebygden
Del var en glad gjen
ungdommer Vignett møtte p
ugdommsklubben i Kirkebygden forrige torsdag. Med
musikken pa full guffe i
bakgrunnen , ble del skrapt
maling til den store gullmedaijen. Ungdomsklubben
som bar vrt stengt siden 16.
desember i fjor skal nâ
startes opp igjen. Veggene
skal males, del skal settes inn
nyc møbler og discoutstyret
skal forbedres.
Det er Per Sandvik og Jorun
Buer som er intiativtakere til
A fA kiubben âpnet igjen.
Foreiøpig bar tre stykker
meldt seg til a vre ledere,
men pa sikt vii del satses pa
at foreldre jobber pa skift.
Ungdommene selv mener at
del sA absolutt er et behov
for a fâ kiubben âpnet igjen.
Dc hâper at flere vii finne
veien til kiubben etter at del
blir satt inn et bedre tilbud
med spill oLy nvtt discoutstvr.
ksjon og ekspedisjc
62, 1912 Enebaick
Telefon ''..9265
d
40
1 ' 50
Telefon ann. 92:
Tif. telefax og eksp. 92 6004
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 3298

Ole Jakob Holt (18) fra nabobygda &elingen er en
trofast gjest pa auksjonene til ørnulf
Eidsvold. (Foto: Halvor Lande Thon)
bar mattet jobbe mye for
A skape tingene. Det som
spesielt interesserer, er bruksgjenstander. All fra store
møbier til porselensglass,
sier ban. Ole Jakob Holt
bar forøvrig vart med i
NRK's popukere program
Norge Rundt, nrmere
bestemt i Ijor host. Norge
Rundt laget en reportasje
om hans kunnnskaper om
gamle gjenstander.
-- Del er to kategorier
folk som gar pa auksjonene ill ørnulf Eidsvold. En gruppe gâr for
A ha del moro. Noen for a
gjøre gode kjøp. Andre
igjen kombinerer dette. Jeg
bar sjelden gatt fra en auksjon her uten a ha kjøpt
en ting elier gjenstand. En
stund samlet jeg for eksempel pa gamle partafinlamper, en annen periode
var del 78- plater som var
popukere, konstaterer ban.

Konditoriet
I Ytre er
âpent igjen
Mandag apnet konditoriet i
Ytre Enebakk etter a ha vrt
stengt i vel to maneder.
Dc nyc eierne av konditoriet
er Tone Dahl, som var ansalt
pa koditonet for del stengte
og Kristin Rustad, som jobbet som ekstrahjelp der i
samme periode.
Jentene satser fnskt med lan
fra banken og ferske bakvarer i hyllene og er strâlende
fornøyde med salget til nâ.
Spesiell mono er del med
all den positive responsen
jentene bar fâtt fra kundene
som gleder seg over at dørene i Ytre Enebakk Konditon
igjen er apnc.

Rask, moderne 09 rimelig

re"MOTTERBECK
BILVERKSTED
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-9244 14, BERGNINGSBIL 09-92 45 65
Apent 8-16 - onsdag 8-

0atfelefoner:.
Redaktor Lisbeth Witte 02/52 39.09
Journalist Halvor Lande Thon 06/8798 7
9 2 6339
Annonsekonsulent Ella M. Wenli
Annonsekonsulent Solveig Eriksen 06/83 72 5'
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