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ABC med
v Vri
ABC - bank Enebakk har ikke lenger egen
banksjef. Veci ãrsskiftet sluttet Hâkon Wahl,
og fra 1.1. har enebakkfflialene felles
administrasjon med Ski. Bjørg Aasli er
konstituert som leder for bankens kontorer i
Enebakk. Dette blir bekreftet av
regionbanksjef Lars Arvid Hevrøy, som avviser at det er snakk om ytterligere innskrenkinger i den lokale beslutningsdmyndighet.. Det er kun snakk oni en
endring i rapporteringsveien , sier ban.
Hevrøy sier at konstituert leder
for enebakkontorene har de
samme fullmakter som banksjefen hadde for ârsskifiet. Del
nye er at bankens leder i
Enebakk nâ rapporterer til
banksjefen for omrâdet

Ski/Enebakk, som igen rapporterer lii regionbanksjefen.
Hevrøy benekter pA del mest
besternte at det nA blir enda
frre saker som avgjøres
lokalt.

Side 4 ( 1)

Barnehagen
ar 1, mars?
Nye forandringer iABC - bank Enebakk! Hva soin skal skje med avdelingskontoret i
Kirkebygden er enna ikke pc det rene.

Glad dugnadsgjeng
pA Marl
menighetssenter lør dag formiddag.
Arbeidet intensiveres
nA med sikte pa' A bli
ferdig med
barnehagen innen 1
mars
Side 5

Timebestilling:
(09)870524
Ski

Optiske

Princesshuset.
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Hei Lars!
Vi gratulerer deg med
18-Arsdagen som var 5.jan.
Gudstjenester
søndag 14.januar 90
11: Stradnen bedehus, Flateby.
v/øvstegârd.
19: Granly, Dalefjerdingen,
v/Helgheim

Gratuler er!
Lise fyller 18 fir lørdag 13.1
Tenk var hun ikke yndig
og plutselig er hun myndig.

OBS!OBS!
Dessverre mA vi vente
med filmen"Erik the
Viking" til 8.2.! steden
vii vi vise
ungdomsfiimen,
"Prinsessebruden"
torsdag og søndag.

Hipp - hipp - hurra
Kiem fra Marit, mamma,
pappa + Ulla (vov-vov)
Torsdag 11.1.
U) 18.30 Prinsessebruden
V) 20.30 En handful! tid
Søndag 14.1
B) 16.30 Guliregn, eller
blikkboksmysteriet
U) 18.30 Prinsessebruden
V) 20.30 En handful! tid

PINUMEJ4IGI4ETEN

Yrjw ENEUAK

Onsd. 10.1. kI. 19.30 Bibel
og born.
Torsd. 11.1. ki. Id. 11.30
Form. treff v/Erling Kobbevik.
SØnd. 14.1. Id. 10.00 SØndagsskole.
Ki. 18.00 Birger Sandli.
VelkomMisjonsoffer.
men til Betel.

Hei Inge
Gratulerer med
22-Itrsdagen!

I
Hilsen mamma og pappa og
lillebror Tom

Oslofj orden
er renere

iiAper du far tilsendt Vignett
punktlig, og at du trives i det
militre.
Hilsen oss her hjemme.

Deler av Oslofjorden er butt
renere, spesielt i Nedre Glommaomrãdet, sier nestformannen i
Oslofjordens FiskarIag Hans
Henrik Grundvig'til Frdrlksstad
Blad. Derimot roper han et varsku over utviklingen i Skagerak:
Pa 500-600 meters dyp hvor vi
slipper trálen haler vi opp store
mengder med plast. Fiskerike
Skagerak ma ikke bli en søppeldynge, sier Grundvig til Fredriksstad Blad.

Den ipenbare hemmelighet
Kol.1.25-26

Enebakk Bondekvinnelag
holder eftasverd
Se ann.
Enebakk sosialkontor
holder stengt.
Se ann.
Flatebv Kino
Ukens filmer
Se ann.
Betel, ukens møter
Se ann.
HAndballkamper I Mjerhallen
Se ann.

Hemmeligheten er evangeliet om Jesus Kristus. I
ham er alle visdommens og kunnskapens skatter
skjult tilstede. Hemmeligheten blir ropt Ut over alt,
men det er kun de som ápner sitt hjerte for
budskapet som fAr se inn I hemmeligheten.. Noen
kjennssgjerninger i det som blir Apenbart bør
nevnes.
Han fridde oss ut av mørkets makt og satte oss
over i sin elskede sønns rike. I ham har vi
forløsningen, syndenes forlatelse. Alt er skapt ved
ham, og til ham. Alle ting stAr ved ham. Gud gjorde fred ved Jesu biod pA korset. Dette er
hemmeligheter som Apenbares for den som tar
Gud pA ordet, som Apner sitt hjerte for ordet om
synd og nAde.
A, kom,jeg opp vii lukke, mitt hjerte og mitt sinn,
og full av lengsel sukke: Kom Jesus dog herinn.
T.P.

PRINSESSEBRUDEN fortel ler historien om en liten gutt
som ma holde sengen fordi han
har influensa. En dag far han
besøk av bestefaren som tilbyr
seg a lese for gutten. Gutten
synes etterhvert at det er ganske
kjedelig a høre pa bestefarens
gamme!dagse eventyr, men
hans svake protester blir entusiastisk avfeid , og boken,
PRINSESSEBRUDEN er alle rede apnet.
Bestefaren lover helt spesielle
opplevelser - Fekung, tortur,
hevu,kjempcT, ond .mCflfl,
vakre Pinner, uhyrer i alle stør
relser og varianter, jakt, flukt,
ekte kjrlighet, mirakler. Og alt
han lover kommer til syne for
den hue guttens øyne mens bes
tefaren leser.
Peter Falck fra Colombo spiller
bestefaren.
Hei alle barn, - den populre
TV serien "Blikk boks mysteri et" kommer nâ som kinofilm.
Den heter GULLREGN og
forteller om fire barn som
kommerover en blikboks med
800.000 kroner i. Etter voidsomme diskusjoner, beholder

de pengene, og hãper i første
omgang pa finnerlønn. Men
tyvene finner Ut hvem et av
bama er, og nettet strammes til.
Plutselig blir leken farlig.
GULLREGN er en typisk famil
iefilm. Og det var ikke tilfeldi
at TV serien flkk slik suksess.
En film til deg som tror pA
kjrligheten: EN HANDFULL
TID.
Filmens tittel er et utrykk for at
vi alle har fAtt tildeit et livsløp,
kort eller langt, som vi skal fylle med innhold - !engsler, ambi sjoner, glede, selvrespekt.. Men
viktigst av alt er kjrligheten.
Filmens Martin, spilt av Espen
Skjønberg, har opplevd kjrligheten som ganske ung, men
han og hans Anna fikk ikke
leve livet sitt i denne

-—

kjrliheien. Arrn dcje mens

sønn. Martin føler seg ansvarlig
for ulykken, og nA - nar livet
gar mot slutten - ønsker han a
gjøre godt igjen det som
skjedde. Dette er Martins
virkelighet, og den fortoner seg
naturhgvis annerledes enn den
nøkterne virkelighet som
menneskene rundt ham opplever. Filmen, og publikum
godtar hans virkelighet og
lever, grater og gleder seg
sammen med ham pA veien tilbake til Anna.
Bli med Martin pa dense veien.
Bruk en liten handfull tid pa
filmen.
luger

"Sesongens mest eggende norske film"
Aftenposten
"Jubelfor fly norsk film
VArt Land

EN
HANDFULL
TID
Økte fullmakter til
fylkeskommunene
Regjeringen har i statsrâd utvidet fylkeskommunenes fullmaktsgrenser for tilskudd til bedriftsutvikling gjennom Distriktenes utbyggingsfond.
til
Tilskuddsordningen
bedriftsutvikling ble innført I

1983. Den gang ble fylkeskommunenes fu!lmaktsgrenser
satt til 200 000 kroner, mens den
ble utvidet til 400 000 kroner i
1988.
økningen i den lokale fullmaktsgrensen innebrer at
fylkeskommunenes nrings- og
sysselsettingsstyre nA fAr myndighet til a innvilge støtte til bedriftsutvikling inntil kr 600 000
gjennom Distriktenes utbyggingsfond.
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111,arbeidsledige ved
utgangen av desember
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

0
Na ma vi skjerpe oss!

RØde Kors'
omsorgskampanje
fortsetter i 90
Etter at Norges Rode Kors
startet sin omsorgskampanje <<Vi
trenger hverandre>> i slutten av
1989, er det butt stadig mer kiart
at omsorg for mennesker i nrmiljø vii utgjøre en større del av
de lokale Rode Kors-foreningers
arbeid i 90-ârene. Allerede nA
kan det registreres en Økende pAgang av nye medlemmer som
ønsker A bidra med omsorgsarbeidet i Rode Kors-regi.
Det var etter at fjernsynet viste
filmen <<Donn ensom>> den 13.
desember at pubhikum virkehig
fikk øynene Opp for den skjulte
ensombeten i thgens moderne
veiIds-Notge. FIae Rjode

Na skal det riktignok sies at det
er et sänt utall av lag og
forefinger i hygda, og
befolkningsgrunnlaget er vel
noe spedt i forliold til hva som
forefinnes Likevel er det over
4000 potensielle dugnadsar beidere a Ia av i form av den
voksne befolkning.

Opp i

bygda.
Kiart det krever sitt a kaste seg
Ut i innsats i lokalmiljøet etter
endt arbeidsdag. De fleste som
bor her er pendlere, og er ofte
ikke hjemme for ved 18 - tiden
om kvelden. Da er godstolen og

Av disse var 71 menn og 40 kvinner.
Ti! sammenligning kan nevnes at det ved utgangen av
november var registrert 110 arbeidsledige.

Det er med bekymring jeg liar
fulgt med 1 Enebakk IF's prob lemer med a skaffe seg folk i
styret. SA langt er det endfogtil
gAtt, at den 60 âr gamle
foreningen ma vurdere a legge
inn ârene.
Hva er del egentlig skjedd med
oss de siste Arene?
Flere og flere lag og foreninger
har problemer med a skaffe folk
i sentrale tiflitsverv. Det er ikke
mange âr siden dette ikke var
en umulig oppgave.

Vi er alle opptatt av del miljøet
ungene vâre skal vokse opp i.
Her i Enebakk har vi - sâ langt
vrt velsignet med et godt
oppvekstmiljø for ungene Are,
med masse aktivitetstilbud. Alt
dette er ikke noe som gir seg
selv. Ildsjeler liar stâtt bak og
lagt ned betydelig innsats for at
vi skal kunne ha det slik.Ofteer
det de samme ildsjelene som
gâr igjen. Kanskje er det slik at
mange av dem etterhvert
begynner a bli utbrent. Kanskje
ma det nâ nye krefter til. Det
har kommet mange nye folk til
Enebakk de siste ârene. Apellen
til dem mA vre at ogsA de
melder seg til innsats i lag og
forefinger slik at vi fortsatt kan
beholde det gode og trivelige
miljøet for de som skal vokse

Totalt 111 personer var registrert helt arbeidsiedige i
Enebakk ved utgangen av desember i tjor.

Skal vi beholde inangfoldet i lag ogforernngsliv, ma vi
alle vare ined c ta ansvar, mener Gjkenganger.
TV' n fristende. Det higger
irnidlertid langt stØrre tilfredstillelse og glede i aktiv
innsats for et godt lokalmiljø
At vAre unger fortsatt skal ha et
rikt tilbud pA fritidsaktiviteter
er et felles ansvar. Det er pA
tide vi erkjenner det, tror jeg.
For den senere tiden har vi fAtt
mange signaler pA at klokkene
er iferd med A ringe for flere av
dem.

Gjenganger

Foig med
I
ncermilioet

'W1lCtt

Har du lyst A prove deg som
ANN ONSEKONSULENT.

eeov. e,'mer eensOr
pAgang fra ensomme mennesker
eller fra mennesker som ønsket a
hjelpe.
Silig bar Besøkstjenesten
metket star inammse fra publikum, og det ci ogsâ her det spesieht er viktig med flere pAgangsvihlige medlemmer - srlig
menn. Omsorgsarbeid har tradisjonelt vert knyttet til kvinner,
men dagens hikestillingssamfunn
mA innse at frivillig omsorgsarbeid like godt kan utføres av
menn.

a

Nordmenn er flinke til vise
omsorg for folk i nod. Ikke minst
vises dette ved stØrre katastrofeinnsamhinger - som sist i forbindelse med Romania.
NAr det gjehder omsorg i
nnnniljøet, er vi kanskje mer tihbaketrukne og beskjedne - i alle
fall i handling. Dette er det RØde
Kors nA ønsker A rette oppmerksomheten mot: Frivillig omsorg i
nrmiIjøet. Derfor er Rode Kors'
nyttArsønske flere nye aktive
medlemmer. Samtidig rettes en
varm takk til alle som har stØttet
RØde Kors-arbeidet i Østfold i
1989.

Nordmenn gjør
Sverige større
Sveriges folkemengde øket i
1989 med 67.000 mennesker og
ml ioner mennes
ant av
Det er den økende innvandringen
som føst og freinst skaper befilkningsveksten, og den største
rnnvandrergruppen til Sverige
kommer fra Norge.
I all 8700 nordmenn har emigrert til Sverige i fir. Det er nesten tre ganger sA mange som Aret
for. Dc aller fleste nordmenn
som flytter til Sverige, er arbeidsløse hjemme.
Sverige har ogsA et høyt antail
barnefødsler sammenhignet med
resten av Europa. -

sys.adn4/l
Foa.tnlngsdflft & Utvlkllng

Selskapet driver Ijenesteytende virksomhet innenfor regnskap 09 forretningsfersel.
torretningsdritt 09 utvikling rettet mot n,indre 09 mellornstore bedritter.
Vi er idag etablerle med kontor i Ytre Enebakk og Oslo.
I,

PA grunn av ekende oppdragsmengde, søker vi til vArt
Enebakk-kontor serviceinnstiit

MEDARBEIDER
med sans og interesse for talibehandling.
Arbeidsoppgavene vii hovedsakelig omfatte registrering,
fakturering og betaiingsoppfoiging for vAre kunder.
Stillingeri vii vre timeaviennet deitidsstilling.

0110tieff

ønsker du mer informasjon, ring gjerne sivilekonom
Lars Takla pA telefon 09-9247 74 eller 09-9248 24.

1

Seknad sendes

har ledig et vikariat , foreløpig i to uker. Kontakt Ella pa
tlf. 92 65 50 snarest, sä 1k du vite mer om jobben.

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk

)
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Nveri*ngsradet med
etablererkurs
Neringsrâdet tilbyr nâ
etablererkurs for
enebakkinger med for retningsideer i magen. Ellers kan folk som
nettopp har startet egen
bedrift ogsâ ha nytte av
kurset, som starter 6.
februar, sier
NaringsrAdets sekretr,
Kari Elisabeth Morbech
Kurset, som skal holdes i herredsstyresalen, er muliggjort
gjennom at fylkets nringsutvalg har bevilget 17.000
kroner til formâlet. Derfor er
ogsâ deltageravgiften satt sâ
lavt som til 500 kroner.
Men er del noen som tenker pa
A etablere seg i disse tidr?
- Del er del forsikrer Morbech.
Mange i kommunen har gâtt
med slike planer i host . Med
del kurset vi nv tilbvr vil de stA

mye bedre rustet i en etableringsfase.
Kurset tar for seg emner som
forretningsplan, oppbygging av
forretningside, markedsanalyse,
juridiske og skattemessige
forhold, vaig av selskapsform,
økonomi og budsjetter,
regnskapsregler, og hva som
skjer etter etableringen.
Morbech oppmuntrer ogsa
potensielle etablerere med at
kommunen kan skaffe tomt til
den eventuelle virksomheten i
løpet av en ukes tid, og
ettersom Enebakk hører inn
under Akershus fylkes
Nringsfonds virkeomrâde, er
del gunstige lâneordninger a
benytte seg av for folk med
levedyktige forretningsideer.
Alt skulle med andre ord ligge
til rette for folk som Ønsker a
starte egen bedrift i Enebakk
nâ. - Etablererkurset burde
kunne gjøre del enklere for

rets prioritering av skole og
kultur i budsjettbehandlingen

Kommunestyrets intensjon er at
man spesilet vurderer tilsyns.
vaktorningen og lrebøkene.
- Prinsipielt ma vi unngâ
oppsigelser i den offentlige
sektor. Del er et overordnet
krav, og følgelig ma del a opp rettholde tilsynsvaktorningen
etter min mening vre var første prioritering, sier skolesjef
Hans Erik Holm. Den ekstra
potten pa 300.000 setter oss i
stand til dette. Den be.tyr
redningen for navrende
tilsynsvaktordning, og del er vi
glade for. sa blir del et teknisk
spørsmâl om del blir noe igjen
av disse pengene til âkjøpe
lrebØker for.
Men - del er til syvende og sist
skolestyret som piroriterer
bruken av midlene Ut fra
kommunestyrets intensjoner,
sier Holm, som forøvrig gir
utrykk for stor tilfredshet over
signaleffekten i kommunesty -

Penger ill We lrebøker og

-- Thsynsvaktomingen ma opp rettholdes i en eller annen form,
fastsiar skolestyrets leder
Carsten Barbøl (KrF). Del betyr
at del blir mindre til lrebØker,
men som kommune har vi en
forpliktelse overfor ansatte, og
kan ikke ga til oppsigelser.

- I praksis betyr forandringen at
del nâ er Bjørg Aasii som har
ansvaret for operativ daglig
drift i Enebakk. Vi ser Folioregionen som et større omrâde,
innenfor hvilket Enebakk og
Ski utgjør et fellesomrâde
med felies utnyttelse av
ressurser, sier banksjef Tom
Alve Nilsen i ABC bank Ski,
som na oggsa bar Enebakk som
ansvarsomrâde.
Nilsen forsikrer at de fleste bes -

lutninger som ble tall i Enebakk
for, fortsatt skal tas der.
Eksempeivis kan lan og veiledning i forbindeise med
mindre nringsetableringer
fortsatt gjøres lokait. Forøvrig
bar banken et bedriftssenter i
Ski til a ta seg av spørsmai om
større nringsetabIeringer.
Avgjørelser i slik sammenheng
ma da tas i samarbeid meilom
den lokale avdeiing og
Bedriftssenteret.

Uvisst i Kirkebygden
Nar del gjelder den videre
skjebne til bankens avdeling i
Kirkebygden er den fortsatt pa
del uvisse.

- Vt kan hje1pemed
skaffe toint meget raskt
sier sekreuer i
neringsrdet, Kari
Elisabeth Morbech.
mange a komme i gang. Del
stilles ingen krav til utdannelse
eller bakgrunn for a melde seg
pa, sier Morbech. Men vi bør f
en ti - tolv deltakere dersom
kurset skal gjennomføre.
PAmeldingsfristen er satt til 17.
januar.

Fornoyd skolesj*ef prim
oriterer fi*Isynsvakter
300.000 kroner ekstra i
for hold til râdmannens
forsiag, var
kommunestyrels
julegave til skolesektoren. I slutten avjanuar
skal skolestyret ta
stilling til hvor disse
pengene skal brukes.

1

tiisnsvakter blir del ikke
innenfor rammen av de
300.000.
- Sâ tilsynsvaktordningen er
dermed sikiet for innevrende
âr?
- Ja. Noen mindre justeringer
kan del nok bli, men av en slik
beskaffenhet at del ikke blir til
skade for lag og forefinger.
Noen drastiske nedskjringer
av navrende ordning blir del
ikke snakk om.

- Vi arbeider med en utredning
om dette. Denne er pa del
nrmeste ferdig, og vii bli

behandlet i regionstyremøte i
februar, sier regionbanksjef
Hevrøy. - Foreløpig har vi ikke
kommet med noen innstilling i
saken.
I hvilken retning man antar det
brer vii heller ikke Hevrøy
uttale seg om pa navrende
tidspunkt.

-Gjør ditt til at
flyktningene
finner seg til rette
Gruppelederne i de poli tiske par tiene i Enebakk
gar nA Ut med en
anmodning til naboer til
flyktninger om It gjøre
sitt til at vAre nye
innbyggere kan finne seg
ifi rette her.
-Ansvaret for feiles trivsel
ligger bade hos ogss som er her
fra fØr, og hos flyktningene
heter del i oppropet son er
underskrevet at samtlige grup peiedere.
- Da flyktningkonsulenten
informerte meg om at han skulle distribuere en mer generell
informasJon i forbindelse med
mottak av den siste flyktninggruppen, syntes jeg del var
naturlig at man ogsâ laget en
spesieil informasjon til
nrmeste naboer, slik at de vet
hva kommunen har bestemt, og
hva som er gjort nar del gJeider
flyktningmottak i Enebakk, slik
at dette kunne vre et supplement til den mer generelle
informasjonen, sier ordfører
Kâre Kjøile. Han syntes ogsa
del var riktig at samtlige
gruppeledere stilte seg bak
henstillingen om a gjøre vârt hI
at de nye innbyggerne finner
seg til rette her.

Ordfører Kâre KjØlle, og
gruppeførerne i de
forskjellige politiske
partiet oppfordrer We
naboer og bygdefolk til a
gjØre sitt til at
flyktningene skalfinne
seg til rette i bygda.
Kommunen har vedtatt a motta
tilsammen 29 flyktninger. De
ailer fleste av dem er nA
ankommet - noen like fØr jul i
88 - noen nA like for Jul i 89.
Og de aller fleste av dem igjen
er kvote-flyktninger som Norge
har mottatt etter avtaie med
FN's høykommisr for
flyktninger.

Iiitt- MARKED
Skolesjef Hans Erik Holin
prioriterer tilsynsvacter
Or ekstrapotten skal fordeles.
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Full dugnadsinnsats pa' Mari men ighetssen ter

Bar e age Marl. mars
- Den velviljen vi er butt møtt med fra
kommunalt hold den senere tiden, virket
kolossalt inspirerende pa oss, sier Helge
Nilsen i byggekomiteen for Man
menighetssenter. Arbeidet med barnehagens
lokaler I underetasjen gAr nA for fullt.
Siktemälet er at den skal vre innflyttingsklar 1. mars. - Vi häper vi skal klare det, sier
Nilsen, - og vi kommer til a intensivere
innsatsen nA i innspurten.
Lørdag formiddag var det god
oppslutning om dugnaden, og
arbeidet pâgikk for fulit We
ute og inne. Det som nA
gjenstâr av arbeider i barnehageavdelinge er oppusings arbeider. Utvendig gjenstâr del
kiedning, og i Senterets
hovedetasje har man foreløpig
ikke gjort sâ mye.

Foreldreinnsats
- Del er barnehegen det haster
med nA. Nilsen kan fortelle at
del har vrt god oppslutning
om dugnadsarbeidet, ogsâ fra
barnehagebarnas foreidre. Alt
det elektriske arbeidet er gjort
pa dugnad av fagfolk, og andre
arbeider som krever fagfolk har
ogsâ butt gjort for en utrolig
rimelig penge, forteller Nilsen.

Pengegaver
- I den forbindelse ma ogsâ
nevnes at kommunen har bid-

wa

raIl med gratis tilknytningsavgift. Mange privatpersoner
har ogsâ bidratt med betydelige
pengebeløp forteller Nilsen. Her forleden mottok vi 5000
kroner fra en utflyttet
enebakking.
Hittil er det brukt 600.000
kroner pa Senteret.

Husbanklân
- Sâ har ogsa det gledelige
skjedd at vi nA har fati
husbanklânet, og dermed liar
vi ikke behøvd A bruke dc'
200.000 i midlertidig kreditt
som kommunen garanterte for.
- Var dere ikke skuffet da
kommunestyret sa nei til
kommunal garanti fopr de
andre 400.000 kronene som
dere selv i utgangspunktet
hadde garantert for?

Dugnadsgjengen tar enpustpilplankestabelen i et av rom,nene soin skal huse
barnehagen. Arbeidet gcr na° for fuilt.
Glede over velvilje

Helge Nilsen viserfra dugnadslista soin dokumenterer
hcktsi akivitet i november og deseinber.

Akkurat der og da ga del
mange av oss et negativt
inntrykk, men det fortok seg
fort i gleden over all del positive som nA er skjedd. For selv
om de 200.000 som først var
inne i 1990 budsjettet, ble tatt
Ut og forskjøvet til 91 i forbindelse med budsjettbehandlingen, sA oppfatter vi
det som et klart signal om at
kommunen vii innfri sin 3. del
pA 200.000 nAr vi fAr STUI midler.
Videre er vi selvsagt svrt
glade for de 40.000 ekstra vi
fikk i forbindelse med at vi liibyr Apningstid.
- Men hvordan ser dere pA
utspillet fra Ap og Lucie Paus
Faick om forhanduinger med
sikte pA en avtale som
tilgodeser kommunens behov

for barnehageplasser, og som
bringer Apningstider og betaling
mer i trAd med del man har i
kommunens barnehager?

I forkjOpet
- Del ser jeg pA som positivt.
De kom oss faktisk i forkjøpet.
Vi hadde tenkt A kontakte
kommunen med tanke pA en
driftsavtale, noe som er hell
vanhig mange andre steder.
Vi er innstilt pA A kjøre
opptaksregler
og
betalingsbetingeser i trAd med
kommunens. Vi ser det positive
i at en slik avtale ogsA vil
forplikte kommunen overfor
oss, slik at den velviljen vi nA
har ikke snur i trange tider. Vi
syntes noe av det som var
betryggende i forbindelse med
kornmunestyrebehandlingen,
var at det ekstra stilskuddet
hadde en bred politisk stØtte.

- Poise med loinpe! sier
Tron Scethren spøkefr lit
til Helge Nilsen pa andre
siden av 'pØlseruka" som
vinduet like ved kjØkken kroken blir kait
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Kontaktmote
mellom kulturetat
og foreningsliv
Neste torsdag inviterer kultursjef og kulturstyre til
ápent mote med bygdas lag og forefinger. Pit programmet star fordeling av kulturmidler og on enteringer om forskjellige støtteordninger.
OgsA i tjor inviterte kulturstyre og kulturadministrasjon til et slikt mote hvor hensikten er gjensidig
informasjon og dialog. - Et svrt nyttig mote med
stor oppslutning fra lag og forefinger, sier kultursjef
Per Sandvik.
- Vi hâper selvsaat at
foreningslivet ogsA i Ir vii
siutte fuilt opp om motet
Erfaringene fra fjorâret viser at
vi gjennom dialog og koordinering fikk utnyttet
ressursene pa en god mate. og
utgangspunktet vârt i âr er he! ler gunstigere etter at etaten ble
prioritert med prosentmessicr
solid pAplussing i budsjettbehandlingen, sier Sandvik.
- Det som er viktig for oss er at
vi kan føle oss trygge pA at folk
skjØnner hva vilkArene for kul turstØtte gAr ut pA. Og i tjor fikk
vi i gang en fin dialog, og fikk
skapt forstAeise for hva som
finnes av støtteordninger fra
kommune, stat og fyike.
Samtidicy
g fikk vi informasjon
om ønskede prioriteringer hvilken linje det var ønskelig at
A la oss pA. Dermed har ogsA
organisasjonene sluttet loj alt
opp om det man er butt enige
om.
PA motet hAper vi A fA
informasjoner om hva de
forskjeiiige lag og forefinger
tenker seg, og legger opp til av
drift, og hva de eventuelt vii
trenge til prosjekter 0$
arrangementer utover vanlig
drift. Der er derfor viktig at
man pA forhAnd har tenkt
igjennom første haivArs drift,
sier Sandvik. Det er ogsA fint

- Dialog inelloin
foreningslivet og eta ten
er, av avgjørende
betydning for best inulig
utnytting av ressursene,
sier kultursjef Per
Sandvik
om man tar med seg til motet
terminlister med tanke pA koordinering, og bekjentgjøring av
aktivitetene som gAr utover den
vanlige driften. Mange har flere prosjekter pA gang, silk at en
prioritering av mA til for at flere skal kunne fA en sjanse til A
gjennomføre noe. I denne
samenheng er det ogsA viktig at
vi gjennom fordelingen stimuierer til en viss bredde.
Etter motet vii vi sA fra etatens
side fordele rammen pA de
forskjeilige omrAder innenfor
etatens virkeomrAdet Ut fra de
signaler vi har mottatt, sier kuitursjefen.

Arne Domnerus med sin saxofon. SØnda
28. januar er han tilbake i Enebakk, ,nec
konsertp Mjcer ungdo;nsskole.

Glad melding fra
kulturkontoret til
musikkelskere: Arne
Domnerus kommer
tilbake. 28. januar er
dagen, og Mjer
ungdomsskole stedet.
Alle som opplevde Domnerus'
konsert i Enebakk kirke for halvannet Ar siden vii utvilsomt
ikke la denne anledningen gA
fra seg.
Den gangen var Arne

Lena Ericsson..

Domnerus her sammen med
Rune Gustafsson og Ulf
Johansson, pA henholdsvis gitar
og trombone, og med Titti
SjøbIom som vokalist i en
konsert hvor jazz og blues gikk
hAnd i hAnd med klassiske
svenske viser av Taube og
Feriin.
NA kan vi igjen glede oss til A
mote den kjente saxofonisten
og kiarinettisten, som blir
regnet som en av Sveriges
fremste jazzmusikere. OgsA
denne gangen har han med seg
Rune Gustafsson og Ulf
Johansson. Vokalist pA

pa Mjr
konserten,
ricsungdomsskole er Lena Ericsson. Hun regnes i dag biant
Sveriges store artister, med en
utrolig ailsidighet. Repertoaret
spenner fra storband til
kirkemusikk, fra viser til
krogshow, med humor og gull i
strupen. Turneer med Abba,
med Lill Babs, og hovedroiien
i Cats, er noen av hennes mentter. Og smakebiter pA hviiken
opplevelse man da har i vente
kan man fA i frokost TV dagen
for. Da er Domnerus, med
musikere og vokalist gjester
der.
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Raokjori*ng
pA VAg

Svennebyi Spydeberg

0

Forrige torsdag ble flere av naboene langs
VAgvann i Ytre holdt vAkne til langt pA natt
av ungdommer som moret seg med A rAkjøre
mopeder pA isen pA VAg. Dette er et stadig tilbakevendende problem hvert fir nAr isen
legger seg. Motorsykier og mopeder,ja
endogtil biter kan holde det gAende til langt
pA natt.
- Dette er helt borti natta, sier
en fortvilet nabo. Flere av kjØretøyene kjører uten skilter, og
med fri eksos. Jeg er engstelig
for at det kan komme til A skje
en
ulykke.
Utover
ettermiddagen og kvelden er
det mange unger ute pA isen.
Noen har laget seg
hockeybaner, og rigget seg til
med lys. Her om dagen var en
av mopedistene uheldig og veltet sykkelen midt pA banen,
mens ungene holdt pA der. Jeg
har prøvd A snakke til dem, men
uten hell. Jeg har bgsA sagt fra
til politiet flere ganger uten at
noe skjer, sier mannen.
- Vi har ikke motati noen
melding om rAkjøring pA Vag
nA, men er kjent med problemet
fra tidligere, sier lensmannsfør-

stefullmektig Stig Hansen til
Vignett. Det er klart vi har
observert at rAkjøring foregAr,
men vi kan ikke fly Ut pA VAg
for A ta dem det gjelder. De
gangene vi har forsøkt, ender
det med at føreren gir full
pinne. Da kommer vi ingen vei.
Og vi kan ikke patruljere langs
VAg hele tiden for A se om noen
kjører moped pA isen!
Hansen understreker at kjønng
med motoriserte kjøretøyer pA
vannene er forbudt, og straffes
med bøter. I tillegg blir det ogsA
bøter for A kjØre uten skitter, og
gjentar det seg, blir kjØretØyet
inndratt. Dessuten minner
Hansen om at forsikringen ikke
gjelder ute pA isen, og hvilket
erstatningsansvar det medfører
for den enkelte fører.

Erik the Viking Det fineste
kommer ikke
- huset far
enna.

Svenneby GArd ligger selvsagt i
Spydeberg. Hvordan kunne vi fortelle
leserne at gArden hi i Enebakk. Vi beklager!
I mellomtiden har vi ogsA funnet ut en
god del om famihien, og personene pA
bildet. Vi har ogsA Mtt informasjon om
at bildet er tatt rundt 1933 - 1934.
Ekieparet i midten pA 5 rekke nedenifra, er Helfrid og Ole Svennebv, -

besteforeldre pA morssiden til vAr sty reformann Thorvald Ungersness.
Heifrid Svenneby f. Bakke var datter
til Karen Marie Bakke, f. Skipperud.
Personen nederst til h. (i 1. rekke) er
Thorvald Svenneby,. Som nr 1 fra h. pA
2. rekke bar i øyvind Svenneby, og som
nr 2. Aslaug Egeland, f. Svenneby. pA
3. rekke som nr 1 fra h. , Dorte
Ungersness, 1. Svenneby

Ytres kondiftori stengt

0

verneprisen

Filmen "Erik the
Viking" blir dessverre
ikke vist pA Flateby kino
førskommende torsdag
og søndag likevel.
I stedet vises
Pnnsessebruden.
PA grunn av den popularitet
"Erik the Viking" har oppnAdd
rundt om i landet, vii den bli
vist lenger pA hver enkelt kino
cnn først beregnet fra byrAenes
side.
I stedet vises altsA ungdomsfilmen Prinsessebrud en, som er
omtalt annensteds i avisen

rTIl PRINCESS RRhI)r.

Arkitektvernpnsen for 1990
skal tildeles den eller de som
forvalter enkelthus eller
anlegg med respekt for
anleggets/husets egenart og
miljøverdi. Gode løsninger
for tilpasninger av nybygg Iii
den eksistrende bygningsmassen kan ogsA komme i
betraktning.
Formâlet med prisen er A
stimulere til pA verne om
arkitektoniske og antikvariske verdier. Offentlige og
fredede bygninger faller i
hovedsak utenom.
Det utdeles en egen pris for
Akershus, og en for Oslo.
Fortidsminneforeningen i
Oslo og Akershus ber
publikum om A komme med
forsiag til pnskandidater i sitt
nrmiljø. Pnsen skal utdeles
i mars 1990. Foreningen har
kontorer i Oslo
Vignett-marked
kjtp eller saig
kr 30,- pr annonse

Ytres Konditori er
stengt. I midten av
desember var det slutt
for Nikkens konditori pA
Flateby. Da kunne ogsA
Ytres melde om dArlige
tider. Mandag forkynte

en Iapp pA døra at
konditoriet nA er mid lertidig stengt. Det betyr
imidlertid ikke slutten
pA ferske bakervarer for
folk i Ytre. Etter de opp lysninger vi bar fra flere

hold er det snakk om at
nye eiere skal overta.
Dette har det imidlertid
ikke lykkes oss A fA bekreftet, da vi ikke har fAtt
tak i innehaver, Vigdis
Jensen, pA telefon.
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1990 - leikarringen Ignarsjubileumsdr

25 - àrs jubileum med gave
t1*1 eldre og handi*kappede
Leikarringen takker Ytre Enenebakk Sanitetsforening for
bakk
pengeaven sam gjorde det
mulig f fâ bygget handicaptoalett pa Ignarbakke, og fâ det
ferdig til husets 60 - ârs jubile urn. Uten støtte Ira
Sanitetsforeningen , yule det
ikke vrt ferdig enda. Takk
skal dere ha!

I forbifarten

*Er du viHig til a betale for

et bedre miljø.
Har miljøet vert for lite
pAaktet tidligere?
Skyldes dette uvilje eller uvi tenhet?

Turid Stubberud., Kirkebygden
- Det mA vi. Jeg gAr gjerne ned
i ievestandard hvis jeg mA. For
bar vi tatt godt, rent miljø sam
en seivføige, og ikke tenkt over
det. Forst nA ser vi aivoret, og
det er nødvendig at vi forandrer
ass, alle sammen.

25 firs jubileum
Na er det leikarringen Ignars tur
til a jubilere. 25 âr er det gâtt
siden leikarringen ble etablert.
Jubileumsfeiringa er foreløpig
tenkt lagt til andre uka i august,
og da vii det antagelig bli
arrangementer med utenlandske
grupper som gjester.

Ingen slappfisker
Vignet skrev I host at Ignar var
full av død fisk. Til det ma jeg
si at der tar Vignetts skribenter
skammelig fell. Jeg tror ikke
engang det finnes "slappfisker"
i ringen vAr. For aldri har vi
hatt stØrre aktivitet enn vi har
nA for tiden - tror jeg.

Stor aktivitet
Hør bare - foruten Ignars
voksne leikarring har vi flere
barnegrupper: 2 i Ytre, og
tirsdag 16. januar starter vi med
to nye grupper i Kirkebygda.
Rallaren har vokst sA det er 2 3 grupper pA to - rader, og
"Ignar Slihjul og Sug" over
ogsA fast. Bygdefester, pensjonistfest, nissefest
juleball
m.m. inngAr ogsA i vAre aktiviteter.
Kurs i telespringar og gangar
har vi ogsA gAende. Der fAr vi
hjelp av Per Sandvik og kona
Anne Karin.

of

Danske gjesterpä besøk hos leikarringen pa Ignarbakke. Ncr Ignar skalfeire sitt 25
drsjubileuin seneir I äi; vii det ogsa vare sannnen med utenlandske leikarri.ngvenner

Swing blir det ogsA igjen. 16.
januar starter det. MØt Opp. (
Se forøvrig annonse ang. alle
kursa annet sted i avisen).

Hvorfor Ignar?

sA lett. Enebakk bie fra
ganimelt av kalt Ignarbakki, det
vii Si omrAdet rundt elva Ign.
Dette er ogsA bakgrunnen for
navnet: Leikarringen Ignar.
HAper at dere vii stØtte Opp orn
ass i jubileuinsAret, og at dere

KjeH Sletteberg, Kirkebygden
Ja. De fleste vii vel investere
framtiden. Det hjelper ikke A
leve i overfiod, og sA dø i løpel
av kort tid. Det er tatt for iit
hensyn tidligere nAr det gjeider
A bevare milJØet. Det har vel
skyldes uvitenhet, og ogsA
bagatellisering av hva man vet.

alle tar godt vare pA det tr
adisjonsrike og flotte forsamlingshuset vArt, silk at det blir
til nytte og giede i mange 60 Ar

Iii..
Med hilsen Arild Degrum

For A oppkiare dette med død
fisk i Ignar, mener nok Vignett
fisken i elva Ign (Igna blir den
ogsA kalt) eller i dagiigtale
"PrestAa".
For folk sam ikke kjenner til
bakgrunnen for navnet pa
Enebakk, er dette kanskje ikke

Torill Borgen, 29, Flateby.
Tii en viss grad bør vi betale
for A ivareta miijøet vArt. Det
gjeider vAre barns framtid, og
vi bør se lenger enn vAr egen
generasjon. Det er mye opplysninger am hva sam er iferd
med a skje pA jorda, men lite
skjer. Dette tror jeg skyldees
uvilje p.g.a. Økonomi.

Salget foptsettep
Kom innom, det er
mange godbiter velge i

a

Stedet for kvahtet og service:

Mary Hedemanns Eftf. Is
SKOTØYFORRETNING
Jernbanevn. 11, 1400 Ski - 111. 09/8759 06

Den spreke 25 - ârsjubilanten har et utrolig aktivitetsnivâ, og avne tiifornyelse. Fransese star oftepã
programnmet n& leikarringen opptre? Her fra en kuitu raften pa Flateby.

Rune Freitag, Flateby
-Ja, seiv am det vii koste A ta
vare pA miijøet vArt, er vi
mange am A ta den kostnaden.
Det har butt tatt all for lite
miljøhensyn tidligere. Det
skyldes uviije. Man tjener pA A
la vre. Forurensende staffer
slippes rett Ut i lufta.

9

'r

Brodrene Barbol AIS er konkurs

800.000 i gj'*eld til stat og. kommune
Brødrene BarbØl A/S er konkurs.
Formaet har en gjeld i form av
skatter til Enebakk kommune og
Staten pa over 800.000 kroner.
Mandag ga formannskapet
Arsakene til at Brødrene BarbØl
nA er konkurs er mange, en av
dem er resuitatet av
behandlingen av reguleringsp lanen for Lotterudfeltet tidlige re i vinter. En annen er lay pris
pa saig av faste eiendommer,
sier Carsten Henrik Barbøl.
Som kjent for de fleste, snudde
kommunestyret ved annen
gangs behandling av reguieringspianen, og vendte
tommelen ned. Tidligere pa âret
hadde de sagt j til en utvideise

økonomikontoret grønt lys for a
begjere firmaet konkurs.
Brødrene BarbØI A/S ble etablert I
1918, og har den siste tiden hãtt
mellom 12 og 20 ansatte.

av det opprinnelige reguleringsomrAdet. Carsten Barbøl
har ved tidligere aniedninger
gitt utrykk for at det kan
komme pa tale a gjøre
kommuneTn snansvarlig for
økonomisk tap i den
sammenheng. I dag vii han
imidiertid ikke utdype dette,
men sier bare at hva han videre
kommer til a foreta seg i denne
saken er avhengig av
kommunens videre oppføiging i
forbindelse med konkursen.

Carsten BarbØi henviser forøvrigtii sin brod Magne
BarbØl, som er daglig leder i
BrØdrene BarbØl A/S, for ytterligere kommentar. Carsten
BarbØl har 30 prosent av
aksjene i det konkursrarnmede
firmaet.
I morgentimene for Vignett
gikk i trykken var det imidlertid
umulig a komme i kontakt med
Magne Barbøi.

InntekstOkni*ng og
takstreduksioner
Behandlingen av reguleringsplanen for Lotterud var en
av mange drsaker til at Brødrene Barb l nc er konkurs,
sier Carsten HenrikBarbØl.

Rikstaksten ned 19
prosent
Fra ârsskiftet ble rikstakst 2
redusert med 19 prosent. Dette
er taksten for teiefonsamtaler
over en avstand pa 50
kilometer. En samtaie pa tre
minutter som kostet 8,25 i fjor
koster nâ 6,69. - Dermed sparer

nordmenn 67o millioner
kroner i teiefonutgifter i 1990.
For Kongsvinger teieeomrade
som var kommune tilhører er
bespareisen pa 30. millioner.
Det er tredje Aret pA rad at
rikstakst 2 settes ned, heter det i
fra
pressemeldingen
Kongsvinger teleomrAde,
tilsammen en reduksjon pA 26
prosent

Januarti ibud

ALFA og CAL I F
Mange gode nyheter for n€eringsliv ogprivatbrukere av teletjenester sier Tove Undseth
i Kongsvinger teleoinrade.
Televerket kan vise til
fine tall for 1989. I en
pressemeldmg fra
Kongsvinger teleomrâde
sier telesjef Vegard

Gjerde at for dette
omrAde kunne man
notere en inntekstøkning
pa rundt 10 prosent, til
760 millioner.

SKISTØVLER TIL
1/ 2 pris.

)riftsutgiftene Økte med 2
rosent til 245 mill kroner,
mens investeringene pa 148
millioner er omtent som i 88.
En Økonomisk situasjon vi er
goidt fomøy med, sier Gjerde.

aczjczmcz

Apningstider
kI.10.00 - 17.00
Fre. kI. 10.00- 18.00
Ler kI.9.00 - 14.00

ng Mt. 11

Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIf. 09/92 83 74

10

I)et skjedde i I
Stranden rikk gymsal Jubl*leum pa"
Sykehj emmet
15.juni feiret Enebakk syke og aldershjem sitt 10 itrsjubileum med stor fest. Her mottar Johanne
Heigheim og pleie og omsorgssjef Erik Ohr, to
nydelige sølvlysestaker fra kommunen I anledning
jubileet

Mandag den 12.januar Id. 19.50 erkherte ordfører Ktre Kjølle den nye gymsalen
pit Stranden skole for Apnet, etter 16 firs venting.

Natur og Ungdom I Enebakk

Teaterfestival

I
Onsdag den 10. mai ble den lokale avdeling av Natur og Ungdom stiftet. Det
skjedde I ungdomsklubbens lokaler pit Ytre Enebakk skole.

6. - 9. november bie den fØrste teaterfestival i
Enebakks historie avvildet. Stor suksess!
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.nebaldk 11989
Kirkebygden fikk barnehage

A - laget opp i 7. divisjon
Lørdag 23. september sikret Drivs A - lag seg plass i
7. divisjon i en lijemmekamp ph Mjer stadion

Tomter pa
' Nylende
ii g

. august e dØrene Apnet for de første barna i Kirkebygden barnehage.
den første i Enebakk med avdeling for 0 -3 âringer

Trygghetsalarmer

Teater
pâMjer
I mars ble de første 17 av tilsammen 51
eneboligtomter pA Nylende lagt Ut til saig.

Lørdag 9. desember
hadde valgfagelevene i 9.
kiasse pa Mjer
ungdomsskole premiere
pa stykket
Kjerligheten og
Døden"

Mandag den 28. august ble de ti første trygghetsallarmer knyttet til Sykehjemmet, tatt i bruk, takket
vre midler fra Lions og Sanitetsforeningene. En av
de som fikk alarm var Mathilde Mellum i
Dalefjerdingen.

Ole Weng
fikk kulturpnsen

" Skrenten" Apnet.

2. oktober ble kommunens avlastningsoolig for
psykisk utviklingshemmede Apnet. Ordfører KAre
KjØlle, og Victoria Birck klippet over snora.
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porten..
Handball for
store og sm
a
O

Yrende liv i Mjrha1len ogsâ denne søndagen. Det
gAr kamper hele dagen, og bygdas to hAnballavdelinger deler pA oppgavene med arrangementet.
Dameveteranene fra Driv slo an tonen denne dagen,
og de fleste lagene kom seirende ut av sine oppgjør.
Vet. darner
Driv - Nordby (4 -0)

12-0
En brakseier av veteranene
fra Driv. Det var tydelig at
dette var noe de ikke hadde
begynt med i gâr. Alt
fungerte godt, i motsetning til
hos motstanderen. Der gikk
all i stâ, men humøret beholdt
de i alle fall.Ikke et eneste
mAl greide de a fâ inn pa
Driv-keeper Bjørg Aasli.
Ballen var innenfor stengene
en gang, men da hadde
dommeren all blAst.
MAiscorere var:
Vigdis Tostrup 3 mAl, Bente
Larsen 3 mAl, Solbjørg Ileby,
May Lise østvaag, Bente
Gjertveit, Rita Guibrandsen
og Turid Gullichsen med et
mAl liver.

Jenter 10
Enebakk - FSB/Ski 2
(1-3)3-6
Enebakkjentene kjempet
godt,
og en stund var de oppe
PA
uavgjort , men det skifter
fort i hAndball, og Fredens-

bor/Ski scoret tre raske mAl
mot slutten av kampen. Fire
av mAlene ble gjort av samme
jenta - Cecilie Kiavestad - et
navn vi nok hører mere til.
MAiscorere for Enebakk var:
me Robetsen 2 mAl og Mona
Engebretsen 1 mAl.
Ellers besto laget av:
Anette Haug, Helene Løvaas,
Katincka Johannessen, Rannveig Renolen, Heidi Høgmo,
Renate Andresen, Silja Digranes, Sidsel Snellingen,
Veronica Steinberg
Lagledere:Birgitta Haug og
Hanne Jorgensen

Jenter 14
Enebakk 2 - Fagerstrand

15-3

Her var det heller ingen tvil
om hvor seieren yule gA.
Hjemmelaget satte i gang
mAlkarusellen med en gang,
og etter Ii minutter ledet de 4
-0.
MAlscorere var: Kine Fyhn
østeraas 7 mAl, Lene
Lundseie 4 mAl, Benedickte
Johnsen, Lene Johannessen,
Lene Johansen og Kan Anne
Berg 1 mAl liver.

Blide damnerfra Driv jubler over seier, og at det ikke ble et eneste baklengsmna°l. Laget
besto av . Britt Eriksen, Bjørg Aasli, Solbjørg Ileby, Vigdis Tostrup, May Lise
Øsivaag, Anne Henriksen, Bent Gjertveit, Bente Sydtveit, Rita Guibrandsen, Turid
Gullichsen, Bente Larsen og Lill VedaL Lagieder var Vigdis Rygge.
Jenter 14
Enebakk 1 - Kolbotn 2
12--9
Dette var en toppkamp i
serien. Begge lag var A finne
øverst pA tabellen med 12
poeng liver, sA den som kom
seirende ut av kampen yule
befinne seg alene i toppen.
Et skikkelig prestisjeoppgjør
med nervøse foreidre pA
sidelinja.
MAlscorere var:
Gry Skulburstad 6 mAl, Linda
Kjensli 2 mAl, Jennifer
Tefertiller 2 mAl, Marte
Mangen og Sidsel
Johannessen 1 mAl liver.
Ellers besto laget av Kristin
Pederstad, Cecilie Gran,
Anette Haanes og Eva-Beale
Svendsen.

Jenter 16
Enebakk - Eidsvold IF 1(10-5) 14-7.

EIFs J-14 lag med utkiassingssifre mot Fagerstrand.
Jentene er: Lise Holtet, Kine Fyhn Østeraas, Lene
Lundseie, Benedickte Johnsen, Lene Johannessen,
Therese Haugaard, Katrine Larsen, Lene Johansen,
Kari-Anne Berg. Lagleder er Eva Johannessen.

Nok en hjemmeseier ble det
i oppgjøret mellom førstelagene til Eidsvold og
Enebakk. Sist disse to møttes
vant Eidsvold kiart, men nA
ble det skikkelig revansj.
MAlscorer var:
Siri Marsdal 5 mAl, Tone
Haugaard 3 mAl, Maria
Benterud 2 mAl, Hege Holtet,
2 mAl, Marianne DarreHanssen 2 mAl, Hanne
Jorgensen 1 mAl
Ellers besto laaet av: Ellen
Rosenberg og Hege Rustad.

Enebakkjentene hadde ogsA
kamp pA lørdag. Da spilte de i
Vestbyhallen mot Vestby 2
og der ble det ogsA seier, med
siffrene 9 - 8 til Enebakk.

Jenter 16
Driv - Holter 8 -24
Her kom man ned pA jorda
igjen. Holler var et sterkere
lag, og mAlene kom raskt. De
yngre og mindre rutinerte
spillerne fra Driv hadde ingen
midler til A stoppe dem.
Enkelte av spilleme fra Driv
er ogsA A finne pA J14-laget.
MAlscorer var:
Kristin Sydtveit 4 mAl, Kristin
Jahr 2 mAl, Silje Kristiansen
og Mette Gullichsen 1 mAl
liver.
Ellers besto laget av: Pia
Tryland, Line Tostrup,
Catrine Schønemann, Heidi
Halset, Tove H Skaug, Elm
Nøkleby og Kristin B Olsen.

Gutter 16
Enebakk - Fet 20 - 28
En kamp som mange gledet
seg til. Her skulle gutta mote
en tidligere lagkamerat. Kim
Engvik fra Flateby, en meget
habil hAndballspiller, som
ogsA er med pA kretslaget. I Ar
er han A finne i Fet, og i
denne kampen ble han
toppscorer med Atte mAl.
MAlscorer var: Jon Syver
Holtet 7 mM, Morten Erik
Meiheim 5 mAl, Espen

Gitlesen 5 mAl, Lars Garseg 2
mAl og Sven HAvard
Andersen 1 mAl.
Ellers besto laget av : Petter
Holmen, Morten Jøraas,
Kristian Englund, Truls Fyhn
Østeraas, Kenneth Bredesen,
Thor Lindberg Olsen.

Kim Engvikeriârâ

finne pd Fet. Søndag ble
han toppscorer i oppgjøret mot tidligere iagkamne rater.

Følg med
i
nr milj øet
LES

Ignitt
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Sno i Gierdrum
Avvikling av skirenn i disse snøfattige tider er ikke
enkelt, men i Gjerdrum gikk med et nødfall pA
søndag. Det var VestAsenrennet som sto pA programmet, og det er fristil.for de aldersbestemte Masser.
Laurits BergendahVs minneløp som skulle gAtt i
Sørkedalen pi lørdag, ble avlyst p.g.a. snømangel.
Fra Enebakk deltok Atte
løpere. Her er resultatene:

Jenter 12 Ar(11 deli.)
Nr 2 Anett Olafsen 12.01
Gutter 12 fir (40 deli.)
NrlO øyvind Andersen 12.40
15 Frode Michalsen 12.51

opperne til Driv
endelig i gang pa sno

Gutter 13 fir (46 delt.)
Nr 11 Erlend Olaisen 12.04
14 Glenn Skillebekk 12.12.
"15 Stian Helle 12.15
Gutter 15 fir (29 deli.)
Nr 8 Kenneth HeHe 15.40
Nr 17 Espen Olafsen 16.26

Under rennet i Østbybakken 2& januar stiller gubberenngutta opp for a vise hvordan
ski hopp virkelig var dengang da... Her en av dein, Bjorn Tonerud i svevet under et
tidligere Gubberenn.
Fjorârets kretsmester i 11-ârsklassen, Anett Olafsen ser
ut til afinneformen i ärpgs. SØndag ble det annenplass i Vestãsenrennet.

Forretningisforer
en mulig 10sning
- Vi kan ikke bare stoppe driften av idrettslaget, sierleder i interimsstyret for Enebakk
IF, Erik Grønn bestemt. - En mulig løsning
lederproblematikken er at vi gár sammen med
Samfunnshuset om en felles forretningsfører.

pa

Etter at ârsmøtet i desember
ikke var i stand til a etablere et
styre pa grunn av mangel pa
personer til sentrale very som
blant annet leder og nestleder,
ble nytt, ekstraordinrt ârsmøte
berammet til 28. januar.
I mellomtiden har laget gâtt ut
med løpesedler I postkassene til
folk pa Flateby og i
Kirkebygden.
Det skjedde like over nyttâr. Sâ
langt har imidletid resultatet av
denne henvendelsen vert
dârlig. En person , en kvinne,
har foreløpig ringt og sagt seg
villig til a stille opp, eventuelt
som nestleder.

Problemet med a fA tak i
tillitspersoner til Enebakk IF,s
styre har nâ vart i et par dr. For
to âr siden ble det dannet et et
interimsstyre for a unnga
oppløsning av laget.
- Alle gruppelederne sitter i
hovedstyret, og disse har man
Mart a fa tak i for innevrende
dr. Det er altsâ ikke pa grasrotplan at problemet ligger . Men
det a fâ noen til a pâta seg de
tunge vervene i hovedstyret ser
ut til a bli en stadig vanskeligere oppgave. Det gjelder bade
for Enebakk IF, og IL Driv. For
Driv gikk det imidlertid noe
lettere for innevrende dr.

Forventningsfulle og spente
unger, foreidre, og trenere som
bare har fulgt med pa
vrmeldingene den siste tiden,
fikk endelig beskjed da
telefonen ringte og fortalte oss
at det faktisk var snø i en
hoppbakke i vâre størrelser.
Jungeltelegrafen gikk, og vi dro
til Kvernlia pa Jessheim pa
foriniddagen nyttarsaften. Gutta
var heltente! Det fØrste motet
med snø, mens Mini-Skui
rennet nrmet seg som ârets
første hopprenn.
Etter enda en trening i Skui
torsdag, hvor gutta virkelig
viste framgang fra hopp til
hopp, kom den store dagen lørdag 6. januar. De nye rekruttene
kunne ikke legge skjul pa at det
var sommerfugler i magen.
Deltakelsen fra Driv i dette

rennet med 12 stk. var like stor
som den til en sApass gammel
og tradisjonsrik klubb som
Eidsvoll Vrk skiklubb, sâ
rekrutteringen skal vi ikke
kiage pa. Noen hoppet over
forventning, andre ble litt skuffet, mens foreidre og trenere
var meget godt fornøyde med
dedesa:
Na far vi hâpe at vrgudene er
med oss til vârt eget arrangement i østbybakkene søndag
28. januar. Alt ligger til rette
for en flott hoppdag, hvor vi
ogsâ har fatt med oss
Gubberenngutta som skal gi oss
en lekse i hva skthopp virkelig
var pa den tidem Etter meget
hyggelige telefonsamtaler med
Oddvar Skaug som er promotor
for gamlegutta, far vi en fin
ramme rundt rennet.

KJBP eller SALG
PrØv en annonse i

Nytt av aret er karusellrenn i
hopp, hvor alle kan delta,
uansett skitype. La ungene fA
prove seg I de nye
rekrutteringsbakkene i østby,
som virkelig har butt et flott
hoppsenter. I uke 6 - 7 - 9 skal
ogsA allidretten fA utfolde seg,
hvor det da ogsâ blir kjørt opp
langrennsløype pa jordet til
grunneier Gystad, som virkelig
er positiv til det vi driver med.
Vi retter en takk til Gystad for
hans alitid "ja holdning" til vâre
utspil.
Vi ønsker snøen og minusg
radene velkommen. sa ses vi i
østbybakken.

Hoppgruppa i IL Driv
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E - service, et begrep Statsstotte til
E - service skal bli et
begrep. Logoen som
EHHI har utarbeidet
skal nã ettertrykkelig
markedsføres, og
begrepet E- service
skal innarbeides i
hele bygda.
Dette er en maisetting som
EHHI har sati seg pa sitt siste
mote, og kampanjen er allerede
kjørt i gang.
- Dette er fØrste trinn fortelier
Halyard Waade i EHHI. - Neste
skritt blir a gjøre E - service
kjent som et begrep utover
kommunens grenser.

Vervekampanje
EHHI hadde et srdeles godt
og aktivt a i 1989. - Men

fortsatt er bare 75 av bygdas
bedrifter medlemmer. - T allet
burde ligge pa ca 120 - 150,
mener Waade. Og nâ kjører
foreningen i gang med en
vervekampanje i samarbeid
med Revita.
- Vi synes det er en grei mate a
gjøre det pa. Revita vii besøke
alle potensielle medlemmer for
oss. Pa den maten vii ogsa
Revita gjøre seg kjent i
nringslivet i bygda, og kunne
skaffe seg nyttige kontakter og
eventuelle samarbeidspartnere i
uhke prosjekter. Dermed blir vi
til gjensidig glede og nytte for
hverandre.

Gunstige
forsikringsavtaler
En av de sakene foreningen har
jobbet med, og som har
kommet medlemsbedriftene
tilgode i äret som gikk, er
gunstige forsikringsavtaier

Her har det vrt tusenlapper a
spare ved a benytte seg av
gunstige avtaler vi har kunnet
tilby gjennom foreningen.

Trenger nye krefter
- Malsettinger for 1990?
- Det blir det nye styrets
oppgave a stake Ut kursen
framover. Del nye styret skal
velges pa generalforsamlingen i
april, og vi trenger derfor folk
med interesse for a gjØre en
aktiv innsats i foreningen , sier
Waade.
Foreløpig har vi planer om a
lage en ny nringslivskaiender.
Nâr Revita er ferdig med
vervejobben, hâper vi at denne
kaienderen kommer til a bli
bade stØrre og mer innhoidsrik
enn tidligere.

skogbruks formM
Landbruksdepartemente
har fordelt 120 millioner
av avsatte midler til
skogbruksform1 for
1990 over Landbrukets
utbyggingsfond, melder
Bondebladet.
I fordelingen er det driftsplaner
og skolering som er
opprioritert, mens driftstiiskudd
i vanskelig terreng er prioritert
ned.
Det er bevilget 28 millioner
kroner til driftsplaner i skogbruket, mens drift i vanskelig
terreng far 27. millioner..

Fra naturvemhold har man de
senere arene kritisert høylydt
driftstilsudd lii vanskeiig terreng, og nedprioriteringen av
slikt tiiskudd, oppfattes av
mange som en imøtekommelse
overfor naturverninteresene.
Det er ogsa gilt mindre tilskudd
til førstegangstynning og
investeringslan til skogsveier
enn i 89. Tilskudd til
organbisering av arbeidskraft er
fjernet helt. Til veibygging i
omrader med spesielle
driftstekniske problemer er det
bevilget 23 millioner, mot 21
millioner i 89.

HVERT HAM SIN

VIOUfft

Fa' søkte om ävlingsskadetrygd

- Hold deg orientert om bygda di
Abonriement kan ogsâ bestilles i hf. 92 65 50 - 92 65 40
Jeg ønsker

89 ble et bedre âr for Enebakks kornbønder enn 88. Bare 20 bruk liar sØkt om
avlingsskadetrygd, og gjennoinsnittsavlin gene for disse ligger pc 65 prosent av et
norinalâr.

>?

a motta Vignett

Navn:
Adr
Vignett, pb. 62, 1912 Enebakk

Bare 20 enebakkbønder,
vesentlig fra
Kirkebygden og
Daleijerdingen har søkt
om avlingsskadetrygd
for 1989. Det er under
halvparten av antallet
som sØkte 1 88.
11988 bie det utbetait rundt 1
million i avlingsskadetrygd

til enebakkbønder. Da iâ
gjennomsnitlsvaiingen pr
bruk av de som søkte pa 57
prosent av et normaiâr.
Gjennomsnittsavlingen for de
som har søkt i 89 ligger
ligger pa 65 prosent av el
nonTialär.
- Ut i fra skjønn vii jeg anta
at totale utbetalinger til de

som har søkt her i
kommunen vii ligge pa 1/4
av beiøpet i 88, sier herredsagronom Lein. Mange av
de som har søkt ligger ogsâ
sâ tett op imot grensen pa
70% at de muiigens ikke er
berettiget, og for flere av de
som har søkt, kan de bii
snakk om svrt lave
utbetalinger, sier Lein.

rn - ungdorn 09
09 tenker'
skriv tfl
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Nytt ansl*kt
I Vignett
0

Vi fikk ingen mann, men Lisbeth wile! Og
kun det beste er godt nok. Dermed oppretterholder vi ogsA avisa som reinspikka
kvinnemilj 0!
Lisbeth Wille , var nye redaksjonelle medarbeider feide tirsdag (i gãr) inn som nyU, friskt pust blant var stab med darner i
besternorsalderen. Lisbeth kornmer fra Oslo,
er 27 är og full av pãgangsmot, med kvass
penn, og stor appetitt pa A sette det meste I av
det som foregAr i bygda under lupen. Gled
dere - lesere!
Lisebth har International
Diploma in Journalism fra
Darlington College of
Technology i England. Eksamen tok hun i juni.. Hun har
tidligere vrt redaksjonssekretr i motebladet Cosmo.
Det ligger vel kanskje noe
fra
de
fjernt
arbeidsoppgavene og problemstillinger som møter en
journalist ute i iokalmiøjet i
Enebakk. Men Lisbeth har
meget gode forutsetninger for
A tackle ogsâ dette. I host har
hun vikanert som journalist i
Uliern Avis/Akersposten, og
dette ga henne biod pa tann i
forhold til lokaljournalistikk.
Inntil Lisbeth startet i Vignett
i gâr, har hun videreført
vikariatet i Akersposten
gjennom freelanceoppdrag.
- Jeg gieder meg til a ta fatt

Fxrre
Trarikk
ulykker
i 1990
Statens Vegvesen arbeider
for a redusere ulykkestallene
fram mot 1993, uansett vekst
i trafikken.
Her er en del av tiltakene
vegvesenet vii gjennomføre i
1990, og som har vesentlig

pa jobben i Vignett, og tror
jeg gâr spennende tider i
mote, sier Lisbeth. - At jeg
pa forhând er ukjent med
Enebakk,, er yel litt
skremmende, men ogsâ
spennende og utfordrende.
Var nye medarbeider har
mange intersser og hobbyer.
Blant annet er hun meget
glad i a lese. - Mye fransk
litteratur biant annet, sier
Lisbeth, som i tiilegg til sine
mange andre kvalifikasjoner
ogsA taler og skriver fire
sprâk i tillegg til norsk.
Som den aktive person hun
er, i et aktivt og stressende
yrke, driver Lisbeth ogsâ
med Yoga.
Vi Ønsker henne velkommen
til oss og til Enebakk. Ta vel
imot var nye snushane!

betydning for trafikksikkerheten.
- Gjennomføring av en rekke
større vegprosjekter, bi. a. i
storbyomrâdene.
- Automatisk rødlyskontroll i
sju fylker.
- Sikring av tunnelportaler.
-Prikkbelastning i forbindelse
med trafikkforseelser.
-Skjerping av kjøre og hvilebestemmelser for bussførere.
En rekk forslag til nye tiltak
har vrt pa høring og vii bli
vedtatt i 1990, bl.a.:
- Revisjon av betemmelser
om lysutstyr pa kjøretøy, med
bl.a. krav om en høytmontert
bremselys, rengjøringssystem
for nerlys/fjernlys og tn-

angellys pa brede' motorsykicr.
- Revisjon av krav til
mønsterdybde for dekk, med
økning av minstekravet fra
1,0 mm til 1,6 mm generelt
for kjøretøy med tillatt totalvekt mindre cnn 3500 kg, og
til 3,o mm i piggdekkperioden for alle kjøretøy
som er konstruert for en
hastighet av 30 km/t elier
mer.
-Revisjon av krav om
bremser , med pabud om
blokkeringsfrie bremser(ABS)-bremser ) pa store
busser og lastebiler som registreres for første gang etter 1.
jan. 1991.
Disse forsiagene innebrer
for en stor del en
harmonisering med de
internasjonale
ECEforskriftene.
Det vii ogsa bli foretatt en
omorganisering innen vegdirektoratet. Det vil bli etablert
en Miljø- og trafikksikkerhetsavdeling for a styrke
dette arbeidet.

Redd Barna
selger
Berlin mur
Biter av Berlinmuren selges nA
til inntekt for Redd Barna. Stenene er plassert i plastmontre, og
det er Krakerøy-firmaet Plastarmatur A/S som star for produksjonen av plasten og for monteringen av murbitene. Disse suvenirene selges i tre varianter, og
et ekthetssertifikat følger med de
to dyreste modellene, melder
Fredriksstad Blad.

Nytt alternativ
for bru over
Svinesund
Under et mote mellom vegmyndighetene i Østfold og Bohuslän forleden, ble det presentert nok et aiternativ for fly bru
over Svinesund. Dette altemativet innebrer at brua bygges
mellom nAvrende bru og
Hjelmkollen. Altemativet innebarer ogsá at den nâvrende
to!lstasjon fortsatt kan benyttes.
Ellers avklarte mØtet mellom
vegmyndighetene at det gár mot
en bompengefinansiert fly E6
mellom Hogdal og Ingedal, skriver Halden Arbeiderbiad.

Betel Cutteklubb

ønsker gamle som nye medi. godt nytt ár pa kiubben. Vi
sees pa torsdager ki. 18.00 (min 12 ar.)
Du som er gutt
Ønsker fart og futt.
Vi setter alle kluter til
med mange nye spill.
Motorsykkel, fly og bil
bygger vi med et smil.
Vi sees!
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A/S Enebakk Tomteselskap
Saig av eneholigtomter

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •

Tomteselskapet har fØlgende eneboligtomter til saigs i Enebakk kommune:
Nylende, Ytre Enebakk
16 tomter i nytt boligfelt, tomtestØrrelser fra 530 975
m2. Priser f'ra kr 128 000 til kr 243 000.
Bergskaugjordet, Flateby
Gjeddevannsveien 7, 691 m2. Pris kr 214 000.-. Seljeveien
18, 583 m2. Pris kr 170 000.
I tillegg til tomteprisen kommer gebyrer og avgifter.
Tomtene selges i henhold til Enebakk kommunes tildelingsregler.
Søknadsskjema salgsprosjekt og Øvrige opplysninger
las ved henvendelse til Teknisk etat, 1912 Enebakk, eller
tlf. 09-92 60 60 (08.00-16.00). SØknadsfrist 19.1.90.
A/S Enebakk Tomteselskap

Folio Varmeservice
Bredholt, Tomter
TH. 9226 10

v/Bjern

-

J

-

W
I
)

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
System- Lotto
gir mer i premie

SALGIN

nôrduvinner.

Bükser

-

Restestativ
h

Enebakk Sosialkontor

KVELDSAPENT

-

kjoler

30.50

r"

I I

r BARNEL/E

-

-

Tora Lise Busch, 1820 Spydeberg tlf. 8373 19

TEGNEKONTOR

holder stengt i tiden 1042. januar. For eventuell nødhjelp henv. helse- og sosialsjefens
kontor.
Tif. 92 60 60

gensere
/2 PRIS

-

Alt innen bygg maskin
og konstruksjonstegning.
Mandag og onsdag kI. 18-21
-

Ovre Ostfold
Tegnekontor
19

-

Datatipprng!

IN
19

R

FBI

Gratis utkjoring av

IN

tipping og

El El

Lottokuponger.

191 [q

IN Mange system El El
El
âvelgei
(Ca. 75 variasjoner) El El

FRI [g

El

El Jeg kan kjore dine
El egne system ogsâ El El
19

Ta kontakt med

RU KJELL EGIL FOSSUM
TIf. 02/27 34 82
El
19
eller 09/92 81 22

El

El

Askimvn. 6 Spydeberg
TH. 83 85 40

Vis lagãnd!

-

Du behover ikke vre alene om kryssene pa tippekupongen. Far du med deg
noen andre, kan dere øke
innsatsen og dermed yinnersjansene. SA hvorfor
ikke danne et tippelag som
kan metes til sosialt samvr over tippekupongen
hver uke?
Blir dere blant de 60.000
som vinner ukentlig, far
dere jo ogsa en god unnskyidning for a sette hia
taket!

Jilt

TRAFIKKSKOLE

1
FAI

OppIring pabil og M.C.

Vestby TIf.95 1212 95 33 33

Hos ass far du svarene
du kanskje har savnet has din
lokale radio- og TV-f orhandler.
Du vii finne aniegg i alie

Dot or st.d.f

C
STROMMEN
frakr,

Det danske
Eli
19

JKE-kjØkken

Vi har serviceavdeling 09 egne monterer
og kan tilby bade private- og flerbruker-sateHitt-anlegg.
vi demonstrerer anleggene for deg!
Kom innom
-

-

og

det tyske

Førerkort:
ki. C•DECE
BUSS &
TRAILER

som kan Satellitt-TV.

30-50% RABATT

EElElElElEl

ElElElElElElElEl El

Spesialforretningen

Salget
starter 11/1

TIPPING4

ga mer enn 680 millioner til
idrett og forskning i 1988.

inner du pa Lillestrom.

GEBAkjØkken
Vii du ha
nrmere oppi
ring eller
stikk innom.
gml. apoteket'
VESTBY

finner dere
hos
BALDAKINEN
INTERIOR A/S
Strømsvn. 81 Strømmen
TH. 06/81 51 45
-

VIDEO

med high quality

For 13.490
INN8YTTE-RABATT
INNTIL KR. 5.500

• Scart. • S-tuner.
• Spo[ng med bilde.
• Pause/still, mm.

7.990

For
5.490
NA

-

2,89

Lommestereo

SØRBY TRAFIKKSKOLE

Fødsesdag

-

ekteskap inn gs
forov&se
rgere

Teorikurs
begynner
Spydeberg ungdomsskole
mandag 22.1. kI. 17.30

Fra kr.

98

Oster ingenting

Kontor: Spydeberg
Oslovn. 1, tif. 83 84 19, tirs., ons., tors. kI. 13.00-17.00
4

SRBY TRAFIKKSKOLE

-

-

ELECTRO~m
HANDEL

Askim
mandag 29.1. kI. 17.00
tirsdag 12.3. kt. 17.00
Det er pianlagt teorikurs I Tornter i mars-april, tid og
sted vii bli annonsert senere.

SABA T 7251 VT 29" SUPERPLANAR BLACK MATRIX
billedrør med antireflex og CTI-Plus
teknologi. Utstyrt med SABAs
Kiar til
Teie-Dialog-System.
S-VHS-gjengivelse. Forberedt for
satellitt-mottakelse. Multi-standard
= PAL, SECAM øst (DDR) TekstTV klar for Stereo Nicam 2x40 W.

VOLDGT. 5 LILLESTRØM TLF. (06) 819323
SPESIALFORRETNING I ANTE NNER/PARABOL
-

-

APNINGSTIDER:

Hverdager Id. 10-17 • Lordager kI. 9-14
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FRISK START = SUNN KROPP = VELVAERE
B11 en bedpe original av deg selv

Sol- og helsestudio

Nár du skal slanke deg, er det din kropp det dreier seg om; intet andres og ingen
gj ennomsnitt.
Akkurat det er hemmeligheten bak SHS slanke- og figurformingsprogram. Med
elektronisk muskelaktivator og riktig kosthold. Økt blodsirkulasjon, oppstramming av mage og Mr.

Enebakk sportssenter
VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORSVAR

Trening oker trivselen

Ring og bestill en gratis prØvetime!
Tif. 06/8197 60
Mandag, onsdag og torsdag
Tif. 06/90 75 95
Tirsdag og fredag

Ring for pâmelding 92 62 80

ãpnt. 11.00-19.00
ápnt. 11.00-19.00

Feminin Helse & Figur Salong
Stromsv. 40, 2010 Strømmen.

Finn dine farger
for kr 200,Vi gir deg râd og veiledning I vaig
av farger pa kr og make-up.
Fargeanalyse - en spennende
gave til deg se/v el/er andre.

Fargekonsulent Beate Ivarson
Timeavtale tlf. 06/81 42 09
Nittedalsgt. 19, 2. etg. 2000 Lillestrom

"Hvilken omtanke har du
gitt kroppen idag?"
God helse kommer ikke av seg selv...
God helse er blant annet resultatet av trivsel,
riktig kosthold og trening.
Hos Form Treningssenter finnes et treningstilbud for alle.
Her far du kyndig instruksjon og veiledning.
Sammen legger vi grunniaget for en god helse.

Nye kurs starter
15. jan. kI. 19.
Gamle kursdeltagere
kontroilveing
kI. 18.
Ny kursbok

I

Ta kontakt med Ella.

TIf. 92 63 39

TRENINGSSENTER
Stasjonsvn. 21. 2010 Strømmen
TV; 06/80 02 33

Helsestudio 0 Solstudio • Badstu

Skal vi danse?
Salbergs Danseskole inviterer deg til nye dansekurs.
Kursene starter og har
følgende kurstilbud:
ONSDAG 10. januar
NORDBY
Liahøy Seiskapsiokaler
Ki. 17.15 Barn 4-7 ár
Ki. 18.00 Junior
Ki. 19.00 Showdans/Disco
K1. 20.00 Swing/Rock
Ki. 21.00 Voksne, hyggedans
Flateby Samfunnshus
Ki. 18.15 Barn 4-7 âr
Ki. 19.00 Disco/Freestyle
K1. 20.00 Swing/Rock
Ki. 21.00 Voksne, hyggedans
Pámelding pa
tif'. 02/37 94 22
eller ved fremmØte

FRISK START = SUNN KROPP = VELVJERE
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ett
ONSKES LEID

KUNNGJORINGER

Vignettmarked
Har du noe a selge - elier kjøpe
Kim kr 30,- pr annonse

Jente 20 är

Thrn og Trimgruppa

NB: Kun privat annonsering

Vi minner om at vâre turn og trimpartier starter opp
igjen i uke 3, pa samme tidspunkt som førjul.

s. rim. hybelleil. i Enebakk.
TIC 09-92 44 60 ki. 10.00-15.00
Sp.e. Lindveig mand.-fred.

TIL SALGS

VW Baja-buggi
til saigs for kr 7 000,-.

Eldre tritidsboliglliytte

Tif. 92 63 39 e. kI. 17.00

i Enebakk, Ønskes leid pa âremâl.

Tif. 09-92 9189
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Ski
BcgrivclscsbvM
LY CHR STENSRUD EFTF

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

Hele dØgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

Leikarringen Ignar
Tirsdag 16. januar starter nye kurs pa Ignarbakke.
Barn, 5- 7 r: kL18.00
It
7-bar: kI. 19.00
Swing: kI. 20.00

Follodistriktets byr
gjennom 60 Ar

W!
Hândballkamper
i MjrhaIIen
sondag 14. jan.
K!. 13.55 J 12
Driv 2 - Fagerstrand
14.50 G 12 Driv - Langhus
15.45 G 16
Enebakk - Fjellhammaer
16.50 K. 5.div Enebakk - R1ingen 1
18.05 M.5.div. Driv - Fet 2
Driv - Jar
19.20 Vet.
if

It

Mums
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

a
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JOHN EGIL NILSSEN . 92 85 33

Kommer I
hjemmekonferanse
Ordner alt

Rune Gustafsson, Lena Ericsson og Ulf
Johansson

Bill.pris. Barn/ ungd. under 18 âr og pensjoni ster: kr 50,-,
Voksne kr 100,Billetter til saigs hos Harajama Sko, Flateby, Postkontoret,
Flateby, øyeren Bensin & Service, Flateby, kulturkontoret,
Kirkebygden, tif. 92 60 55 ! 92 6060, Vardeberg Kirkebygden,
ABC - bank Kirkebygden og Ytre, og Ytre Enebakk Bensin &
Service A/S
Billetter selges ogsA ved inngangen fra ki. 18.00.
Art: Enebakk kulturstyre!

Enebakk kulturstyre /
kulturadministrasjonen
innkaller til mote angende fordeling av kulturmid ler, orientering om stønadsordninger m.v.

Sted: Herredshuset I kommunestyresalen
Torsdag 18. januar Id. 19.00
Kultursjefen

I medhold av by om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 har Statens forurensningstilsyn i brev av 15.12.89 gitt K.E. Pukk A/S tillatelse til stØvutslipp og støyemisjon fra et mobilt pukkverk
pa Gran i Enebakk og Ski kommuner.
Tillatelsen gjelder for inntil 4 máneder pa Knut Engers
eiendom gnr. 81, bnr. 660 og 636 i Enebakk kommune og
for resten av tiden frem til 3 1.12.90 pa ny veitrasé til omlegging av riksvei 155 i Ski kommune.
Tillatelsen gjelder fra d.d. og frem til at søknad om thatelse for 5 rs drift er avgjort, dog ikke lenger enn til
31.12.90. Tillatelsen gjelder for en produksjon pa inntil
2000 tonn pr. dag og 200.000 tonn pr. dr. I utslippstillatelsen er det stilt krav som reduserer stØv- og stØyulempene for naboene.
SØknaden og tillatelsen er lagt ut til offentlig innsyn pa
Teknisk etats kontor, Radhuset i Enebakk og Rãdhuset
i Ski
SØknad om 5 ars drift vii bli lagt Ut senere. Dette vii bli
kunngjort i lokalavisen sammen med et utdrag av søknaden.
Tillatelsen kan pakiages til MiljØverndepartementet innen 31.01.90. Klagen som bØr begrunnes, skal sendes
Statens forurensnirigstilsyn, Postboks 8100 Dep., 0032

Oslo 1.

Den tradisjonelle <EFTASVERD>> arrangeres
pa BØndernes Hus lØrd. 13. jan. kI. 19.30. Medlemmer
m/ektefelle, venner, BU og Landbrukslaget er velkommen. Inngangspenger. Damene tar med koldrett.
Arsmøte i Enebakk Bondekv. lag holdes i Gamle Herredsstyresal 22. jan. ki. 19.30. Saker som skal behandles
ma were styret i hende 1 uke for àrsmøtet.
Styret

ENEBAKK KOMMUNE

nA Mjer Ungdomsskole
Søndag 28.1.90 M. 19.00

Enebakk Sang og Musikkrãd

Tillatetse etter forurensningslovens §11 til utslipp fra
mobi!t pukkverk pa Gran i Enebakk og Ski kommuner

Enebakk Bondekvinnelag
FURUVN. 9- 1911 FLATEBY
TELEFON HELE DOGNET

Konsert med
Arne Domnerus

J Statens
forurensningstilsyn
IJIj

Kursstart i
dag 10. januar

Flateby
S amfunnshus:
Ki. 18.15
Barn 4-7 âr
Ki. 19.00
Disco/Freestyle
Ki. 20.00
Swing/Rock
Ki. 21.00
Voksne, hyggedans
Pâmelding pa
telefon (02) 37 94 22

I henhold til Forvaltrnngslovens §38 kunngjØres at Enebakk kommunestyre i mote
18. desember 1989 har vedtatt:
1. Budsjett for Enebakk kommunekasse,
Enebakk Energiverk og Enebakk kommuneskoger for 1990.
2. Betalingsregulativ for barns opphold i kommunale
barnehager er gitt fØlgende tillegg:
Pkt. 8. Foreidre som skylder betaling for mer enn 3 maneders opphold/kostpenger kan miste retten til barnehageplass. (Betalingsregulativ for barnehager fás ved
henvendelse til helse- og sosialetaten).
3. Med virkning fra 1.1.1990 foretas fØlgende forhØyelse
av kommunens avgiftssatser:
Foreldrebetaling I korttidsbarnehagene økes med 23%.
Renovasjonsavgift Økes med 10%.
Arsavgift kloakk Økes med 10%.
Arsaygift septikrenovasjon Økes med 10%.
Feieavgift Økes med 10%.
Betalingsregulativ for byggesaker i medhold av plan- og
bygningslovens § 109 Økes med Ca. 4%.
Betalingsregulativ for kart- og oppmálingsarbeider Økes
med Ca. 4%.
(Betalingsregulativ for renovasjon, kloakk, feieavgift,
byggesaker og kart- og oppmalingsarbeider fas ved henvendelse til Teknisk etat)
4. Fra 1.1.1990 innfØres det purregebyr pa kr 25.- pr. purring for kommunale avgffter, barnehageavgifter og
strØmregninger. For presentasjon av stengevarsel/betalingsoppfordring beregnes gebyr tllsvarende 1/3 av rettsgebyret, f.t. kr 130,-. Videre beregnes morarenter for
strØmregninger som betales etter forfall.

Jijutt
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IF.'wa Ag

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galleri Nygàrd

BIL

A. NILSENS
BILSER VICE

SS

ARIL

Vi ordner LAN
for kjøper/selger

Flateby - tlf. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TORNERUD - Askim

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

KjOpe eller selge
elendom?

Erling Rod A/S

Audi

1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

- T:-'•

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Vestli, 1911 Flateby

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

Konkurransedyktige priser hele âret!

094-14 469.

I

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00
I'.I 'I EIL.AG
>'
NOROL

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

- —

DAME- 00
HERREFRISOIR
SQL - PARFYMERI

Mart-ire. 9.00-17.00
Tors 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enbakk - tit. 9254 13

FLATEBY DAME - OG HERREFRISOR
Drop in eller
time bestiling

Ring
tlf. 92 8049

Apent:
Tirs..-tors,ki.9 -16
kIll -18
Fre.
kI. 9-14
Lor.
Mandag stengt

Enebakk glass
n
*
T",

Alt / glassarbeid

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tit. 92 46 13

SPESIALFORRETNINGER
TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Fast pris
TØmrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

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

NYBYGG TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
Mobil: 094/30 295

mww
(Enebctkk
egnskapskoütor A/S
KQtSKArAKWWM

TIf. 09/92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjertt regnskapskontor

Laste- 09 personbilverksted
pa Rud Industrifelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby - Tit. 09/92 90 90
>'.'>'

utterer alle typer jobber
til en rimelig pris.

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

OIav C. Jensen

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

FRISOR

GLASS

TIf. 09/92 43 40

Erik Kjelgaard

Regnskapskontor

utfører alt i el-installasjoner

BYGG OG ANLEGG

Lennestadvn, 5
1912 Enebakk

REGNSKAP

Hovel Heiaas

Strømshorg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE - PARAFIN - I
AUTODIESEL

mobil.

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

ELEKTRIKER

TIf. 92 81 24

09-92 55 55

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

-A

Roll NssvoId

TIt. 92 48 92

Sa/gav
meda/jeskap og innrammede akvare/lavfrykk
Ogsà kveldstid

KJELL BRENUJORIJ

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mobtlf. 094/11 747

Enebakk rsrleggerbedrift

1911 Flateby - tlf. 92 86 10

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

1liihi Ii.

Alt i innramming

8eviIrgshaver Adv. Helge A Tryt
Fjellee,en 55.1914 Ytre Enebakk
III: 09/92 5570

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Fuil..ui

TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S

BRENSEL

TRINTO VERKSTED AS

Guilmedaije i innramming i 1989

Utsigts rammeverksted

Kontakt:

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.
TIf. 88 16 15

JOHN A. ANDRESEN

Galled - innramming

SVEIN H. HELLER A/S
TIf.88157O

RORLEGGER

sys.adrn
• Regnskap & Forretningsforsel
• Sedriftsrádgivning
SystomAdministrasjon A/S
Gaupeveierr 29
KER.
1914 Ytre Enebakk
711.: (09) 92 48 24-924774.

SKILTER/REKLAME

SØn A/S
MYRFARET2, 1400 SKI. TLF 09-871457
RORLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVOELING
All innen • Sanitar • Varme • rfiotlernlsering
TAN NBE HAN DL.

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

PRODTJSENT av selvklebende
bokstaver - tekst-dekor
BIL- og VINDUSDEKOR
SKILTER og LYSREKLAME

Enebakk Tannteknikk

DEKORtext
1914 Ytre Enebakk
Tif. 9247 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

SPESIALFORRETNINGER

TRAFIKKSKOLE

c,ud alt J6ziWa ,'j .J'(ek. t,z/,r/e,)
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290
* Saig og service av kjøleog fryseutstyr

TAN NT EKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
TIf. 09/92 46 82

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

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

* Hydrauliske slanger og koblinger
Ski Trafikkskole

Enebakk Markiseservice

1400 Ski - tlf. 8737 10

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Kiasse A - Kiasse B
Teo'ikurs - Kjøretimer

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

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

Om nodvendig meter vi
til kjøretimer i Enebakk.

VAKTSELSKAP
KVIIfl( RS

D.FREIIAG&C01
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Eiektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
• Poliklinikk S Rontgen S Kirurgi
S Lab.service S Oppstaliing opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeller

(Skill Ira Fotvn. v/tlyplassen(

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

zJ&zaiama SH
Im 13
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 8374

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
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Heidi

S

e abonnementbetaler

Politirunden
Villainnbrudd
Fra en villa i Borgveien i
Ytre Enebakk ble det
fredag stjâiet søivtøy og
smykker for store verdier.
Tyveriet har sjedd en eller
annen gang mellom ki. 20
og 21.30 pa kveiden. Dc
har kommet seg inn i huset
ved a ta Ut en rute i et kjellervindu, og krabbet inn
derfra.
Lensmannen vii gjerne
komme i kontakt med en
del ungdommer som
oppholdt seg i Borgveien
ved 20 - 21-tiden samme
kveld.

Hytteinnbrudd
En hytte i Tangenveien i
Ytre Enebakk har ogsâ
hatt ubudne gjester. Det
har sjedd i løpet av tiden
fra juleaften, og fram til 6.
januar.
Der er det stjâlet et tvapparat, og gjort en del
skadeverk.

Glad og fornØyd vinner pa handlerunde hos Tores Mat, der hun ogsd er kunde til daglig.
Hjelpsommejenter har hun i datteren Anita 12, a°r(til hØyre), og niesen Kristin pa' 10 a°r. Her
sammen med innehaver og giver Tore Karisen.
Vinner av ãrets matkurv fikk seg en gledelig
overraskelse - hun var nemlig ikke kiar over
at det var mulighet for gevinst blant de som
betalte sitt abonnement for 1. januar.

Det heldige abonnementnummer ble 18813 og navnet som sjulerseg
det er Em my
bak
Bjørnhaug p' Flateby.
Hun har bodd p?i Flateby i
fire ar, og trives godt der.
Sal bra at na satser de pi
egen bolig i Seljeveien. Til
v?Iren blir det byggestart
sier, hun til Vignett.

I grøfta

Dessto hyggeligere var oppgaven, og vi
troppet opp hos Tores Mat pt Flateby, og ble
møtt av en bud kjøpmann - Tore Karisen, som
for andre äret pfi rad star bak førstepremien
som er matvarer for 500 kroner.

Hun er fast kunde hos
Tores Mat, og lørdagshandelen ble ekstra
hyggelig denne dagen.
Medhjelpere hadde hun i
datteren og en niese, og vi
haper og tror at det ble en
ekstra godbit pa jentene.

2. Premie for vare abonnmentsbetaler, og vinner av

hos A/S Linjebygg pa Flateby ble:
Lars ilikia, ødegârdliveien 8 i Ytre Enebakk.
oljeskift

Vi gratulerer!

Bilty yen
Rask, moderne 09 rimelig

re NOTTERBECK
BILVERKSTED

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-9244 14, BERGNINGSBIL 09-92 45 65
Apent 8-16 - onsdag s-a

En Golf GTI 83- modeli
er stjâiet fra Revefaret i
ytre Enebakk. Bilen er
svart med soltak, og har
kjennemerke BL 88770.
Tyveriet sjedde i løpet av
natt til søndag.

Redak'sjon og ekspedisJon:
Nyberg
Posiboks62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
TIf. telefax og eksp. 92 60 04
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgro 4 19 32 98

I iøpet av helgen var det
nok flere som havnet utfor
veien pa d
føret.Da kan man vre
glad man bor i en landbrukskommune, og det
finnes traktorer med drakrefter.
Men ingen har hittii underettet iensmannen. Der gir
de uttrykkeiig besjed om
at ved trafikkuheil der det
er personskader eller
skade pa annenmanns
eiendom. sâ SKAL de
underettes.
Det er det lijemmel for i
Veitrafikkloven, og unnlates det, skal man bøtelegges.

Foig med
I
ncirmiIjoet
LES

Jligni&tt

Privatteletoner:
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35
Journ Oddbjorg Knatiansen 92 85 8
Ann kons Ella M Wenli 92 63 39
Ann kons Solveig Enksen 06/83 72 56

Avisen trykkes : Indre Smaalenenes Avis

1. side pr. mm kr 5.95
Aim. plass pr. mm kr 2.90
TeksIsde pr. mm kr 3.90
innIei.fnal Aub'kkann.: Mandao kI. 12.00
nrrotr ann, Manaag Id. 9.00

Abonnementsprs:
K' 140,-. pr haIvr, kr 280,-pr. àr

