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Deliakernefra Enebakk Vannskiklubb samletforan klubbhuset. Foran fra vensre: Line Tostrup, Thomas Tostrup, Robert Halvorsen og Jan Andre
Delbeck. Bakfra venstre: John ødegaard, Solveig Kjelleherg, Marve Hocksnas, Ingar Pedersen, Tom Olsen og Evy Rusiad.

Enebakk vannskiklubb er aktive som aidri
for. Lørdag arrangerte kiubben " endagskonkurranse " med deltakere fra hele
østlandet. Trick og slalom var grenene det
ble konkurrert i og 3 førsteplasser kunne
kiubben notere seg.
Anne-Grete Lossius
I denne konkurransen var del
samlet folk fra Kongsvingertraktene, Larvik og Asker og

Brum i tillegg til vâre egne
fra Mjer vannskiklubb i Ytre
Enebakk. Kiubben er i stadig
fremgang og del er stor pagang av yngre som ønsker a

lre seg sporten.
Trick og slalom var grenene
del ble konkurrert i og kiubben kunne notere seg bra resultater.
Trick
I trick, seniorkiassen, hâvet
Mads Dahlberg inn 1.-plassen og Ingar Pedersen tok
2.-plassen, begge enebakkinger. I senior darner tok var
Solveig Kjelleberg 2.-plass
mens førsteplassen gikk lii
Lise Elgesem fra Kvelde.

I junior for herrer tok enebakkingene Robert Halvorsen, Tomas Tostrup og Jan
Andre Delbeck henholdsvis
3., 4. og 5.-plassen og i junior darner tok Line Tostrup 4.plassen.

Slalom
Mads Dahlberg gikk ogsâ her
av med seieren i kiassen for
seniorer. Ingar Pedersen fikk
en fin 3.-plass, mens andrepForts. side 8 (1)
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LivbOye montert pa'
Flateby ba'thavn
Gudstjeneste
29ju11 1990
11:00: Enebakk kirke
v/ Helgheim.Olsok stevne.
Omvisning pa Bygdetunet og
fløtegrøt etter gudstjeneten.

Ferre
royker
Majoriteten av nordmenn er
helt røykfrie. Dette viser en
undersøkelse Statistisk sentralbyrâ har foretatt for Statens tobakkskaderâd.
Del kommer [rem av
undersØkelsen at hele 2/3 av
befolkningen er ikke-røkere
og at denne andelen vii øke i
fremtiden, fordi del røkes
stadig mindre blant de unge.
I aldersgruppen 16-24 âr har
røykevanene butt redusert
med 23 prosentpoeng for
unge menn og 8 prosentpoeng for unge kvinner, i Iøpet
av de siste 15 ârene.
Del kommer videre [rem av
undersøkelsen at norske
menn er inne i en røkfri
trend. Mâlingene har aidri
vist sâ fâ røykere som nâ.
37% menn røyker daglig,
10% av og til og 53% av
mennene røyker aidri.
Kvinnenes røykevaner er
derimot uendret fra tidligere.
34% røyker daglig, 8 % av
og til, mens 58% av kvinnene aidri røyker.
Nâr del gjelder forbruket
viser undersøkelsen at stadig
ferre forbruker stadig flere
sigaretter. Dette kan forkiare
at en ikke finner en tilsvaren de nedgang i det samlede forbrukel. Forbrukveksten pr.
røyker har bi.a. sammenheng
med den Økende markedsandelen for svakere sigaretter
og rulletobakk.
Undersøkelsen er basert pa
ârlige intervjuer av et utvalg
nordmenn i aldersgruppen 16
-24 âr.

Gever
mot bat
Ingen kom til skade etter at
det ble Skutt med tuftgevr mot en bt pa Lyseren pa grenseIt mellom
Spydeberg og Enebakk ved
17-tiden søndag. En 12Anna hadde avfyrt skuddene, men politiet betrakter
hendelsen som harmlos.

Marit Janne Rod og Geir Arne Nordtjord
Giftet seg i Marl Kirke den 26. mai. Vi gratulerer!

Livbøye gitt av forsikringsseiskapet Storebrand er nâ
montert pa Flateby bâthavn.
Ivar Tjelland fra Storebands
Lillestrømkontor opplyser at
bâthavna er godkjent som en
sikker og god havn av sdskapet. Derfor har man gitt
havna Iivbøen og i tillegg gis
del 15 % rabatt pA bAtforsikring til alle som har bAtplass her.
Stein Lysaker, sekretr i
Flateby BAtforening, kan forlelle at det er 72 bAtplasser
pA havna. BAtforeningens
medlemmer benytter havna
litt pA omgang sA rundt 100

gratuleres med dagen som var den 20. juli. Se opp for
undervannsskjer!! Hilsen W-gjengen.

UlleväI sykehus 8.juli:
En stor lillebror til Jørgen og Martin.
Inger Lise Smith Jacobsen og Jørn Olav Thorshov
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bAte har plass her i løpet av
sommeren.
Redder liv
Lysaker understreker at del
er viktig at livbøya fAr henge
i fred. Bøya kan redde liv og
mA ikke røres uten at det er
nødvendig.
Lysaker kan fortelle at det
er lite herverk og tyverier pA
bAthavna. Noe smAtterier er
butt borte, men man har vrt
forskAnet fra større tyverier
og brAk. Han regner derfor
med at den viktige livbøya
fAr henge i fred.

Annonser leses
av folk flest

Den gridige minibanken
Minibankenc er ikke bare
grdie, xnen dc kan ogsâ ta
[eu. En underskeise viser at
ovcr 30 proserit av cierne av
minibaii1kort har en eller flern
ganger opplevc at minibanken
spiser opp betalingskorlet nAr
det blir stukket inn. Men del or
ikke bare i bankene kortene gir
problerncr. Ogsâ pA bensin-

stasjoner og i butikker kan del
oppsta pinuige situasjoner Ut
fra bru}zen av plastkort.
Forbrkerrapporten vicr nemlig at over ti prosexit bar vrt I
den ubehagelige situasjonen at
de ikke bar hatt penger igjen
pA kontoen itAr dc star i kassa
og skal betale. Er det cia man
kommer tl kort?

Job-
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Sal.

~akat
Pfrygg

62,6-9
Vi forbehoicler oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg etter beste skjønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen ma ha navn og adresse

hos Gud

Tross motstand og angrep fra mange hold, er David rolig i tillit
til Gud. "Jeg skal ikke rokkes,' sier han.
Han er trygg for sin egen del: "Bare i hap til Gud vee r stille, mm
sjel, for Ira han kommer mitt hap." I salme 121, som er Davids
mest kjente, leser vi: "Jeg løfter mine øyne opp til tel1ene, hvor
skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren,
himmelens og jordens skaper".-Se han slumrer ikke og sover
ikke, Israels vokter.
Stundom ser del som Herren ikke følger med i det som skjer.
Onde mennesker kan lure fram og gjøre stor skade. Guds navn
kan bli spottet p.g.a. dârlig oppførsel av kristne. Hjelpesløse og
fattige kan lide under plager fra overmodige og egenrädige
mennesker.
Guds kvern maler sakte, men den maler. I Guds time skal all
settes i rett perspektiv. Rettferdigheten skal seire til sist.
Sett lit til ham til enhver tid, dere folk!
Utløs deres hjerte for hans âsyn! Gud er var tilflukt. Sela!

Olav StrØin

Hva slags folk far ledende
stillinger I det offentlige!
Revita, de arbeidslediges firma I Enebakk har del stâtt
skrevet sApass mye om at jeg
ikke skal utdype det nrme
re.
Det hele starlet i fjor host.
De arbeidsledige i kommunen ble invitert til et mote
for a diskutere hva som
kunne gjores med situasjonen. De som innkalte til
motel var ordfører og nringsradel i kommunen, EHHI, meringssjefen i fylket og
leder av arbeidskontorei pa
Nedre Romerike.
En gjeng optimistiske sjeler
satte igang det møysommelige arbeid det var A
bygge opp et firma, etter
bare godord og positive
utspill fra de ovennevnte
instanser. I dag snarl et Ar
etter sitter vi igjen med
mange spørsmAi og mange
erfaringer rikere. Hva var
vitsen sA lenge ingen vil
stOtte opp med PENGER! Vi
fikk nktignok noe av kommunen, og en slant av nringssjefen i fylket, men pa

-

-

Arets utstilhing:

" GrØnt er l iv"
Verken i hagen, baikongkassen eller vinduskarmen
vil vâre gronne venner Irives
uten omsorg. Derfor ma vi
vite hvordan. Tar du med deg
familien en tur til Hellerudsletta og besøker utstillingen
"Grønt er liv" en dag i tidsrummet 29. august 2. september, vii dere fâ en dag
som bade dere og deres
grønne venner sent vii
glemme.
Selv de med sâkalte grønne
fingre kommer til kort hvis
man bare klor seg i hodet
med dem. Pa den store hageog bomiljøutstillingen "Gr0111 er liv" pa Hellerudsletta
kan du og familien oppleve
innholdsrike dager. Der star
all ekspertise innen "de
grønne fag" parate til a gi
râd, og muiighetene til a f
med seg nyheter hjem er
ogsä store. Nâr Norsk
Gartnerforbund, Del Norske
Hageselskap og Det Kg!.
Seiskap for Norges Vel inviterer, kan du fâ svar pa
ethvert tenkelig spørsmâl.
-

Balkong-hagen
Størrelsen pa en balkongkasse begrenser sjeiden dine
muligheter Iil a skape grønn
trivsel. Som regel kommer
man langt med litt fantasi og
kunnskap om hviike planter
man bør velge. Pa utstil-

lingen vil du oppdage at man
har halt deg i tankene. Her
vii du se et rikt utvalg av
planter bade til vinduskarm
og balkong. Tror du for
eksempel at det er mulig a
kunne plukke br eller høste
frukt pA din egen baikong?
Pa He!lerudsletta vii du fâ
svar pa dette og mange andre
sporsmal, samt tips om alle
muligheter som finnes.

langt nr nok. I dag blir
firmaet lagt ned fordi
INGEN er viilige til a gi oss
10 ore!
Hva mente dere a oppna for
snart et Ar siden? Trodde
dere at vi kunne klare all
siden vi alikevel var blakke?
Selv dere mA innse at om
man mottar trygd sA ma man
aiikevel ha midler til Iøpende
utgifter. Det koster penger a
drive en bedrift! Hvorfor
følger dere ikke opp det dere
har starlet?
Enebakk kommune og andre instanser her i bygda vil
jeg holde utenfor disse angrep. Del er ikke disse vi den
senere tid har forhandlet
med, men Akershus Fyike og
Staten. Null respons! De har
ikke penger! (vilje?)
ForstAr dere ikke at dere ga
oss et hap for deretter A
trampe oss ned!
Siste uispill kom fra nringssjefen i fylket. De kom
drassende med en kar Ut til
oss, ansalt for a markedsføre

Romerike som nringsen kar uten maromrAde
kedsbakgrunn og med null i
toppen. I tiilegg var han
negativ til hele Enebakk
kommune. Av kommentarene han kom med kan nevnes: Hvem gidder A bade pA
et sled som heter Myrdammen? (Han trodde stedet
lA i Enebakk, men del tilhører Rlingen). I var kommune sa han ikke en positiv
ting: —Den fle lAven
(prestegardslaven) mA rives,
og hvorfor har dere ikke ryddet opp pa bilhoggingspiassen. Sanne folk ansetter
fylket, og i tillegg var det
visst meningen at mannen
skulie komme med noe positivt til oss!
Firmaet vArt biir na nedlagt.
Here mister na del eneste
alternativet man hadde til a
gA arbeidsiedig. Jeg venter
nA pa svar fra det offentlige.
-

Arbeidsiedig

Fra gamle dage..9.

Hagen Ira A til A
Hvor mange av oss har ikke
halt lyst, men ikke lord a
flytte et tre i hagen som
enten har vokst seg for stort
eller fordi det star for tell
opptil et annet tre som vi he!ler ikke vil hugge ned. PA
utstillingen vii du av fagmannen fâ vite hva du kan
gjØre, samt gi rad om hvilke
Ireslag man bør velge til de
forskjellige plassene i hagen.
Utstillingen tar for seg
hagen fra a til A. Her far du
vile hvordan du legger
brostein i ulike mønstre,
hvordan man murer i skifer,
monterer kantstein og legger
hel!er. Her vises del eksempler pa hvordan man lager en
triveiig utestue, og hvordan
utepeisen skal bygges.

Forts. s. 12

Dctte bildet er na 100 Ar.
Det viser harbersalongen til
Johan Bratii og er Ira Ca.
1890. Forretningen 15 i Brugata i Oslo. Den cksisterer
forsavidt enda. Johan soigte
den til sin barhcrsvcnn Johan
Dahl, og nu er 3. gcncrasjon
Dahl der..
Men vcicn var kort Ira
husmannsstuc-Nordlj i Ekebcrgdalcn og tyrstikkarhcid
er hos Jøiscn, lii barbermestcr i Oslo.
I folkclellingen for 1871
1nner vi en familic hoende
pA Nordli. Det var husfaren
-

seiv Nils (f. 1816) og hustru
Marie Encrsdattcr (f.1835)
Nils serkul!barn lngvald Nilsen, (1853) Manes barn fra
første ekteskap: Johan Johnsen, (1858) Karoline Johnsdatter (1861) Elise Johnsdatter (1864). Ektcfellenes
barn: Ludvig Wilhelm (187 1)
og Hans Jorgen (1875). Familien d.v.s. Nils, mA pa et
tidspunkt ha bodd pA Bratli,
fordi de da de i 1888 flyttel
til Oslo bk med seg navnct
Bratii. Noen Ar sencre tinner
vi haivbrødrcne Ludvig og
Johan som harbermcstre i

hver sin salong. Wilhelm i
Hegdehaugsveien og Johan i
Brugata. Som halvbrodre var
dc to svar1 ulike, men ogsa
ganske like med hensyn Iil
omsorg for andre. Ludvig var
eldstcbror og søndagsskoiehestyrcr i Filiadclfia og en
nar venn av Barati. Han tok
seg av de Andelige hehov i
tiden, mens Johan bk seg av
del timelige. Fra sin salong i
Brugata utøvde han en sbor
sosial omsorg. Han sor get fo r
at de mest forkomne og
vanskeligsstilte fikk hjclp til
mat og klar.
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Velkommen til

Enebakk
Dyrekl inikk
Enebakk Dyreklinikk er
nA etablert I Strømsborg & Enersens nye
lokaler i Kirkebygda.
Veterinrene Nina
Fjerdingby og Tone
Varegg ønsker alle som
bar et stort eller lite
kjeIedyr velkommen.
Anne-Grete Lossius
Det er 2 darner som driver
veteriiuervirksomhet i kornmunen. I tillegg til a reise
rundt pa gârdene for A ta seg
av større dyr har de starlet
klinikk for kjeledyr.

Vaksinasjoner
Dc har vert i sving i de nye
lokalene en periode, og kan
fortelle at del var stor pAgang
pA vaksinasjoner av hunder
for feilesferieñ satte inn. For
A Ia med dyr blant annet til
Sverige kreves del vaksinasjonsattest.
Dc har fast kontortid hver
formiddag, men del er fuilt
mulig A avtale tid til andre
tidspunkt. —Vi tar imot folk
bade pA kvelds- og dagtid,,
opplyser veterinrene. En av
dem vii vre tilstede pA kontoret stort sett hele dagen,
mens den andre reiser rundt
pA gArdene.

Tone, til i'enstre, og Nina ifull sving med behandling av Ringo - en 10 Or gamnmnel d;'ergbuhund.
Akutte tilfeller
De har ogsA bedre tid Iii A Ia
seg av akutte tilfeller nA nAr
de er 2 om A dele pA opp-

Enebakk invitert til deltagelse
I Bygdeturisme -prosj ektet"
Enebakk kommune har
fitt iflvitaSjofl fra
Akershus fylkeskommune om .delta i
prosjektet 'Bygdeturisme I bynere
omrider". Hvorvidt
Enebakk skal delta i
prosjektet vii avgjøres I
tiltaksnemda mandag.
Pros jcktct er et samarbeidsprosickt mellom fylkeslandhrukskontorct for Oslo og
Akershus og Akcrshus fyIkcskommune gjcnnom kutur
og rnuringssektoren.
Aurskog-Høland og Nes har
vart forsØkskommuner for
utviklingen av bygdeturismen i Akershus siden prosjektstartcn 11988. Det gcograllske omrAdct for prosjcktct vil
nA bli ulvidet til ogsA a
omlatte blant annet Enebakk.
For A kunnc styrc
rcssursbruken mot lønnsornme etahicringer innen hygdcturismen har prosjcktcl vaigt
Ut lire hovcdsatsingsomrAder
Disse er villmarksopplevclse,
gArdsturisme, kultunsmc, og
formidling, salg og markedsføring. Dc tre førstnevntc
antas A vre omrAder hvor
Enebakk kommune har stØrst
sjanser for A iykkcs.
Prosjektet skal ha en
prosjckticder i full stilling
som vil smarbeide med en
tverrfaglig sammensalt rAdgivnings og styringsgruppc.
Prosjcktct pAlcggcr kom-

gavene. Dc stAr pA døgnet
rundt sA del skulie ikke by pA
vanskeiigheter A nA dem i en
krisesituasjon. Mobiltelefon
er ogsA innsallert. —Det er om
flatten ting skjer, sA vi mA
ofte opp da, kan Tone og
Nina fortelie.
Mange oppgaver
Det er kuer og griser del er
mest arbeid med. Del er en
del sykdommer hos disse jurbetennelser og fødselshjeip er "vanlige" problemer.
Enkelte hunderaser har lett
for A fA hofteleddsiidelser.
Dette gjelder blant andre sb re, tunge hunder og hunder
med spesielle bygninger.
Avliving av kattunger er
ogsA en del av hverdagen.
Tone fortelier at del hender at
katten mA fA P-piller oftere
enn en gang pr. uke. Spesielt
er dette viktig A følge opp pA
denne tid av Aret. —En del
katter mA ha piller hver 5.
dag, opplyser hun. Ellers er
del fuilt mulig A gi katten
sprøyte hver 4. mAned i sIcdel, men denne metoden er

heller ikke 100 % sikker.
Eggestokker pA katter har
butt fjernet, men del anbefa les ikke.
Restriktive
Norge er et restriktivt land
nAr del gjelder A bruke kunstige medikamenter pA dyr.
Veksthormoner og lignende
blir ikke benyttet hos oss.
Antibiotika
brukt- en -del

-

nelse, men del er streng kontroll bAde pA kjøtt- og melkeprodukter sA del er ingen fare
forbundet med dette.
Avkapping av haler pA spesidle hunderaser er ogsA forbudt i Norge. Avkapping blir
kun foretatt hvis halen er
deformert etter fødsel. Likeledes er del forbudt A klippe
Ører - noe som var tillat for
noen Ar tilbake.
Nina og Tone opplyser at del
om kort tid vil bli innstaiiert
rønkenapparat pA klinikken,
og etterhvert vii ogsA forskjellige typer mAleinstrumenter installeres.

Bahkontroll med
godt resultat
Lørdag avholdt Enebakk
Icnsmannskontor en sekstimers rutinekontroll pA Lyse
-ren med godt resultat. Dc
Ileste holdt maksirnurnsgrensen pA femhesters motor.
Kull to ble anrneldt grunnet

for stor ytelsc pA motor,
mens 20 fikk muntlige pAlegg om registrering og kjennetegn pA bAt. Det sistnevntc
mener politiet er 111 eicrens
egen gunst dersom bAten
driver fra land.

3 personer pgrepet
Kuliurismne i kunst, husflid og brukskunst antas a vare
en av de fire hoveornradene innen prosjektet hvor
Enebakk har stØrst sjanse for a lykkes
munen en ulgift pA 35.000 skal dekkes over tillakskroncr, som elter forslaget nemdas budsjelt for 91/92.

Lensmannskontoret kan opplyse at 3 personer nA er pAgrepel siktet for en rekke innbrudd foretatt i biier og villaer
i Ytre Enebakk. 2 gutter og 1 jente i 20-Arsalderen Sitter nA
varetektsfengsiet for 4 uker i Folio. Ingen av disse er fra
Enebakk. Det er flere pouitikammer som har samarbeidet i
saken og en del tyvegods er besiaglagt.
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Flatebymann foran NM i hangglidning:

laper pa en femteñde-plass

Terje Hallandfra Flateby foran NM i hangglidning. Mclet er en god feintendeplass.
Flateby-mannen Terje Halland er denne uken representert I de dristiges mesterskap NM i hangglidning. Mesterskapet star tet lørdag, og fortsetter
en uke fremover I Nore og Uvdai ved Kongsberg.

Lisbeth Wile
—Hvis du vii vre med opp
kan du ta et bilde av Flateby
fra lufta, sier Terje Halland.
Men ulykken sist heig satte
desverre en stopper for den
turen. Om han er redd? Nei,
sAfremt man har funnet Arsaken til ulykken er del intet
A frykte, mener Halland. Sikkerhetsrutinene vii bli nøye
fuigt heretter. Dessuten har
del vrt fA uiykker innen
hangglidningsporten de siste
arene. I fjor var del en skade
med yang men, for del mA
man heit tiibake til 1980 for
A finne en ulykke.
Terje Halland har drevet
med hangglidning i over fern
Ar. Han er medlem av Oslo
hanggliderklubb, som er
landets største og er bill av
basilien, som han sier. All
ferie og fritid tilbringes høyt
i del himmelbiA. Enten del er

over øyeren, Jotunheiem,
eller i Aipene. Men selve
treningen foregAr pA bakkepIan i form av iøpeturer og
styrketrening.

konkurranser. I fjor ble han
nummer 24 i NM og i Ar er
han en av de Atte som er tall
Ut fra Oslo krets til A delta
Selve NM har en kvote pA 60
deltagere. Over Aret konkurrerer Halland i Norway Cup,
hvor han mA igjennom syv
ulike lop. Han har deltatt i tre

hittil i Ar og ligger pa syvendeplass sammenlagt.
—Selve konkurransen Ican
sammelignes med orientering i luften, forklarer Terje
Halland. Man far en rule
man skal fly og for a bevise
at du har vrt pA de ulike

punktene, tar du et bilde.
—Fotografere fra en hangglider?
—Ja, jeg slipper bare taket og
fotograferer i vei! sier dataselgeren fra Flateby, som
hAper pA en femtendeplass
etter endt dyst.

"Føles som det erjeg
som flyr"
Hvordan del føles nAr man
henger 3000 meter over oss
jordboere?—Helt herlig, sier
Halland, —den føieisen er helt
ubeskrivelig. Det føles som
om del er jeg som flyr. Man
blir pA en mAte i ett med
naturen.
- Og du har ikke en gang et
snev av høydeskrekk?
- Høydeskrekk? —jeg mA
innrømme har høydeskrekk
nAr jeg star pA kanten av et
stup, men sA fort jeg far pA
meg vingene føler jeg meg
trygg.

Nummer 7 sammenlagt
Terje Halland driver aktivt i

Jotunheiinen, 2800-2900 In. over havet, fotograferl av Terje Halland fra hangglideren..

Ignitt
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Norge tl*dll*g ute
med super-flaske
Norge blir det tredje land i
Europa som tar i bruk den
nye "miljøflasken' for mineralvann. Og vi er først i
Norden med den nye emballasjen, som er returfiasker av
plast, forteller bryggerinringens blad Innblikk.
Den blir tatt i bruk som halvannen liters mineralflaske.
Det blir ogsâ pant pa den, og
flasken vil gâ inn i tapperienes retursystem.
Miljøflasken har en rekke
fordeler fremfor glass. Den
veier nesten ingen ting, den
er ressursvennhig i produksjon, er uknuselig og forurenser ikke. Den er fremstilt
av et rent kullvannstoff som

forbrennes til kulisyre og
vann.
-Det norske pante- og
retursystemet er hell pa topp
i verden med en returprosent
pa rundt 98. Den nye flasken
vii bedre forhoidene ytterligere og markere norsk
bryggerinring som en
foregangsindustri pa miljøsiden, sier adm. direktØr Odd
Einar Foss-Skiftesvik i Norsk
Bryggeri- og Mineraivannindustris Forening. Han
legger hI at det nok vii bli
tappet ogsa 01 pa de nye
flaskene, men en ytherligere
produktutvikling ma til for a
tilfredstille ølets strenge krav
til emballasje.

Pa'j akt etter TutAnkh Amons 01
Melloin 20 og 30 par danser i dag aktivt i leikarringen Ignar. I dr kan defeire sitt 25
a°rs/ubileuin. Bildel er hentel fra jubileurnskalenderen
Dansen gãr over hele
bygda i august màned.
Fra 9. august og fire
dager til ende vii leikarringen Ignar markere
sitt 25 firs-jubileum
Lisbeth Wile
Gjester fra 1:1cm og nar vii
varc mcd pa i scile large pa
arrangementel i hegynneisen
av august. Ledcr for leikarringen, Arild Degrum, kan
opplyse at folkcdansgrupper

fra Estland, Danmark og
Sverige har takkct ja til a
komme, mens man enda
venter pA svar fra Portugal.
Med lorhehold om endringer
i programmet kan Degrum
rope at det heic starter med
en "hii kjcnt kvcld' hvor del
hl.a. blir hclgriii av lam.
Dagen ciler vii del hii hoidt
en ollisteil veikomst fra kom
-munens side og sightseeing
for gjestcne.Samme kveld vil
de hoide en gjesteopplrcden
pa Strømmcn kino.

Lørdag den 11. august vii
ogsâ enebakkingene fâ mote
gjestcnc. Hele ettermiddagen
vii dc underhoide pa forskjellige steder rundt om i bygda
og pa kvclden blir del jubileumsfest pa Mjar ungdomsskole. Laget hans Krcstof Icr
spiller til dans og aile er ye!komne.
Leikarringen Ignar bestâr i
dag av mellom 20-30 aktivc
par og en rckke passive mcdlemmer. Barnegruppa bestâr
av Ca. 120 medlemmer,

Nye tiltak for vern av ferskvannskreps
Den europeiske ferskvannskrepscn er truct av utrydding.
Dc norske bctandcne er blant
de Ia som Iortsatt er levedyktige, men krepspesten
sprer seg ogsA her i iandct.
Dette lcgger et spesielt ansvar pa Norge. Et utvalg
nedsatt av direktoralet for
naturlorvalining og Landhruksdeparlcmentct 1orcsltr
hl.a. utvidel fredning og
Ilylting av krepshestander for
A hindre utrydding.
I Norge er fcrskvannskrepsen naturlig uthredd i dc
sør-østlige delenc av landet.
Krepspesten, som i mange
tiâr har herjct krepsbestandenc i Europa, kom til Norge i
1971. Hele Glomma sør for
Braskereidfoss er nâ rammet
og i fjor sommer nâdde
pesten et av de beste kreps-

vassdragenc her i landet,
Haidcnvasssdraget.
Del ble innført et generelt
forbud mot krepsing i

Blotter i
rod kano
Enebakk lensmannskontor
fikk søndag melding em at
en eldre mann hadde blottet seg for to barn i seksarsalderen ved øyeren. Mann
-en hadde kommet padletide naken til stranden og
spurt em A fA bade med
barna. I følge lensmanns
kontoret hadde ikke barna
føIt seg truet.

Akershus, Østfold og Hedemark i 1987. Dette lbrbudet
vii nâ hli ulvidel til a gjelde
andre fylker. Desinfeksjon og
tørking av fiskeredskap og
annel utstyr foran en ny
sesong, er spesielt viktig.
Import av akvariekreps har
vart forbudt siden 1988.
En bedre overvâkning av
krepsvasssdragcne ma til for
a se om pesten sprer seg og
for a eventuebt bygge opp
nye hestander. I Glomma er
det gjort fomsøk pa utsetting
av fly kreps.
Et aktuelt sikringstiltak for
A ta varc pa trua bestander er
A llyttc kreps til iokahleter
utenfor del vanlige lcvcomrâdct, i god avstand Ira
vassdrag som er intisert av
krepsen.

Hva slags 01 drakk farao TutAnkh-Amon og den skjønne
Nefertite i Egypt for tre tusen
âr siden? Gjennom et treârig
forskningsprosjekt hâper man
nâ a finne Ut nøyaktig hvordan
detle ølet ble laget og hvordan
det smakte, forteller bryggerinringens blad, Inblikk.
Del var et britisk bryggeri som
fikk ideen og har nä fâtt med
seg det ansette Egypt Exploration Society pA A grave Ut TutAnkh Amons kongelige bryggeri og bakeri. Hvis analysene
av Ølrestene lykkes og ølet
smaker godt, vil man prove a
brygge del pAny!
—Men det er lite trolig at Ølet
dukker opp pA pubene, selv om
del ikke em helt utenkelig, sier
direktør Jim Merrington ved
Scottish & Newcastle Breweries.

Brygget pa brød og 01
Ekspedisjonen vil lete ether
del gamle bryggeriet i oltidsby

-en Tell-el Amarna, 30 mil sØr
for Kairo. Der bygget dronfling Nefertite et tempel, og i
tilknytning til dette ble det
oppfort et kombinert bryggeri
og bakeri. Hennes mann, farao
Akhnaton regjerte mellom
1333 og 1323 f.Kr.
—Pyramidene ble bygget pA et
kosthold som besto av brød og
l. Del fins et veggmaleri som
viser Nefertite idet hun heller
01 gjennom en sil for A fierne
brodklumpene, sier ekpedisjonens leder Barry Kemp.
Forskerne vii undersøke restene av Eoyptisk 01 i krukker i
museer bde i Europa, Amenka og Egypt. Man skal ogsA
prove A analysere brødet som
ble bakt for A fastslA nøyaklig
hva det bestod av og hvordan
del ble bakt.
—Vi skal ha i bruk del tyvende
Arhundrets teknologi for A
identifisere smakstoffene og
komme frem til en oppskrift.
Deretter skal vi prove A brygge
Ølet, sier Jim Marrington.

Pâ j akt etter
it
Opfi*mister
Nieringsradet etterlyser
Optimist-kandidater.
"Optimisten "er
rneringsrAdets pris til
ârets bedrift. Prisen ble
opprettet i 88, og første
gang forsøkt utdelt i 89.
Det kom imidletid ikke inn
forsiag pA nok kvalifiserte kandidater, og derfor ble ingen pris
tildelt i fjor.
- NA forsOker vi oss igjen, sier
NringsrAdets sekretr Kari
Elisabeth Morbech. - Jeg er
overbevist om at det finnes flere aktuelle kandidater til den
pnisen blant bygdas bedrifter.
Og vi oppfordrer derfor folk

til A sende inn forslag slik at vi
kan fA tildelt piaketten i 1990.
Fristen for a komme med forslag er satt til 1. oktober.
Dermed skulle folk ha rimelig
god lid til A komme med gode
og vel funderte forslag.
Prisen til arets bedrift bestAr
av en plakelt utformet av en
lokai kunstner.Prisen kan gis,
bade til enkellpersoner, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner, og bedrifter innen alle
bransjer er aktuelle. FormAlet
med prisen em A høyne kvali teten, og servicenivAet i nringslivet, og samtidig heve den
generelle kunnskap om nringene i kommunen.
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Ta d e ms", Y kl-inl 9 — en fin
aktl*vl*tet for funksjonshearnmede
Stein Lysaker, enebakking bosatt pa Flateby, er en
aktiv mann pa mange omr?ider. Tandemsykling for
funksjonshemmede er en av de mange aktiviteter
han er engasjert 1. —Det er en hobby som gir mange
gleder, for teller han.
Anne-Grete Lossius
For rundt 15 är siden gikk
del fØrste Ridderrittet av stabelen. Erling Stordal var en
av initiativtakerne her. Dette
er et sykkelritt som gar fra
Ridderspranget til Beito - en
strekning pa Ca. 6 mu. Mennesker med alle former for
funksjonshemming, og fra
mange nasjonaliteter deltar.
øg1nd sykkelfabrikk produserte 50 tandemsykier til
del første rittet og Lionskiubber over hele landet fikk
tilbud om a kjøpe disse.
Lysaker er medlem av Enebakk Lions Club, og del var
gjennom dette tilbudet han
fikk interesse for tandemsykling. Sykling hadde han
drevet med i mange âr, og
denne form for sykling synes
han var et meget goUt tiltak.

Lions
Enebakk Lions Club kjøpte
en sykkel - en 3 girs kombitandem. Siden har del butt
flere og i dag har kiubben 3
sykier pluss 2 rammer' som
Lysaker uttrykker del. Han
har selv bygget opp 2 av syklene da disse ble kjøpt for en
rimelig penge som "vrak", og
har planer om a bygge en ill
av "rammene" han har stâende. Sykiene har vrt
benyttet pa alle senere Ridderrenn og Lysaker har deltatt hvert âr.

61 ãr og blind
Lysaker fikk for noen ar tilbake kontakt med en dame
fra Moss som Ønsket a sykie

- 61 âr gammel og blind: full
av pâgangsmot og livsglede.
Disse 2 har syklet mange ritt
i sammen. De har deltalt i
Norgesmesterskap og vunnet
2. og 3.-plassen, de har vrt i
Nederland, og i vâres deltok
de i et mesterskap i Ski - en
liten sykkeltur pa 6 mu.

135 ãr
For 3 âr siden holdt Lions
riksmøte pa Hamar. For a fâ
litt blest rundt denne form
for sykling syklet Nils 'Wiik
Ira Enebakk og Knut Haslemo fra Larkollen fra Strommen ill Hamar. —De 2 tilsammen var Ca. 135 âr, sier
Lysaker. Del var litt av en
bragd.

Stor hastighet
Ridderrittet gikk de første âr
fra Beito til Ridderspranget.
Syklistene kunne komme
opp i 90 km. i timen ned
Valdresfløya, noe som ble i
raskeste laget, sâ derfor gâr
rittet nâ den motsatte vei. En
korl etappe blir syklislene
ogsâ transportert. Ellen
Lysaker, som kjører følgebil,
kan fortelle at hun en gang
var sâ redd for den høye
hastigheten at hun kjørle
foran sin mann for a bremse
ham ned, noe som heller ikke
var srlig bra og kunne ha
for( til ulykker.
Lysaker har syklet med
mange nasjonaliteter. Han
forteller at han en gang hadde med seg en tysker. Denne
hadde aidri syklet tandem
for, sâ en del problemer oppsto i starten, men etterhvert
Stein Lysaker og kona Ellen. Stein er ci oerskudds,nenneske som ,tkker del ineste, men ikke liten lijeip
av kona SO/n stiller opp der dci trengs.

GRATULASJONSKUPONG
La bygda ta
del i dine
sma° og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Gratulasjonen gjelder:
NJavn
Adresse:
Postnr./sted:
Var aciresse: Vignett,. Postboks 62, 1912 Enebakk
Gratulasjonene ma vre 055
hende senest mandag kI. 12.00

gikk del kjempefint. En
annen gang hadde han med
seg en ung gutt som ble sâ
ivrig at de matte binde ham
fast til sykkelen. —Armer og
bein gikk til alle kanter, sier
Lysaker, og legger til at del
ikke bare er syklingen de
skal ta seg av. De skal ogsa
fortelle hva de ser pa turen,
hvordan de ligger an og all
annet som skjer. —Del er
slitsomt men veldig morsomt, og vi far mye igjen for
innsatsen. De handikappede
har et utrolig pâgangsmot, er
blide og fornøyde og gir oss

mye. Dette uttaler Lysaker,
og legger til at del er stor
mangel pa piloter, noe som
gjør at mange handikappede
ikke far dette tilbudet.

AHsidig kar
At Lysaker er et overskuddsmenneske er hevet over tvil.
Han syklet Tronheim/Oslo
for 10. gang i fjor, og mange
andre nIt har del blitt opp
gjennom ârene. I tillegg har
han nâ vrt aktiv tandemsykler i 15 âr. Del krever
mye trening kan han fortelle.
Etter endt arbeidsdag tar han

seg ofte en liten svipptur pa
sykkelen til Lillestrøm for a
"slappe av" lilt. Del bun mye
sykling i helgene - lange
tuner skal del vre noen vits
i treningen.
Men sykling er bare en av
hans mange hobbyer. I tillegg er han frivillig med i
brannvesenet, sekretr i batforeningen, aktiv i Lions,
politiker - og han sysler litt
med heimvernet. Da Vignett
var pa besøk var han i full
gang med a bygge garasje kanskje fordi del ble litt for
stille for ham i fellesferien?

car
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LODDRETT

VANNRETT
Janne Gustavsen 11 fir, til venst,t', og Marie Olsen pd 6 r stortrires ndr de kan ta en skitur til vanns
Enebakk Vannskiklubb seiler
i medvind om dagen. Kiubben har nA rundt 150 med lemmer, men tallet øker stadig. Sr1ig blant den yngre
befolkning er sporten p0pu1r. Tom Gustavsen som
sitter i styret i kiubben kan
fortelle at de trener hver dag
fra U. 1500 til 2100. Del er
den tiden de har fAtt tilsagn
av kommunen til a trene pa.
Enkelte ganger er dette for
liten tid, og sr1ig nA som

del strømmer pa av ivrige
ungdommer som ønsker a
lre seg sporten.
I konkurranser blir deltakerne dell opp i 3 kiasser.
Ti! man er 14 Ar konkurreres
del i den yngste kiassen,
De!fin. Junior del âret man
fy!!er 15, og Seniorkiassen er
fra del Ar man fyller 17. sa i
denne sporten er del mange
unge seniorer. Det er ingen
nedre grense for a delta i
konkurranser, men Gustav-

sen forteller at de frarAder
de!takelse der de mener del
er pa sin p!ass.
Det yngste aktive medlemmet er Marie Olsen pa 6
Ar. Hun synes del er veldig
mono A stA pa vannski, men
foreløbig holder hun seg pa 2
ski. Janne Gustavsen pA liar
stAr fint pA en ski. Foreløbig
har ingen av disse deltatt i
konkurranse, men del er nok
ikke sA !enge til de ogsa far
sjansen.

Vaktrnesterleilighet blir trygdebolig
Vaktmesterleiligheten ved
Rustadiun tzygdebolig i Ytre
Enebakk stAr nA toni. Boligen har tidligere blitt
foreslAtt omgjort til trygdelefligheter, men dette ble
avslAtt med begrunnelse i at
Man mente del var best A ha
en fast vakirnester pA stedet
Ut ifra trygghetshensyn.
Vaktmesterfunksjonen har
etterhveri butt overfrt til

amhulerende valctmester.
Helse- og Sosinistyret foresiAr overfor Formannskapet A
omgj 're vaktmesterboligen
til 2 trygdeleiligheter. IDette
med bakgrunn i at del er stor
mangel pA stike leiligheter I
kommunen. Del er kun pA
Rustadlun fast vaktmester
bar vart ansalt de senere Ar
og ordningen med ambulerende vaktmester har fungert

Propan er
brannfarlig!

brent. Brannvesenet hadde neppe
nAdd frem i tide, mente tilskuerne.

Publikum rnerket seg at propantlasken ikke eksp!oderte. Da
trykket i beholderen ble for stort i
den sterke varmen, Apnet sikkerhetsventilen seg og slapp Ut en
here meter lang i!dflamme. Dette
gjentok seg inntil flasken var torn
for propangass, skriver Demokraten.
Publikurn pA Oven i Râde fikk
en !evende demonstrasjon av
brannfaren pA campingplassen,
da varabrannsjef Per Engan tente
pA en gammel campingvogn. Det
gikk bare 15-17 minutter for vognen pA del nrmeste var bell ned-

Feulstad
gror igjen
Feu!stadsundet i Vansjø var i
ferd med A gro igjen for 12 Ar siden. I dag er sundet over 50 meter bredt. Forkiaringen er at hele
Vansjø bar gjennomgAtt en
gradvis forbedring i 1 980-Arene.
Sivvegetasjonen og bestanden av
vannplanter har gAtt kraftig ti!bake pA grunn av del nye manØvreringsreglementet som medførte
høyere sommervannstand og
dArligere Iyskiima.

bra ved de andre trygdeboligene I kommunen.
RAdmannen er positiv til en
slik løsning og foreslAr overfor Formannskapel at boligen
blir omgjort til 2 trygdeleiligheter.
Formanuskapet avgjør
saken frstkommende mandag

Dag øystein R. Gran har
fatt avslag pA søknad om
frade!ing av tomt til
fritidsbolig fra eiendommen Fje!!seler, gnr. 108,
bnr 48, Svines ved Lysem. I kommuneplanens
bestemme!ser er utbygging
og frade!ing til byggeformAl ikke ti!latt nrmere
cnn 100 m. fra strandlinjen.
Tomta !igger innenfor
100-metersgrensen og bygningsrAdet fant derfor
ikke A kunne innvilge søknaden.

Kommer etter pâske
1.
1. HØytid om vAren
2.
Bum vi bran av
4. Ikke lØpe, men - Al!e pAske
3.
5 . - - - og trAd
6. Ikke lukke, men
7. Har geitene pA magen
8. Lytt til gode - - 9.Bedre___for
Ikke da, men __
10.
11.
Blomstei___
Løsningcn pA dette kryssordet kan du scndc til:

V ignett,
Postboks 62,
1912 Enebakk
innen tirsdag 31. juli og tre nyc vinnere trekkes ut. Premiene
er sommerligc-en pakke ispinner til hver.
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lassen gikk Ii! Anders Disen
fra SlAstad.I senior darner bk
Evy Rustad førsteplasscn og
Solveig Kjelleberg 3.-p!ass.
Begge fra Enebakk se!vfø!gelig. Junior herrer mAtte se
seg slAtt av konkurrenter fra
Kvelde og beste plassering
We en tredjeplass sorn gikk
til Thomas Tostrup. Robert
Halvorsen og Jan Andre Delbeck ble henholdsvis nr. 4 og
5.
I junior darner kom Line
Tostrup pA andreplass og
vinner her ble Linn Hege Lie
fra Kve!de.

Hopp
Vannskihopp ble gjennom-

Her bringer vi deg løsningen
fra siste ukes baniekryssord.
Dc heldige vinnerne av hver
sin pakke ispinner ble:

Jørgen Holmen, Ytre
Enebakk.
Trifle Vegumsløkken,
Flateby.
Monica Johansen, Ytre
Enebakk
Vi gratulerer!

fort i Larvik søndag. Her
fikk Ingar Pedersen en god
3.-plass etter omhopp. Han
delte andreplassen med en
konkurrent etter A ha hoppet
491 4 meter. Ingar tapte
andrep!assen med 10 cm.
Til he!gen deltar Ingar i
nordisk mesterskap i Lindkjøping. Han er den eneste
kvalifiserte fra Enebakk.
Norgesmesterskapet pA vannski gAr av stabelen 11. og 12.
august i Trondheim. Fra Enebakk stiller 8 stykker. Disse
Cr: Ingar Pedersen, Solveig
Kje!leberg, Geir S. Nielsen,
Line Marie Tostrup, Jan Thomas Tostrup, Torn Olsen og
John ødegaard.
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Roskilde, et forsinket reisebrev i :

Fest & farver

Taken IS lavt over jordene
da vi ankom Roskilde, tidlig
torsdag morgen. Hele flatten
igjennom hadde vrt en
kamp mot regnvret,- vi sâ
knapt en halvmeter foran oss
pa de mørke veiene i sydSverige. Vi tenkte alle den
samme tanken, tross ingen sa
det høyt,-dette blir Arhundrets største gjørmebad!
Teltplassen var enda ode da
vi begynte letingen etter feltet hvor vi hadde avtalt a
mote vâre togende venner.
En og annen søvdrukken sjel
tasset barbeint i duggvâtt
gress, pa leting etter det aller
helligste.
Ei punkexjentehamret desperat pa den stengte ølboden Nâr L. skal dom øpna? ropte
hun. Klokken nrmet seg
halv seks.
SA kom solen. Vi lâ pa
ryggen i gresset og tittet opp
mot den grâ himmelen og der
bak skydekket, skimtet vi
den. Plutselig brøt den gjenom og spredte varme over
morgentrøtte kropper.
SA kom folket. Gâende,
sykiende, med handlevogner,
i biler, hele busslass veltet
inn over omrâdet som snart
skulle forvandles tit nittiâras
Woodstock. Med folket kom
ogsâ køene, og er det noe det
er nok av pa Roskilde, sâ er
det kø. Men folket var godt
rustet tit den seks timer lange
kØen for a fâ armbândet som
skulle gi dem adgang tit fire
dager med noen av verdens
beste band. Med kasser fulle

av de smâ grønne danske
ventet svette tilreisende tâlmodig pa inngangsbilletten
tit rockens paradis.
Klokken seks âpnet portene
tit festivalomrâdet og et hay
av fest og farver. Her vrimlet
det av smâ boder og telt fylt
med smykker, second-hand
k1r & indiske stoffer. Her
duftet det grilimat, her var
danske smørbrød, meksikan ske tacos, italiensk lasagne,
og biodynamiske frikadeller,
en fryd for en sulten mave og
tit en billig penge. Knaskende pa hver var pita gikk vi
nedover smâgatene, slentret
inn i et telt hvor en dansk
teatergruppe fremførte sin
cabaret. Ut fra et annel hørte
vi glade jazztoner. Sä danset

vi ut i de sma mor gentimer i
rusen av festivalgiede.
Neste morgen skinte solen
igjen over teitleiren hvor
ytterligere festivaldeltakere
hadde funnet veien i løpet av
flattens muim og mørke. N
kunne man knapt gä mellom
leltdukene og over hele leiren vaiet vimpler i morgenbrisen. Ut av teltene krabbet
stive kropper og hoder skulte
stygt i retning dokøene. For
er det noe man ikke glemmer
ved Roskilde sa er del nettopp dokØene. Pa det mest
desperate reiste vi hell inn tit
sentrum i bit for a unngâ
neltopp disse.
SA var en ny festivaldag
begynt. Og dagen ble tit natt
og dag igjen. Og med en ny

dag sâ natt, mens tidsperspektivel forsvant. Vi hørte
band i gresset blant soibrente
Ijes, hørte band i trengselen
foran Nick Cave, The The og
Cure, band utenfor telt, band
innefor telt, men vi sa aidri et
band. Blant 90.000 var del
kun de mest hardnakkede
som nâdde frem tit scenen.
Og vi slod der under apen
himmel i lang dags ferd mot
natt, mens Bob Dylans rustne
stemme brakte oss tredve âr
tilbake i tiden.
SA senket stillheten seg
over leiren. Folkel forsvant.
teltene forsvant. Igjen Ia bare
lomflasskene. Nei, Roskilde,
det var vet deiligt.
Lw.

Ni av tier
kjent med
ENØK

903 av 1016 akershusbeboere, jevnt fordelt ulover AEV's forsyningsomrade, har svart ja pa
spørsmâl om de har hørl
om ENØK. 80% av disse
igjen, visste hva del star
for.
Dette kommer frem av en
spørreundersøkelse Norsk
Gallup institutt A/S har
foretatt for Akershus Energiverk. Bakgrunnen for
undersøkelsen er a fâ karl lagt hva som er gjort av
EN0K-tiltak i fylket, slik
at man kan fâ el bedre
inntrykk av om EN0Ksatsingen har fort fram og
hva man bør satse pa fremover.
Videre viste spørreundersøkelsen at de ni av ti som
hadde kjennskap tit energiøkonomisering, nevnte lunge tiltak som elterisolering av hus og bytting av
dører og vegger. Enkle tillak som motering av tidsbryter pa motorvarmeren
tit bilen, var det fâ som
assosierte med et lypisk
ENØK-lillak.
Det kom videre frem av
undersøkelsen at Akershusbeboerne er opptatle av
A fâ pengene tit a slrekke
tit. 75% svarte økonomi pa
spørsmalet om hvilke fordeter ENØK kunne gi,
samtidig som 25% oppga
pengemangel som grunn tit
at de ikke kunne gjennomføre ENØK-tiltak.

Nytt fra
bygnings
-râdet
0

Ole Sandbek har klaget
pa bygningsrâdets tidligere
avslag pa flytting av avkjørsel for Sløssâsv. 51,
Ytre Enebakk. Sandbk
iser tit vanskelige avkjørselsforhold og uhensiktsmessig garasjeplassering.
Bygningsrâdet omgjorde
silt tidligere vedtak i saken
og Ole Sandbak har fâtt
innvilget flytting av avkjørselen pa spesielle vilkâr.
Knut Hunes har fâtt
innvilgel søknad om fradeling av boliglomt fra
eiendommen Hauglia 27,
gnr. 7, bnr. 115, Flateby.
Omrâdel hvor eiendommen ligger er i reguleringsplanen utlagi tit boligomrâde, og refusjoner for
tilknytning tit kommunaltekniske anlegg ma pâberegnes.

nett
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Ta vare pa
barnefottene
Fremdeles er mange foreldre tilbøyelige til a tenke
økonomi nâr det gjelder barnas sko. Da menes økonomi
med negativt fortegn. I andre
spørsmâl om barnas helse er
de som regel svrt pâpasselige. Men føttene blir dessverre ofte neilisjert. Man bør
huske at barn vokser fort,
ofte i rykk og napp, men ikke
skoene. Derfor ma de skiftes
Ut, srlig i sterke vekstperioder. Det er ikke sjeldent
at nyu innkjøp utsettes nettopp fordi barnet vokser.
Resultatet viser seg ofte
ailerede i smâskolen. Barnet
har fâtt mer elier mindre
deformerte føtter, og problemet øker etterhvert. Barn
bør heist ikke arve sko etter
sine søsken. Sko som er gait
til av andre føtter, har allerede fail en form, og det er
sjeldent den passer til den
nyc eier.
Dc minste barna trenger sko
hvor vristpartiet siutter godt
til om foten, men uten a
trykke. God piass til tcrne,
bakkappen skal were slik at
helen holder seg pa plass.
Eilers skal føitene kunne
bevege seg ganske frill, og
sâledes were myke, og ha en
skikkelig og sterk gelenk
sorn sørger for at foten ikke
synker ned.
Ellers gjelder den samme
regelen for føtter som for alt
annet: Det er lettere a forehygge enn a heibrede. Det
bØr alie foreidre ta konsekvensen av selv om det
koster.
-

REDD
BARNAS
MINNE
GAVE

——

BECRAVELSESBYRAER

~5'6

Vis lag And!

I.

Ski

Du behever ikke vre alene om kryssene
B
kupongen. Far du med deg
B noen andre, kan dere eke
J
innsatsen og dermed yinnersjansene. SA hvorfor L81
FB ikke danne et tippelag som
kan metes til sosialt samvr over tippekupongen
19 hver uke?
Blir dere blant de 60.000
som vinner u:€ntlig, far
dere jo ogsa en god unn- B
19 skyidning for a sette hla I
EI1 taket!

Bc ra\elsesb'r
0 CHRSTENSRUD EFTF.
.

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

Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byr!
gjennom 60 ir

19
101

TIPPING4
H

ga mer enn 680 mlllioner til
idrett og torskning I 1988.

—

.

WJ

19

19 19

Swum
Beg ravelsesbyrâ

N

I

•

System- Lotto
gpr mer i premie

•

nor du vinner.

I

I
I

— — —

Torggt. 2
2000 Lillestrem
-

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER

Reparer
dine støvletter for
høsten
hos

210.000
pengepremier
sorn varmer

6S

06/814830.811411

HOVELLAST

TREI,1$ST OG BYGGEV1RER

Etter kontortid:
02/97 44 65 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESByRA

LILLLSTRØM
Svellevcicn 27 Tit. 06/81 1008

-

-

'

I/!uno/4aJaq

ax sko-rep
1400 Ski, Asenvn. 2
TIf. 87 53 77

SPESIALTILBUD I HELE JULI
.30%

Alle innvendige paneler

I15%

Listverk i gran og furu

I(UNNGJORINGER

kr 7.80

Terrassebord 22 x 95 m pr. Im

ENEBAKK KOMMUNE
ORDFØREREN

Enehakk kommune informerer
Følgende møter er apne for publikum:
Formannskapet 6. august ki. 19.00, formannskapssalen. Helse- og soslaistyret 7. august ki. 19.00, formannskapssalen. Formannskapet 13. august ki. 19.00, formannskapssalen. Administrasjonsutvalget 21. august
ki. 19.00, formannskapssalen. Teknisk styre 23. august
ki. 19.00, formannskapssalen. Helse- og sosialstyret 28.
august ki. 19.00, formannskapssalen. Skolestyret 28.
august ki. 19.00, herredsstyresalen. Kulturstyret 30.
august ki. 19.00, kantina I lierredsstyresalen.
Ordføreren i Enebakk

Slijan Furugutv

God88 Oljedekkbeis a 10 Itr
Prof ilerte terrassespiler
pr. stk.

Ia' 173.
kr 429.krll.40

Alle priser ink!. mva.
Kont. bet.

APMNGSTIDER I JULI:
Mand. - fred.
Lordager stengt

0730 1600

-

-

'1

Postboks 6200, Etterstad.
0602 OSLO 6. TIf.: 02/57 00 80
Postgiro: 5 00 01 87
Bankgiro: 8200, 01. 60756
Vennhigst oppgi avdødes navn, parørendes navn og adresse slik at vi kan
th sendt en hilsen og takke for gaven.

Foig med
i
nwrmilloet

toUett

Leihghet til Ieie

Vekstiord dekkhark sand
-

90 m2 leil. Kirkebygden.

Henv. 92 65 41

Transport ordnes.

Selvplukk soIbr

Advokathistand

Dekkbark og organisk gjødsel I sekk.

TH. 92 80 51
TIf. (09) 8372 16- Mobil 030-10 309
KONTAKT OSS- DET LONNER SEG

Ah-n prikss
kfte NSliIQ
ary
tam'erot. ards
-

-

-

og SKttf-t

Advokat

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. Tit. 8755 85

FYRNGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL.
Folio Varmeservice
v/Bjern Bredholt, Tomter

I Annonser leses av folk flest

Bruk

W
4j..
TIf. 9226 10
VARMEKONTO hos TEXACO

11

Galleri Nygàrd

Kjøpe eller selge

A. NILSENS
BILSERVICE

d

GLASS

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

BIL

Flateby

•

-

tlf. 928080

Enebakk
Glass
'77 0,

Alt / glassarbeid

Kontakt:
TORNERUD

-

Askim

Galleri

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A!S

TIf. WiU in
U

Fl55.I9Y0Eba
H
,0

—

Svein Thorsen

innramming

F1elIvr30 a, 1914\Enebakk
Mobil: 030/30 339
Ogsâ kveldstid

TIC 9246 13

Gulimedaije I innramming I VM 1989 og 1990

I U 09192 55 70

ell

ELEKTRIKER

•Audi

RØRLEGGER

Erling Rod A/S

Utsigts rammeverksted

1800 Askim

Alt I innramming

Soiheim Elektriske

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte b/I hos

Saig av
medaljeskap og innrammede akvarellavtrykk

AUT. ELEKIROENTREPBENHR
1912 Enebakk

TIf. 92 64 20 - 030/30 193

OSS.

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

fl O9/92

Jorgensen

ggvei:n 10, 1912 Enebakk

KJELL BRENUJORD

-

J

service og montering

BRENSEL

FYRINGSOLJE — PARAFIN
AUTODIESEL

;•

El LAG

FRISOR

-.

U

1 .._.aI

- —

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Ek

• Regnskap & Forretningsfersel
• Bedritlsridgivning

a

e

3,

SystemAdministrasjonA/S
Gaupeveien29
1914 Ytre Enebakk
Tit: (09) 92 48 24-924774.

1914 Ytre Enebakk

Ring 09. 92 43 37

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

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

1912 Enebakk

GAUTES TRAFIKKSKOLE A/S
Opplr/ng pa b/I

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg,rehabilitering
g
9

Heigesensgt. 12
Grunerløkka
TIf. 02/38 51 73

og hoytrykksspyling.
Ytre Enebakk tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522
-

8L---

üi C. Jensen
& Søn A/S
RØRLEGGERBUIIKK

¶Ø EGEN RORLEGGER.AVDELING
All innen • Sanitr • Varme • Moernlserin

Stein Darre-Ilanssen
Grendesenteret, Flateby
928739

TIf. kI. 8.00-15.00

Tif. utenom kontortid
928031
Kvelder, etter avtale

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie avlensepumpevannsuger

MyRFAREr2,1400SKLTLF.69-871457

regnskapsforer
Landbruksregnskap— Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

SELSKAPSMAT

-

Eruk Kjelgaard

SRR.registrert

-

'

-

Hovel Heiaas

tlf. 92 63 00

-

r',o,nIo,e,

.L)tL

-

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

DØGNVAKT

Graving og høytrykkspyling

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

BjcI zt~s
'I

Man.-tre.9.00-17.00
Tors 1000-1900
Lor.9.00-1400

+
•
+
orre nungssen ere ,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

9
6 %.1

bks24kk
1912 Ene ba kk

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk

NOROL

09-92 5555 mobil, 094-14 469.

j

I

TRINTO VERKSTED AS II

DAME-OG
HERREFRISOR
SQL— PARFYMERI

TH. 09924630 Mobil 030 04997

1914

TIf. 09/926303

StrØmsborg &
Enersen A/S

—

Konkurransedyktige priser hele áret!

•

nebcikk
e9nskctpsLntor A/S

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

sep - fryserom
Dag og kveld

Salg
L
L!
le

40

•/'.ELEKTROENTREPRENORFIRMA

467

~
-gy Alt I reparasjon og installasjon
-

DURUD GARD
1914 YTRE ENEBAKK

REGNSKAP

1ELEKTRORTP

skap

ENEBAKK VANN 00 VARME

-

TIf. 88 16 15

11 H.

-

Teorikurs

-

Fase //

Enebakk Tannteknikk
TANNTEKNIKERMESTER
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

TIf. 09/92 46 82

TIf. 06/81 42 92

Fast pr/s

VAKTSELSKAP
Entreprenør

Tømrer og snekkerservlce

Lars M En er
Flateby, 09/928731

Utfører all innen nybygg tllbygg reparasjoner
modernisering flislegging og tapetSering

Mobil 094/95743

Mur, puss,
peiser og fliser

tlf. 8737 10

Videofilming!

-

-

-

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

Mobil: 094/30 295

.

.

Enebakk Mark-seservice

B tega ende
minigraver

sprengning

Mur- og betongarbeider

Markiser

Ieies ut rimelig, med eller uten forer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
TIf. 09/92 6118 09/92 62 56
094/25 366 094/08 438

-

Persienner

-

Gardinbrett

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

TIf 92 52 28

-

TRANSPORT

Raskt og rimelig
Forhandspris

r

-

Ingar A. Bergskaug
Transport

GODE REFERANSER

and,

S

stein og fylimasse

/

JQrn"zi
TIt. 929107 Westerheim, 1911 Flateby

-

Fl ateby
-

-

UI.

SPESIALFORRETNINGER

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER

OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
Mobil
° ' 030/

1911 Flateby
1
- 59

D1FREI AG ,O
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrøm
Bil Elektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

FLISLEGGING UTFØRES

andre nervie1Jer)eter

Ved alle store og
smâ anledninger
Vi kommer

"s

-

TIf. 09/92 4340

Minigraver till We

i

r
ff,

TEGNING PROSJEKTERING

271 72 030 22300

-

Cm nodvendig meter VI
lii kioretimer I Enebakk

Ilk 10 :4;

NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER

11th

-

1914 YTRE ENEBAKK

TIf 92 82 90
Asveien , iai -tFlateby

-

-

Klasse A Kiasse B
Teorikurs Kjsretimer

,

Per-Erik østlie a.s

(
, ?i

transport

Ski

BYGG- OG TOMMERMESTER

Jan M. Johansen

-

1400

TIf 09/92 85 23 pruv.
Mobil 030/11 705

Gray, sprengning, transport

Graving

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen
Bakkeveien 5 1911 Flateby

92 80 42

Mobiltlf. 094/95 481

--

KV1KK HENS
'J&zaczmcL S ICK 93

-

tlt. 09/92 62 94

• Poiikhnikk • Rontgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstailing opererte dyr

SKEDSMO BYREKLINIKI(

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

Vet. Knut-Arne Nverdal

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 8374

Timebestilling 06/8785 00 el.
((DROP-IN,, 8.30-14. Stengt heig.

N. Rhisgârd,

Kjeller

fraFetvn. v/ flypiassen)
Apnlngstl er. 8.30-15/17-19
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Mandag faller -dommen For deg som daglig
0

gãr og stir mye

Mandag faller dommen
for V ignett. Da vii
formannskapet avgjøre
hvorvidt man skal
anmode fylkesmannen
om i omgjøre vedtaket
som nekter kommunal
garanti til videre drift
av avisen, eller ta
fylkesmannens avgjøreise til etterretning. Pet
sistnevnte betyr kroken
pdøra for lokalavisen
o
vir.
Siluasjoncn er nervcpincnde

etter at man sist uke hie kjcnt
med at fyikcsmann KArc
Willoch ncktet Enebakk
kommune A stille ytterligere
garantier for videre drift av
aviscn.
Som kjent hic det i formannskapct i juni vcdtatt at Enebakk kommunc skulic garanicre for haivparlcn av en fly
lAnefinasicring mot at ABC
bank gjordc del sammc.
Dcttc skuilc gi grunniag for
videre drift av Vignctt, som i
løpct av de sistc lm Arcnc
har pAdralt seg Cl hctydciig
u ndcrskudd.

Hoteliferie og brann:

Spor kritisk ved
innsjekkingen
Skal du feriere pa hotell i inn- eller utland? Er du usikker
pa hvordan brannsikkerheten er? Da er det all grunn til A
stille kritiske spørsmAl til betjeningen. Del mener Norsk
Brannvern Forening som nA minner om at brannene ikke
uten videre tar seg ferie samtidig med oss.
Tidligere undersøkelser har
avslØrt mangelfuli brannsikring
bAde pA norske og utenlandske
overnattingssteder. Etter katastrofebrannen pA hoteli Caledonien
i Kristiansand ble det en nivAhevning pA norske hoteiler. Men
etter
<<Scandinavian
Star>>-brannen er mange butt
skremt. Brannvernforeningen har
mottatt henvendelser fra en rekke
mennesker som bar pianiagt ho-

teliferie i inn- eller utland. Det er
bredd seg en usikkerhet som kan
vre vond a ha med seg.

OgsA gjestenes ansvar
Ikke bare hotellet, men ogsA
gjestene har ansvaret for at brann
ikke oppstAr. Røyking pA sengen
mA derfor aldri forekomme. Heller ikke mA beruselsen nA slike
høyder at man ikke kan ta ansvar
for sin egen sikkerhet. Og lite
hjeiper det at hotellet har infor-

Med lyikesmannens nei har
aitsA situasjonen endrct seg
til del kritiske for aviscn. FAr
man ikke !ja fra høyere
hold etter at saken blir videresendt, vii driften innstilles.
PA bakgrunn av en rckke
nyc opplysninger vii rAdmanncn anbefale lormannskapet om A he fylkcsmannen omgjørc silt vcdtak om A
ncktc kommunal garan-ti for
lAn lii videre drift av Vignett.
Dcrsom fylkesmanncn ikke
tinner A kunnc omgjørc
vcdtakcl, vil saken ankcs til
Kommunaidepartcmcntct.

masjonsmateriell om brannfaren
hvis gjestene ikke gidder A lese
det. OppstAr det brann, kan det
were for sent.

Remmer og sløyfer - utrin get med dpen td - eller et iner tilk,tappet
utseende.
Sko er mye mer cnn det vi
mA ha pA føttene for A beskytte dem. Vi har det fysisk
bedre i vAn arbeid - vi som
stAr og gAr mye - nAr føttene
har del godt.
Ha med et ekstra par sko i
løpet av arbeidsdagen. Eller
hvorfor ikke gA til anskaffel se av et par comfort, eller for
deg riktig oppbygde sko. PA
dagens marked finnes det uta

Ilige smarte modeller med
god fotseng. Likeledes kan
tretthet i føttene avhjelpes
med gode sAler. SAler kan
man ogsA fA skrcddersydd,
en investering som kan gi
full ultelling for bAde kropp
ogsjel.
Vi bør stelle godt med vAre
undersAtter - de skal vre
vAre venner og gode tjenere
gjennom et iangt liv.

Spør kritisk
PA den annen side er det ingen
grunn til ikke A stille kritiske
spørsmAl til betjeningen hvis det
er berettiget. Kommer man over
tAste eller blokkerte nødutganger,
mA det reageres. Er det dArlig
skilting og vanskelig A finne
frem, mA man ikke vre redd for
A bli <upopulr>>. Husk at sikkerhet er omtanke for hverandre, et
samarbeid til felles beste bAde for
gjestene og hotellet.
Og for at ingen skal vre i tvil:
Hotellet er til for gjestenes skyld
- og ikke omvendt.

Røykvarsler og lommelykt
Ta gjerne med lommelykt og
røykvarsler i kofferten. Norske
overnattingssteder er nemlig ikke
pAlagt A ha røykvarsler pA hvert
rom. Husk at varsieren mA vre
godkjent av StrAlehygienisk institutt eller Branniaboratoriet. Det
finnes nemlig flere reiserØykvarslere pA markedet, men ikke
alle er like gode.

Redaksjon og ekspedisjon
Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telcion red.: 9265 40
telefon ann.: 92 651 ,50
'Elf. tcicfax/ckspdisjon 9260 04
lankgiro 16050201
1 . 426
Poslgiro 0805 4 193298

Forts. fra s. 3.
Det økologiske hagebruket er
selvfølgelig viet spesiell
oppmerksomhet. I en egen
demonstrasjonshage kan man
se hvordan man kan høste
naturens grøde og samtidig
'vre pA parti med naturen".
andre temaer pA utstillinge er

"Ugras til mat og drikke",
"Utvalg av tropiske orkideer
og dyrkningstips" og "Hvordan lykkes med roser i
hagen?".
Dette var bare et lite knippe
av hva som vii finnes pA en
utstilling som tar for seg all
innen del "grønne livet".

Service til
alto i Enebakk
Vi henter, leverer, Iáner deg gjerne en annen bit
(kr 100/dogn ex. bensin) og reparerer din bit raskt og rimehg med kvahitet.

0=4@10TTERBECK
TIf. 09-92 44 14, - 09-92 45 65

Privattelefoner:

Annonsepriser fra 1.7.90

Redaktør Lisbeth WilIe 02/523909
Journalist Anne-Grete LossW026270:
Lk.spedisjon Oddbjørg Knstansen 9285 84

1. side p" mm kr. 61)0
Alm.pl:iss pr. mm kr. 3,0(1
'ik'.iskle pr. mm kr .4.(1)

Annonsekontakter

Innk.frist:

Ella WenU (Folio. østfold 9Z63 39
Olav Olafsson (Enebakk) 92 8401
Willy Bjørnstad (Skedsmo, Radingen, Lørenskog) 06/87 14:36
Ram Konsulcntservicc (Skedsmo) 06/8821 11

Ruhrikkann.: manthtg kI 12.00
I orrelriings:inn.: Mandag W. 1)9.01)

Abonnernenbpris
kr 280 pr r - kr 140.- pr. haMr

