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Heltopp
trekkspillfestival

9 cr gainle Mona fra Elveruin var blant de soni gjorde stor suksess pcfestivalen. Hun hat- spilt 2-rader i 4 är og et- en euertraktet trekkspiller

Den første trekkspillfestival arrangert i
Enebakk er over. Et heltopp arrangement
der alt kiaffet. Trekkspillklubben Frisk Luft
skal ha all 2ere for et opplegg uten like i
Enebakks historie. Rundt 2000 gjester
hadde tatt veien til Sloratun ved Lysern og
gamle som tinge var like fornOyde. Og
musikk var det ikke mangel pa! 2 døgn
suste musikken i ørene og i skrivende stund
sitter den enda i bakhodet.

Musikere fra fjern og nr var tilstede og
gjorde sitt til at festivalen ble en minnerik
opplevelse. Yngste spiller var 5 fir gamle Jon
Anders Raken fra Enebakk. Han tro til pa
batteri godt oppbacket av Frisk Luft. 9 ãr
gamle Mona fra Elverum kunne ogst sine
saker og hadde nok fãtt trekkspill inn med
morsmelken" for 2-radern mestret hun
perfekt!
Se midtsidene

Rolig
festivaiheig
Enebakk lensmannskontor
melder om en srde1es
rolig festivaiheig. Bortsett
fra en mindre hendelse
hvor et par gule og rode
prøveskilt med kjenningsnummer CH78 ble stjâlet
fra Lyseren, har ikke politiet noe a rapportere.
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Trine l6fir

Anette

Fruen

Stian Bognerud

Kirkene
5. august 1990
11:00 Stranden bedehus,
Flateby, vi Heigheim.

POLITI- ©
RUNDEN
Innbrudd
Tirsdag ble det meldt om
innbrudd i Hunnebecks loka ler pa Gran. Tyvene hadde
tatt seg inn gjennom taket og
gjort skader pa dette. Det ble
stjâlet et smâbeløp i kontanter, mens skadeverket er anslâtt til 50-60.000 kroner.

Uratulerer med dagen .en 2.
august. Takk for at du er den
du er! Mange klemmer fra
dine venninder Elin og
Kristin

Anette Grøtnes, verdens
goeste jente fylte 4 âr den 1.
august. Kiem fra storesøster,
pappa og mamma

Hurra for Villy!

gratuleres med dagen den 6.
august av poppe, Bønna,
Betta og den yndige.

Kari Mette
Vi vii gratulere deg med
sekstenâisdan
som var om laurdan
sâ vi sei berrre: ta med deg
en pâssi potetgull med dill
nâr du kjem!
Mytti kyss og kiemma fra
Lornts, Kristine, Gaute, Are,
Gudmund, Hilde, Morten,
Bjørg-Olaug og Ola.

Fyllekjører págrepet
En mann i 70-ârene ble
onsdag pâgrepet for promillekjønng pa Flateby. Mannen
ble pLgrepet etter tips fra
publikum.

fyller 1 âr den 5. august.
Gratulerer sâ mye. Hiisen
mamma og pappa.

Jeanette og Oddbjørn

Kopimaskin stjAlet.
Natt til torsdag ble det stjâ let en Toshiba kopimaskin,
en Sharps skrivemaskin og
en Phillips klokkeradio fra
Mjer ungdomsskole.

Var alies kjre Villy Solvang fyller 70 ar den 6. august.
Slekt og venner gratulerer og inviteres til apent hus pa
Emaus 4. august ki. 16:00.

Hanne BarbØl Thkkebøl

Skadeverk pa
samfunnshuset
Mandag fikk lensmanns.
kontoret meldig om at det
hade butt gjort skadeverk i
form av en knust rute pa
Flateby samfunnshus i løpet
av helgen.

Ny
flyktningekonsulent
Odd Landsverk fra Oslo
har takkct ja til stillingen
som fly llyklningckonsulent i Enchakk kommune.
Landsverk vii [litre stillingcn I begynnelsen av
august og hjir hygdas tredjc Ilykningckonsulcnt.Pcr
Arne øicstad sluttct i sin
stilling tidligere i sommcr
og vii vcndc tiihakc til sin
gamlc johh som iarcr.
Landsverk er I siuttcn av
20-ârcne og har bi.a.
skrcvct en hovedoppgavc
som gar pa intergrcriflg av
tlyktninger. Man häper at
de crfaringcr han sitter
inne med kan komme Enchakk tiigodc i tiden fremover.

Vi ønsker a takke for oppmerksomheten som vi fikk til
vârt bryllup den 12. mai 1990. Jeanette og Oddbjørn
Bognerud.

Jane Enersen og Sigmund Thygesen

Gratuleres med 8-ârsdagen den 5. august av mamma,
pappa, Hans -Kristian og Heidi.

Bronski

Skogings, østerhus, Kissa og Sigue-sigue gratulerer med
dagen den 2. august.

er viet i Enebakk kirke.
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Lonninger I Enebakk kommune
Etter de lokale lønnsforhandlingene i Enebakk
kommune ble del en del a
skrive om i vâre fire lokalaviser. Etter del som er
skrevet i pressen, finner jeg
del riktig a gi noen konkrete,
utfyllende opplysninger for
alimenheten, selv om del
bare er unntaksvis jeg skriver
avisinnlegg. Avisinnlegg
som er sjikanerende og anonyme, svarer jeg ikke pa rent
prinsipielt, og slike innlegg
taler for seg selv om skribenten. Men et utfyllende
innlegg til del journalistene
har presentert, kan jeg gi,
men del er bare et supplement.
Til de lokale lØnnsforhandlinger hadde vi en
sentralt tildelt "poll" a forhandle om fordelingen av.
Ved de sentrale forhandlinger
var del forutsatt at Ca. 60 %
av "potten" skulle benyttes til
stillingsgrupper med grunnp lassenng l.tr. 16 eller lavere,
og del ble oppfordret til a ta
hensyn til kvinneyrker og
omsorgssektoren. For de
lokale lønnsforhandlinger i
ar var partene inneforstâtt
med at del nâ burde gjØres
noe med lederlønningene i
Enebakk kommune, idet
disse ikke har blitt justert pa
mange âr, og de er lavere i
Enebakk enn i andre kommuner vi kan sammenligne
oss med. Men dersom vi
skulle tall justeringer av
lederlønninger (som del foreM krav om fra organisasjoner) som regulre 4.3eller 4.1-forhandlinger, matte
i 1990 dette las av den lokale
"potten", og del yule hindre
den lavtlønnsprofil vi ønsket.
Ved de lokale lønnsforhandlinger ble del derfor enighet
om ikke a ta justering av
lederlønninger med i 4.3/4.1- forhandlinger, men trekke dem Ut av "pollen" og ta
4.2-drøftingsprotokoll for
lederlønningene.
Etter dette oppnâdde vi ved
de lokale lønnsforhandlinger
i Enebakk kommune ikke
bare en fordeling 60%-40%
som forutsatt ved de sentrale
forhandlinger, men en fordeling av den lokale "pollen"
med 71,7% til stillingsgrupper som for 30.04.90 hadde en
grunnplassering pa l.tr. 16
eller lavere, og med en profil
der kvinneyrker og omsorgsektoren ble tall hensyn til,
mens kun 28,3% gikk iii
andre stillingsgrupper. De 10
forhandlingsprotokoller som
samlet gay dette resultatet,
samt en tillegsprotokoll pa
"restpott" fra 1989, ble godkjent av et enstemmig kommunestyret den 11.06.90 i
samsvar med tilsvarende
enstemmige tilrâdninger fra
administrasjonsutvalget og
formannskapet. Denne sterke
iavtlønnsprofiien og vektlegging av kvinneyrker og
omsorgssektoren var vesenthg for oss i kommunenes

forhandhingsutvalg (som bestar av tre politikere samt
personalsjef og râdmann), og
dette fikk enstemmig tilsiutning i godkjennenende organ
-noe som vi var yel tilfreds
med. At den "potten" vi fikk
tildelt til lokale forhandlinger, ikke var høyere, slik at vi
kunne fâtt virkeliggjort denne profil i sâ stor grad som
ønskelig i forhold til kravene
fra organisasjonene, er en
sak som gjelder de sentrale
forhandleres fordeling av den
totale ramme til de sentrale
avtaler og lokale avtaler. Vi
lokalt ma holde oss innenfor
den "poll" vi tildeles ved
sentrale forhandlinger.
Nâr del gjalt lederlønninger
i Enebakk kommune, var
forholdet slik pr. april / mai
1990: Rädmannen l.tr. 33,
skolesjefen l.tr. 33, helse og
sosialsjefen og teknisk sjef
l.tr. 31, kultursjefen l.tr. 29
og øvrige i ledersjiklet ned
t.o.m. fagsjefer i l.tr. 29,30
eller 31. Tidligere gjaidt en
regel om at râdmannen skulle lønnes minst 2 l.tr. over
høyest lønnet etatsjef, og
hadde ikke midlertid by om
regulerig av inntekler og
utbylte gjeldt, skulle râdmannen vert lØnnet i minst
l.tre. 35 fra i 1989 da skolesjefen ble piasser i i.tr.33
ved sentral avtale. Generelt
lâ lederiønningene i Enebakk
kommune under hva andre
kommuner hadde som avlønning. Til eksempei kan
nevnes for râdmannsstihlinger pr. mai 1990: Enebakk
(8100 innbyggere) l.tr. 33,
Hobøi (3900 i.b.), Hurdal
(2600 i.b) og Gjerdrum
(3700 i.b.) lIr. 34, Fet ( 8500
i.b.) l.tr. 35, Vestby (11300
i.b.) As (11800 i.b.) og Frogn
(10000 i.b.) l.tr. 36, Nesodden (12900 i.b.) l.tr. 37,
Ski (22200 i.b.) l.tr. 39 og
Oppegârd (20000 i.b.) l.tr.
40. Dette var for lokale
lønnsforhandiigere starlet
opp i kommunene.
Vi i Enebakk kommunes
forhandlingsutvalg- d.v.s. i
dette tilfelle vi 3 politikerne,
idet râdman og personalsjef
var inhabile og fraträdteØnsket a rette opp dette innenfor de beslemmelser som
pr. mai 1990 gjaidt fra sent rail hold og ut fra kommunale vedtak til da. Vi foreslo for
de ti organisasjonene vi forhandlet med, at râdmannen
skulle plasseres i l.tr. 36,
helse og sosialsjef og teknisk
sjef i 1.tr. 33 likt med skolesjef, likesâ enegisjef og
kultursjef i iønnstrinn 32, og
at fagsjefene og sty rer for
kommuneskogene skulle plasseres i i.tr. 31. Dette ble del
undertegnet drøftings-prolokoll (4.2-protokohl) for med
de Ii organisasjonene (forhandlingsberettigede fagforeninger). Administrasjonsutvalgel innstilte enstemmig pa
at dette skulle godkjennes.
Formannskapet (flertallet)

innstilte pa at denne protokoll ikke skulle godkjennes. Kommunestyret ved
-tok den 11.06.90 at denne
protokoll ikke godkjennes,
men erkjente behovet for en
gjennomgang av lønnsplasseringene for vedkommende
administrative stillinger, og
administrasjonsulvalget fikk i
oppdrag a vurdere dette.
'VI tre polilisk valgle i
forhandlingsulvalgel- Anne
Stanger, Jan Brunstrøm og
undertegnede, som er forhandlingsleder- sA de 12 protokoller som forela til godkjenning i kommunestyret,
som en helhet. Nar den ene
av disse ikke ble godkjent,
fant vi del pnnsippielt riktig
A stilie vare plasser i administrasjonsulvalg og forhandlingsutvalg til disposisjon,
og den 13.06.90 søkte vi om
fritak fra vare very i administrasjonsutvaiget og derved
ogsA i forhandlingsulvalget.
Fritakssøknaden ble behandlet i formannskapel den
02.07.90-hvor jeg i den sak
selvsagl fratrâdte som inhabil, og formannskapel instilte enstemmig pa at vi ikke
fritas for nevnte very. Under
sakens behandling ble del
ullrykt at vi har formannskapets tillill i del vi utfører i
nevnte very. Hvis del samme
skjer under kommuneslyrets
behandling av saken den
27.08.90, er del selvsagt greiII for oss. Vi har stilt vare
nevnte plasser/verv til disposisjon for andre hvis vi ikke
har kommunestyrets tillilt
etter nevnte lokale drøftingsprotokoll, men hvis vi fortsatt har kommunens tillilt,
forlsetter vi selvsagl i vâre
nevnte very.
Vesentlig i
denne sak er at de ansattes
forhandlingsberettigede organisasjoner skal vite at del
forhandlingsulvalg de møler
ogsa i fremliden, har kommuneslyrets tillitt. Del mener
vi Ire at de ansatles lillitsvalgle har rimelig krav pa.
Og vi vil gjerne vite del selv
ogsâ, for a kunne for -tsetle et
sâ viklig arbeid i Enebakk
kommune som bedrifl/ arbeidsgiver. Mer dramalisk er del
ikke.
I forbindelse med de lokale
lønnsforhandlinger og kommunestyrels behandling 11
.06.90 av forhandlingsresultatet har jeg observert at
del i pressen ogsâ er vist en
viss interesse for godtgjøringen til de folkevalgte
(ordfører, formannskap, kommunestyre m.fl.) Til dette er
korl a opplyse at i Enebakk
kommune har de folkevalgte
el reglement for folkevalgtes
godtgjøring, og del fastsetler
at godtgjøringen er i forskjellige prosenter av râdmannens lØnn. Dette er en
ordning som de fleste kommuner har, men med ulike
prosenlsatser. I Enebakk
kommune er godtgjøringen
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Herren vokter sin vingãrd
"Del er jcg, Herren, som vokter den og sladig vanner den.
Jeg vokter den dag og naIl for at ingen skal skade den."
Dclle var i ulgangspunktcl el ord til Israel, som Guds
utvalgte folk, men er ogsa el gledens og trygghetens budskap til oss I dag, vi som har tatt imot Jesus som var
personlige frelser. Jesus sier: Jeg er vintreet, dere er grenene
og min Fader er vingârdsmannen.
Her scr vi ogsa at vi er i den samme lrygge og salig situasjon som ordct sicr, nâr vi har salt var lit til Jesus. (som
grencn i stammen)
Del star i tekstcn: Han stadig vanncr den. —Vi ser hvor
avhcngig vare planter og blomster er av vann i en lørr og
varm arsiud, hvor fort de slagnerer og visner hvis vi
glemmer a vanne dcm.
Men Herren glemmer ikke. "Han vokler den dag og naIl",
ogsa deg og meg.

Frank Henriksen

Norge p i bunnen i
alkoholforbruk
Franskmennene drakk mest i med 10,4 liter ren alkohol.
1988, med 13,3 liter ren
Høyest i Norden lâ Danalkohol pr. innbygger uansett mark med 9,7 liter. Finland
alder, fremgâr del av en ia pA niva med USA og
oversikt fra Produktschap Storbrjtania med ca. 7,5 liter,
voor Gedistilleerde Dranken Sverige IA pA 5,5 liter.
i Nederland. Hakk i hnl kom
I bunnen pA listen er del en
Luxembourg med 13 liter, og
endring,
idet Islands forbruk
sa følger andre europeiske
har
passert
Norges: 4,3 mot
land pa listen: Spania 12,1
4,2
liter
ren
alkohol pr. innliter, Sveits og øsl-Tyskland
bygger
i
1988.
11 liter, Ungarn 10,5 liter og
Vest-Tyskiand og Portugal

1. kI. vekstjord - gjødslet og harpet.

samthestegjOdselkompostselges.
Tilkjørt eller avhentet. Rimelige priser.

Sundby Dalefjerdingen
TIf. 92 63 68

Svarthol Brensel A/S
Sommer-oppfylling
ogsâ i august
o

PARAFUN - FYRINGSOLJE
Laveste pris fra bestilling frem til 1. sept.
med betaling 20. sept.
Rater om onskelig.
IJYDRO

GOD SOMMER!
BEST.TLF. 09/92 40 47

lay i forhold till hva den er i
andre kommuner i Akershus.

Käre Kjølle
ordfØrer

HYDRO
'Nors

htet.

i1gnitt
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Dyr here
Vr forsiktig nâr du leier ut, oppfordrer Gry (25).
Selv kom hun tilbake til en rasert leilighet, etter ha
leid den ut I ett fir. Skader og tapt husleie bar hun
anslátt til rundt 18.000 kroner. Depositumet dekker
8.000, resten ma dekkes av egen lomme.
Husleienemnda i Oslo ma bare beklage at Gry star
belt uten rettigheter i denne saken.
Lisbeth W ille

Snekret saloon dører i
stua

—Du fAr ta det som en herepenge, var rAdet hun fikk da
hun tok kontakt med en
advokat. Han yule ikke anbefale noen rettsak pA beløp
under 20.000 kroner.
For et Ar siden flyttet Gry
og hennes samboer inn i en
større leilighet. Hun tegnet
da en ett-Arig leiekontrekt
med en ung gutt pA sin egen
leilighet. Gutten virket grei;
han var ansatt pA et bilverksted og hans depositum skulle garanteres for av sosialkontoret, fordi gutten nettopp hadde avsluttet militrtjenesten og trengte hjelp til
A fA etablert seg.
To mAneder for kontrakten
lop ut, sluttet husleien A
komme inn. Gry bestemte
seg da for A si opp leieboeren og sendte ham et brev
hvor hun gay ham en ukes
frist til A flytte ut. Da hun en
uke senere kom for A overta
leiligheten, var We leieboer
og nøkler sporløst forsvunnet.

—Jeg fikk nesten siokk da
jeg sA leiligheten, forteller
Gry. —LAsene i døra var ode iagte og hele leiligheten var
rasert. Skapdørene i gangen
var revet ned og spikret opp
som "saloon-dører" i stua,
hyllene i kieskapene var
revet ut, dusjkabinettet var
knust, lysekrona i stua var
demontert, og det sa ut som
om gutten hadde brukt
hammer for a slA hull i
veggene. Det fløt søppel over
alt og vegg-til-vegg teppet i
stua var tiigriset med olje og
sigarettstumper.
Postkassen var full av ubetalte regninger og inkassovarsIcr. Gutten fikk jeg ikke tak i,
firmaet han hadde opplyst
som arbeidsplass eksisterte
ikke lenger, forteller Gry.

10.000 ut av egen lomme
Rundt 18.000 kroner i form
av tapt husleie var regninga
Gry matte betale for "here-

Leieboeren kvitterte med skader og tap for 18.000 kronerfør hanforsvant under forda. Bildet tok Gry som bevismateriale ved en eventuell retisak, men advokaten anbe falte henne a se pa det hele som en lirepenge.
pengen". Etter to mAneders
mas pA sosialkontoret fikk
hun omsider løfter om tilbakebetaling av depositumet
pa 8000 kroner. Resten mA
hun finasiere utfra egen
lomme.
Fra husleienenmda i Oslo
Kommune far vi opplyst at
det ikke finnes noen offentlig
instans som behandler slike

saker. —Du har vel tatt for lite
depositum. var svaret vi fikk
der, for de henviste til politi
og advokathjelp.

Dekker ikke vegger og
gulv

saker. PA Storèbraiins kontorer pA Lillestrom ble vi
fortalt at man kunne søke om
erstatning pA ødelagte møbler
og annet innbo, men at huseieren selv sto ansvarlig for
eventuelle skader pA vegger
og gulv.

En innboforsikring er heller
ikke til srlig hjelp slike

stemmig j a til Vignett
Enebakk formannskap vedtok enstemmig pa motet
mandag a anmode fyikesmann KAre Willoch om a
omgjøre vedtaket som nekter kommunal garanti til
videre drift av Vignett. Dersom fyikesmannen ikke
omgjør vedtaket, vii saken gá videre til
departementet.
Lisbeth WiDe
Forsiaget, som ble lagt frem
av ordfører Kare Kjøiie pApekte blant annet at avisen
dekker hele Enebakk i motsetning til konkurrentavisene
som kun har dekning i deler
av bygda. Videre heter det at
kommunen i tiden fremover
i store grad vii benytte avisen
som et informasjonsorgan, I
arbeidet med A styrke den
eksterne informasjon til innbyggerne.
Et vesentlig poeng i denne
saken er ogsA at lAnegarantien kun beløper seg til 30.500
kroner mer enn den garanti
som ble gilt avisen i Ijor
host, til lAn for innkjøp av
nytt datautstyr. Dette ble pA

det tidspunktet godkjent av
fylkesmannen, men ble aidri
benyttet av Vignett. Avisen
gikk isteden inn pA en avtale
med Indre Smaalene om
levering av ferdig sats og
"paste-up" met utlAn av
datautstyr. Denne søknaden
om lAn er bl.a. en av de
punktene fylkesmannen pApeker i sitt avslag pA formannskapets avgjørelse cm
lAn til videre drift av avisen.
Ordføreren understreker
videre at den garanti som pr.
juni ble gitt for at Vignett
skal kunne fortsette driften,
er nødvendig for at Enebakk
kommune, som en av hovedaksjonrene, skal unngA A
tape penger.
Tidligere styreformann i

En optimistisk redaksjon etter vedtaket mnandag. Na kmyssersfingrene for etpositivt svar
fra fylkesmnannen
Vignett, Thorvald Ungersness (SP) oppfordret ordføre ren om fortgang i saken med

hensyn til de ansattes situasjon.
Avisen shier pr. idag med

en kontanikrise, som krever
rask behandling i byrAkraiiet.
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Landbrukskontorets primpere oppgave

miljove lig I dbruk
Landbrukskontoret er nä i full sving med ?i
lage planer for gjødselsoppsamling og tetting
av siloer i landbruket. Dette i samarbeid med
bøndene. Alle gãrder blir besøkt, og alle far
hjelp til a lage planer om forbedringer der
det trengs. Det er satt en frist pA 3 Ar til A ffi
utført forbedringene.
Anne-Grete Lossius
Flere gArder i bygda har nA
starlet opp arbeider for A forebygge miljøforurensing.
Av de viktigste tiltak det arbeides med er telling av siloer og gjødselskjellere. Jordavrenning er ogsA blant viktige tiltak man er opptatt av.
Miljøvennlig gärd
En av gArdene i bygda som
er kommet langt i dette viktige arbeidet er en av So!berg-gArdene i Kirkebygda den nordre gArden som blir
drevet av Bjorn Solberg. Han
er nA snart ferdig med en ny
silo, bygget i sement. Han
har selv planlagt siloen i
detalj, men har hele tiden
halt god kontakt med landbrukskontoret som har godkjent planene.
Solberg har 3 gamle siloer
fra for - tresiloer. Han hadde
en mistanke om at de ikke
var helt tette sA han tok selv
initiativ til A tA bygget en ny,
sikker silo. Del er større fare
for lekkasjer i tresiloer forteller han, og press-saften
som renner Ut fra disse og
ned i vassdrag fører til økt
algeoppblomstring.
Siloen er bygd pA en slik
mate at press-saften renner
ned i en kum og pumpes sA
opp igjen. Solberg bruker
saften som gjødsel pa jordet.
I tillegg til denne ene
kummen har han en drenskum. Myndighetene kan benytte denne kummen til A
sjekke om det er lekkasjer
noe sted rundt siloen. I denne
kummen skal det kun vre
rent vann.
Solbergs gard ligger rundi
800 meter fra øyeren sA iføle
ham vii ikke en lekkasje fra
hans silo fore til sA store
forurensinger i vassdraget.
Dette fordi press-saften fAr
renset seg i jorda 800 m. føi
den nAr øyeren og da er dci
lite igjen av saften. —Del er
P, garder som ligger veidig
ner vassdrag de største prob.
lemene finnes, sier han, og
legger til at blant annet pa
Jren er disse problemene
langt større.

Store kostnader
Bjorn Solberg forteller at det
er dyrt a fornyc deler av utstyr i landbruket. Del mA store investeringer til og tilskuddet man kan fA til forbedringer er ikke sa mye a
skryte av. Ved bygging av
silo far man 25 % i stØtle av
det offfentlige. Men tilskudd
til overbygg av siloen, og til
teknisk utstyr blir ikke gitt,
noe som er nødvendig skal
man bygge nytt.
—Strømforbruket vii øke en
del nAr jeg tar den nyc siloen
i bruk, kan Bjørn Solberg
fortelle. —Del matte derfor
settes opp en ny transformator i nrheten o.2 denne
kostet meg 40 000 kroner
pluss moms, sier han.
Vanskelig for nyetabler te
For A IA rad til nybyggingen
har Solberg avsatt penger i et
miljøfond 2 Ar forut. Del vil
Si at han ble fratrukket en del
av inntekten hvert Ar som ble
frigjort da planer for bygging/restaurering forelA. —For
nyetablerte bnder, eller vanskeligstilte pa andre mater er
det uniulig A sette av midler
pA en slik mAte, og man fAr
da heller ikke støtte av fondet, sier Solberg.
Nye porter
Bjorn Solberg har i tillegg til
A bygge ny silo ogsA satt inn
nyc porter i gjødselskjelleren
pA grunn av fare for lekkasje.
Han har ogsA begynt med
fortørking av gresset. Del vii
si at han slAr gresset og lar
det ligge fra 1/2 til ett døgn
for han tar del inn i siloen.
—Forskning har vist at vanninnholdet i gresset minsker
rundt 20 % etter 4 timer nAr
det ligger slik, spesielt i tort
var. Dette fØrer til mindre
press-saft og dermed er mer
miljøvenniig, og i tillegg er
det energibesparende. forte!lei Solberg.
Jordavrenning
Problemer med jordavrenfling er ikke spesielt store her
i Enebakk etter Solbergs syn.
—Dette fordi det omtrent kun
finns leire her, kan Solberg

lijØrn Solhcrgpi Solberg çdrd i Kirkebygda er en av de 50hz er koininel langi inedforbedringer iii fordel
for ci iniljøvennlig landbruk. Her ;'cd siden a sin nyc, teuc silo.
fortelle, og legger til at de mA
gjøre sill for A fjerne den
forurensingen som finns.
—Lettere jordarter renner raskere Ut i vassdrag, men ved
store regnskyll renner ogsA
en del av den leira vi har her
Ut i vannet, sier han.
Der jorda er Apen og ligger
tell ved vassdrag blir det
oppfordret til A ha gress eller
trr. 0 det blir ogsA oppfordret til A gA over til husdyr
og minske korndyrkingen pA
steder der det er fare for jorderusjon. Harve i stedet for A
pløye har ogsA vrt forsøkt.

\'d hawing blir terrenget
flatt og holder bedre pa jorda, men denne mAten er ikke
serlig god. Jorden blir ofle
veldig hardt og vanskelig A
behandie. Spireevnen blir
ogsA satt noe tilbake. Dette
gjelder ogsA ved pløying om
vAren i stedet for høsten. Jorda blir tørrere og hardere og
dermed vanskelig A ha med a
gore.
PA riktig vei
Bjorn Solberg er ieder av
bondeiaget i kommunen og
mener bøndene her er pA god

vei i riktig retning i kampen
for A hindre miljøskader.
Landbrukskontorets prim re oppgave i tiden fremover
er A hjelpe bøndene A legge
planer for et mere miijøvenn!ig landbruk. Reparasjoner
og iignende skal vre utført i
løpet av en 3-5rs-periode Ira
pianene for liver enkelt gArd
foreiigger. Dispensasjon kan
søkes i enkeite tilfelier. I og
med at kommunen i tillegg
skal vedta en miljøplan i 10pet av kort lid mA en yel si at
bAde landbruk og kommune
er pA rett vei.
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LY sernfestiv--a.'.'Ie 1990
Den første trekkspillfestival arrangert I
Enebakk er over, men neste Oar er det pA'n
igjen. For dette ga mersmak! Et heltopp opplegg som trekkspillklubben Frisk Luft skal
ha all 2ere for. Vergudene viste seg ogsA fra
sin beste side og sørget for at prikken over
ien var pA plass.
Anne-Grete Lossius
Trekkspillmusikken sitter
fremdelse i bakhodet i skrivenede stund, og slik skal det
vre etter 2 døgn med
musikk uten stopp. Trekkspillere er lystige mennesker

som spiller døgnet rundt, sto re som smâ.
Den yngste spiller var 5 âr.
Jon Anders Râken fra Enebakk tro til pa batteri godt
oppbacket av Frisk Luft.
Mange gjester
Mange kiubber fra fjern og

mer var kommet pa besøk,
og trekkspillere fra var vennskapskommune, Hammarø i
Sverige var blant de glade
spillemenn. Av andre "langveisfarende" var Stange
Trekkspillklubb og en annen
gjeng lystige Hedmarkinger
fra Elverum og Hamer.
—Sove pa en festival var bortkastet tid sä det ventet de
med til de kom hjem, kunne
noen fortelle..
Trekkspillere fra flere av
vâre nabokommuner stilte
opp, og vAr egen toradergruppe "Rallern" var selvfølgelig pA plass blant flere.

Norgesmester
Arrangementet startet sist
fredag pA Slora ved Lysern i strAlende solskinn og med
musikk av Frisk Luft. Stemningen var pA topp fra første
stund. Store og smA var i full
sving pA dansegulvet.
Kultursjef Per Sandvik Ønsket velkommen som seg hør
og bør pA et slikt arrangement, og kunne fortelle at
kommunen vAr har et av de
mest aktive spillemiljøer i
Norge.
SA gikk det slag i slag til
langi Ut i de smA timer med
musikk fra forskjellige glade
trekkspillere. Fra Hedmark
var festivalen beret ved A
ha Erik Holter, 3 ganger
norgesmester pA 2-rader pA
besøk. Sammen med en an-

nen hedmarking, Fred Farmen satte de sifi preg pA
festivalen.
Trask og Lunk, spillere fra
Enebakk og Siggerud tro til
med en av Bjorn Afzelius'
siste melodier "Tusan bitar",
og gjorde stor suksess.

9 fir ogproff
Lørdagen var pensjonister fra
Here kommuner invitert til
gratis grilimat med masse
musikk tattAt". Og de kom rundt 200 pensjonister møtte
frem og sykehjemspasienter
ble fraktet av mange frivillige hjelpere.
Grillmat ble det - sponset
av Tores mat pA Flateby i
samarbeid med Norsk Mat.

Dansen gikk tit langi Ut i de smâ timer, og det skulle bare mangle med
Sd mye fin musikk.

Ordfører Kdre KjØlle var ikke snaucre cnn at han tro tit med en rallan'ise og AlfPrøysens "Dainsc dainse En av trekkspillorginalene - lit: trØtt kansje euer d ha vart vdken i
dokka mi ".
2 døgn.

114

'kgnett
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- suksess fra start -til Slutt
Og de glade trekkspiilere
spilte i 3 timer for den eldre
garde. 9 âr gamle Mona
Holm fra Elverum gjorde
stor suksess pa sin 2-rader. 5
Ar var hun da hun begynte a
spille, og spille kunne hun!
Men sA hadde hun hatt en
god lrer i norgesmester
Holter sA det var kansje ikke
sA rart at hun mestret spillet
perfekt.
Fresk ordfører
Ordfører Kâre KjØlle var tilstede og takket for denglede
Frisk Luft har gitt ved a anangere en slik festival. —Musikk er ørenes paradis, kunne Kjølle fortelle og la til at
Frisk Luft er gledesspredere,
langt ut over Enebakk's
grenser.
Var freske ordfØrer var ikke
snauere cnn at han tro til
med et par viser i samme
slengen. Alf Prøysens vise
"Dainse, dainse dokka mi"
ble heiproft framført. I samme slengen sang han en gammel rallarvise, "Blandt de
svarte fjellan oppi høge
nord".
"Alle" stilte opp
Hele Enebakk"s befolkning
hjalp Iii virket det som - folk
meldte seg til tjeneste til og
med pA selve festivalen.
Sanitetsforeningene i bygda
sto for servering fra tidlig pA
morgenen til langt pA natt.
\hrme vafler med tilbehør,
og ellers alt hva hjertet begjrer var A fA kjøpt.
Odd Lillejordet, leder av
Frisk Luft og festivalleder,
kunne fortelle at han var helt
rørt over all hjelp og velvillighet de hadde møtt i forbindele med planlegging og

gjennomføring av festivalen.
—Folk er helt fantastiske. Jeg
hadde aldri regnet med en
slik oppslutning, fortalte han.
Kjempeoppslutning
I løpet av de 2 dagene festi
valen vane kom rundt 1 500
folk frar bygda og omegn pA
besøk i tillegg til de som
hadde bestilt plass og bodde
pA stedet hele helgen.
Folk koste seg og var
kjempefornøyde. Alt gikk for
seg i rolige former og bygdas
ungdom viste seg fra den
aller beste side. Mange fant
ut at trekkspillmusikk ikke
var sA dumt alikevel, og unge
som eldre var like fornøyde.

Invitert til Sverige
Nyed Dragspelklubb fra vAr
vennskapskommune, Hammarø, var strAlende fornøyde
over A vre invitert til arrangementet. Gunnar Olson,
sologitanst i klubben, kunne
fortelle at kiubben feiret 10Arsjubileum i A. Førstkommende helg arrangerer
de et treff i Skoghall pA
Hammarø. Enebakkinger og
nordmenn forøvrig er hjerthg velkommen.
Vellykket arrangement
Søndag kunne Odd Lillejordet & Co. notere seg en
suksess de aldri hadde drØmt
om pA forhAnd. Men sA
hadde trekkspillklubben stAtt
pA fra morgen til kveld de
siste ukene for A fA alt til A
klaffe. Alt var planlagi til
minste detalj - telefon, lys
og vann var pA plass. Det
var ryddet plasser hI biler,
campingvogner og telt. —Do-

Jon Anders Rikenpi 5 ár ;'arfesti 'a/ens yngste aktive dc/taker. Frisk Luft var he/dige SO/fl hadde fait
tak en en slik grepa kar til d life/pc seg under opptredenen.
ene er nydelige, var en av
kommentarene Vignett fikk.
Et vellykket arrangement
som sikkert vil bli gjentatt
neste Ar.

Takk til Lysernfestivalen
Vi har vrt sA heldige her i Siggerud Pensjonistforening a
bli innbudt til Lysemfestivalen. Trekkspillklubben Frisk
Luft har som mange ganger tidligere igjen spredt glede
We til gamle og unge. Her er det sang og trekkspillglede!
Vi fikk oppleve en riktig festlig lØrdag. Rallam avlØste
Frisk Luft. Det var mange som nikket gjenkjennnende til
melodiene som tonet ut i den vakre sommerdagen. Det
kriblet i bena og vi mAte jo prØve gamle takter.
Vi pensjonister fikk servert grihimat med drikke til. Det
smakte - men denne dagen lop sA fort avgArde. Hjemturen
var et faktum. Vi ble kjørt hjem igjen av samme hyggelige
sjAfør som vi ble hentet av.
Denne flotte dagen kostet oss pensjonister ingen ting. Alt
var gratis! Vi som var tilstede fra vAr forening var sA glade
og fomøyde.
Vi hAper at alle som sto for dette arrangementet tar imot vAr
hjertligste takk fra oss pensjonister pA Siggerud som fikk
vre med pA denne fine dagen.

Pensjonistene storkoste seg pa festivalen, og del skuile bare inangle!A1l var lagt lilretle for deres besøk.
771 og med en men gdc parasol/er var innsamlet i fill fart for at de skid/c fá liti skygge i solvar,ncn.

A og K, Siggerud Pensjonistforening
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Hjemme igjen fra

Dana Cu
Arets Dana Cup er nã
avsluttet. Lillegutt-1 og
Pikelaget i JIF var
blant de rundt 15 000
deltakerne fra hele ver den som deltok pa
arrangementet.
Anne-Grete Lossius
Pikelaget kom helt til Asluttspillet etter 3-0 seier
over Blindheim IL og 2-0
seier over Larvik T & IF.
Den siste kampen i innledningsrundene der de spilte
mot del svenske laget Naset
SK tapte de 1-0. Men med de
2 seierne var de kvalifiserte
til a gâ videre til A-sluttspillet.
Dessverre tapte de den første kampen her og gikk Ut av
spillet. Rena vant med 3-0.
Profesjonelle lag
Lillegutt-1 vant første kam-

pen i innledningsrundene over del danske laget Jørring IF
med 4-0. Men sa gikk del
därligere, noe som ikke var
sâ rart siden de spilte mot
Cantolao, et profesjonelt lag
fra Peru. Dc tapte kampen
med 10-0. Den siste inniedningskampen var mot Mølndal IFK der lapel ble pa 5-1.
I B-sluttspillet tapte de første kampen mot et danskt
lag, Sport 81 med 4-2 og var
dermed ute av spillet de
ogsa.
Fornøyde
Bade pikene og lilleguttene
var fornøyd med selve opplegget der nede. Terje K ensii, trener for lilleguttene, forteller at de spilte pa gressbaner hele tiden, og del var
minst 50 gressbaner til radighet. Guttene var fornøyde
med turen selv om de ikke

Tapte 0-7

Pikelaget i "stranddrakter "pd den ere ind lange LØkken badestrand. I midien, reseri'etrener Ulf
Martinsen.

gjorde del sâ skart som
hâpei. Vret var flott og
bading pa de nydelige sandstrendene og fotball med for-

eldre var populwre aktiviteter.
Kjensli forteller at del var
en fin og sammensveiset

Jevn kamp
for Driv -

Det ble mye slit og lite action i søndagens
apningskamp mellom Drivsjuniorlag og Nesodden,
en kamp som endte uvagjort.

foreldregjeng guttene hadde
med seg, noe som var medvirkende ârsak til at alle var
fornøyde.

NORWAY
CUPresultater
Søndag
Masse B
Gutter fØdt 1/1-74 eller sene re, men for 1/1-77.
Innledende
Berum Sk. -Driv LI. 3-0

Masse C
Gutter fØdt 1/1-76 eller sene re, men for 1/1-80
Innledende
Grei SF-Driv IL

Det ble stortap for Drivjentene i sØndagens
äpningskarnp inot Spjelkavik.
0-7 ble resultatet for
Drivs juniordamer etter
en heller stillestaende
apningskamp mot
Spjelkavik.

støvlene av 2. divisjonslaget
Spjelkavik. Det var vel ikke
bare newer som ift til grunn
for at laget slapp inn fire mftl
i løpet av fern rninutter.
Del hele ble en heller stillestftende kamp uten de helt
Lisbeth Wille
store angrepene fra Drivdarnene. Jentene var et par
Dnvs damelag er i utgangs- ganger innom 16-metersonpunktet et brukbart lag som en lii Spjelkavik, men de helt
til nâ har hevdet seg bra i farlige sjansene fikk publiteten av serien her hjemme. kum aldri oppleve i sort Men søndag skulle de altsâ dagens ftpningskamp i Norway Cup.
oppleve ft bli banket ned i

Lisbeth Wille
Det var to temmelig jevne
lag vi fikk oppleve pa
Ekebergsletta under søndagens ftpning av Norway Cup.
sa endte kampen ogsa med
0-0. Begge lagene slet en del
og mye av spillet som foregikk pa midtbanen, var forn lete og basert pa tilfeldigheter.
Bra spill ble levert av V idar
Krogseter og Jan Erik Christiansen. Disse gikk igjennom
et par ganger i første omgang
og skapte en del farlige
sjanser. Mot slutten av frste

omgang greide Driv ft lure til
seg et frispark. Men heller
ikke den morsomme innØvde
frisparkvarianten hjalp Driv
til noen seier, til tross for at
del kunne se Ut som om den
kunne lykkes.
I første del av annen omgang serverte Drivgulta et
mer offensivt spill, men del
generelle bildet ble heller
kjedelig.
Nftr del er sagt, kan man til
Drivs fordel si at laget virket
tftlig kompakt og at spiller
Lars MØrk holdt forsvaret
bra orgainsert ved a holde
kontrollen bakover.

0-4

Masse D
Gutter fØdt 1/1-78 eller
senere, men for 1/1-80
Innledende
Enebakk IF- Fart Fl 0-4

Masse E
Gutter fØdt 1/1-78 eller sene te, men for 1/8-80
Innledende
Skeid-Driv

1-9

Driv H-Kongsberg

4-0
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Vi trenger lopper!
Anne-Grete Lossius
Fotbaligruppa i Enebakk IF
er i stor knipe om dagen.
Loppemarkedet som skulle
vrt holdt i vâres matte avlyses av mangel pa lopper.
Det kom bare inn noen fâ
ting, og disse var gilt stort
sett av folk bosatt utenfor
Enebakks grenser.
Finn Martinsen, nestleder i
gruppa, opplyser at situasjonen er kritisk for fotballen
hvis de ikke far inn lopper
nok til del planiagte loppemarkedet i September.
I ãr er del budsjettert med
Ca. kr. 40 000 i inntekt fra
loppemarkeder. —Dette er
penger vi er hell avhengig

av, forteiler Finn. A spille
fotball koster penger. Bare
pameldingsavgifter til serien
er pa rundt 20 000 kroner
som gâr til Akershus fotballkrets.
Et sett drakter ligger pa 6-7
000 kroner og i tillegg kommer bailer, førstehjelpsutstyr,
dommeravgifter med mer.

Still opp!
Rydd opp pa loft og i kjelier!
Finn fram lopper sâ del
monner! Jan Gunnar Weng,
Jan ødegârd og Finn Martinsen star til râdighet og kan
kontaktes 'hele døgnet".
Se forøvrig annonse i neste
utgave av Vignett.

Stole j unior- og Am
lagsspillere etter
hard treningsuke
Anne-Grete Lossius
Heie fomge uke trente juniorer og A-laget i ElF flere
timer pr. dag for a komme i
skikkelig form til seriekampene starter opp igjen i
august. Det var "beinhard"
trening og gutta ble ganske
stole etterhvert. Da Vignett
var pa besøk spilte de treningskamp, og kampen endte
uavgjort 1-1. Etter kampen
var del pan igjen med kondisjonstrening.
A-Iaget
A-iaget flkk i vâres fly trener.
Det er Ole Wâgenes og han
kailer seg selv for "hjelpetrener". Han steppet inn i en
penode da laget piutselig sto
uten trener.
A-laget har ikke halt den
store fremgangen i ârets Sene. De iigger foreløbig 3. sist
i serien. Wâgenes forteiler at
de er spente pA hvordan del

gAr med de resterende seriekamper som Starter alierede
fredag. Da skal de spille
hjemmekamp mot Løvenstad.
Junior
Juniorlaget har gjort del
skarpt hittii i serien. De har
spilt 7 kamper og vunnet alle
sammen. Trener og oppmann
Magnç Nordli forteller at de
nA er oppe i 21 poeng. Laget
har skAret 24 mM og ikke tall
inn ell! Juniorlaget deltar pA
Norway Cup, men del er i
første rekke serien de satser
P5.
De som deltar pA Norway
Cup er: Thomas Sandem,
JØrn Kenneth Buer, Frank
SandAs, Vegar SandAs, Tom
Egil Myhr, øyvind Haraldsen, øystein Engen, Ronald
Brunstrm, Ketil Adoifsen,
Stig Rømo, Atle Haraidsen,
Tage Pettersen, Anders Abrahamsen, Børre Svindal, BjØr nar Thomasen og Glenn Ove
Gran.

SKILLER MELLOM LIV
OG DOD - BRUK
REFLEKS!

* Alt i billakkering
* Gunstige priser
* Rask levering
* Topp moderne
utstyr
Adresse:
Vegar fabrikker
1825 TOWER

Elgjakt
I Enebakk
Retten til A felie 4 elger i
Vik skoger settes bort pA
anbud.
Rettet avskyting, en OkSe, 2 kalver og et fritt dyr.
Anbud i iukket konvolutt mlpris pr./kg og navn
pA jegerne.
MA vre skogbestyrer i
hende innen 8/8-90.
I tllegg kommer en fast
avgift pA kr 600,- pr. V.
dyr, kr 300,- for kalv +
best.avg. til Viltfondet +
20% mva.
Forbehold om A anta ell.
forkaste et hvilket som
heist anbud.
Enebakk
kommuneskoger
Styret

1. etasje VIKING SENTER Askim TLF 88 62 60

Renault 20 1$
2 stk. nyoverhalte, rimelig til saigs. Kom, se og prØv.
Aage Svarthol, 1914 Ytre Enebakk
Tif. 09/92 40 47

25-ARS JUBILEUM
4GEN
ENEBAKK

BEGRAVELSESBYRAER

IjI

Ski
13cravelscsbr
OCHRSTENSRtJD EFTF.

25 Ut

Nordbyvn. 27, Ski

TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner all
Follodistriktets byr
gjennom 60 for

Leikarringen Ignar feirer 25-fors jubileum
9. - 12. august med festforestilling og stor
dansefest for alle i MjrhaIIen, Ytre Enebakk
Fredag 1 0.august

Lørdag 11 .august

KI 2000 i Stremmen Kinotealer
FOLKLOREAFrEN
med utenlartdske 09 norske
dansegrupper

KI 1200 vii forskjefige grupper danse
09 spille ved butikksentrene i Enebakk

Entre:
Voksne kr 40,Barn kr 20,-

Sveums
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrem

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORAETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

* rT

REDD BARNA
'lIt: (02)41 4635

KI 1800 I M(rhallen
.JUB(LEUMSFORSTILLING
Entre:
Voksne kr 50,Barn gratis
KI 2000 i MjrhaIIen
JuBILEuMSFEsT
Entre:
Voksne Er 80.-

.JUBILEUMSBILLETT som bOde gjelder for (orestilling og fast kr 100,.

DANS ER MORRO - PRØV SJØL!!!

TAI(I(

Uieptelig takk

for oppmerksomheten ved Magnars konfirmasjon.
Ase og Henki Engen
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RELIGIOSE MØTER

KUPJNCJORINGER

ENEBAKK KOMMUNE

PWS(MGU1TVM

D

SØnd. 5/8 ki. 19.00: Sang
og vitnesbyrd.
Onsd. 8/8 ki. 19.30: MenighetsmØte.
Velkommen til Betel.

lu

ENEBAKK KOMMUNE
TEKNISK ETAT

Anbudsinnbydelse

Gang- og sykkelveg skal bygges mellom Lotterudveien
og Kirkebygden skole. Hovedvannledning skal legges
om pa samme strekning. Autoriserte entreprenører bes
herved om a gi anbud pa de nevnte arbeider. Pris skal
gis pa grunniag av forenklet anbudsbeskrivelse som las
ved henvendelse til teknisk etat. Anbudsfrist er satt til
24.08.90.
Teknisk sjef

A. '/i stilling som vaktmester I med tjenestested ved
Enebakk ungdomsskole.
B. Arsvikariat i '/i stilling som fagarbeider med tjenstested ved Heier veistasjon, med mulighet for senere
fast ansettelse.
C. Vikariat i '/i stilling fram til 0 1.07.92 som driftsoperatØr ved renseanleggene I Enebakk, med mulighet for
senere fast ansettelse.
For de enkelte stillinger gjelder fØlgende:
A. AvlØnning i still.kode 6542, ltr. 13-19, Ira 1.10.90 ltr.
14-20.
Det er Ønskelig med hándverksmessig bakgrunn,
kjennskap til ENØK og evne og vilje til fleksibilitet i
forhold til utførelse av arbeidsoppgaver.
Det tas forbehold om endringer i arbeids-/ansvarsforhold som følge av muhig overføring av den samlede
vaktmestertjeneste i kommunen til teknisk etat.
Nrmere opplysninger ved henv. skolen, tlf. 92 60 50
eller skolekontoret, tlf. 92 60 60.
B. Avlønning i still.kode 6986, ltr. 13-18, Ira 1.10.90 ltr.
14-19.
Stillingen omfatter arbeid ved avdeling for vei, vann,
kloakk. Det er ønskehig med hãndverksmessig bakgrunn og maskinførerbevis.
Nrmere opplysninger ved henv. teknisk etat, tif.
92 60 60.
C. Avlønning I still.kode 6577, ltr. 13-18, Ira 1.10.90 1 ltr.
14-19.
Arbeidet omfatter tilsyn, kontroll og vedlikehold av
pumpestasjoner/renseanlegg.
Helgevaktordning hver 4. uke inngár.
Det er Ønskelig med fagutdanning som rØrlegger,
elektriker el.. men ogsa sOkere med annen bakgrunn erfanng kan komme I betraktning. Opplring
vii bli gitt.
Nrmere opplysninger ved henv. teknisk etat, tlf.
92 60 60.

mIlrer. Kurset starter 28. aug. og holder
pa 1 Ca. 4 uker.
Pâmelding fra 9. aug.
For nrmere informasjon, ring
Esmé Knagenhjelm 92 50 58
Ella Wenhi 92 63 39.

Flatebysenteret, 1911 Flateby
Ttf. 92 86 74

Enebakk Helselag
I

innbyr pensjonister til As Hotell onsd. 15. aug.
Lunsj kl. 12.00 - kr 100,- pr. kuvert.

Pa.melding innen 8. aug.
Tlf. 92 42 46 - 92 84 96.

Hybefleilighet til Ieie
I Ytre. Stue mlkjØkkenkrok, soverom og bad.
Ca. 100 m til butikk, post og bank. 3000,- inki. strØm.
Tif. (8-15) 02/40 48 55
(e. 17) 09/92 45 25

onsker a kjope billig kjeleskap og vaskemaskin.
Tif. 92 65 50
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Vis lagand!
Du behever ikke vre aletipp&
no om kryssene
kupongen. Far du med deg
noen andre, kan dere eke
innsatsen og dermed yinnersjansene. Sá hvorfor
ikke danne et tippelag som
kan motes til sosialt samvr over tippekupongen
hver uke?
Blir dere blant de 60.000
som vinner untlig, far
dere jo ogsa en god unnskyldning for A sette hla i
taket!

pa

TIPPING
ga mer enn 680 millioner til
ftI

idrett og torskning 11988.

EiE

SØknad med angivelse av hvilken stilling som sØkes og
vedlagt kopi av attester og vitnemãl sendes Enebakk
kommune, lØnns- og personalkontoret, 1912 Enebakk,
innen 15. august -90.
For stilling C g.jelder sØknadsfrist 30. august -90.

No Problem!
Ferskt brod
hver dag.

eettert

Kjøp vinnerloddene i

Ledige stillinger

Følgende stillinger er ledig for tiltredelse i lØpet av august máned:

igelcig
Enebakk
Kurs om sopp
starter
salget
lordag
11. aug. kI. 9.00

V

AdvokatbiStand

mpràkt

Vi har ogsá den

nye bensinen
Super Plus Blyfri 98 oktan

Advokat

YTRE ENEBAKI( BENSIN & SERVICE A.S

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

Vekstjord - dekkbark - sand
Dekkbark og organisk gjodsel i sekk.
Transport ordnes.

FOSSUM JORD
TIf. (09) 83 72 16 - Mobil 030-10 309
KONTAKT OSS - DET LONNER SEG

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter
W4j
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

11

17 imm io ARtE
BIL

EIENDOMSFORM.

A. NILSENS
BILSERVCE

KjØpe eller selge
d

00W
ir %F 0 4= *=

!S4m

GLASS

RAMMEVERKSTED

Galleri Nygárd(Ene1akk
Flateby

•

-

tlf. 928080

Alt / glassarbeid

Kontakt:
TORNERUD

TI4I.

S

-

Askim

YTI EIENDOMSMEGUNG A/S

I

i 70

Galleri

—

Svein Thorsen
FjeIIvrL3O a, 1914 V. Enebakk
hf. 92 46 13 Mobil: 030/30 339
Ogsâ kveldstld

innramming

-

Guilmedaije i innramm i ng I VIA 1989 og 1990

1.Q92557o

ELEKTRIKER

RØRLEGGER

Erling Rod A/S

Audi

Utsigts rammeverksted
Alt i inn ramming

fiR Kieltiaard
'

Saig av
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

Varme, sarutr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper,vannsuger
,

Sotheim Elektriske

1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

AUT. ELEKTROENTHEPRENHR
912 Enelakk

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

TIf. 92 64 20 030/30 193

'

-

REGNSKAP

Telelon 09192 62 76

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Bygefl1l9l2 Enebakk MobUtelefon 094/17467

Alt I reparasjon og installasjon

av

KJELL BRENDJUBD

kjol og frys

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

skap . kerm, fi sesap - fryserom
Dag og kveld
Sajg service og montering
~ll
-

FYRINGSOLJE — PARAFIN
AUTODIESEL

I
I

NOROL

FWJXM

DØGNVAKT

Dksb24kk
Ene

EIL.A3

Godkjent regnskapskontor

rc~:s

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

1912

Ernst Rasmussen
Bakkeveien 5 1911 Flateby

Gray, sprengnung, transport

Lf-

Asveien

92 82 90
7, 1011F1
Fla+te

by

Minigraver til We
transport

-

Mur & Graveservice

A/S

Fase /1

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

Ski Trafikkskole
-

.

tlf . 87
Tlflr 271 72 030 22300
PQSfbQk1O
thc'jj
ttn1rr1Ottak iatmr

Masse 14 Masse D
-

Xandre aefviee1enester

-t

Mobil: 094/30 295

'Om

TRANSPORT

I

Raskt og rimelig
Forhândspris

Ingar A. Bergskaug

GODE REFERANSER

Transport
Sand,
stein og fylirnasse
-

,

c'r.a'r/4

Tif. 9291 07 Westerheim, 1911 Flateby

•

Flateby

-

pTEPPE - ENGROS A/S
4T

ALT 1 TEPPER
OG GULVBELEGG

--

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

-

Enebakk Markuseservice
-

Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

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

LII. 92 ou 4

Mobiltlf. 094/95 481

TIf.

92

80 21

1911 Flateby
35

Mobi1l 030/06

rru
"•• "-'

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

FLISLEGGING UTFØRES

SPESIALFORRETNINGER

Videotilming!

TIf 92 52 28

-

FMS
QTER

LASZLO

Ved alle store og
smâ anledninger
r?
?
-)
Vi kommer

-

TIf. 09/92 6118 09/92 62 56
094/25 366 094/08 438

TAN

-

leles ut rimelig, med eller uteri forer,
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

1912 Enebakk

Enebakk Tannteknikk

-.

Be I tegaende
minugraver

sprengning
Mur- og betongarbeider
-

-

Om nødvendig meter vi
(II kjøretimer I Enebakk

-

928739

hf. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

Tlf. 06/81 42 92

Teorikurs — KJøretlmer

TIf. 09/92 43 40

Graving

Teor/kurs

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

-

Grendesenteret, Flateby
Tlf. kl. 8.00- 15.00

OppIring pa b/I

Utforer alt innen nybygg tilbygg reparasjoner
modernisering flislegging og tapetsering

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG TILE
-RESTAUREPING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTERING

Stein Ilarre-Ilanssen

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

1400 Ski

Per-Erik østlie a.s

Mur, puss,
peiser og fliser

II

TRAFUKKSKOLE

BYGG- OG TØMMERMESTER

Jan M. Johansen

Sanitr • Varme • Motlernisering

VAKTSELSKAP

THmrer- 09 snekkerservice

Enrier

All innen •

1914 Ytre Enebakk

Fast pris

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

-

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

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabulitering
g

Entreprenor

RBRLEGGERBUTII(K

EGEN RORLEGGERAVUELING

Tlf.:(09)924824-924774.

-

$#

Heigesensgt. 12
Grunerløkka
TIf. 02/38 51 73

Lars M

E,,bakk

MYRFARET2,1400SKI.TU.09.871457

SystemAdm!nstrasJon A/S
Gaupeveien 29

BYGG OG ANLEGG

Lunds Malin g'
og Tapetsering A/S

p

.

Ring O9-924337

BYGG OG ANLEGG

all

• Bedriftsrdgivning

Ek omvelen35,l9j4ytreEnebaj&

-

C. Jensen
& SOn A/S

sys.adn/f

• Regnskap & Forretningsførsel

11
,.,

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

= OIav

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap— Gardsoverdragelser
Andre n ae ringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

J

Bjø
I

Graving og høytrykkspyling

Hovel Ileiaas

utforer alt I el-installasjoner

Man.-fre.9.O0-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor.9.00-14.00

DURUD 0-ARD,

1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09924630 Mobil 030 04997

Regnskapskontor

1912 Enebakk - tlf . 92 63 00

TRINTO VERKSTED AS III

4D

TIf. 09/926303

Stromsborg &
Enersen A/S

—

Konkurransedyktige priser hele áret

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

nebakk

ENEBANK VANN OC VARME

' egnskctpuntor A/S
1912

BRENSEL

DAME-OG
HERREFRISOR
SOL — PARFYMERI

1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

-

[EELEKTROKEP
Egli H. Jorgensen

og hoytrykksspyling.

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

KVIKI( HENS

c -h'acziama
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

-

tlf. 09/92 62 94

IPolikIinikkS Rontgen IKirurgi
• Lab.service • Oppstaliing opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgárd, Kjeller
fraFetvn. v/flyplassesl
A pningstider. 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 8500 el
<'DROP-IN>' 8.30-14. Stengt heig.

Kjent i Enebakk?

Stedet som skjulte seg bak forrige
"Kjent i Enebakk" var østby gArd i
Ytre Enebakk. Tross fellesferien fikk
redaksjonen mange hyggelige telefoner
og de heldige vinnere av hvert sitt
pengelodd ble:

Per Opsahl, Ytre Enebakk
Her kommer vAr nye nØtt. Vet du hvor
dette er sA skriv eller ring oss pA
telefon 9260 04 innen tirsdag klokken
12:00.

Peder Engelund, Ytre Enebakk.
Tove Gystad, Ytre Enebakk

De med riktige svar, blir med oss i
trekningen av nye todd i pengelotteriet.

0
as
Dagavdeling opprettes p A Kop
Den for omtalte eldremilliarci Øremerket
eldreomsorgen blir n
benyttet til blant annet
A opprette dagsenter i
legeboligen KopAs i Ytre
Enebakk. I tillegg blir
det foreslAtt A opprette 2
hele hjelpepleierstillinger. PA dagavdelingen
ønsket Formannskapet
A opprette en halv
aktivitørstilling og en
halv stilling som assistent.
Anne-Grete Lossius
Enebakk's andel av eldremil harden er pa 1,2 milhioner
for 1990. Disse midlene er
øremerket eldreomsorgen og
det er derfor satt strenge krav
fra Staten til hvordan disse
skal benyttes.
Helse- og sosialstyret har
tidligere behandlel disponenng av midlene og ønsket
blant annet a opprette stillinger innen hjelpepleien da
det er stor mangel pa personale her, og ogsâ a trâd
med den vedtatte organisa-

jons- og bemanningsplan.
Likeledes sâ man det som
viktig a fâ opprettet et dagsenter, og anledningen er na
tilstede bade fordi legeboligen Kopas star ledig og fordi man har midler a bruke til
ombygging av denne til dagsenter.

Rednksjon i avgiften
I râdmannens saksfremstilling pekes det pa at reduksjon i folketrygdavgiften
utgjør den stØrste andelen av
eldremilliarden for var kommunes del. I kommende âr
regner han med at disse midlene ogsa ma benyttes (ii
andre oppgaver og derfor er
del bedre A investere pengene i et dagsenter i stedet
for a binde de opp i tiere
stillinger enn de forannevnte.

Overskytende midler
Helse- og sosialstyret hadde
fors!Att a fA fullmakt til A
benytte eventuelle overskytende midler dersom
istandsetting/ombygging av
legeboligen ble rimeligere
enn antatt, noe Radmannen
ikke ønsket da man pa nAwe-

rende tidspunkt ikke kunne si
hvor mye midler som ble
overskytende.

DeJigert til Helse og Sosial
Under Formannskapets behandling foreslo Thorvald
Ungersness fra SP at Helseog Sosialstyret skulle fA
fullmakt til A disponere
overskytende midler med
den begrunnelse at dette er et
hovedutvalg og ma ha mulighet til A ta egne avgjørelser. Dette sluttet ogsa
Høyres Tore Tidemann seg
til.
Lucie Paus Falck fra AP
ønsket ikke i utgangspunktet
A deligere disse øremerkede
midlene og var enig i
RAdmannens konklusjon.
Formannskapet gikk enstemmig inn for A opprette de
4 nevnte stillinger i tillegg til
dagsenter.
Eventuelle ubenyttede midler ble vedtatt at Helse- og
sosialetaten skulle fA disponere mot Arbeiderpartiets
3 stemmer.
Saken blir endehig avgjort i
kommunestyret.

Ledigheten opp
Den registrerte ledigheten i
Osloog Akershus hadde en
økning pA ca. ni prosent, eller
1405 personer, fra mai til juni
i Ar. PA landsbasis var del en
økning i den registrerte ledighelen pA 12 prosent.
Dette kan ha en sammmenheng med nedlrappingen av
arbeidsmarkedstiltakene i so
-mmermAnedene og avslutningen av skoleAret.
Ved utgangen av juni var 17
040 registrert hell ledige ved
arbeidskontorene. Dette Utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken i Oslo og 2,8 prosent
i Akershus. PA landsbasis var
Ca. 4,4 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid.
Ledigheten blant ungdom
under 20 Ar har gAtt opp med
125 personer fra mai til juni.
Dette er en økning pA 15
prosent i Oslo og 19 prosent i
Akershus.

Ferre permitteringer
I alt er det nA registrert
1860 fulltidspermitterle personer. Dette er en nedgang
fra forrige mAned med 61,
men hikevel en økning med
308 personer fra i fjor. De
permitterte utgjør 11 prosent
av det totale antall arbeidsledige. Arbeidskontorene har
ogsA registrert 924 personer
med innskrenket arbeidstid.
Dette er en nedgang fra mai,
men en Økning pA 106 fra
juni i for. Kvinneandelen av
de permitterte utør 25 pro-

Necigang i
ulykker
landsbasis

pa

lalt 17 mennesker har
mistet hivet i trafikkulykker i
fylket hittil i Ar. Det er en
økning pA to dødsulykker
sammenlignet med første
halvAr i for. Ialt 482 har
wert innblandet i ulykker i
fylket del første halvAret.
465 av disse fikk personskader.

sent, mens 41 prosent av personene med innskrenket arb
-eidstid er kvinner.
Permitteringer og innskrenkninger i arbeidstiden gjelder
først og fremst innen bygg og
anleggsbransjen og bedrifter
som er avhengige av disse,rørleggerbedrifter, a rki t ekt kontor, rAdgivende ingeniører og elektrobransjen. Data bransjen er ogsA berørt av
permitteringer/oppsigelser.

Ferre ledige stillinger
Ved utgangen av juni var
det registrert 1360 ledige
stillinger i Oslo og Akershus
Av disse hadde Akershus
501, aitsA en nedgang pA 71
stillinger. De fleste ledige
stilhingene er fortsatt i offenthg sektor; pedagogiske yrker,
forskjelhig typer pleiearbeid,
administrasjon/ forvaltning
og handel. Avdehingen for
dagsformidling har hatt en
halvering av oppdrag i forhold til juni i fjor.
Oppdragsmengden pA Vikartjenesten ligger omtrenl pA
samme nivA som i fjor.
Dekningsgraden pA disse jobbene er swert høy.
Akershus opplever fremdeles en svtert høy tilgang pA
arbeidssøkere, men del forventes ingen snarlig bedring
av situasjonen pA arbeidsmarkedet de nrmeste mAne
-dene, opplyser arbeidskon-.
toret for Nedre Ro n e.
Antall trafikkulykker pA
landsbasis har gAtt ned. I
første halvAr i fjor mistet 174
mennesker livet i trafikken,
mens antallet drepte i Ar er
148. Det er fortsatt bilførerne
som er de mest utsatte. 67 av
174 drepte første halvAr i Ar
var bilførere. Deretter følger
passasjerene med i alt 36
trafikkulykker med dødehig
utfall. Dette er seks ferre enn
i fjor. Blant fotgjengerne kan
man spore en nedgang i
antall ulykker fra I fjor. 22
fotgjengere ble drept i
trafikken hittil I Ar, mot 34 i
Ijor.

Service til
alle i Enebakk
Vi henter, leverer, Iáner deg gjerne en annen bil
(kr 1 00/dogn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvalitet.
111. 09-9244 14. - 09-92 45 65

re

MOTTERBECK

--

