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Sa jublet Enebakk,,
Gunnleik Selerstad
Etter at inniedningen pa
ârets sesong har vrt temmehg svak for Enebakks vedkommende, ser det nâ Ut til
at det har begynt A løsne..
Enebakkingene var best i alt,
og de spilte god, underholdende fotball i høyt tempo.
Selv om det blAste sterkt pA
Enebakk stadion fredag, kunne det ikke forhindre at enebakkingene
utspilte
Løvenstad og vant hele 7-2.
Dermed var tre nye poeng
sikret og treneI Ole WAgenes
fornøyd.

1 omgang
I den sterke sidevinden var
det hjemmelaget som Apnet
best. De gikk offensivt Ut, og
presset Løvenstad langt tilbake pA banen. Ikke mer enn 9
minutter var spilt da Tage
Pettersen ga enebakkingene
ledelsen. Og snaue 6 minutter senere la han pA til 2-0.
Enebakkingene bare fortsatte
A presse, og etter 18 minuters
spill kunne Jøm Adolfsen
heade inn lagets tredje mAl.
Det var tydelig at hjemmelaget virkelig yule vinne denne
kampen, for de gay seg ikke.
Drøyt 33 minutter var spilt

da Tage Pettersen sørget for
sitt tredje og lagets fjerde
mAl for kvelden. Der-med
kunne hjemmelaget gA lii
pause med en sikker ledelse.

2. omgang
Etter pause jevnet det hele
seg Ut. Løvenstad kom høyere opp pA banen, og etter ti
minutters spill reduserte de
til 4-1. Tempoet hadde sunket
betraktelig, og det var tydelig
at enebakkingene følte de
hadde det hele under kontroll. Men etter 18 minutter
var Ronny Lund frempA og
Ate ledelsen, fØr Løvenstad
igjen reduserte. Etter dette
virket det som om lagene
ikke orket mer. Spillet bølget
frem og tilbake uten at noen
av lagene klarte A prestere
noe konstruktivt. De siste
fern minuttene kviknet derimot hjemmelaget til. Etter
42 minutters spill ordnet Jørn
Adolfsen 6-2, og minuttet
senere fastsatte Ragnar Engerhoim sluttresultatet til 7-2.
Det ble aitsA en overbesvisende seier, og tre nye poeng
til Enebakk.

Mar fremgang
—Jeg er godt fornøyd, spesielt med fØrste omgang. Det

Kampfakta
Enebakk stadion:
Enebakk-Løvenstad 7-2 (4-0)

Fredag var det virkelig grunn til a juble pa Enebakk stadion
Enbakks mAl:
9 minutter, 1-0 ved Tage Pettersen
15 minutter, 2-0 ved Tage Pettersen
18 minutter, 3-0 ved JØm Adolfsen
33 minutter, 4-0 ved Tage Pettersen
63 minutter, 5-1 ved Ronny Lund
87 minutter, 6-2 ved JØm Adolfsen
88 minutter, 7-2 ved Ragnar Enngerholm.
Enbakks lag: Roy Brunstrøm, Frode Lindberg, Ragnar Engerholm, Fred SandAs, Stig RØmo, Geir Wiger, Bjorn I. Stubberud (Roar SandAs i 17 mm.) Trond V. Stubberud, Ronny
Lund (Lars Furuseth i 10 mm.) JØm Adolfsen, Tage Pettersen. Dommer: Karl Gustavsen

er tydelig at det gAr fremover,
og gutta har fAtt tilbake spillegleden igjen. Det er vanskelig A si hvor godt dette er,

for Løvenstad spilte ingen
god kamp i dag. Derfor er jeg
spent pA neste kamp mot
topplaget Fjellhamar, sa Ene-

bakks trener Ole WAgenes
etter fredagens kamp.

KONTAKTLI SER?
Timebestilling:
(09)870524
Optiske

Princesshuset,
1400 Ski

Synnove Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken
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UKENS FILMER

Karianne Buer

Linn Anita

11:00 Enebakk kirke
v/ Heigheim. Nattverd.
11:00 Mari kirke
v/ øvstegArd. Nattverd.

.

En varm og fin sommer er
pA hell, -selv om vi fortsatt
vil fA mange fine dager bAde
i august og september for
høsten setter inn. Høstsesong
-en starter imidlertid opp for
fult førstkommende søndag,
og vi ser frem til en ny kinosesong med mange aktueile
og bra filmer.
Vi viser et utvalg av høstens
filmer et annet sted i avisen.
Men over til søndagens forestillinger.
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KINO
00NME000
Søndag 12.8
B) 16:30: Asterix og
Operasjon Bautastein
18:30:
Always
U)
V) 20:30: Blaze

Karianne Buer pA Furuset
fyller 20 Ar den 18. august.
Vi gratulerer!
Hilsen mamma og pappa.
Vi gratulerer ogsA Karianne' s
kusine Gry-Anette Buer pA
Lotterudfeltet som ogsA fyller 20 Ar pA samme dag.

!XTARLM OG CAUNIONT PU(NTtRI

Vi vii gratulere Linn Anita E.
Nylund med 9 -Arsdagen den
7. august. Hilsen Mette,
mamma og Svein.

Sissel Jorgensen
Henning Jahr

Kj edeb rev
I omløp
Vignett har mottatt melding
om at uhyggelige kjedebrev
er i omløp i kommunen. I
brevene forventes det at vedkommende som mottar brevet sender dette videre i løpet
av kort tid til et eks antali
mennesker. Blir det gjort vii
det gA deg bra i livet. Hvis
ikke vii det gA deg ille.
Det blir henvist til folk som
ikke har videresendt brevet
og som av den grunn han butt
drept eller utsatt for ulykker..
Lensmannskontoret oppfordrer folk som har mottatt
slike brev om A anmeide dette. Det er en makaber form
for spøk, og har man mistanke til personer som kan
stA bak sA gi beskjed.

QPERASJO

Asterix og Obelix pa nye spennende eventyr.
ASTERIX OG OPERASJON BAUTASTEIN er
den mest pAkostede Asterixfilm som er laget og den
tegneflimsatsingen
stØrste
noen-sinne i Europa. I to Ar
var 300 tegnere og teknikere

i gang med denne filmen, og
det var det verdt- i Tyskiand
og Frankriket spratt filmen
rett opp pA førstepiass etter
preieren og slo knock-out pA
selv de store Hollywoodfilmene.
litni.
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Grtuierer med 9-Arsdagen
som var den 3. august
Hilsen, Gro, pappa, mamma
og Janka.

Silj e
E
HOLLY

Gratuleres med 4-Arsdagen
den 11 .august.
Hilsen Anders, mamma og
pappa.

Vegard Karistad
Eide

35 pã
venteliste
I Enebakk kommune stAr
det pr. i dag 35 barn pA yenteiiste for A fA barnehageplass. Tilsammen har Enebakk 110 barnehageplasser.

Pal Rust
fyller 60 Ar i dag den 8.
august. Vi gratulerer!
Familien.

Superbestemora
Onsd. 8/8 ki. 19.30:
Menighetsmøte.
Sønd. 12/8 ki. 19.00:
Arnstein Moe.
Velkoinmen til Betel.
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Hipp hurra for gojenta vAr
Signe Mangen Hjellnes, som
fyller I Ar 7. august.
Gratulasjonsklemmer fra
bestefar, mormor, Marthe og
mamma.

ri
DETEL

For dere som fulgte Knut
Bjømsens tv-program "Kvitt
eller dobbelt" og fikk vekket
interessen for tegneseriefiguren Asterix, kan vi opplyse at
den siste produserte Asterixfilmen; Asterix og operasjon
Bautastein, vii bli vist 16:30
fØrstkommende søndag.
Filmen passer absolutt ogsA
for de minste, da den han
norsk tale.

i Dalefjerdingen Borghild
Raanes fyller 70Ar
10. august. Ingen over ingen
ved siden!
Hans-Ole, Karen-Elise, TorePetter, Torunn og Tore gratulerer. Se opp for bIA golf!

fyller 3 Ar den 7. august.
Stian, mamma og pappa gratulerer.

SIA 1. august
Det ble en god gutt!
Trine Johansen og Harry
Fristad. Ytre Enebakk.

RICHARD

S?G RIJ/

JOHN

HUNTER DREYFUSS GOODMAN :
Ungdosmfilmen er Steven
film
egen
Spieibergs
ALWAYS med blant annet
Richard Dreyfus i hovednoilen. Handlingen firmer sted
blant piloter pA en flybase.

Men, dette er ikke krigsflyvere. De er modige og dødsforaktende flyvere som siAss
mot skogbranner som han
kommet ut av kontroll...

BLAZE med Paul Newman, bygger pA den fascinerende sørstatsstripperen Blaze Starrs selvbiografi. Det
var i "embeds medfør' Blaze
traff mannen som skullie gjøre hennes navn kjent, guvernør Earl K. Long. Han var i
høyeste grad like ukon-vensjoneil som Blaze selv. Han
hadde iiten respekt for lover
med mindre han hadde shevet dem selv, var kon-stant
under euerforskning fra skattevesenets side og nøite ikke

med A foreta temmelig tviisomme manØvrer for A nA de
mAl han hadde satt seg. Men
hans personlighet appelerte
straks til Blaze, og i siutten
av 50-Arene var for-hobdet
meilom de to en av de heit
store skandabene i sØrstatene.
PA tross av alt press hoidt
paret med nesten 40 Ars
aidersforskjeii sammen inntil
Longs dØd. Et av de mest
fengslende par av sin tid...

- Inger
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Nâr Herren taler
"Det er jeg, Herren, som taler, og det ord jeg taler skal settes
i verk" o.s.v.
Herrens tale er sA anderledes enn var tale pA mange mAter, vi
mennesker kan Si sA mye, og kanskje love bAde gull og grønne skoger, men er ikke i stand til A innfri mange ganger.
Dette ser vi i det politiske liv og i samfunnet forøvrig.
Men med Gud er det anderledes, hans ord er et skapende ord,
dvs. at situasjonen blir som ban sier. Herrens ord slAr ikke
feil. Dette stAr som en overskrift over dette skriftavsnitt i
1978 oversettelsen, og dette er sant. NAr vi leser i bibelen
ser vi gang pA gang hvordan Guds ord gAr i oppfyllelse ned
gjennom historien.
Jesus selv oppfylte ordene til punkt og prikke, slik det var
sagt om ban. Hans handle-mAte og innstiliing til ordet er vAr
garanti ogsA i dag. Han sier: "Himmel og jord skal forgA,
men mine ord skal bestA." Derfor kan vita imot bans frelsende ord, og vre trygg pA at ogsA ban skal fullføre det ban bar
sagt etter sitt ord, i oss og gjennom oss.

Frank Henriksen
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Na m a bankene skj erpe seg
I kjølvannet av den misnøye som bar fulgt bankenes
vedtak om A sette opp renta,
følger ogsA en del annet som
fAr en til A fly i taket. NAr
man bar etablert seg som
kunde i en bank er det heller
ikke bare A ta ut penga og
Apne konto i en annen. Flere
sliter med IAn pA leiligheter
som bar sunket i verdi siden
den gang lAnet ble tatt opp,
og som gjØr det vanskelig a
finne alternative finasieringsformer. Man blir altsA nødt til
A slite med den banken man
var sA uheldig a Apne konto
1, i dette tilfellet DNB. Nok
om det. Den dArlige servicen

og alle gebyrene er jo et heft
kapittel for seg. De korte
Apningstidene gjør at en mA
pese ut i bankene i lunchen
for sA A fordøye matpakka i
seiskap med resten av arbeidsfolket som star i ko for A
betale regningene sine. Som
oftest sitter det jo bare en i
kassa ved lunchtider, for resten av banken skal jo ha pause de og, uavhengig av kØen
som hoper seg opp pA utsiden. Det hjalp lite A installere
bade mini-bank og "gule
bokser" for gebyrfri service
til kundene, nAr det to mAneder senere dukket opp brev i
postkassa om at man desver-

Stor dansefest I
Mjverhallen

Kunngj øring
Vedrørende den frivillige Ieteaskjonen pA øyeren

29.5.- 14.6.-i 990.
Krav om dekning av utgifter ved ieteaksjonen bes
meddelt skriftelig innen 15.9.1990 til en av følgende:

Enebakk lensmannskontor vi Holten
Anne Lise Haugaard, Skauveien 38, 1911 Flateby
Renny Hagelin, Hagenvn. 39, 1911 Flateby
Per Fossum, Fossum gird, 1911 Flateby

LØSNTNG nr. 2
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Avsluttet regnskap vii bli fremvist pA anmodning
ved Enebakk Lensmannskontor.

Ledelsen ved den frivillige leteaksjonen
Leikaringen Ignar aktiviserer bdde store og smd. Her er det barn
fra Arild Degrums barnegruppe i Kirkebygden som opptrer.

yTRE ENEBAKK
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Vãglivn. 9, Ytre Enebakk
TIf. 09/92 41 97
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Eventuelt overskudd vii bli overført nystartet avdeling Norsk Folkehjelp, Enebakk.

Vi er i gang igjen etter ferien og Apner med kjempetilbud
pA alle grØnne planter.
Eks.: 3 planter kr 54.Hilsen Eva og Mette

re heretter mAtte ta gebyr for
bankgiroer og uttak etter
Apningstid. Selv mini-banken
som skulle vre sA kjekk og
grei i sin bruk, bar etterhvert
blitt temmelige grAdige.
Man kan risikere at kortene
flyter rundt i system-et i bAde
to og tre uker etter at de bar
blit slukt i en mini-bank og
nAr de endelig finner veien til
din egen bank er det ingen
der som gidder A in-formere
deg om at det bar kommet til
rette. Man er fristet til A tro at
bankene er sponset av televerket! Jo, minibankene er
fine de, man kan jo ta ut
penger We nAr som heist og
over hele vArt langstrakte
land. Hadde de bare vrt
ikke vrt sA grA-dige. Den
natta du star pA Finse i tyve
minus og skal ta . ut penger
for A fylie opp den tomme
tanken pA bilen, finn-er minibanken det for godt A sluke
kortet. Siste strA kom i sommer, da postkassen ble fylt
opp med purringer pA regninger som var betalt en hel
mAned tidligere. Ved nrmere undersøkelse med bankene fikk jeg opplyst at det
desverre var opptil tre ukers
forsinkelse i BBS-systemet.
Hadde det ikke da vrt pA
sin plass med et lite brev fra
bankene som gjorde kundene
oppmerksomme pA denne
feilen? Nei det hjelper lite A
sende de ansatte pA smilekurs, nAr man ikke en gang
greier A yte den mest elementre service ovenfor kundene
LEO
sine.

Leikaringen Ignar feirer 25Arsjubileum førstkommende
heig og fredag inviteres det
til Folkloreaften i Strømmen
kinoteater. BAde utenlandske
og norske dansegrupper vil
opptre.
Lørdag starter "festen" med
dans utenfor butikksentrene i
bygda. Jubileumsforestilling
holdes i Mjerhallen senere
pA dagen.

Jubileumsfest
Lørdag kveld braker det lØs
med en skikkelig jubileumsfest i Mjrhallen. Her blir
det dans med "Laget has'
Krestafer" fra Røros. All
slags dansemusikk vil bli
spilt sA her blir det dans for
enhver smak. 200 kvadratmeter dansegulv stAr iil
rAdighet sA det er bare A stille
opp! Se forøvrig annonse.

Her bringer vi deg Iøsningen
fra siste ukes bamekryssord.
De heldige vinnerne av hver
sin pakke ispinner ble:
Hanne Barbøl Tukkebøl,
Kirkebygden.
Marit Bognerud,
Ytre Enebakk
Nina Brekke,
Ytre Enebakk
Vi gratulerer!
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Apni*ngs=suk=.
sess for Lord
& Lady
—Dette gãr over all forventning, jubler Heidi
Paulsen (25). Sammen
med Lene Strømsborg,
satser hun med kam og
saks i nyopp-pussede
lokaler pa Flateby.
—Det er tydelig at folk har

Lisbeth Wille
savnet en frisØr pa Flateby,
fortsetter Heidi Paulsen i en
kort pause mellom krØllspenner og leggevann, —for
her har det vrt full rulle fra
frste stund. Med seks ir i
here hos Pers Salong i bagasjen, satser Lørenskog-jenta
friskt med kollega Lene
Strømsborg i lyse, trivelige
lokaler pa Grendesenteret.
Foreløpig driver hun alene
mens kollega Lene er travelt
opptatt med a vre nybakt
mamma, —men for julerushet
er hun vel pa plass, forsikrer
Heidi.
- Hva som gjør at jeg trives i
jobben?—jeg liker den kunde
-kontakten jeg far i en jobb
som denne, og sâ er jeg forferdelig skravlesjuk, ler Heidi, mens hun pludrer i vei om

vr og vind og vikler hârstrimler inn i papir og rode
ruller.
—Moten, er du opptatt av
den?
—Det er kiart, sier Heidi. Opp
til flere ganger i äret henter
hun fly inspirasjon, indirekte
fra frisrenes mekka i form
av kurs hos Finn &Gunnar
og Adam&Eva i Oslo. —Men
det er klart jeg ser an an kundene individuelt, forteller
Heidi.
- NAr jeg fr en ny kunde, er
det mange momenter som
skal tas i betraktning for jeg
utfører en klipp. Jeg ser pa
hãret, hodefasongen, very,
jeg ser an stilen, kher osv.
Sä bestemmer jeg frisyren i
samsvar med kunden. Gode
râd er heller ikke dyre. Jeg
tar f.eks. ikke permanent pa
en kunde med utslitt hAr. Da
anbefaler jeg en kur istenden.
Mange vet rett og slett ikke
hvordan de skal ta vare pA
sin egen manke og da er det
min oppgave A gi rAd.
—Det gjelder A bli kjent med
kundene ved A snakke med
dem og lytte til dem, av-slutter Heidi Paulsen.

—Det gjelder a bli kjent med kundene ved a snakke med dem og lytte til dem, sier
Heidi Paulsen i nye salong Lord & Lady pa Flateby.

Ny Steinset-utstilling
Lørdag inntok kunstneren Webjørg Steinset
Ytres konditori med
praktfulle rosemalte
skãler I kombinasjon
med landskapsmotiver.
Lisbeth Wile
Det er kanskje ikke det man
vanligvis forbinder med rose
-maling man firmer pA Webjørg Steinset sine utstilling er. Fargene viker vekk fra
duse bondefarver, man firmer
ofte dype, og kanskje overraskende skarpe farger i
arbeidene hennes. Det sies at
de store gamle mestre brukte
liknede farver og at Webjørg
mr seg inspirere av disse.
Likeledes inspirert av naturen, har landskapsbilder fAtt
en naturlig plass blant Steinsets mange og fantasifulle
motiver. Landskapsmalerier

kombinert med rosemaling
erstatter mer tradisjonelle
omamenter og roser, og vitner om nye veier i mAten A
presentere rosemalingen pa.
PA tidligere salgsutstillinger,
har man ogsA funnet nisser
og smA griser, samt motiv fra
Bibelen pa Steinsets mange
fat og boller.
For Steinset er rosemaling
en hobby, som har fulgt med
henne i over tyve Ar . Stille
Ut, gjør hun nrmest for a fA
andre til A vage seg pa banen.
Men, hun har gledet mange
med sine kurs og utstillinger
Webjørg Steiset, og utstilling
-en i Ytres konditori den neste mAneden, gjør det vel verdt a ta en tur.
Kunstneren WebjØrg
Steinset holder utstilling av
rosemaling- og lands/capsmalerier i Ytres Konditori
denne mdneden.

lipguItt

Tilbakeforing av psykisk utviklingshemmede:

Vi*rksomhetsplanen vedfas 1 august
Den endelige plan for tilbakeføring av psykisk
utviklingshemmede ble behandlet av Helse- og
Sosialstyret i gãr kveld. Helse- og Sosialsjef Inger
Haagaas foreslãr at den oppnevnte styringsgruppa,
bestâende av blant andre politikere, som har v&ert i
virksomhet i rundt to 1w opphorer. I stedet foreslãr
hun a legge det videre ansvar administrativt til en
koordineringsgruppe bestâende av radmannen og
etatsjefene.

Høringsfristen for forsiaget
til virksomhetsplan for tubakeføring av psykisk utviklingshemmede i kommunen
er over. Seks svar er innkommet, og dette er lite i forhold til de rundt 25 organisasjoner som ble spesielt
anmodet om A gi tilbakemelding. Av politiske partier
som har svart er det kun ett -

sv.

Enebakk handikaplag finner
planen tilfredsstillende mens
derimot Enebakk lokallag av
NFPU har en del kommentarer og spørsmAl A komme
med.
Meningsfylt tilvrelse
Stortinget har vedtatt at helsevernet for psykisk utviklingshemmede i sin nAvrende form skal nedlegges fra
januar -91. Dette inneb2erer
at kommunene far hovedansvaret for tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming. FormAlet med
den nye loven er A bedre og
normalisere levekArene for
disse menneskene. Forholdene skal legges tilrette for at
personer med psykisk utviklingshemming sA langt som
mulig skal leve og bo selvstendig og ha en aktiv og
meningsfylt ti1vere1se i fellesskap med andre.
Virksomhetsplan
I Enebakk har arbeidet med
tilbakeføring av personer
med en psykisk utviklingshemming pAgAtt i rundt to Ar.
En styringsgruppe har vrt i
virksomhet og laget forsiag
til planer for forskjellige former for tiltak og tjenester.
Mer til kultur
Kulturstyret har behandlet
planen og gir sin generelle
tilsiutning til denne, men
pApeker at det mA avsettes
mere midler til kulturformAl
enn den foreslAtte summen
pAkr.45 000i -91 og opp til
kr. 60 000 de pAfølgende Ar.
Dette blir begrunnet med at
kulturetaten er pAlagt ansvar
for A utarbeide en plan-/strategi for integrering av psykisk utviklingshemmede i det
frivillige organisasjons-iiv.

Skal man lykkes med dette
arbeidet trengs det personell
med spesialkom-petanse pA
omrAdet, ifølge kultursjef Per
Sandvik. Det foreslAs derfor
A avsette midler til en halv
stilling (en-gasjement) pA
kulturkontoret pluss midler
til konkrete tiltak.
Skolestyret tiltrer den fremlagte planen med serlig henblikk pA skolestyrets an-svarsomrAder.
Enebakk lokallag av NFPU
understreker at det er nØdvendig A gi tilbud i en slik
form at det ikke opprettes en
ny kommunal sr-omsorg.
Blant annet pekes det pa at
avlastningstilbud ikke mA bli
for pedagogisk lagt opp. De
psykisk Ut- viklingshemmede
skal ha normal familiekontakt pA uk linje som andre
pekes det pA.
Lekotekllogopedtjenesten
mener lokallaget for NFPU
mA styrkes og følgelig fØres
opp som kostnad i planen.
Bra plan
Av svar som er innkommet
er de aller fleste av den oppfatning at det er en god plan
og et godt grunnlags-dokument A arbeide Ut ifra.
Magne Aistadseter, leder for
foreidreforeningen for funksjonshemmede sier at planen
er bra. De har ikke hatt tid
enda til A behandle denne pA
et medlemsmøte, men internmstyrets oppfatning er at
planen er et godt dokument
for det videre arbeidet med
tilbakeføringen.
Ett punkt stiller flere
spørsmAl ved, og det er hvorvidt styringsgruppen bør fungere ogsA etter at planforslaget nA er ferdig. I sitt forslag
til vedtak foreslAr derfor helSe- og sosialsjefen at denne
opphører fra 31.12.90 og at
det videre ansvar for gjennomføring og videreføring
av virksomhetsplanen legges
administrativt til en koordineringsgruppe bestAende av
rAdmannen og etatsjefene.
Sekretrfunksjonen tillegges
konsulenten for funksjonshemmede. NAr det gjelder
det politiske ansvar forut-settes det at kommunestyre, formannskap og hovedutvalg
innehar dette.
NAr det gjelder kulturstyrets

Ønske om styrking av etaten
er helse- og sosialsjef Inger
Haagaas av den oppfatning
at den stØrste utgiften i forbindeise med fritidstilbud er
betaling til støttekontakten
som administreres av sosialavdelingen og dermed ikke
medfører utgifter pA kultur-

Foig med
I
ncermiljoet
LES

toøtt
ir

Av!astningsboligen Skrenten i Kirkebygda, offisielt dpnet i oktober 89. Marit, til venstre, og Victoria fikk wren av a klippe av snora
sammen med ordfØrer Kdre KjØlle
styrets budsjett. Det vii der- SA store midler for A styrke
for ikke vre nødvendig j kulturetaten, mener Inger
første omgang A gA inn med Haagaas.
......................................................

Anne-Grete Lossius

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

Send
gjerne med
bUde

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

Gratulasjonene ma vre oss I
hende senest mandag M. 12.00

6

Historisk" sommerstevne 1 Hakadal

Collettenes Flateby
Av Vignett nr. 27 ser jeg at
elevene ved Mjr ungdomsskole her i vâres har arbeidet
med gammel enebakkhistorie
blant annet Flateby gods. Det
er fint at ungdommen slik
oppmuntres til a here sin
egen bygds historie a kjenne.
Av det interessante utdraget i
Vignett er det noen "luker",
som jeg gjeme vii utfylle
med supplerende opplysning
-er.
Det er riktig at hoved-bygningen ble solgt til nedriving i 1840-ârene, og at
den ene av fløyene ble kjøpt
av Enebakk kommune. I
1855 ble den gjenreist pa den
tomten nr kirken hvor den
na star. Ti! a begynne med
tjente den som skolehus og
bo!ig for hereren, først senere som herredshus, inntil det
nye herredshuset ble ferdig i
1969. Det er ogsâ riktig at
tløyen ble bygget i 1806 av
davrende eier av Flateby
John Collett. Seive den store
hovedbygningen var derimot
eldre, og ble bygget av John
Colletts far, James Collett
(1728-1794).
Vi vet desverre ikke helt
hvordan hovedbygningen pa
Collettenes Flateby sä Ut.
Men ganske meget vet vi. Vi
vet at det var en meget rommelig bygning i tre etasjer. I
en gammel be-skrivelse heter
det at den "havde 2 etager
med kvister i et hØit mansardtak." Vi har ogsâ, hva meget
viktig er, en rekonstruksjon
av gards- og haveanlegget pa
Flateby i Collettenes tid. Den
finns gjengitt i Car! W.
Schnitlers
store
verk:
"Norske Haver i Gammel og
fly Tid"(1916), og er utført
av den kjente historiker og
genealog Alf Collett, som
var pa Flateby i 1878 og
foretok oppmaiing pa gamle
tomter. (Se tegn-ing) Som
man ser gir tegn-ingen med
sine koter et kiart bilde av

Den gsllandske barokhave

I

.R. Rko.t,lin, .,o

ng 9o10 po b1,,.6
0.

kriausenes form. Pilen viser
nord-syd retning-en. Det er
ikke vanskelig a identifisere
den med den haugen hvor
Store Flateby gârd bygget sin
hoved-bygning i 1855 og
som stod like til for et par Ar
siden da den ble erstattet
med et nytt hus. (StoreFlateby er en av de 13 gârder
som Flateby godset bestod
av.) I hell-ningen mot nord
finnes enna svake spor av
terrasseanlegg--et
fra
Collettenes tid, og like til for
kort tid siden kunne man
pâvise i terrenget hvor
"karusse-dammen" hadde
vrt. "Landeveien" er avmerket samme sted hvor riksveien na gâr.
Alf Collett har gjort enkelte
notater pa tegningen som
vanskelig lar seg !ese i forminsket gjengivelse. PA den
store bygningen pa flaug -en
har han notert: "Hoved-bygning', pa den andre:
"Sidebygning". Ved 'Stabburet' har han skrevet: "De
to eneste tilbagevrende
trer". (Alleene og aile frukttrrne var b!itt hugget ned).
Den store bygningen nede pa
s!etten har fâtt pâskriften:
'Lade og staid etc.

.4. CItft0*

Mange har like iii det siste
trodd at Jacob Munchs maleri fra 1809 som henger i Oslo
Bymuseum, forestiller Collettenes Flateby. Alf Colleus
rekonstruksjon viser at det
ikke kan vere tilfelle. Plasseringen av hovedbygningen
pa haugen og formen av bygningen, er en helt annen enn
maleriet. 11809 var dessuten
Jacob Munch i Frankrike, og
maleriet, forestiller antagelig
et sted i merheten av Nantes.
Det er forbausende at folk
som har interessert seg for
Flateby og Munchs bilde,
ikke har vrt oppmerksom
pA Alf Collets rekonstruksjon. Da jeg selv oppdaget
den, skrev jeg en atikkel om
den i Romerike Historielags
Arbok for 1986, som et supplement til mm artikkel:
og
"Col-ettenes
Flatebygodset" i foregaende
Arbok (1984).
Barthold A. Butenschøn.

L

Romerike historielag
arrangerer sitt tradisjonelle
sommerstevne søndag 12.
august i Hakkadal. Alle
interesserte er velkommen.
FØr-ste post pa programmet
er Hakadal kirke. Det er en
liten, intim tømmerkirke,
hvis eldste del er Ira begynnelsen av 1600-tailet. Her
er det høymesse klokken
11:00. Orientering og omvisning starter inne i kirken
klokken 12.30.
Fra Hakadal kirke gar turen
til Aas gArd. Garden var
vesentlig for det gamle
arbeids- og nrings1ivet i
bygda. Fremdeles er Aas en
betydelig skog- og jordbrukseiendom. I mer enn hundre âr
har den vmrt i slekten YoungFearnleys eie. Programmet
pA As begynner 13.30. Thomas Feamley vii vise rundt i
hovedbygningen, som er fra
1769. Thomas Fearnleys tippoldefar var maleren av samme navn. Flere av hans malerier henger pA Aas, og

likeledes bilder av bl.a.
Werenskiold, Kihie og Soren
sen. Omvisningen vii skje
gruppevis. Samtidig vii det
bli anledning iii A slappe av
pA tunet og i hagen. Det vii
da bli servert kaffe. Det er en
fordel at folk har med seg
noe A sitte pa; en campingstol
el.
Ved 15:00-tiden gâr turen
videre pA skogsbiiveier (20
km) til Fearnleys villa ved
RAsjøen. Hovedbygningen
her er pa 350 m2. Ogsa her
er bAde eksteriør og interior
av interesse. Igjen vii Thomas Fearnley forteile og vise
rundt. Pa Rasjøen vii det
were anledning til A fA kjøpt
middag.
Arrangementet vii were
siutt ca. klokken 18:00. Folk
kan da kjøre tilbake til
Hakadal eller ned til Nannestad. Som man vii ha skjønt,
er arrangementet basert pa at
folk bruker bil. Det er en fordel om folk siar seg sammen
og fyller opp bilene.
NITTEDAL PRESTEGJELD

(1hfno&18g4'K
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AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY
OBS
Kveldsàpent HVER tirsdag til
kI. 19.00

.1 1114

NA OGSA: Diesel fra egen tank.
24 timers fylling
for storkunder.
noI.
Kr 2.35 inkI. moms.
NORSK OLJE I TANKENE

Hakadal kirke er en av severdighetene man kan skue
under sommerstevnet den 12. august.

Svarthol Brensel A/S
— bllreparasjoner
— maskinreparasfoner
— utleiebiler
— dekksalg
Kontakt var verksmester
ØYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/928772

Sommer-oppfylling
ogsà i august
PARAFIN — FYRINGSOLJE
Laveste pris fra bestilling frem til 1. sept.
med betaling 20. sept.
Rater om onskelig.
LJYDRO

Kraftlinjeavdelingen 09 bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/928990

GOD SOMMER!

BEST.TLF. 09/92 40 47

HYDRO
Walitet.
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Høst/vintersesongen vii by

pa mye bra film, og Flateby
Kino er stolte av A kunne fortelie at vi har fAtt dato ph de
tieste av disse. Vi nevner
noen!
Filmen som nylig hadde
premiere i Oslo og som høster rosende kritikk - PRETTY WOMAN, - eller Arets
mest bedArende even-tyr. Vi
rnøter prinsen og fat-tigjenta
i I 990-utgaven! - Richard
Gere som iynskarp forretningsmann som etter et tilfeldig mote med en prostituert
forandrer pikens liv. Som
den tøffe gatejenta med følsomt sinn og horestrøkets
nydeligste ansikt, treffer vi
Julia Roberts. En romantisk
komedie som to velvalgte
hovedrolleinnehavere med
bøttevis av sjarm gjør til en
hyggelig filmopplevelse.
JAKTEN PA ROD OKTOBER med Sean Connery,
Tom Clancys bestselgerroman med samme navn. I
Iøpet av en tredagersperiode
der Sean Connery gestalter
en russisk ubAtkaptein som
sammen med sine offiserer
ønsker A hoppe av til USA
med Sovjets nyeste og mest
avanserte atomubAt. Ved A
overgi teknologi til USA stiller begge parter likt og krig
kan forhindres. Ameri-kanerne tror midlertid at ubAten
som nrmer seg vii starte en
fly krig, kun en per-son fra
CIA er kiar over hva som er i
ferd med A skje. Topp kritikker fra USA.
Erik Gustavsens film HERMAN bygger ogsA ph en roman, Lars Saabye Chris-tensens roman med samme
navn. En underfundig og iitt
trist beretning om 11 Ar gamle Herman som begynner A
miste hAret ph grunn av en
hudsykdom, - og han fAr store problemer. PA skolen blir
han et lett bytte for mobbegjengen. Bare Ruby viser seg
A bli en god kamerat. Hjemme har han to faste hoidepunkter, - den alkoholiserte
naboen og bestefaren som er
sengeliggende. En av Arets
norske filmer. Videre følger
vi selvfølgelig opp "serie"filmene - GREMLINS og
TILBAKE TIL FREMTIDEN III.
Ungdommen kan glede seg
til mye dans og morro:
LAMBADA - Den forbudte
Dans. Dette er filmen om
den brasilianske dansen som
gAr som en farsott verden
over. Blir det heftigere enn
dette kan det kalles dans....

CLARK GABLE
V1VIEN LEIGH
En sterk film er VINN
ELLER DØ, basert ph en virkelig historie om den greske
jøden, bokseren Salamo, som
blir sendt til Auschwitz
under krigen og der mA bokse for A overleve. Den som
taper kampen mA dø i leiren.
Det har gAtt mange Ar siden
Sylvester Stallone sist opptrAdte ph film som en nogenlunde talefØr mann. Han innrØmmer selv A ha blitt en
smule lei av enstavelsesord
og filmer hvor muskeispill
hadde en stØrre rolle enn dialog. I TANGO & CASH fAr
Stallone utløp for frustra-sjo-

Edward (Richard Gere) og Vivian (Julia Roberts) har
funnet tonen.
HOUSE PARTY - velkommen til Arets fest! En eksplosiv ungdomskomedie om
en gjeng ungdommer som
planlegger en gedigen hjemme-alene-fest. House, hiphop og rap er musikk som fAr
huset til A riste og taket til A
lette. Musikken er viktig i
filmen, —denne musikken er
fremtiden, 90-Aras musikk,
sier Qincy Jones.

Tom Hanks og Meg Ryan i
komedien HOPP I VULKANEN: Joe er en alminnelig mann med en ualminneligfljobb. 18 Ar har ban
arbeidet i en kjeller uteri frisk
luft, og han fAr plutselig
beskjed om at han har seks
mAneder igjen A leve. At det
kan lages komedie av et slikt
alvorlig tema hØres rail Ut, men det kan det!

SKATE OR DIE handler om
Brian, en skikkelig opprørsk
skateboard-freak som vii
hevne sin brors død og kommer ph sporet av en hemmelig organisasjon... En
spennende ungdomsfilm med
skatescener instruert av tidligere verdensmester i skateboard.

Mange voksne, og forhApentligvis ogsA en del
unge, vii glede seg til TATE
AV VINDEN, - i nye skinnende farger. GA ikke glipp
av Clark Gable og Vivian
Leigh i filmen alle snakket
om, leste om, drømte om i
50-Arene.

nen. Som superpurken
Tango, en narkotikaetterforsker med viktige børsinteresser, velpleid ytre og
reson-nerende tankegang, har
han mer A spille ph enn
Rambonoen gang kunne
forestilt seg. Som motspilier
i denne action-komedien har
Stallone Kurt Russel.

Uba°tkaptein Sean
Connery i en trengt
posision.
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er aktiv
markedsfOring
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2nye
millioncerer
hver uke!

(Gjennomsnitt siste halvár.)

IRom — , — aw— ,
Eg

Vis lagãnd.

RH Du behever ikke vre alene om kryssene pa tip1
kupongen. Far du med deg
B noen andre, kan dere øke H
U
LI!E!J innsatsen og dermed yin- M
FA nersjansene. S& hvorfor EBI
R
B ikke danne et tippelag som
kan motes til sosialt sam19 vr over tippekupongen 19
EI
19 hver uke?
RB Blir dere blant de 60.000
R
H som vinner untlig, far
dere jo ogsá en god unnFU skyidning for a sette hla I
Ei1 taket!

TIPPING

4

Ec

RB ga mer enn 680 millioner til
idrett og forskning 11988.

21OOOO
pengepremier
somvarmer

godti
sommer!

Lite, koselig

Enebakk naringsräd skal 1 1990 tildele en
plakett, <'Optimisten>, til ärets bedrift.
Prisens formal er a høyne kvaliteten og
servicenivãet innenfor nrings1ivet, samt heve den
generelle kunnskap om nringene I kommunen.
Forsiag til kandidater kan sendes Inn av enkeitpersoner, bedrifter, InstItusj oner eller organisasj oner.
Det kan foresiás bedrifter Innen alle bransjer.
Skrlftlig forsiag sendes Enebakk nringsrãd, 1912
Enebakk, innen 1. oktober 1990.

Enebakk rneringsrad

Dagmamma søkes
til to jenter pA 10 og 21 mnd i Ytre Enebakk. Det er Ønskehig at du kommer hjem til oss.
Ring Anja 09/87 55 85

hus, 50 m2, rimelig til
leie I Ekebergdalen.

Tif. 92 62 70

Katt savnet

køyesenger
ønskes kjØpt.

TIf. 92 9130 dagtid

engeJ&ttenet

Sort, langragget katt mihvit flekk I brystet, savnet I
Flatebydalen. Forsvant 1.8. Sky overfor fremmede.
Opplysninger, gode eller dárlige, gis pa Of. 09/92 82 07,

02/30 07 60 Lyngãs

Kjøp vinneiloddene idag'

BEGRAVELSE$DYRAER

Krisesenteret
I Folio
TLF. 09/94 17 70

Hyheileilighet
til leie i Y. Enebakk fra
Ca. 1. okt.

TH. 92 55 54

Annonser leses
av folk flest

Vikar for assistent. 17 t.
pr. uke Ira 13.8. Reg.
lønn. Følger skolens ferier/fridager.
Barneh. drives av MIsjonssambandet, og det
forutsettes at den som
tilsettes, bekj. den kr.
tro og vii arb. etter gjeldende vedt. og instrukser.
Søkri. sendes:

ENEBAKK KOMMUNE

Misjonssambandet,
Tullinsgt. 4,0166 Oslo 1,
snarest.
TH. 02/20 65 34

I

1H EQ EE 1H 19 IE H 19 101 H1 IQ]

Ledig stilling ved
(mans korttidsharnehage, Enebakk

SokkelleiI. 85 m2
til leie I Ytre.

TH. 92 5145

Fotoapparat og klokke funnet
Mums
4J Beg ravelsesbyrâ
$y Torggt. 2 2000 Lillestrom
ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORREThING
OG BEGRAVELSESBYRA
Ski
Bc ravclscsb'r
0 CHRSTENSRUO EFTF .
Nordbyvn. 27, Ski

Fotoapparat og klokke funnet under Lysernfestivalen. Kan
fâs ved henvendelse til Odd Lillejordet.

Advokathistand

Aim. praksi rv .5kf.e A'S -fmiieret
._'

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

TH. (09) 87 30 60

ENEBAKK KOMMUNE

%7

Enebakk - Skolestart
høsten 1090

Hele degnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byra
gjennom 60 ar

Grunnskoleelevene i Enebakk begynner nytt skoleàr til
fØlgende datoer/tider:

Langhusvien
Torsdag - søndag:

HAUGLIA SKOLE - Mand. 20.08.90
1. kiasse mØter ki. 09.00.
2.-3. kiasse mØter ki. 10.00.

Buskfuru
Dverg/kryp førkr5g,-

kr29.

STRANDEN SKOLE - Mand. 20.08.90
4. kiasse mØter Id. 08.30.
øvrige Masser mØter ki. 09.00.

Bus km u re
(Potentilla)
flere farger, for kr 65,-

kr 35.

KIRKEBYGDEN SKOLE - Mand. 20.08.90
Alle kiasser mØter ki. 09.50.
Vanhig skoleskyssopplegg.

Gjødslet tory
l6Oltr, for krl05,-

kr 590
59
- onsdag:

YTRE ENEBAKK SKOLE - Mand. 20.08.90
1. kiasse mØter ki. 11.00.
øvrige kiasser mØter ki. 08.45.
Rutegáende buss fra Fjell ki. 08.07.
Fra Tømmerbráten ki. 08.30.

ENEBAKK UNGDOMSSKOLE - Mand. 20.08.90
Alle Masser mØter ki. 08.10.
Vanhig skoleskyssopplegg.

MJIER UNGDOMSSKOLE - Mand. 20.08.90
Alle kiasser mØter ki. 09.00.
Rutegâende buss fra Fjell ki. 08.07.
Fra TØmmerbráten ki. 08.30.

Jørgenrud
Dllverksted AIS
Spydeberg
TIf. 83 75 07

Nina Weibull
Rod klaserose, for kr 59,-

kr2O.

Jord
80 ltr, for kr 85,-

kr 59.

9

UP&
J

DROSJER
Ole Gunnersen

10% PahaH
utjuli pa
bly- og messingvinduer
•
•
•
•

Alt av reparasjoner
• Henter og bringer
• Balkongskjermer

Tove Hagen

Massevis av varer

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

I

Enebakk
Glass

Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Ytre Enebakk
TIf. 9241 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

is

Vindusglass
Ornamentglass
Laminerte ruter
Speilskyvedører

• AUTODIESEL •

Edith og Erling
Rosenvinge

• Bildeglass
• Utskjring av dører

• Isolerglass (2-3 lag)

FYRJNGSOLJE • PARAFIN

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DØGNVAKT

Fjellvn. 30 A
1914 Ytre Enebakk
TH. 92 46 13
Mobil: 030/30 339

til 1/2 pris
Restestativ til bunnpriser
II

Ogsâ kveldstid

BARNE(L -AE R
Tora Lisa Busch, 1820 Spydeberg, tit. 88 73 19 j
Alt
dører
og vinduer
til rimege
priser. Sped.

Er i full sving etter sommeren

Bi r) r

S

Forerkort!
Teorikurs starter tirsdag
21. aug. kI. 16.30.

At i glassarbeid
utf ores.

Ring Eva pa tlf. 06/81 42 92

06/814733

Fin mat for enhver smak

RING06 /81 6838

C

1

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Lillestrprn
Vim/u & Glass A/S
n2

Gautes Tratikkskole A/S
LILLESTROM

(TIDL. VILLA GLASS A/S)

Store og smá seiskaper, barnedâper,
konfirmasjoner, bryllup,
begravelser - behjelpelig med
serveringshjelp

Ring 09/92 43 37

Sorurnsgt. 38, 2000 Liltestrom
Dorer - Vinduer - Speil - Alt i glass

p

Kontaktlinser
tdpasses
Timebestilling: Tif. 06.'81 43 91

LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

25-ARS JUBILEUM
GEN

1

EN EBA K K

C

25 M1 I
Leikarringen Ignar feirer 25-rs jubileum
9. 12. august med festforestilling og stor
dansefest for alle i Mjrnrhallen, Ytre Enebakk

Fredag 10.august

Lordag 11.august

KI 2000 i Streninien Kinoteater
FOLKLOREAFTEN
med uteniandske 00 norske
dansegrupper

KI 1200 vii torokieflige grupper danse
09 spille ned butikksentrene I Enebakk

Entre:
Voksne kr 40,Barn kr 20,-

KI 1800 i Mjmrhallen
J UB IL B U M S FO R STILLI NG
Entre:
Voksne kr 50,Barn gratis
KI 2000 i Mjmrhallen
JUBILEUMSFEST
Entre:
Voksne kr 80,-

JUBILEUMSBILLETT som bade gjelder for lorestillieg og test Er 100,-

DANS ER MORRO - PRØVSJ0L!!!

OPTIKER

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG

f

M

Tilbud 7/8 - 11/8

Fârikâlkjott
vanhig 84.20
90
pr. kg 49

Rundbiff

Lettsaltet
stekeflesk
rn/ben I stk.
8480
vanhig85,10

Bananer
pr. kg

vanhig 168,8990
pr. kg

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

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se var utstilling
av sanitrutstyr kjekkeninnredning og
baderomsmebter.

Coca-Cola
3x1 liter
1980

880

Kneipp
vanhig 15,5!0 .

3

FINANSIERING
" 4KIEN

0. VARME'/s

AUT VVS RQRL1GG(
Strwnsv. 100, Strimmen
Tit. 06/81 45 97 - 81 45 98

CJOP VVS MOS FAGMAEE}.N 'ciop U4S P05 PA.kTP

APNINGSTIDER:
Mand. - torsd.
Fred
Lord

10-18
10-19
10-15

BJERKEDAGLIGVARER
1911 FLATEBY - TIf. 92 84 95

10
Graving, sprenging,
drenering

Godt iitvatg

utfores av

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice

PER BAKKENE
09/92 43 73

SKI STASJON

JCf?N 4

-

1. kI. vekstjord - gjodslet og harpet.

Viformidier b(omsterIiiLcener over
hete verdenBlomster
Bella & gaver
Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 92 5346
'p

ppES

samthestegiodselkompost
Tilkjort eller avhentet. Rimelige priser.

Tor Veiteberg AJS

Sundby Dalefjerdingen

Aul. rorleggertirma

TH. 92 63 68

BREDA INDUSTRIBYGO
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 35 06
TELEFON 870628

Knuste
steinmaterialer
for bygg og anlegg.
Hagesingel
Heler Pukkverk

Foig med
I
ncirmiIjoet
Aft-L

Iipiitt

Liten bybefleilighet
rimelig till leie.
Ca. 35 m2. Sentralt i Kirkebygden
Henv. tif. 92 7193 e. ki. 18.00

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

FOSSUM. JORD
h'2O $&qde4
TIf. (09) 83 72 16- Mobil 030-10 309
KONTAKT OSS - DEl LONNER SEG

lIt. 92 60 31

FLATEBY

bode
mlijo
MN

SENTERET

RRLFFPRUTIKK

— et sled a
trives..!

AANONSEN BADEROMS.
MOBLER

VILLEROY & BOCH
Gracia klosett, hvit.
Veil. 2.907.-

Kvalitet og
eleganse

N

MORA ARMATUR

1.680,-

IF0 DUSJKAB1NEPJ

ettgrepS serv. batten

mlhjørneinng.
80 x 80 cm
Aluminium
u/armatur

veil.

NA

veil.

dusjtermOStat
veil.

NA

NA

—

baderniljo
- DIN RORLEGGERBUTIKK

Alle priser, ogsS tilbudspriser er veil. try Setsaas. Fraktkosiriader kan kornme I tillegg.

tim

40

A

RØRLEGGERFOIRETNING

Storgaten 25 - LiIIestrøm - Til. 8149 28

FLATEBYSENTERET
TIf. 09/92 83 74

11

ARL~

IF AM CCI

Galled Nygárd

Kjøpe oiler selge
eiendom.

A. NILSENS
BILSERVICE

GLASS

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

BIL

Flateby

-

77

Enebakk

n
(&

tlf. 928080

Alt I glassarbeid

Kontakt:
TORNERUD

-

Askim

TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S

Galleri

—

Svein Thorsen

innramming

FjeItvr3O a, lYi4YEnebakk
Ti t. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsà kveldstid

HOoA Tr

15 70

TIf.

Gullmedalje i innramming I VM 1989 og 1990

70

1!1.i;iI11:

Erling Rod A/S

Audi

RORLEGGER

Utsigts rammeverksted

'

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

SaIg av
meda/jeskap og innrarnmede akvarel/avtrykk

AIJT. ELEKTRUENTREPREN$B
1912 Enebakk
TIf. 92 64 20 - 030/30 193

Kjep din nye el/er brukte bil hos oss.

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie avlensepumpervannsuger

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsá kveldstid

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

-

TIf. 88 16 15

-

REGNSKAP

-

-ELEKTRO1flP

Tel 'fon 09/92

Egli H. Jorgensen

Erik Kjelgaard

Alt i innramming

Soiheim Elektriske

1800 Asklm

ENEBANK VANN 00 YARME

62 76

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Byggveien 10, 1912 Enebakk Mobutelefon 094117467

Alt i reparasjon og instaHasjon
av k I
f
leskap- kjerm fryseskap fryserom
Dag 09 kveld
service og montering
L~Salg
BRENSEL
-

FYRINGSOLJE — PARAFIN
AUTODIESEL
09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

I

Godkjent regnskapskontor

Hovel lleiaas

4

EII.AG

Graving og

flay C. Jensen
a
A/S

Regnskapskontor

t If. 92 63 00

1912 Enebakk
kk

IN
I[']a']!

9obks
b24kk
12

utforer alt i el-installasjoner

'

DØGNVAKT
hoytrykkspyling

TIf. 09/92 63 03

Strømshorg &
Enersen A/S

—

Konkurransedyktige priser hele áret!

TRINTO VERKSTED AS

cgnskcipskontor A/S

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

-

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAXK
Tif 09 924630 Mobi l 030 04997

40

KJ[LL BRENUJORU

.:

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

MYRFARS-rzl400 SKI. mF.o9-871457

RORLEGGERBUTIKK
EGENROBLEGGERAVDELING
All innen • Sanhtar • Varme • ttiouernisering

TANNBEHANDL.

Man-ire. 9.00-17.00

DAME- OG

Tors. 10.00-19.00

SOL-PAIRFYMERI
rOrreLfllflgSSefllereL,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

8k

-

TRAFIKKSKOLE

Teorikurs

Ski Trafi kkskole
1400 Ski

Ved alle store og

GRUNNMURER

e

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Tit. 09/92 6118 09/92 62 56
094/25 366 094108 438
-

Raskt og rimelig
Forhândspris
000E REFERANSER

Enebakk Markiseservice
Markiser

leles ut rimelig, med eller uten fører.
Ypperlig til mindre gravearb, planering av
plener etc
TIf. 92 52 28

-

Persienner

-

Gardinbrett

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

.

.

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug

Transport Sand,
stein og fyllmasse
-

.a+ e .
y
Tit. 92 91 07 Westerheim, 1911 Flateby

Mobil: 094/30 295

Beltegáende
mirngraver

-

FLISLEGGING UTFØRES

's

-

Tit. 09/92 43 40

W
Gra\ng — transport
prning
Mur- og betongarbeider

sma anledninger
Vi kommer
Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57
PIIRAINEN. TIf. 92 64 83

çj"e>

TEGNING PROSJEKTERING

TEPPE- ENGROS A/S

Videofilming!

Per-Erik Østlie a.s
-

-

+.

A
.

Mobiltlf. 094/95 481

ardre seMcetenester
SPESIALFORRETNINGER

jJ4_jM

NYBYGG TILBYGG

Tthr 2 71 72 030 22300

Om nodvendig møter vi
Iii kjoretimer I Enebakk

1914 YTRE ENEBAKK

AFla
teby
,-sveien
,

tlf 8737 10

-

BYGG- OG TØMMERMESTER

.

-

niasse D
asse
Teorikurs — Kjøretumer

TIC 09/92 85 23 priv.
Mobil 030/11 705

RESTAURERING

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

Fase /J

VAKTSELSKAP

uhorer alt innen nybygg tilbygg reparasjoner
modernisering flislegging 09 tapetsering

-

-

TIf. 06/81 42 92

Ernst Rasmussen
Bakkeveien 5 1911 Flateby

Gray, Sprengnlng, transport

f. 92 82 90

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Opplring pa bil

Tømrer- og snekkerservice

Mobil 094/95743
.

,.•

Enebakk Tannteknikk

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Fast pris

Flateby 09/928731

Mur, puss,
peiser og fliser

Tit. 09/92 65 43

Mobil

.

Lars M Entier

Jan M. Johansen

Enebak

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og mo ernisering

.

CE,

etacvn k5

Grendesenteret, Flateby
lit. kI. 8.00-15.00
928739
lIf. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale
J

\9çy1

Helgesensgt. 12
GrUnerlokka
TIC02/38 51 73

Entreprenør

--i

'

37

(\,
f.

Stein flarre-Hanssen

SystemAdministrasjon NS
Gaupevelen 29
l9l4 Ytre Enebakk
Tit.: (09)924824-924774.

BYGG OG ANLEGG

Lunds Mating
A/S
IVN; 0(1 Tanetserinri
r

C
71
4T4'-

10
& Forretningsforsel
Bedriftsrádgivning

• Regoskap

tfoe,the,s,,,uk
Ytre Enebakk

-

Ring

BYGG OG ANLEGG

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIC 92 63 81

4

B
V~k
.

SyS-.,dnr; If
/

-

TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

D. FREt AG CO
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

• Poliklinikk• Røntgen • Kirurgi

KVIKK RENS

Jeczaiamcz

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

'tJ

]F1

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

S Lab-service • Oppstalling opererte dyr

SK ; ISMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgârd, Kjeller

Angstider83o5/i7Jl9
Timebestilling 06/87 85 00 el.
<<DROP-IN' 8.30-14. Stengt helg.

Tarjei med I hovedlopet
I orienteri-ng
I dag reiser Tarjei Limi fra Flateby til Alta for a delta I hovedløpet I orientering for aldersgruppen 1416 An Tarjei er 14 ãr og det er 5. sesongen pa rad
han han deltar I O-løp. Han er medlem av Rlingen
orienteringsklubb - og kun 2 fra kiubben har kvalifisert seg til a delta I hovedløpet som i fir holdes i
Alta.
Mye trening

Anne-Grete Lossius
Hovedløpet i orientering er
et uoffisielt Norgesmesterskap for ungdom fra 14 til 16
âr. Det er rundt 75 som skal
delta i kiassen for 14 âr i 10pet - fra Akershus orien-teringskrets reiser 6 stykker, og
blant dem er Tarjei. Til-sammen deltar rundt 500 ungdommer.

Startet tidlig
Tarjei var 10 âr første gang
han offisielt deltok i et onenteringsløp. Dette er laveste
alder for a delta i slike lØp,
men for den tid var han ogsâ
med pa orientering.
Gjennom 2 uttagningsløp
har han kvalifisert seg til a
delta i Alta. I Gromløpet
som gâr i Oslo-omrâdet kom
han pa 5. plass, og i 'Krogskogsprinten -90" som gikk i
Asker kom han pA en fin 7.
plass.
Hele familien er mer eller
mindre aktive i denne sporten - We i turonente-ring og
konkurranser. Tarjeis eldste
bror er ogsA en aktiv kar pA
denne fronten og det var
gjennom ham Tarjei fikk
interesse for orientering.

Om vinteren, v.ren og høsten trener han styrketrening 2
ganger i uka sammen med
klubben som holder til pA
Marikollen. Om sommeren
blir det mye farting omkring
i landet. Han fAr tilsendt
oversikt over alle O-løpene
som arrangeres og kan delta
der han mAtte Ønske. Kiubben dekker utgiftene for alle
skoleungdommer som er
medlemmer.
OgsA innbydelser til utenlandsreiser kommer, og Tarjeis eldre bror, JØrn, har deltatt i orienteringsløp i flere
Europeiske land.

"Mestertid"
Orienteringsløp blir lagt opp
med henblikk pA at vinneren
skal komme i mAl pA rundt
30 minutter. —Lengden pA
løypene kan variere noe Ut
ifra hvor ulendt terrenget er,
men i gjennomsnittt ligger
disse pA rundt 4 -5 kilometer,
sier Tarjei.
I Alta hAper han pA A vre
blant de 25 fØrste som kommer i mA!. Vignett ønsker
Iykke til og tvi - tvi.

Service til
alle I Enebakk
Vi henter, leverer, lAner deg gjerne en annen bil
(kr 100/døgn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimeHg med kvalitet.
TI!. 09-9244 14. - 09-92 45 65

re MOTTERBECK

KJOPeIIePSALG cor ttt#
Nov en annonse I 10

