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15. august- 21. august
Best tif 92 40 47

LQKALAVISEN FOR ENEBAKK-DtSTRlKTEN

Gullgutten Ingar

NYHOSTET
TilTfiysing
Broccoli
pr. kg

Blomkâl
pr. kg
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TiCsa(aten
Tomater
pr. kg

Kinakâl
pr. stk
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APENT ONSDAGITORSDAG

Sentrum, Folio Sportssenter
13.00-16.00
Helgestad Gàrd
18.00-21.00
FRUKT OG GRØNNSAKER

ARS

HELGESTAD CARD, SKI

Ingar Pedersen fra
Enebakk vannskiklubb I
Ytre Enebakk bar igjen
kiart det! NY kongepokal og tre nye guilmedaijer ble resultatet etter
helgens vannski-NM
som ble avviklet pa
Hjultjønna i Meihus
kommune, Trøndelag.
Ingar slo rivalen, Ola
Tomter fra Slãstad med
ti centi- meter i hopp og
sikret seg kongepokalen
- den tredje pa rad! I til

legg tib hopp vant han
ogsi slalom og kombinert i sin kiasse. En
glimrende prestasjon!
Line Tostrup, ogsã enebakking, sikret seg en
fin andreplass I slalom
og fikk tredje-plassen i
kombinert.
Kombinertgrenen bestar
av hopp, slalom og trick.
Tilsammen deltok Atte
stykker fra Enebakk
vannskiklubb I NM.
Se siste side.

Stra'lende

———------———————
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Synsprove
BriIIer/kontaktlinser
Mediem av Norges Optikerforbund
Timebestliling:

TH. 0S/875030

F•LL___
IflRPIl I FSFNTP 1
.
TTS VN0
400 SKi
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Egen targekonsulent

Det var fest og farver, feler og fjar, i en strãlende
jubileumsforestilling I MjrhabIen lørdag kveld,Men til tross for fullsatt sat, glimtet sambygdingene
med sitt fravr denne kvelden.
midten.

----

Nybet!

Tenk mdjØ!

Tenk ppis!

Vi har ná fâtt den nye bensinkvaliteten 98 okt. Blyfri.
FINA
Spor pa stasjonene om du kan bruke denne bensin pa din bil.
APNINGSTIDER:
ØYEREN BENSIN & SERVICE APNINGSTIDER:
[
BENSIN & SERVICE AS
6.30-21.00 Hverdager.... 6.30-21.00
Hverd

1911 R.ATEBY
TH. 92 81 32

Lord.-sønd

9.00-21.00 Lordager

JJfl(

8.30-21.00 Søndager 12.00-21.00

Tif. 92 44 08
,-

M,III
_II

Synnøve Finden
osteprodukter

Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjokken
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Urotlett.

han et gammeit sydstatsgods
etter sin tante, og pA veien dit
drømmer han om det nye IN
som vii mote ham. Iliusjonene varer ikke lenge... Hva
slags mysterium, er det som
knytter seg til arven hans?
SKATTEN PA sjøRØVERØYA er en tegnet
eventyrfilm laget etter en
spennende rover-roman, og
filmen har svensk tale.
Voksenfilmen byr pA
spenning, -Sylvester Stallone
og Kurt Russel i TANGO &
CASH. De eisker seg selv og
hater hverandre. NA mA Los
Angeles' to beste purker
jobbe sammen ... selv om det
koster dem livet!

Kirkene
19. august 1990
11:00 Enebakk kirke
v/ Heigheim.

Torsdag 16.8.
(U) 18.30 Fletch lever
(V) 20.30 Tango & Cash
Søndag 19.8.
(B) 16.30 Skatten pA
sjøroverøya
(U) 18.30 Fletch lever
(V) 20.30 Tango & Cash
Vi kan nA glede publikum
med at vi har tall oppfordringen; FLEICH LEVER er
salt opp pa nytt og vii bii vist
torsdag og søndag pa ungdomsforestiilingen. Filmen
rakk desverre ikke frem til
visningen pa Flateby forrige
gang vi hadde dato pA denne.
Chevy Chase som Fletch i
Retch Lever, trenger vei ikke
sA mye omtale. Det er ikke sA
mye som har forandret seg i
vAr helts liv siden sist vi sA
ham. Denne -gangen arver

Hei enebakkinger
Dere som var sA uheldige A
ikke fikk sett SkjergArdsflørt
i vAr, har nA sjansen. Enebakk Dramatiske Seiskab vii
fremføre to ekstraforestillinger pA Flateby Samfunnshus i
mAnedskiftet august I sept.
(Se annonse.) Stykket er en
sommerlett bygdekomedie
spekket med gode replikker.
Det er skrevet av Gideon
Walberg, og oversatt iv Jens
R. Christensen. Og menyen:
sommerflØrt,forelskelser,
sjalusi og alt som hører en
god gammeldags skjrgârdsferie til. Stykket er et must!
Medlemmer av teater-gruppen vii selge billetter lørdag
18. august pA stands tre steder i bygda.

Marit Lein, Ytre Enebakk og Dag Holtop,
Enebakk ble viet I Mari kirke den 23.06.1990.
VI gratulerer!

Annonser leses av folk flest

(Foto: Arne Hilde, Ski.)

Gmk@velma
tekaf~t

Rita ødegârd og
Kjell Egerhoim

5. mos. 31,6

Konsert
Torsdag 16. august blir det
orgelkonsert i Enebakk kirke.
Den spanskfødte organisten
Marion Beron da Strada legger sin Norgesturne om
Enebakk. Da Strada virker
ved Munchens musikkhøgskole, der han har overtatt
posisjonen til sin egen 1rer,
den legendariske Karl Richter. I likhet med Richter er da
Stada Bachekspert og han vii
spille et Bachprogram pA
konserten.

Sentralsykehuset I
Akershus 4. august.90:
Heia Marius,
"Pluto" ble ei stor, fin
jente.

Sentralsykehuset I
Akershus 1. august.90:

Var modig og sterk
Jonas har fätt ei fin lita

sØster.

Bleka

"Vr Modige og sterke! Vr ikke redde, og la dere ikke
skremme av dem! For Herrren din Gud gAr med deg. Han
slipper deg ikke og svikter deg ikke."

Vi Apner høstsemesteret med familiefest pa Emaus
19. aug. ki. 18.00. Mari Eikli deltar.

Dette var rike og trøstefulle ord Moses kunne tale til Israel,
nAr Josva skulle ta over lederskapet etter Moses og fore folket inn i det lovede land. I teksten: Ham slipper deg ikke og
svikter deg ikke,-ser jeg for meg Gud som en sterk og god
far som leier sin lille sønn eller datter, og hvor barnet frimodig og djervt gAr til forhold og utfordringer som det i seg
selv ville stA makteslØs overfor. Deres tillit, frimodighet og
styrke ligger hos faren. De fleste av oss har vel en eller
annen gang hørt; Faren min er sterk altsA!

Gunnar og Anita

• L Emaus
4.

SI, NL Misjonssamband
Velkommen til store og smct.

RELIGIOSE MIllER

Brukt bordteNnisbord
TH. 92 85 84

onskes kj opt.
p,aUft GETE?l
TH L.NLMJU

p
AJ4ETEL

Torsd. 16/8 ki. 11.30:
Form.tr. Hans Friberg.
Sønd. 19/8 ki. 19.00:
Pauli G. Staalesen.
Misj onsoffer.
Veikommen til Betel.

FLATEBY SAMFUNNSHUS
søker

vaktmester
Henv. StAle Rustad
Tit. 92 83 68 e. kI. 18.00

Slik som barnet er frimodig og trygg i sin farshAnd, kan vi
enn mer som Guds barn vre trygge i hans hAnd. -Han slipper deg ikke, han er iunefull eller skadefro om vi river oss
lØs og faller pA egenhAnd., men vii pA nytt ta oss ved hAnden
og fore 055 videre, og med sin allmakt frelse oss fra synd og
farer vi med egen kraft ikke kan beseire, og fore OSS inn i det
"land" han har lovet oss.

Frank Henriksen

vionett
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ommentar til
ordforer
Kjolles innlegg

- a.—

Na som iønnsforhandiingene sentralt og lokait er avsluttet for i ãr, er vi rimelige
fornøyde.
Oppgjøret pa den lokale
siden skulie utgjøre 60% til
iavtiØnnede, kvinnedominerende omsorgsyrker og 40%
til andre. Noen hjeipepleiere
og sykepleiere innen pleie og
omsorgsavdeiingen i Enebakk kommune vii med dette
kommentere noe av det som
ordfører Kâre Kjølie har gâtt
Ut med i fire lokalaviser.
Fra sentrale hold har begge
yrkesgrupper fâtt høyere iØnn
-strinn. For sykepleiere er
iønnsstigen ná 18-21 (for 1620) og hjeipepieiere nâ 15-19
(for 14-18).
Nâr del gjelder de lokale
1ønnsf6rhand1mgneei- vi
ikke tiifredse. ( Sitat frá ordførerens innlegg i iokaiavisen
Vignett den 01.08.90:)
"Etter dette oppnAdde vi ved
de lokale iønnsforhandiinger
i Enebakk kommune ikke
bare en fordeling 60%-40%,
men en fordeling pa den
lokale "potten" med 71,7% til
stiliingsgrupper som for
30.04.90 hadde en grunnpiassering pd ltr. 16 eiier
lavere."

Innen pieie- og omsorgsavdelingen, har samtiige syke
og hjeipepleiere gAtt opp ett
lønnstrinn. Men, vi er to
sykepleiere og to hjelpepleiere, som fØr 30.04.90
hadde en grunnplassering pd
lønnstrinn 16 elier lavere, og
som har kommet Ut med 0 i
utbytte etter de lokale iønnsforhandlingene. Hva er menmgen med A utelate fire stykker? Vi er inneforstAtt med at
vi ikke kan fA topp lønnsansinitet, men at vi hadde kommet inn pd stigen (sykepleiere 7.2. og hjeipe-pleiere 2.2.),
silk at ogsA vi hadde fAtt
utbytte av oppgjøret, hadde
vi jo hApet pd. Vi føler oss
tilsidesatt.
At Enebakk kommune

bypi4 srnnMg
lederstillingene med andre
kommuner reagerer vi pa.
NAr vAre arbeidstakerorganisasjoner under de lokale
lønnsforhandimgene fAr beskjed om at de ikke skal sammenligne med de andre kommunene, syntes vi de er merkelig at de kan gjØre del stikk
motsatte her.

—Hilsen oss fire

Ligningen utlegges i siste
halvdel av september
1. oktober er datoen som er
satt av skattedirektøren som
siste frist for utregning av
skatten vAr. Ligningssjef Jacob Mysen i Enebakk oppiyser at han regner med A
komme i mAl noe for denne
dato, men kan ikke garantere
noe. Dette fordi skatteberegninger/tailbehandling blir

foretatt hos skattedirektøren.
Del hender del er kØ pd dataanlegget sentralt og da kan
del fort gA en uke ekstra, noe
som skjedde i fjor.
Mysen har et lite hAp om A
fA kiar ligningen noe for 1.
oktober, og satser pd andre
halvdei av september.

SESONGSALG
Store mengder kvalitetssko
skal ut pa salget for a gi plass
til høstens nyheter.
Stedet for kvalitet og service:

Mary Hedemanns Eftf. As
SKOTØYFORRETNING

Jernbanevn. 11, 1400 Ski - TIf. 09/87 59 06

Det applauderes i Enebakk kommune, men
vet politikerne hva de applauderer for?
Enebakk lokallag av NFPU
hadde spørsmAl og kommentarer til virksomhetsplanen
star del i Vignett,' og vAr
reaksjon pd at avlastning skal
vre pedagogisk og at vAr
bekymring for kommunal
sromsorg var da ogsA riktig
gjengitt. Men vi syntes selv
at del var andreq og mer
vesentlige innvendiiiger i vAr
15 sider lange uttaielse...
Denne virksomhetsplanen
er ci dokument full av gode
mAlestninger som del er all
grunn til A appiaudere, slik
jeg oppievde at kommunestyret gjorde del pd ci informasjonsmøte i vAres og slik jeg
ser referert at samordningsrAdet for funksjonshemmede
har gjort. Disse mAlsetningene avspeiler jo reformens
intensjoner om. intergrering i
lokaisamfunnet og rett til
samme goder som andre.
Personer med psykisk utviklingshemming skal fA all
den hjelp og tilrettelegging
de trenger, men vitsen med
de skal

bygges i industriomrAdet pd
Nylende.Det fører til en for
stor konsentrasjon av psykisk
utviklingshemmede i Ytre.
13 brukere skal bo innen en
radius av 500 m. Dc svakeste
fungerende gis ci veldig statisk tilbud, fordi de plasseres
sammen, - en b!anding vii gi
mer preg av normaliserte
forhold.
Rett til arbeid—
Endel brukere defineres til
ikke A kunne ha arbeid og
skal da ha tilbud i et dagsenter,- igjen en samling av
de samme svaktfungerende.
Dette dagsenteret foresiAs
lagt veldig nrt til deres
hjem, dvs. gruppebo!igen og
at personalet i gruppeboligen
arbeider pd dagsenteret. Kort
vei Ii! "jobben", er del en fordel for mennesker som har
mer cnn nok av tid? Dessuten
skal dagsenteret ha ci eget
arbeidstreningsrom —hvorfor
skal de drive med arbeidstrening nAr de pd forhAnd er
U

S . -S

apparatet som finnes i kommunen. Derfor sA mA man
styrke dette til A ta imot de
nyc brukerne og ikke iegge
all som dreier seg om psykisk utvikiingshemmede under
helse- og sosial, slik virksomhetsplanen foreslAr med
begrunnelse at del er denne
etaten som har mest erfaring
med dette.
Del er nemlig fortsettelsen
av virksomhetsplanen som
ikke henger sammen med
alle de godene man har listet
opp. Reformens intensjoner
synes A vre glemt.
Rett til bolig i vanhig bohigmasse—
En av gruppeboligene

for A synhiggjøring av psykisk utviklingshemmede. Bussene? jo del er slik at del
foreslAs at hver gruppebolig
og avlastningshjemmet Skren
-ten fAr egne minibusser til
bruk i fritiden.
Lokallagets styre diskuterte
virksomhetsplanen inngAende pd et styremøte i juni. Vi
foreslo at gruppebolig for de
svaktfungerende legges til
kommunens gArdbruk pd
KopAs. Vi mente dette mAtte
vre bedre cnn A bo i ci
industriomrAde som pr. idag
er preget av mye trafikk i store deler av døgent.
Vi foreslo at man ikke
bygget del planlagte dagsenteret,- dette ogsA av
hensyn til de store investeringene og relativt høye
kapitalkostnader, men først
og fremst fordi vi mener at
mange av de pAstAtte viktige
treningsmAlene yule kunne
mngA som en naturlig del i ci
arbeidstilbud for svaktfungerende.

Rett til oppkering—
Dci som stAr om skolen
henger sammen med mAlsetningen. Likevel blir en
gruppe av de voksne definert
ti! A ikke kunne ta imot
opplring og begrunnelsen
som gis er ulike Arsaker. Alle
har rett til opplring og alle
kan lre, men krav og
opplringsmAl mA settes Ut i
fra den del gjelder.
Rett til fritid—
Her trekker vi inn bussene
fordi vi synes del A benytte
offentlig kommunikasjon for
A komme til fritidssysler er
viktig for brukerne, men ogsA

inn kjøp av minibusser iii
avlastningsboiigen Skrenten
og boligen for svakt fungerende. Vi mente del burde
vurderes om del i spesielle
tilfeller (feriereiser, utfluktcr
etc.) yule vre mulig A bruke
sykehemmets buss.
Vi foreslo at planen ble
sendt tilbake til styringsgruppen for ny vurdering,
fordi del var aitfor mange
ting som ikke hang sammen,
f.eks. sprik mellom registrert
behov og foresiAtt tiliak.

Tom Henriksen

leder av Enebakk lokallag
avNFPU

Handeisministeren ápner "Grønt er liv"
"Gartnerinringens fremtids
-muligheter i lys av de internasjonale forhandliger er tiltden pd hadeisminister Kaci
Kullman Fives Apningsfored rag pd hagebruksutstillingen
"grønt er liv" pd Hellerudsletta 29. august. StatsrAden
stAr sentralt i de pAgAende
forhandlinger med GATT og
EF, og skulle vre den nrmeste til A uttale seg om situ asjonen.
Videre vii leder av Aistadheimutvalget, professor HAyard Aistadheim, snakke om
"Norsk landbruk mot Ar
2000-gartnerinringens plass
og muligheter".
Dette er brennaktuelle tema
-er innen gartnerineringen

for tiden, og Norsk Gartnerforbund som , sammen med
del Kgi. Seiskap for Norges
Vel og Del norske hageseiskap arrangerer utstillingen, regner med at gartnere
fra hele landet blir A finne pd
Heilerudsietta denne dagen.
Kvahitetsvarer
NAr del gjelder mulighetene
til A overleve i ci internasjonalt marked, er norsk
kvalitet noe del mA satses
mye pd. Ved Nor ges landbrukshøyskole har del vrt ci
forskningsprosjekt i gang pd
kvalitet og holdbarhet pd
potleplanter, snittblomster og
grøntvarer, og førsieamanuensis Tove Field, forsker

KAre Willumsen og professor
Atle HAbjørg vii legge fram
foreløpige resultater av dette.
Utstiiiingen "Grønt er liv"
er Apen fra 29. august uI 2.
september, og for "hobbygarineren" og forbrukeren vil
del vre mye A hente ved ci
besøk pd Hellerudsietta disse
dagenc. Norsk Gartnerforbund legger opp til en
gigantisk produktpresentasjon av all fra den grønne
sektor i en hail pd 1800m2.
Sjelden bys anledningen til A
oppleve sA mange forskjellige produkier under ci taken nyteise bAde for syn, lukt
og smak.

Uro ,,tt
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Nei til eiendomsStatus for 19890:
skatt
4 millioner i underskudd
Mandag ble kommunens 89-regnskap
fremlagt formannskapet for godkjenning.
Dette viser et under skudd pa bortimot fire
mihioner kroner. Bade
râdmann og ordfører
pApekte at regnskapet
ble fremlagt alt for sent
pa Aret. —Styringsmuligheten blir borte
nar regnskapet ikke blir
fremlagt for nA, sier
ordfØrer KAre KjØlIe.

de to siste ârene. Neste âr
satses det pa at driftsregnskapet skal avsluttes umiddelbart over nyttâr og fremlegges rett etterpâ. Ordfører
Kjølle ønsket regnskapet
fremlagt for pâske. Dette fordi fjorârets regnskap skal
vise hviiken grad av mâloppnaelse som er nAdd, og kan
brukes som et styringsverktøy for a korrigere kursen om
nødvendig.
Utgiftsøkningen har vrt
større enn inntektsøkningen
de senere ar. Dette innebrer
at ogsâ kommunens reserver
pa det meste er oppbrukt.
Râdmannen pâpeker derfor at
Anne-Grete Lossius
vi ma bli mye flinkere til a fâ
balanse mellom inntekter og
RAdmann Bjorn Halvorsen utgifter.
—Dette er en bekymringsfull
redgjorde for at regnskapet
dessverre ble fremlagt for- utvikling, sier revisjonssjef
sent. Dette skyldes i første Leif Aarebrot ved Ski disrekke at Økonomikontoret triktsrevisjon, og legger til at
ikke har hatt full bemanning kommunen mA vre forsiktig

med a igangsette nye aktiviteter.
Radmannen konkluderer
med at "det er en dyd av
nødvendighet a bringe fram
en bedre balanse mellom
utgifts- og inntektsnivAet i
kommunen". Selv om de
kommunale etaters budsjettdisiplin er brukbar, mener
rAdmannen alikevel at en del
overskrideiser kan reduseres
ved bedre budsjettkontroll/oppfølging.
RAdmann Halvorsen peker
ogsA pA at enkelte uheldige
utsiag med henhoid til Utgiftsøkningen skyldes ytre
forhold som kommunen ikke
rAr over.
Regnskapet for kommuneskogene ser Iitt bedre at overskudd pA 355 000.
Regnskapene ble enstemmig godkjent.

Kj*ent I Enebakk?

Enebakk formannskap gikk sist mandag imot at
kommunen skulie bli den fØrste I Akershus til IL innfØre eiendommsskatt. I dag er det ingen kommuner i
Akershus som eiendomsbeskattiger sine innbyggere.

Pa grunniag av rAdmannens
innvendinger vedtok forrnann
-skapet ikke A innføre boiigPa grunn av den svake kom- skatten nA. Saken skal senere
muneØkonomien ble det behandles i kommunestyret.
under budsjettbehandiingene
i kommunestyret i fjor fattet
vedtak om A vurdere innføring av eiendomsskatt.
RAdmann Bjorn Halvorsen
var i sin instilling svrt skeptisk til eindornsbeskattigelse
og pApekte i den forbindelse
en rekke problemstillinger.
Han hevdet biant annet at det
yule were vanskelig A finne
Ut hvilke ornrAder som skal
berøres av skatten og at det
vii kreve store ressurser A
taksere eiendommene som
skal beskattes. Videre pekte
Halvorsen pA at skatten kan
bli en belastning i arbeidet
med A trekke til seg flere
arbeidspiasser. Dette, ved at
Det Or ingen eiendomsskatt i
man fAr konkurranse fra merEnebakk etter atforniannskapet
liggende kommuner i fyiket, vedtok rddmann BjØrn Halvorsom ikke har innfØrt eien- sens innstilling.
domsskatt.

Lisbeth Wille

Tallene vokser
Arbeidsiedigheten bare øker og Øker. I Enebakk er
166 personer registrert helt ledige I juli mined. Det
er en økning pIL nremere 20 prosent i løpet av det
siste halvILret. økningen skyldes at sysselsetningstiltakene trappes ned, i tillegg til at stillingsgangen har sunket i fellesferien.
Lisbeth Wille

Stedet som skjulte seg bak forrige
"Kjent i Enebakk" var Holtop gãrd
ved Langen I Ytre Enebakk. Tross
ferie og bete dager fikk redaksjonen
mange hyggelige telefoner. Flest Ira
Ytre ble det og de heldige vinnere av
hvert sitt pengelodd er:
Dagmar Svendsen, Ytre Enebakk.
Eva Buer, Ytre Enebakk

Petter Uringrud, Ytre Enebakk
Her kommer var nye nØtt. Vet du hvor
dette er sã skriv eHer ring oss pa telefon 92 6004 innen tirsdag kfokken
12:00.
De med riktige svar, blir med oss i
trekningen av nye Iodd I pengelotteriet.

økningen i ledigheten den
siste mAneden er betrakteiig
stØrre enn normale sesongsvingninger tilsier.
PA iandsbasis er det nA registrert 107 535 personer uten
arbeid. Det er en ledighet pA
fern prosent, en prosentsats
som snart kan holdes opp
mot taiiene for land vi ikke
iiker A sammenligne oss med
Det finnes eksperter som
hevder at arbeidsledighetstall
-ene vii nA 200 000 i overskuelig framtid og selv om
det ennA er iangt dit, vekker
utviklingen bekymring.
Den registrerte iedigheten i
Akershus fylke økte med 13

prosent fra juni til juli. Ved
arbeidskontoret pA Nedre
Romerike var det i samme
periode registrert en Økning i
antall arbeidsiedige med 296.
Tallene for helt arbeidsiedige
pA Nedre Romerike har dermed kommet opp i 3195. Av
disse er 261 under 20 Ar.
I Akershus har man regisetrert en nedgang pA heie
24 prosent i antali personer i
arbeidsmarkedstiitak. Ved Utgangen av mAneden var det
videre registrert 278 frre
iedige stillinger i Akershus
enn mAnden for. Disse er
fortsatt konsentrert i offentlig
sektor og omfatter pedagogiske yrker, pleie og omsorgs-arbeid og stillinger
rnnenfor administrasjon og
handel.

1. kI. vekstjord - gjødslet og harpet.

sarnthNIA910dalkOMPOStselges.
TiIkjert efler avhentet. Rimelige priser.

Sundby Dalefjerdingen
TIf. 92 63 68
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Hurra, Klare.s
Det gikk et lettelsens sukk gjennom redaksjonen da
man onsdag mottok meldingen om at fylkesmannen
likevel vile gi kommunen by til t garantere for lan
til videre drift av Vignett.
Lisbeth Wille
At fylkesmannen omgjorde
vediaket, kom kanskje ikke
som noen slor overraskelse
pa de ansatte. Man hadde jo
hele veien mottatt positive
signaler om dette, bade fra
ordfører og râdmann.
Det var likevel gledelig at
saken var oppe og avgjort sâ
raskt. Man kan vel ikke legge
skjul pa at arbeidet med avisen i perioden etter fylkesmannens avslag ble kjent,
har vrt tungt. Kassabeholdningen har nrmest vrt
skrapt og del har hersket en
nervØs stemmning blant de
ansatte om hvorvidt del yule
bli utbetalt lønninger i august
I tillegg gikk man i del uvisse
om del var nok penger i
kassa til a trykke neste ukes
avis.

ABC-garantien "for sen'
Del var i brev av 5. juli at
Kâre Willoch avslo a godkjenne Enebakk formannskaps vedtak fra 18. juni om
a gi garantier for lan til videre drift av avisen. Avslaget

Virksomhetsplanen for til bakeføring av psykisk utviklingshemmede ble mandag
behandlet i formannskapet.
BAde rAdmann og politikerne
mente den nedsatte styringsgruppa hadde gjort et godt
og grundig arbeid. Thorvald
Ungersness, Sp, synes del var
en grundig plan, men savnet
omsorgslønn som han mente
burde inngA som en del av
tilbudet til de berørte. Han
fremmet derfor følgende
forsiag: "I de tilfelle hvor
psykisk utviklingshemmede
ønsker A bo hjemme hos pArØrende utover skolealder
skal de pArørende ha mulighet til A fA opprettet omsorgskontrakt med omsorgslønn".
Forslaget fikk enstemmig
tilslutning i formannskapet,
men under tvil av enkelte.
Helse- og sosialstyret
vedtok enstemmig pA motet
forrige tirsdag a nedlegge

Løssag kr.

7.

7 ãran

8. august 14.atgust
ble begrunnet med at økonomien i kommunen er anstrengt og at del heller ikke er
kommunens oppgave A drive
avisen. Videre, hadde ikke
*
fylkesmannen pA vedtakstidspunktet, butt gjort oppmerksom pA at avisens andre
store hovedaksjonr, ABCbank, hadde gitt tilsagn om Gunneik Serstad
di 1ro.. Petter en
•I
'01tcodcr rr krget- tjctcle
301.000 kroner i lAn til
mdl for Icrdden Doe med
krmrmnr, Irrunnrtem'ot cc tit
Vignett til 10 prosent rente,
rn
har\,.r rt te,nomr.rl en orl,kmr, ted
Fnt.bAk5 '
samt fern Ars avdragsfrihet. Iro n,&. ,er rId r. or 01
2. orngmrng
Kr b rr !n.n0t Ii
Banken yule i tillegg, garan- axEwtbdkinzeno
vor t'ecl I FOre pause JevmreI dot hIe
;rni. irodorlrrId
or kocroorcr*d 3.nt httco
tere for halvparten av lAne- errdo IotKdI rro)r rrP.p.) me rrpp
pA trance, Oz noon Ii
'-K con dot I*IrtC rt.,rkt p..
beløpet. Denne opplysningen
jeer' dcc
prlI n
.ttorn ecino. Inn
Cxi 1- I 1ttflpt htmrid utrlut
kom avisen i hende 22. juni, trtItZj 1 jn !nrhrrrun rc err- bamkielig, og del cite
cr-rd o at erteb*kingeng folto di'
, errn
mens fylkesmannen først ble
rtrI
cr-nt I do
mcrbrr trim
Intl,' -,kt ted
gjort kiar over dette som en Lettet: "sommerredaksjonen "er lettet over meldingen om atfylkesinannen likei'el vii gi
tilleggsopplysning etter formannskapsmøtet den 31. juli. kommunen by til €1 garantere for Mn til videre drift at, avisen.
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Snuoperasjonen forsetter
Med den kommunale gartanti
-en i boks, kan man forsette
arbeidet med snuoperasjonen
av Vignett. Det har siden
generalforsamlingen i mai,
vrt lagt ned et omfattende
arbeid for A styrke inntektssiden i avisen og man regner
med at man i slutten av
mAneden vii fA se resultatene
av dette.

V irksomhets
planen vedtatt
Anne-Grete Lossius

I tll

'

stynngsgruppa fra nyttAr av.
Dette sluttet ogsA formannskapet seg til da man anser at
del nedsatte sarnordningsrAdet ivaretar blant annet de
oppgaver som styringsgruppa
innehar.
I rAdmannens forslag til
innstilling heter del at del
fremlagte forsiag til virksomhetsplan for psykisk utviklingshemmede i Enebakk
godkjennes i trAd med Helseog sosialstyrets vedtak. Lucie
Paus Faick, Ap, mente at
man ikke kunne vedta hverl
enkeltpunkt nA blant annet pA
grunn av de økonomiske Uttellinger som man ikke har
full oversikt over enda. Hun
ville derfor ha med i del
endelige vedtak merknader i
rAdmannens saksfremstilling
som blant annet gAr pA mer
detaijert behandling av enkeltpunkter senere. Dette
sluttet ogsA formannskapet
enstemmig opp om.
Den endelige avgjørelse blir
fattet i kommunestyret.

tatt i Dyr Iverepenge
kontroll
FaO

Under en radarkontoll ved
VAgvann mandag, ble kun Ire
av 100 pAgrepet for A ha kjørl
for fort. Disse fikk forenkla
forelegg for A ha kjørt 60
km/ti 80-sone.
Ved Mølla i Ytre Enebakk
M 17 forenklet forelgg ved
en kontroll samme dag.
Lennsmannskontoret i Enebakk opplyser at folk generelt er flinkere til A overholde
fartsgrensa. Aksjonen ble
foretatt i samarbeid med betjenter fra Up og Romenke
politikammer.

Fy11

pa Flateby

El økende problem den siste
tiden har vrt fy11 og brAk
blant ungdommer pA Flateby.
Disse holder til i gjenger
utenfor Rstoranten hvor de
holder brAk og leven i flere
timer etter stengetid. Det var
ogsA vrt observert en del
flaskeknusing..
Politiet i Enebakk opplyser
at Ristoranten kan risikere A
bli stengt hvis ikke eieren
kan inrette seg etter reglene
om ro og orden. Det er i
følge lovverket, eierens ansvar A pAse at gjestene fjerner
seg fra omrAdet etter besøket.
Politiet henstiller ogsA til
ungdommene om A fjerne seg
fra omrAdet og minner om at
del gis bøter for fy11 pA
offentlig sted.
Offroad stjãlet
Sist uke ble en offroadsykkel
meldt stjAlet fra Ytre.

opp for seg pA en ryddig mAte. Kontoret yter samme type
garanti som omtalt i artikkelen - garanterer for depositurn, og dette blir utbetalt Ut
ifra dokumenterte utgifter
som slitasje og lignende.
—Folk behøver ikke engste
seg for at de ikke skal fA utbetalt penger de har krav pA i
Ingen grunn til bekymring slike situasjoner, sier JohnSosialleder Knut Johnsen ved sen, og legger til at kontoret
Enebakk sosialkontor poeng- ogsA kan gi rAd vedrØrende
terer at i Enebakk gjør man utleie.

I et tidligere nummer av Vignett skrev vi om herverk som
var begAtt i en leilighet av en
leietaker. I artikkelen ble del
poengtert at det var vanskelig
A fA utbetalt depositumet som
var garantert av et av Oslos
sosialkontorer.

ELATED V
SEPITERET

— et sled a
Irlues..!
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Stra'Iende jubi*IeumsforestI*III*ng
Det var et fyrverkeri i fest og farver under leiakarnngen Ignarsjubileumsforestilling i Mjhallen lørdag kveld. Her var alt fra fengende sambarytmer til
tsarrikets folkloretradisjoner og ikke minst pots og
Francese fra jubilanten selv.

Etter at leikamngens leder
Arild Degrum hadde ønsket
en nesten fullsatt sal vetkommen, overtok kveldens
konfransjer Tore T idemann
mikrofonen og sâ braket del
løs for et to-timer lang flerkulturell mote.

Lisbeth Wille
Del var jubilanten selv som
âpnet pa dansegulvet med en
feiende pols. Bunadkledde
menn og kvinner svingte seg
over parketten til fengende
trekkspill og felemusikk.
I kveldens første gjesteopptreden fikk publikum Ia del i
en gammel bryllupsseremoni
fra Estland. Her ble bruden
bekledt med et hvitt sjal, fØr
hun ble fort vekk fra sitt
barndomshjem. Slik at hun
ikke kunne finne veien hjem.
For den unge bruden kunne
mote sin mann, matte hun
skifte hodeplagg fra skaut til
hette, og slik tradisjonen viile ha del Iii, skjedde ikke
dette helt uten protester. Nâr
bruden var ferdig pyntet,
danset hun den første dansen
med sin manns beste venn.

Star applaus hØstet ogs gruppen fra Estland da de
fretnfØrte sine tradisfonellefolkerviser.

Brasiiansk pols
SA, akompagnert av eggende
rytmer, lettere antrukket og
med vibrerende hofter feide
jentene i gruppen Aquarela
do Brasil inn over dansegulvet i den brasilianske
polsen, -sambaen! —Et kultursjokk! utbrøt konfransier
Tidemann, mens jentene
svingte og smilte, og hostel
strâlende applaus hos publikum. For sambaen har sin
hederspiass i brasiliansk kultur, som en del av den brasilianske folkefesten karnevalet.
Mange gratulanter
Etter at forestillingen høytidelig ble rundet av med
leikarringens fremføring av
stildansen "Francese", slik
den ble danset pA Romerike
tidlig pA 1800-tallet, stod
gratulantene i kø for A overrekke 25-Arsjubilanten gayer.
Forst ute var ordfØrer KAre
Kjølle, som ønsket tillykke
og overrakte et bordbanner
med kommunevApenet. Deretter fulgte de ulike gjestene,
for Degrum selv avsluttet
med A gi alle deltakerne hverl
sitt emblem støpt i bronse til
minne om fra jubileet.

Denne ortodokse tradisjonen stammer fra ärhundreskiftet da hele omrâdet Iiihørtetsarnket, mens de farge
-nke kostymene var i daglig
bruk pa den hue øya Kinu,
som ligger en tre timers batreise fra fastlandet. Omlag
600 mennesker rommer del
hue samfunnet i Rigabukta,
hvor fiske og jordbruk star
sentralt.

Med ci hvilt s/al over hodet, finner ikke bruden veien hjern. Fra den orlodokse
b,yllupssereinonienfre/flft4rl avfolkloregruppen fra Esiland.

Aquarelo do Brasilsfeiende samba høstet stor applaus
blant enebakkingene lØrdag kveld.

.
Sliten, men fo.rnoy d
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—Det har vrt utrolig morsomt, og vellykket, men
slitsomt, sier en strAlende Arild Degrum etter a ha
feiret fire dager til ende.— Jeg har vert hjemme to
timer denne uken. - Avskjeden med estlenderne i
gâr var tredryppende, men neste sommer reiser vi
dit!
gjester. Innen kvelden hadde
ogsA de andre gjestene funnet
veien til bygda; fra Sverige i
sør til Svalbard i nord, men
den offisielle Apningen av
selskapelighetne ble foretati
av ordfører KAre Kjølle først
dagen etter pA Herredshuset.
Den samme kvelden var det
ogsA duket for folkioreaften
pA Strømmen kino hvor prog rammet var det samme som
pA jubileumsforestillingen lør
-dag. Etter forestillingen bar
det hjem til Ignarbakke og
nattmat for dansefolket.

Lisbeth Wille
—Du verden sâ goy, sier en
opprømt leikarringleder Arild
Degrum, i en snarvisitt innom redaksjonen etter at jubileumsfeiringen er over. —Hele
arrangementet har vert utrohg vellykket, ja det er faktisk
intet som har klikket.
Degrum har wert pa farten
siden tirsdag da han hentet de
25 estlenderne med buss i
Stockholm. Pa onsdag danset
den samme gruppen pa sykehjem i Rlingen og pa Loren
-skog, for det bar av sted
med sightseeing bAde til
Holmenkollen og Frognerparken.

Leikarringens lederArild Degrun svinger seg i dansen tinder jubileuinsforestillingen
Dansen gAr
pa Mfrer lørdag.
Dansen gikk over hele
bygda lørdag, da de ulike land pa Grendesentert, fant Takk!
Lise Hoff, som bk imot estgruppene inntok hver sin veien til Mjrhallen lørdag.
lenderne
til omvisning pA
Arild Degrum ønsker A rette
grend med sang og spell, fØr
gArden i Spydeberg, og videen
takk
til
de
mange
som
tiden var inne for en aldri sA —Men stort sett var responsen
hjalp til under arrangementet re til Morten Ralger, Arild
liten hone for kveldens fore- fra sambygdingene skuff- og
gjorde sitt til at det ble sA Jacobsen, Bjørg Staff Iversen
stilling.
ende. sier Degrum. —Av de vellykket. En spesilell takk Finn Buer og de som hjalp A
Mange av de som hadde 150 betalende, var det kun 40 ønskes rettet til Erik og Inger med pynting av scenen i
opplevd A se gruppa fra Est- enebakkinger!
Mjrhallen.

Heigrilla lam med eksotiske innslag
Torsdag var det duket til
fest pA Ignarbakke med helgrilla lam og brasilianske

Rekkehus, Flateby

Orgelkonserter I Enebakk kirke

byttes mot eldre hus i Enebakk.

Torsdag 16. aug. ki. 20.00. Maria Beron Da Strada, V.Tyskiand.
Tirsdag 21. aug. ki. 20.00. Frantz Heucli, V.-Tyskland.
Bill. kr. 30,-.
Rikskonsertene støtter arr.

Hybel Flateby
To smà rom, kjøkken +
bad. Egen inng. Dep.
TH. 92 86 00

Hjelp oss!

Styret i Turn og Trim gâr pa med friskt mot,
men mangler sekretr.
Er du interessert?
Ring tif. 92 49 84 - 9242 87 - 92 45 90

TH. 92 9189

SokkelIeiI. 85 m2
til leie i Ytre.
TH. 92 5145

Liten hybelleibghet
rimelig til teje.
Kirke
Ca. 35 m2. Sentralt j Kirkebygden.
Henv. tif. 92 7193 e. ki. 18.00

OPTISK SYNSPROVE

Leilighet 011eie

Timebestilling

VàgIia

Kjolberg Optiske a.s
Brøtergata 2

Innh.rik, pen enebolig,
brutto 247 m2, Ca. 600 m2
tomt.
Prisant. 850.000,-.

v/Vinmonopolet
Litlestrøm
TIf. 06/81 16 22

i Kirkebygden - pen lellighet.

Leilighet til We
i eldre villa i Ytre.

TH. 92 65 41

TIf. 92 40 45

Tif. 92 55 70
0

RUST PA BILEN

miitN

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

A.S SUTU KAROSSERIVERKSTED
TH. 09/89 44 76 - Slitu

Hybelleilighet
sentr. i Váglia. En kosehg hybelleil. under
sluttføring ledig f. ikkerøyker. Ca. 50 m2. Rolig
strøk. 2.500,- pr. mnd.
inki. strøm. Flere oppi.
pa tif. 92 48 76.

Enebakk
Dramatiske
SIskab

'-...•, E70IAKK'I4
SIUSKAB
presenterer SKJ/ERGARDSFLØRT fredag 31. aug.
ki. 19.30 og lørdag 1. sept. ki. 19.30. Billetter selges
lerdag 18. aug. pa stands ved: Bjerke Dagligvare,
Flateby, Flatebysenteret, Vardeberg, Kirkebygden.

8
Orig. Volvo

Alt I dagligvarer
Mange gode tHbud

progradio/kass.sp.,
rammerbar, selvseker,
uttak f. 4 høytt., s. kr
500,-.
TH. 92 45 37 e. kI. 17.00

ivar

Advokathistand

Varcklery

1912 Enebakk - Telefon 92 60 48

Apningstider:

Brukt, lite drivhus
ønskes kjøpt.
0. Gundersen, tlf. 92 86 06

Hytte
Ønskes leid.
Tif. 89 00 48

Brunt kjøI/sval
85 cm høyt, selges kr
600,-.
TH. 92 53 33

Mandag - torsdag
Fredag
Lordag

Advokat

9.00 - 17.00
9.00 - 18.00
9.00-14.00

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

BLI EN BEDRE ORIGINAL
AV DEG SELV

Rimelig trelast
Bygn.art. - Takstoler - Beiset kiedning —
direkte fra produsent.

NSr du skal slanke deg, er det din kropp det
dreier seg om: - Ingen andres og ingen gjennomsnitt.
Akkurat det er hemmeligheten bak SI-IS slanke- og
figurformingsprogram.
ed elektronisk muskelaktivator og riktig kosthold.
økt blodsirkulasjon, oppstramming av mage og Mr.
Ring og bestill en gratis prevetime!

N

Spydeberg, HE 83 75 88

SOLARIUM

Bli kidder
(BARNA
iREDD
TI): (02)41 4635

TIE: 06/8197 60
Mand., onsd., torsd
TIC: 06/9185 90
Tirsd., fred

Spent 11-19

Vekstjord - dekkhark - sand
Dekkbark og organisk gjodsel i sekk.

Spent 16-20

Transport ordnes.

Feminin Helse & Figur Salong

FOSSUM JOIN

Stromsv. 40, 2010 Strommen.

t2O $é9dt4

BECRAVELSESBYBAEB

yw

Swum
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VIED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Ski
Bc0 riVclscsb'ra
C
HR STENSRUD EFTF.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
I-Ide døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrS
gjennom 60 Sr

TIf. (09) 83 72 16 - Mobil 030-10 309
KONTAKT OSS - DET LONNER SEG
0

BAR DO MIT
RENT10KNING?
Nedbetalingstiden er 20 âr.
Utbetalt
beløp

Fast rente
ii âr

200.000.400.000.600.000.800.000.1.000.000.-

2.262.4.508.6.753.8.998.11.244.-

Fast rente
I 3 Sr
2.248.4.479.6.710.8.941.11.173.-

Fast rente
I 5 Sr

Belo penetabellen viser mânedlig utgift inki.
Belepene
renter, avdrag og alle omkostninger.
* Lan vist I tabellen gjelder selveler innenfor 80%
av Iânetakst, men 100% kan tilbys.
* Nom. rente fra 11.30% og effektiv rente fra 12%.
* Rask behandlingstid.

Folio Consulting Team A/S

Kjøp vinnerloddene 1 dag!

Repr.: BN Kreditt, Realkreditt, Vesterifjelske, Kreditkassen rn.fl.
Torgvn. 1, P.boks 153, 1400 Ski — Telefax 09/87 5190

LANGAPENT:

F.krng

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

MORA ARMATUR
ettgrepS serv. batten
veil.

IFO DUSJKABINEfl

NA525.-

m/hiørneinng.
80 )< 80 cm
Aluminium
u/armatur

dusjtermoStat
%*"
NA76OS..

bode
ilia
DIN RØRLEGGERRUTIKK

Representant for:

7/c
VITAL

ANONSEN BADEROMS
MOBLER
Kvalitet og
eleganse

2.219.4.422.6.625.8.828.11.031.1.031.-

RING 09/876980

4engelett.riet

badiomliio

0
'4)
Refinansier dine Ia n hos oss, o
sâ bestemmer DU hvor lenge
renten skal vre fast!

* Ring for nrmere opplysninger og uforbindtlig
mote.

210.000
pengepremier
som varmer
gocit I
sommer!

'5
0

TIRSDAG 09

9fl

00
TOIISUAG til ki. LU

Alle poser, ogsâ tilbudspriser er veil. Ira Setsaas. Fraktkostnader kan komme I tillegg

RØRLEGGERFORTNING
"m%
V wo
Storgaten 25 - LiIIestrm - lit. 81 49 28

40
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ENEBAKK KOMMUNE

Forerkort!

Utbedringslãn 1990

Kommunen har kr 90.000,- til videreutlán for utbedring
av boliger for eldre, uføre eller andre med spesielle sosiale behov og med minst en person over 60 àr.
Utbedringslân gis til utbedringsarbeider som gir bygningen en bedre standard enn den har hatt tidligere. Boligen ma vre minst 30 âr gammel og helársbolig som er i
bruk.
SØknadsskjemaer og nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til Rolf Buer, tif. 92 60 60, og sØknadene sendes
til Enebakk Husnemnd, 1912 Enebakk, innen 27. august
1990.
Enebakk Husnemnd

Har du vektproblemer?
Lr a spise riktig, og
GA NED I
VEKT
Nye kurs starter
20. aug. kI. 19.

Teorikurs starter tirsdag
21. aug. kI. 16.30.
Ring Eva pa tlf. 06/81 42 92

Gautes TpaRkskole A/S
LILLESTROM

TOWO RENAULT
Balkongskjermer
bly- og messingvinduer

ALLE TIPS:
•
•
•
•
•

kan ringes inn
pa telefon

•
•
•
•
•

Isolerglass (2-3 lag)
Vindusglass
Ornamentglass
Laminerte ruter
Speilskyvedorer

926004
og du vii bli satt
over til vakthavende journalist

Enebakk
Glass

Bildeglass
Spell
Utskjring av dører
Alt av reparasjoner
Henter 09 bringer

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

- NYE OG BRUKTE BILER
- RESERVEDELER OG REKVISITA
- VERKSTED
- BILUTLEIE
DRbév
ft CATENA-KONSERNET

9 § Folio

FYRINGSOLJE • PARAFIN
AUTODIESEL • Ad
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter

0

TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

HOSTENS
SAFTER
OGG ELEER

APNINGsTIDER:
Mandag - fredag:
7.30-17.00
Lordag: 7.30— 12.00

Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste kvalitet.
Sett hosteris br og frukt pA flasker og glass i kjelleren.

LEIEPRESSING AV BRSAFTER
Lordag 18. august er siste dag for innlevering av br til pressing. All brsaft
er ferdigtappet og bes avhentet snarest.

LEIEPRESSING AV EPLER
Epler til leiepressing mottas fra 20. august. Eplene ma vre modne og
nysortert for innlevering for omhyggelig fjerning av râteskadd frukt.
Nedfallsfrukt med friske stotflekker kan brukes.
10 kg. epler gir 7 1/1-flasker usukret eplemost a kr. 3,20 eller 8 1/1-flasker
sukret eplemost a kr. 3,60 pr. flaske. Pant kr. 2,— kommer I tillegg.
Eplegele kr. 5,— pr. glass. 1 kg. epler gir 2 glass gele a 440 g.

5MG AV SAFT
V
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Vi bruker kun norske râstoffer av forstekiasses kvalitet i vr produksjon av
safter og geleer. Avhengig av ravaretilgangen selger vi disse til fabrikkpriser
uten innlevering av beer.
Priseksempler:
Eplesaft, usukret . kr. 5,30
Eplesaft, sukret . . kr. 5,70
Sotbrsaft
kr. 15,40
Solbrsirup
kr. 13,60
Rips/bringebrsaft kr. 13,90
Ripssaft
kr. 11,80
Rips/solbrsaft - . kr. 13,00
Rips/kirsebrsaft . kr. 13,20
Kirsebrsaft . . . . kr. 15,90
I tiflegg kommerflaskepant kr. 2,—.
Eplegele
kr. 7,30
Ripsgele
kr. 7,20
Solbrgele
kr. 8,50

0 eS0e
09

500c e%.

Qe.

0

ASKIM FRUKT- OG BRPRESSERI
TELEFON: 09/88 18 06 —ASKIM

10

Scofestart 90
Reparer
dine støvletter for
høsten
hos

SKOLE-START

HELTRE FURUMOBLER
((DO VRE SKATOLL
90 x 45 x 98

3490.-

2490.

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

DIN FAMILIEFRISOR
GJOR DEG HARFIN
TIL SKOLESTART

LESTART

Ring Ashild, Ragnhild
eller Inger-Lise

gáende

10.- 439.-

Skinn

FRA3O.50

Skinn

A4permer

FRA13.50

TIf. 83 81 80

NA
GLASS VITA IN E
NA 1490.-

Skrivebord uOIa
60 x 120
NA 1490.
Skruvehord Liv
60 120
NA 1390..
Div. Ekeberg skrivebord
15%
Div. senger ~20%.
Madrasser ±15°Io

Tebo
Frisørsenter

-

#1 öIcI1wic1
SKI
._..._

Tebo Senter 1820 Spydeberg

STØRST OG BEST I FURUMØBLER
Krákstadv. 90. TU. 09/87 12 17

Mand -fred 10 19 Torsd 10-20

Lord

700 m

1

915

-

Uni rettelakkpenn

/

B

krl9,Svarstad Bok og Papir

V.INTER

Askimvn 6, Spydeberg Torg
1820 SPYDEBERG
TH.: (09) 83 87 00

.KANU!

KJEMPETILBUD PA ALLE
SOMMERKLIER
Priseks.:

Adidas SHORTS ER
rester)

NA

Ro

Z. B ø e%

PARFYMERI OG LIERVARE
Torvgrden

1400 Ski

lIt. 87 29 73

NA

1 of) .-

JOGGEDRESS barn, 298,-

NA

FOTBALLSTOVLER
Alle typer FOTBALLER
HANDBALLER

89..- 30%

Capricio JOGGEDRESS
Tøffe farger, 398,-

Utvalget er stort av aUe typer skinnsekker med 5 árs garanti. Dette far du kun
hos din Lrmo-forhandler:

Rester LOPSSKO
Alle typer

159.-

JAKTDRESS dame/herre, 1.095,-

NAG95.—

-

RABATT

FLYTEVESTER

--20%
CAMPINGMOBLER

-4.-50%
OFF ROAD SYKLER
18 gir, dame/herre, ord. 3.995,-

Var pris 2995.r
DAM ESYKKEL 3 gir, ord. 2.495,Var pris 1895r

DU KAN OGSA BENYTTE VAR BETALINGSTERMINAL

Joh.Tveten A/5
Viking Senter TIf. 09/88 12 26

11

tonett

'
0'

lFaa~
BIL

EIENDOMSFORM.

A. NILSENS
BILSERVICE

Kjøpe eller selge
ii

TORNERUD
T14

+

-

4mkir%ri 4m

Atic,

GLASS

RAMMEVERKSTED

Eneb'kk

Galleri Nygàrd
Flateby

.

-

Glass

tlf. 92 80 80

r.rs'?

Kontakt:

Askim

imrn EIENJ3OMSMEGUNG A/S

Galleri

ic

—

Svein Thorsen

innramming

FjeIIvr30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstld

GuUmedalje I innramming i Vivi 198 og 1990
S

RORLEGGER

-

Erling Rod A/S

Audi

LJtsigts rammeverksted
o'

1800 Asklm

AliT. ELEKTROENTREPREN$R

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.

lIt. 92 64 20 - 030/30 193

saig av
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

1912 Enebakk

1911 Flateby

TIf. 88 16 15

'.

av kjol og frys

DURTJD GARD,

WELL BRENUJORD(nebakk

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

-

FYRINGSOLJE PARAFIN
AUTODIESEL
-

I

Konkurransedyktige priser hele áret!

tif. 92 63 00
- —

-.

regnskapsfører
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsd rive nde
Daietjerdingen, tlf. 09/92 64 33
41~

4

4.

-!

,

S

,

e

~R

F

K

Ekornvelen35,l9l4ytreEnebakk

-

\.

Rlrtgo9-924337

RA4

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

T1f. 09/92 65 43
1912 Enebakk

Mobil 094/37 548

nybygg, tiibygg, rehabilitering
g
g

Teorikurs

1400 Ski

Mur, puss,
fliser

-RESTAURERING

Tlf. 92 82 90

Fl a teby

Graving - transport

-

A/S

lf1Ie1i;

Videofilming!
smâ aniedninger
Vi kommer

-

TH. 92 52 28

Ta kontakt: Olsen: TV. 9252 57
PIIRAINEN TIf. 92 64 83
S

Raskt og rimelig
Forhândspris

Ingar A. Bergskaug
ransport
and,
stein og fyilmasse
i

GODE RE
1151—

TRANSPORT

'

T

3'

Flateby
lIt. 9291 07 Westerheim, 1911 Flateby

-

-S

-

uu. 92 ou 42

Mobiitif. 094/95 481

TIf. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP
NNW
ao-2zoG

TffAtr 927172

rttho ervIeefleneafer

SPESIALFORRETNINGER

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER

OG GULVBELEGG
'Hf.

92

80 21

1911 Flateby
359

Mobil 030/06

S

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk

bit. 92 45 58

-

FLISLEGGING UTFØRES

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Ved aile store og

leies Ut rimelig, med eller uten fører.
Ypperlig Ill mindre gravearb., planering av
plener etc.

1912 Enebakk
TH. 09/92 61 18 - 09/92 62 56
094/25 366 094/08 438

LASZLO FARAGO

tlf. 87 37 10

i! ei;ii

Beltegàende
munugraver

Mur- og betongarbeider

TAN NTEKNIKERM ESTER

-

i- 1
TEGNING PROSJEKTERING
Tit. 09/92 43 40
Mobil: 094/30 295

rning

& Graveservice

GRUNNMURER

-

Om nodvendig meter vi
Iii kioretimer i Enebakk

OG TØMMERMESTER

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG . TILBYGG

Enehakk Tannteknikk

-

Per-Erik østlie a.s

peiser og

Fase //

Kiasse A Kiasse u
Teonkuri Kjøretimer

Flateby, 09/928731Utfører alt innen nybygg tilbygg reparasjoner
modernisering flislegging og tapetsering
Mobil 094/95743
Tif. 09/92 85 23 priv.
Gray, sprengnlng, transport
Mobil 030/11 705

Jan M. Johansen

-

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen
Bakkeveien 5 1911 Flateby

BYGG-

I

Grendesenteret, Flateby
hf. ki. 8.00-15.00
92 87 39
92 80 31
Tif utenom kontortid
Kvelder, etter avtaie

TIt. 06/81 42 92

THmrer- og snekkerservice

Enrier

W

GAUTES TRAFIKKSKOLE
A/S
.

Fast pris

Entreprenør

Lars M

-..-'-•

S

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
Tlf.:(09)924824-924774.

uppir!ng pa ti/i

Utforer alt i nnen

Heigesensgt. 12
Grunerlokka
lit. 02/38 51 73

All inneri • Sanitar • Varrne • ivioaernisering

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG

RORLEGGERBUTII(K
ECEN RORLEGGERAYDELIN G

Stein Darre-Hanssen

• Regriskap & Forretningsforsei
• Bedriftsrádgivnirig

rcs

.LJ

MYRFARErZl400 SKI. TLF.o9-871457

sys.odm

I

BjØ
I aJ7'' •

Forretningssenteret,
Ytre Enbakk - tlf. 92 54 13

A/S

LT
-p- .

-

EaLAG

Man-Ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-1 9.00
Lør. 9.00-14.00

=OIav C. Jensen
Mih

SRR.registrert

utforer alt i el-installasjoner
.

NOROL

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

Hovel Heiaas
Regnskapskontor

-

Graving og høytrykkspyling

Godkjent regnskapskontor

EI'Sfl A/S
1912 Enebakk

TRINTO VERKSTED AS II

DØGNVAKT

ks b24kk

stpomm'g &
-

Tif. 09924630 Mobil 030 04997

TIf.09/926303
1912

BRENSEL

1914 YTRE ENEBAKK

egnskctpulZntor A/S

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

-

Mur

Mobil 094/27 522

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

.

leskap - kerm, frseskap fryserom
Dagogkveld
[_~
Saig service og montering

Asveuen 7, 10i1

1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 4639

ENEBAKK VANN OC VARME
.,

Alt i reparasjon og installasjon

If

tlf. 92 86 10

Varme sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av Iensepumper,vannsuger
,

REGNSKAP

Egil H. Jorgensen
Telefon 09/92 62 76
ByggvenlO,l9l2 Enebakk MobUtelefonO94/17467

/

-

Ogsâ kveldstid

ftEL!KTROREP

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
lit. 92 63 81

Erik I(ieluaard
'

Alt I innramming

Soiheim Elektriske

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BJLFORRETNING

DAME-OG
HERREFRISØR
SQL— PARFYMERI

Alt / glassarbeid

KVIKK RENS
Ieazamtz
VI renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
hIt. 09/92 83 74

D.FREI I AG X01
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
-

-

-

Sterkstrom
Bii

-

-

Svakstrom

Eiektro

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tif. 09/92 62 94

• Polik!inikk• Røntgen S Kirurgi
S Lab.service S Oppstaiiung opererte dyr
SKEOSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgârd, Kjeiier
AJ
pningstd
I er. 835/171

Timebestilling 06/87 85 00 el
'DROP-iN' 8.30-14. Stengt helg.

nda en
Klar for Moskva kongepokal.
Gull i NM:
Etter 200 skudd feide
enebakkingen Arild
Gundersen (33) opp i
teten under NM i leirdueskyting pa Løvenskioldbanen sist heig. I
morgen er han Mar for
for ârets VM, i Moskva.

Lisbeth Wille
Nm-gull bade individuelt og
pa lag er det enebakkingen
Arild Gundersen kan skilte
med etter endt runde med
OL-trap sist heig. 33-âringen
som skyter i Nordstrand
Jeger og Fiskerforening, har
skutt OL-trap siden 1983,
men har hele 15 âr med
treningstimer pa leirduebanen bak seg. Ti! tross for
det pastar Gundersen lattermildt at hemmeligheten bak
hans suksess er lite trening!
Vi sier tvi tvi i VM...

Arild Gundersen med sine trofeerfra NM i leirdueskytingpä Løvenskioldbanen sist heig.

Anne-Grete Lossius

Bjorn Ivar Haug under treningen pa Durud.
Bjorn Ivar Haug (18) var
ikke snauere enn at han tok
bronsemedaijen i seniorkiassen i 01-trap under NM i

!eirdueskyting pa Løvenskiold sist helg. En glimrende
prestasjon av junioren som i
tillegg satte fly norsk rekord

Service tiI
alle i Enehakk

med 188, mot tidligere 186
blink av 200 skudd! Bjorn
Ivar Haug har i tillegg vert
pa pal!en med en EM-bronse
under Nordisk i Udervalla
tidligere i sommer.
Vi gratu!erer!

Vi henter, leverer, Iâner deg gjerne en annen bil
(kr 100/døgn ex. bensin) og reparerer din bit raskt og rimehg med kvahitet.
TIt. 09-9244 14. - 09-9245 65

0=0@10TTERBECK
Redaks

Ingar Pedersen fra Ytre Enebakk er hjemme igjen etter
helgens vannski-NM i Me!hus. For andre ãret pa rad
mottok han kongepokalen i
hopp eater A ha slAtt konkurrenten Ola Tomter fra SlAstad
med ti centimeter. Det ble
omhopp etter fØrste omgang
der begge hoppet 47,1 meter.
Ola Tomter falt i den av-sluttende hoppomgangen og ble
stAende med det tidligere
resultatet og Ingar tok
førsteplassen med et omhopp
pA 47,2 meter.

LIr u_J EE BYtG

I

AUTORISERT BILVERKSTED
Rud, 1911 Flateby

TLE 09/82 8772

Apningstider
NOROL Tirsdager

7.30-15 30
7.30-1 9:00

ekspedujon

Nyberg

iosthoks 62 1912 Enel
IViCIQfl red., 92 65 40
itfonaan926S 4
I'If 1e1cfaxJekpcdtsn 92.6
,,,,.0_04
Bankgiro 1605 0201426
Postgiro 0805 4 1932 98

lournalist Anfl
iueLssits 9262
kspcd!on Oddhørg K tianstn 92
.anonset mtakte:
lila V4nli (lollo, Ø'.tfoki)92 03 1)
Olav Olafsson (Enebakk) 92 84 01
Willy I3Ørns1ad (Skcdsmo, Relingt.n, Lørenskog) 06/87 74 36
Rani Konsulentservicc (Skcdsmo) 06/8821 11

Kongepokalen blir utdelt til
den som ligger nrmest verdensrekorden i hopp og Ingar
har vrt best her de to siste
arene. Han har ogsA tidligere
vunnet en kongepokal i slalom.
Ingar fikk i tillegg gull i
kombinert og slalom, og en
tredjeplass i trick. Her stakk
konkurrenten, Ola Tomter, av
med gullet.
I seniorklassen, som Ingar
tilhØrer, er det kun de 15 beste utØverne fra hele landet
som fAr delta i NM. Fra Enebakk deltok to - Ingar og
Tom Olsen. Tom kjempet seg
fram til en tredjep!ass i slalom. Flott!
Ingar tar nA en velfortjent
hvil etter en anstrengende
heig, men starter opp med
trening igjen ganske raskt da
han er uttatt ti! A delta i EM i
Frankrike i september.

1, side pr mm krt'
;\lni plas'. or. mm kr i,00
ickstsjd pi mm kr 4,;)o
*nnlev frist
u[rikkann.. mtndag kI 1200
I orrclningsann. Mandag kI. 09.00
Aix nernentxpnc
kr 280 pr. r - kr 140, pr. halvr

