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Ristoranten
forãrsaker
ikke brâket

73 ungdommer
uten skoleplass
Siste opptaksrunde til
videregiende skoler i
Akershus er n avsluttet. 73 enebakk- ungdommer tapte I lottoen,
og star uten tilbud om
skoleplass. En bitteliten
sjans er det fremdeles
for noen fA - men hvem
som da blir den heldige
vet ingen for etter skolestart.
Anne-Grete Lossius
Totalt star nâ 3 055 ungdommer uten skoleplass i fylket.
Dette er 1 000 flere enn p
samme tidspunkt i fjor.
Tallene for Romerike er 1
600 ungdommer uten skoletilbud og dette er en Økning
pa 500 fra fjorâret.
73 ungdommer
I Folloregionen som Enebakk
tilhører er det 604 ungdommer av 2983 skere som ikke
har fatt plass. Av disse er det
124 stykker som kommer rett
fra grunnskolen - 1 6-âringer
som har minimal sjans til a fä
arbeid.

—Vi selger ikke olflasker,
sier Daniel Rivas fra
Ristoranten, og henviser
til ungdomsbrAket pA
Flateby

For Enebakks vedkommende er det 73 unge mennesker
som er overlatt fulistendig til
sin egen skjebne. Av 331
søkere har 258 fatt plass 128 jenter og 130 gutter. 30
jenter og 43 gutter star utenfor.
Lite hap enda
Assisterende utdanningsdirektør Sverre Skifjell regner
med at tallet vil synke noe de
nrmeste ukene da det er
mange som søker seg til flere
skoler og ikke sier fra seg
plassene de blir tilbudt. SA i
ukene som kommer blir det
opp til liver skole a fylle opp
de plassene som blir stAende
tomme etter skolestart.
Utdanningsdirektøren tror
det blir vanskeiig a fâ opprettet flere skoleplasser nâ blant
annet pa grunn av plassproblemer. Men er det skoler
som greier det er det samtidig ogsâ en fortusetning at
staten ma gâ inn med midler.
Fylkeskommunen har ikke
mulighet til a opprette flere
kiasser med blant annet dyre
leieutgifter til lokaler.

I forrige Vignett ble det
skrevet en del om ungdomsbrAk og fy11 pA Flateby. Disse
holder til i gjenger utenfor
Ristoranten lenge etter stengetid, og ifølge lensmannen
kan denne risikere A bli
stengt hvis det ikke blir sørget for ro og orden.

Skolestar't
Mandag var ferien over for de aller fleste skoleelever. Mange ivrige førsteklassinger møtte tram til
første skoledag. Maria Svendsen og Aneth Fossen
fra Kirkebygda var veldig spente. De kunne for telle
at de allerede hadde hilst pa frøken, og de hadde
vrt i kiasserommet de skulle bruke. Maria kunne
fortelle at hun gledet seg mest til a here A skrive,
mens Aneth mente at lesing yule bli mest goy. PA
Ytre Enebakk skole startet tre førsteklasser, pA
Hauglia skole to kiasser og pA Kirkebygda starter
en ny kiasse.

Prestegãrdslãven reddet
PrestegArdslAven fAr stA.
Dette er Mart etter at
departementet har gjort
helomvending i saken og
gitt kiarsignal for opprettelsen av et kunstsenter i
tAven fra 1916.

Lisbeth Wille

5 av avgangselevene ved Enebakk U. Noe over enfemtedel av
enebakkungdomrnene har ikke fdtt plass i videregdende skolerfra
høsten av og det vii teoretisk hety at en av disse fern guttene star
iireii ti/bud.

Bygningen er foreløpig
midlertidig fredet, og man vii
i begynnelsen av denne uken
fA svar fra fylkeskulturstyret
om lAven skal fredes for all
tid. Dette er en stor seier for
de lokale kreftene som i
lengere tid har arbeidet for a
bevise at lAven har livets rett.
Det kommunale prestgârdstilsynet i Enebakk Ia.
tidligere i är frem en anbefaling for Kirke— og undervisningdepartementet om a rive
lAven, pA grunn av dens darli-

ge stand. Departemnetet var
eninge i
anbefalingen, men rivingen
ble stanset fordi det ikke
forelA noen rivingstillatelse. I
kjølvannet av dette ble
Kunstsenter
Prestegãrden
ANS stiftet. Ved pasketider
ble planene for restaurering
og opprettelsen av et kunstsenter oversendt Kirke- og
kulturdepartementet og i dag
har man aitsA endelig fArt
kiarsignal for gjennomføringen av de storsiAtte planene.
Eksperter fra landbrukshøyskolen i As skal ha gjennomgAtt bygningens tekniske
stand og funnet denne tifredtillende. Dersom alt gar etter
planene kan deler av lAven
tas i bruk allerede i løpet av
neste Ar.

BrAk uansett
Daniel Rivas, ansatt pA
Ristoranten, kan opplyse at
de ikke kan gjøre noe med
den ungdommen som holder
til nede pA parkeringsplassen.
—Det er ungdom som ikke
kommer inn hos oss, sier
Rivas, og legger til at disse
drikker o1flasker. —Flaskene
er kjøpt i butikken og man
kan ikke beskylde oss for a
vere medvirkende til brAk.
Vi selger ikke ølflasker, kan
Rivas opplyse. Han mener at
kanskje butikkene bør skjerpe seg litt nAr det gjelder
ølsalg til ungdom
—Ungdommene vii holde til i
omrAdet
uansett
om
Ristoranten er her eller ikke,
sier han og legger til at sA
vjdt han har hØrt har det vrt
brAk pA senteret i mange dr.
—Hvorfor da ødelegge for
oss, er spørsmalet. Vi gjør alt
vi kan for a beholde ro og
orden og egen dØrvakt har vi
ogsa
for.
sørget
—Lensmannen kan vel ikke
mene at vi skal lope ned pa
plassen og fjeme folk. Da vil
det helt sikkert bli brAk.
Dessuten er vel dette lensmannens jobb, er kommentarene fra Daniel Rivas.

Synnove Finden
osteprodukter
Fettfathge produkter
fra naturens eget
kjøkken
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Kirkene
26. august 1990
11:00: Mari kirke.
Famiiiegudstjeneste vi
øvstegArd. Utdeling av
'"Min kirkebok" til 4Annger. Kirkekaffe.

ft viser:

mORmOR OG DE
91TTE UIIGEME
0
BYEM
REGI:ESPEN

I

I

THORSTENSoN

Etter Anne-Cath. Vestlys bok
,"Atte smã,to store og en lastebil"

11:00: Stranden bedehus,
Flateby,
v/Helgheim.
Nattverd.
N.

Det er laget to filmer av OG DE ATTE UNGENE I
Anne—Cath. Vestlys bøker BYEN! Alt er nytt og uvant
om mormon og de Atte for henne, og hun oppfører
ungene. Den ene, "Mormor seg ikke ailtid siik man
og de Atte ungene pA landet" venter av byinennesker. Men
viste vi forrige sesong, ungene hjelper henne...
søndag viser vi MORMOR

Vi vii gratuiere godgutten vAr
Daniel Oppegaard som bor i
Askim med 1-Arsdagen 22.8.
Hilsen, mormor, bestefar,
onkel Bjorn Inge, onkel Tom
og tante Inge.
Tcrsdag 23.8
U) 18:30: Lambada
V) 20:30: Lambada

Tvillingene Siv og Geir

Søndag 26.8
B) 16:30: Mormor og de
Atte ungene i byen
U) 18:30: Lambada
V) 20:30: Vinn eller dØ

dansegulv i kok ovenalt hvor
den dukker opp.
Blir det heftigere enn dette
kan det ikke kailes dans...

fyller 40 Ar 26. august, men
er som "12 Ar i huet" nAr han
legger bort pekefingeren.
Ansatte i Enebakkrutene gratulerer overinspktøren med
dagen.

VINN ELLER Dø bygger
pA den sanne historien om
Salomo Arouch, som i dag er
bosatt i Israel. Under kngen
ble han tvunget til A bokse
mer enn 200 kamper for A
underholde S S -of fiserer.

Go 'ungen

Hans eneste mulighet til A
overleve sammen med
famiiien og de andre i
brakkene var at han vant hver

kamp. T aperne bie vanligvis
sendt i gasskammeret.
Dette en den første filmen
som er tatt opp i konsentrasjonsleinen Auschwitz, pA
de stedene hvor handlingen i
virkeligheten fant sted.
Produsent er Arnold
Kopelson, som vant Oscar
for "Platoon".
Inger

-

Skogsturer
Pensjonister og andre som
har fri pA tirsdag formiddag.
Vi har planer om A arrangere
skogsturer med erfame tunedere. Fremmøte pA Streifinn
Flateby. FormAlet er mosjon
og hyggelig samvr. Det stilles ikke fysiske krav, da turene tilpasses den enkelte. Det
er gratis. Hvis du er interesssert, ta kontakt med foreningens løypebas pA telefon 92
88 14.

Den forbudte dans
LAMBADA! Dette er fimen
om den brasiiianske dansen
som gAr som en farsott ver
den over, som setter

Tiden gAr!
Den 26. fyller dere 22 Ar!
Takk for mange fine Ar!
Hilsen mamma, pappa, Bjorn
og Jnga-Lill.
Carina Elisabeth

Posten
ãpner i nye
lokaler
LØrdag Apner Ytre Enebakk
postkontor i nye lokaler i Per
Erik østiies forretningsbygg.
Dagen vii markeres med servering av kaffe, kaker og
underhoidning av Enebakk
trekkspilikiubb.
Apningstiden denne lørdagen
er utvidet til kiokken 15:00.
Postkontoret betjener i dag
ca. 1230 hushoidninger og
har Ca. 105000 ekspedisjoner
i Aret.

Hipp hurra for gogutten vAr.
Ole Christian F. LØken fyller
2 Ar den 31. august.
Gratulasjonsklemmer
fra
bestemor og tante Wenche.

'VI gratuierer Carina
Elisabeth Arnesen med 3Arsdagen den 28. august.
Hilsen fra StAle, Espen
mamma og pappa.

Vi gifter oss lordag 25.8:
Vigdis Kjelstrup og
Tommy Hansen.
Vielsen foregAr i Mari Kirke
ki. 15:00. Adresse for dagen:
Ignarbakke.

Anny Steinsvik
Gratulerer med 3x20 Arsdagen den 22. august. Beste hiisener fra barn,, svigerbarn,
barnebarn og Gubben.

Gratuierer med 5-Arsdagen
den 23. august. Mamma,
pappa og storebror Tony.
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Ka're Kjolles innlegg

5. mos. 31, 6

"Men jeg, -ved din store miskunn gâr jeg inn i ditt hus.
Foran ditt hellige tempel kaster jeg meg ned i din frykt.
Herre, led meg i din rettferdighet for mine motstanderes
skyld. Gjør din vei jevn for meg".
David hadde oppdaget noe viktig. Han hadde fâtt øye pa
Herrens miskunnhet i hans nAde. Han hadde sett del som star
et annet sled i Bibelen: "Herrens miskunnhet er del at del
ikke er forbi med oss" Kiag. 3,22.
David hade kamp bAde mot indre og ytre fiender. I denne
kamp sA han at han kom til kort, at han ikke maktet A seire i
egen kraft. Han ba:Lad meg i din rettferdighet. Sin egen rettferdighet hadde han mistet troen pA.
NA er del ikke en svevende, ubestemmelig miskunnhet Gud
vii gi oss. Nei, den er konkret. Det dreier seg om Guds nAde
i Kristus Jesus. Jesus er butt vAr rettferdiget. I han og bare i
han finnes nAde A fA. Det fine er at til Han kan vi komme
med Are synder, vAre ødelagte liv. For han makt pA jorden
til forlate synder. Og Han har sann omsorg for sjelen.
Mennesker kan ikke vise en slik omsorg.
Thor Pederstad

1. halvãrsenhet
I samarbeid med More- og Romsdal thstriktshøgskole, Volda, og Folkets brevskole starter
Friundervisningen I Ski 1. halvàrsenhet I mediekunnakap

mand. 10. sept.
Vi har ledige plasser.
Stuthet gir 10 vekttall, og sammen med 2. lialvársenhet som tilbys 91/92 gir dette grunnfag i mediekunnskap.

Ring oss snarest for fagplan.
Orienteringsmøte mand. 3. sept. ki. 19.00 pa Ski wigdomsskole.

y. Friumlervisningen I Ski W1
Tilsiuttef Folkeuniversitetet

Holtevn. 7, Postb. 282, 1401 Ski
TIf. 09/87 34 57

Drama/Teater
1. halvàrsenhet

I samarbeid med Statens lrerhøgskole i forming, Oslo,
starter Friundervisuingen I Ski 1. halvàrsenhet i
cirama/teater
onsdag 5. sept.
Vi har ledige plasser. Studiet som gir 10 vekttall, er
først og fremst for lrere, men andre intr. kan ogsà
søke.
Sammen med 2. halvârseuhet som tilbys 91/92, gir dette
grunnfag I drama/teater.

et antall poeng som avhenger
av hvilken aidre man har.
Man fAr sA idrettsmerket i
bronse, sØlv, gull, idrettsmerkestatuett, krus. miniatyrstatuett og Statuettklubbens
hederspris etterhvert som de
forskjellige poengsummer
oppnAs.
Kravene til idrettsmerket er
ikke større enn at vanlige
mennesker som prØver A ho!de seg litt i form lett kiarer
prØvene. Det er en morsom
mAte A trimme pA og et fint
mAl og ha at man skal greie
idrettsmerket hvert Ar.
Ta del som en utfordring og
begynn A ta idrettsmerket for
du blir for gammel. del er
aidri for sent A starte med noe
posistivt.
For
Idrettsmerkeutvalget i
Driv
Thor og Elisabeth Gløersen.

Pb

hell!
Sommeren er
Vi har gode tilbud pA Wolf og Ginge klippere m/selvdrift
og gressoppsamler samt snØfresere fra 5 til 10 hester.
Godt utvalg i sager og skogsutstyr.

Ring oss snarest for fagplan og pamelding.

Friundervisningen
I Ski 1 T
Tilsiuttet Folkeuniversitetet

KARLSENS BILRUTER A/S

Holtevn. 7, postb. 282, 1401 Ski

TIf. 09/92 80 13
Avd. Hageutstyr, Flateby

TIf. 09/8734 57

Katalogen
[

or butt forsinket, men vii bli distrilluer\
i iøpet av uken.
Hvis du ikke har fàtt katalogen innen fredag ma
du ringe oss.

I

Matjord

1. kI. vekstjord - gjødslet og harpet.

samthesteglodselkompost selges.
Tilkjort eller avheritet. Rimelige priser.

Friundervisningen
I Ski
Tilsiuttet Folkeuniversitetet
Holtevn. 7, postb. 282, 1401 Ski
TH. 09/8734 57

takt med fØr valgene. Dette
er vel mest polikemes feide,
men vi andre bør kansje were
flinkere til a ta kontakt direkte.
AngAende lønninger. I denne sak reagerte mange og del
er forstaelig.
Vi mange arbeidsløse, syke
og pensjonister har ikke mye
mer a leve av enn den lønnsforhøyelse som var foreslAtt.
NAr slike ting skjer kommer
ofte hjelp i form av et brev
med en masse paragrafer som
knapt de som sender brevene
forstAr selv. Dette problem
sammen med redselen for a
miste hus, hjem og kanskje
familie er uttallige pAkjenfinger. Og hva med brev som

Ta idrettsmerket
og kom i form
Idrettsmerkeutvalget i Driv
arrangerer merkeprøver pA
Mjrbanen to fredager nA i
host, den første fredag 24.
august.
Vi i merkeutvalget oppfordrer flere voksne til a bli med
pA denne muligheten ill
fysisk utfoldelse.
Alle som er over 16 Ar, kan
were med. Man mA utføre en
prove som har med spenst
gjØre, dvs. hoppe høyde eller
lengde, en prove som viser
hurtighet, f.eks, lope 60 eller
100 meter, en prove som har
med styrke A gjøre, dvs. stole
kule, kaste diskos, liten ball
eller slengball og en prove
som viser utholdenhet der
man enten kan lope, gA,
sykle, svømme eller gA pA
ski. I tillegg kreves del at
man trimmer minst 20 ganger
av 30 minutters varighet
gjennom Aret.
For hvert Ar man greier kravene til idrettsmerket fAr man

MediekuNnskap

•

Jeg leste ditt innlegg i avisen
om lønninger! Det var fint A
fA inforrnasjonene! Men jeg
synes del er trist del du
begynner med - anonyme
innlegg svarer du ikke pa. Du
mA vite at ikke alle er like
tøffe til a ville ha silt navn i
avisen, men de har mye fint A
komme med alikevel. Og del
har kommet mange fine svar.
Jeg tror en avis trenger innlegg for at vi skal bli interessert! Men del erjo et lite sted
- kanskje enkelte skriver for
andre som ikke føler at de fAr
frem del de gjeme vii.
Kanskje svarene fra politikeme kan fØre til mere forstAelse for deres arbeide.
Dem har en jo stort sett kon-

Sundby Dalefjerdingen

aJ

dumper ned i postkassene om
reguleringer fuilt med paragrafer uten forkiaring pA disse.
Kanskje vi alle lrer litt av
disse innlegg i avisen. Og
kanskje litt solidaritet fra de
som tross all har en god lønfling i forhold til disse som
faller utenfor lønningssystemet. For du som jeg vet at
del er politikeme som tross
all bestemmer hva disse bØr
kiare seg for.
Dette er vel ingen sjalusi fra
deres side, men en paminnelse om svakheten i samfunnet.
Johanne Storeng

ALLE TIPS:
kan ringes inn
pa telefon

926004
og du vii bli satt
over til vakthavende journalist

Driv-fotball
hosten-90
NA har høstsesongen starlet
igjen for fotballen i I.L. Driv.
A-Iaget har som mAl A rykke
opp igjen for 4. Ar pA rad, og
hittil ser del bra Ut, i uke 33
leder guttene med et poeng.
Yven pA 2. plass møter Driv
borte
torsdag
23/8.
Vannsjø/Svindal pA 3. plass
møter Driv borte 18/8. Begge
lag ligger et poeng etter Driv,
A her er del bare seier som
er godt nok. Denne høsten
blir del bare 3 hjemmekamper pA Mjr. Det skyldes
vanskelige baneforhold i
østfold i vArsesongen, men
Mjrbanen var i god stand,
derfor ble del to ekstra hjemmekamper. Vi gleder oss til
den første A-lagkampen pA
Mjer denne hØsten som gAr
av stabelen lørdag den 25.8.
kI 16:00. Driv møter
Kongsten som ligger pA 5.
plass i serien, 6 poeng etter
Driv. Bailgutter blir miniputter 10, Driv Torino.
Vi hAper pA godt wer, og
oppfordrer hjemmepublikum
til A mote fulitallig opp for A
heie pA Driv-guttene. Det blir
dessuten et spennende lotteri
med flotte premier!

TH. 92 63 68

Fotballgruppa, I.L.Driv

ilgnctt
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Saig av kommuneskogene:

Nedlegging av ABC-bank:

Formannskapet delt
Formannskapet
behandlet spørsmãl om
salg av kommuneskogene forrige mandag.
Rdmann Bjorn
Halvorsen fant ikke
grunn lag for salg, men
det gjorde derimot
øyvind Strom fra FrP.
Et forsiag fra ham om a
selge skogene fikk fire
stemmer mens fem gikk
inn for radmannens
innstilling. Saken avgjøres i mandagens kommunestyremøte.

Anne-Grete Lossius
I tilknytning til kommunens
90-budsjett vedtok kommunestyret at spØrsmál om salg
av deler av kommuneskogene skulle vurderes i løpet av
andre halvâr -90.
Styret for kommuneskogene
har behandlet spørsmAlet om
saig og har gâtt enstemmig
imot dette. I tillegg har de
gjort et omfattende utredningsarbeid for a vurdere
hvilke alternativer man had-

de til den fremtidige drift av
skogene og konklusjonen av
dette ble at den nâvrende
driftsform med eget styre
var det beste alternativet
Penger til kommunekassa
Kommuneskogene har vrt
drevet som et mønsterbruk i
mange âr, ifølge rAdmannen.
Overskudd enkelte ãr er satt
av til fonds som er butt
benyttet til bygging av skogsbilveier, innkjøp av maskiner
og utstyr til kulturarbeider i
skogen, for A nevne floe.
De siste tre Arene har kommuneskogene overført 555
000 kroner til kommunekassa, og for 1990 er det budsjettert med en overfØring pA
626 000 kroner.
Vurderinger
I rAdmannens vurderinger har
han lagt inn argurnenter bAde
for og mot salg. Ày argurnenter som taler mot salg er
blant annet at eiendommene
har stØrre verdi pA kommunens hAnd, at de skaper
arbeidsplasser og at kommunen har reserver for senere
utbyggingsformAl.

Av argumenter som taler for
salg sier rAdmannen at man
fAr frigitt bundet kapital sorn
kan nyttes til investeringer,
og at det ikke er en kommunat oppgave A drive skogsdrift.
Mot saig
Etter en totalvurdering finner
rAdmannen flere gode grunner til ikke A selge skogene
og titrAr pA det sterkeste at
kommunestyret gAr irnot
salg. I innstillingen til formannskapet het det derfor at
det ikke er grunniag for A
anbefale salg av kommuneskogene, noe som fikk tilslutning fra fern av formannskapets medlemmer.
øyvind Strom, FrP, derirnot
fremmet et forsiag der det
heter at formannskapet tilrAr
at vesentlige deter av
Enebakk kommuneskoger
selges. Inntektene skal i sin
heihet gA inn i et rentebrende kapitatfond. Forstaget fikk
fire stemmer, og formannskapet er dermed splittet pA midten i denne saken.
Mandagens kommunestyremøte blir derfor et spennende mote der alt kan skje.

Generalforsamling i Hasjen fibrerer som
Tomteselskapet
aidri for i
Førstkommende mandag holder Enebakk Tomteselskap
generalforsamling. Tomteselskapet er et aksjeselskap der
kommunen eier alle aksjene.
blir
Generalforsamlingen
holdt for mandagens kommunestyremOte.
Opp gjennornn de siste Ar
har det vrt drftet orn
Tornteselskapet skal nedlegges eller ikke. Styret vii ikke
midt i en valgperiode anbefale endringer av seiskapet da

man er av den oppfatning at
dette bØr utstA til en eventuelt
endring av den nAvrende
nemndstruktur.
Tomteselskapet er nA .gang
med A tilrettelegge rundt
halvparten av Flateby IllomrAdet for bebyggelse.
Dette vii si cirka 60 tomter.
Det tas sikte pA en fleksibel
arealutnytteise tilpasset kommunens botigmarked.
Seiskapets videre drift
avgjØres mandag.

Enebakk Janitj ar
med ny sesong
Etter en meget vellykket
Berlintur starter Enebakk
Janitjar pA en ny og spennende sesong. Enebakk Janitjar
har de siste to Arene satset pA
konserter i sarnarbeid med
kjente artister. Dette har vrt
en suksess, og dette vii vi
fortsette med. Vi har ogsA fAtt
dirigent. Han heter
W vind Friden og spiller til
daglig
klarinett
Stabsmusikken. Vi gieder
oss!
Enebakk Janitjar er i første

rekke et alternativ for musikanter som har "vokst" Ut av
skolekorpset. Ofte drar dyktige musikanter Ut av kommunen for A fA tilfredsstilt sine
musikaiske lyster. Vi Ønsker
at flest mulig kornmer til
Enebakk Janitjar for A spilte.
Kulturlivet i Enebakk
blomstrer som aldri fØr.
Derfor trenger Enebakk ogsA
et skikkelig voksenkorps.
Bli med pA A gjøre Enebakk
Janitjar anda bedre! Vi har
velse pA Kirkebygda skole
hver tirsdag

bygda

Underskriftsm
kampanje igang
En gruppe entusiastiske
bankkunder gâr i disse
dager ut med en
underskriftskampanje
for opprettholdelse av
ABC-banks filial i
Kirkebygda. Lister er
utlagt i bygdas forretningerog det haster med
a fã inn underskrifter.
Listene vii bli hentet i
slutten av august.
Anne-Grete Lossius
PA underskriftstistene som
skal videresendes til ABCbank, Region Folio, stAr det
blant annet at dersom fihialen
i Kirkebygda blir nedlagt har
banken gjort to tredjedeler av
kommunens befolkning uten
banktilbud.
Underskriveme shiver ogsA
under pA at en betingelse for
fortsatt kundeforhold til banken er at filiaien i
Kirkebygda opprettholdes,,
og dersom denne alikevel
nedlegges vii man gA sammen om A skaffe annet banktilbud i kommunen.
137 Ar
ABC-bank er en gammel
bank. Den ble grunnlagt i
1852 og het fram til for fA Ar
tilbake Enebakk Sparebank. I
1972 ble banken sammenstAtt
med Oslo Sparebank, og i
avtaien Ira den tid stAr det

blant annet at man er oppmerksom pA de verdier som
ligger i Enebakk Sparebanks
tilknytning til Enebakk, og at
man vit forvare den lokate
forankring og fØre denne
tilknytning videre.
Iniativtakerne
Initiativtakerne tit kampanjen
er folk fra hele bygda. To av
disse, Fredrik Nss og Knut
Grinde, forteller at fler av de
sorn has tatt dette initiativet
er tidligere tiltitsvalgte i
Enebakk Sparebank. Folk
synes det er tragisk A miste
denne fihialen. Det er ikke
bare bankforbindelsen som
blir borte, men ogsA titbudet
om A disponere bankbokser
forsvinner. Den ene fitiaien i
Ytre har ikke bankhvelv stort
nok til A ta seg av de mange
som mister ogsA dette tilbudet.
Det oppfordres pA det sterkeste til A skrive under pA
listene. I tillegg til de ovennevnte er ogsA følgende personer involvert i kampanjen:
Arthur Orderud. Martin Jahr,
Ole J. Wok!, Halyard Waade,
AsbjOm Westlund.
Listene er utlagt I forretningene, og det haster med
A skrive under! I slutten av
august vii listene bli hentet
og oversendt ABC-bank,
Region Folio.

Anne-Grete Lossius
Vignett har den senere tid fAn
tips fra flere hold om at hasj
selges som atdri for i kommunen. Selgeme kjører rundt
i biler og salg pAgAr direkte
fra disse. I tillegg selges det
tabletter i stort omfang, bAde
pA innesteder og ute i bygda.
Kilder Vignett har hau kontakt med forteller at det er i
omlop tabletter, hasj og andre
typer rusmidler som aidri fOr.
—Man kan bare rekke Ut
hAnda sA blir den fyilt av
tabletter, sier en kilde, og
legger tit at snart "all ungdorn" ruser seg med mer enn
01.
Lørdag kveld ble det observert salg av narkotiske stoffer utenfor Fina-stasjonen pA
Flateby. Stasjonen var da
stengt. Det er ogsA observert
salg i nrheten av ungdomsskolene.
Det ryktes at fler av selgerne er folk sorn er bosatt i
kommunen.
Lensmannskontoret Ønsker
ikke A gi noen kommentarer
pA dette tidspunkt, men de er
kiar over situasjonen.

Fredrik Ncess, til venstre, og Knut Grinde ifull sving med d dele Ut
underskrftslister. De oppfordrer folk pa det sterkeste til a vise sin
interesse ved a skrive under pa listene. Disse er utlagt i en del av
kommunensforretninger.
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Landsverk pa' Klart for Momarkedet
plass i jobben
Lisbeth WiJie

Fredag gãr startskuddet
for det 41. Momarkedet
pa Mysen. Jahn Teigen,
C.C. Cowboys og Pat
Boone er blant de mange
som skal trekke folket til
Momarkedes ti dager
lange fest.

Fredagen âpnes av Bjorn
Alfzelius, Smokie og Dave
Stewart. De som finner veien til Mysen denne kvelden
f.r oppleve en verdenspremiere nat ex- Eurythmics
Dave Stewart og han nye
band The Spiritual Cowboys
entrer scenen.
Frem til søndagens avslutningskonsert med gruppa
Dance with a Stranger, vil et
veil av artister holde i gang
det ti dager lange showet
CC Cowboys kommer, Great
Garlic Girls, Oslo Gospel
Choir, mens Rune Larsen og
Tor Endresen er vertskapet i
Cafe Ic Swing,- et program
spekket med 60-talls musikk
med selve rosinen i pøisa, Pat Boone pa gjestelista.

—En priorireringsoppgave blir a 1z?reflyktningene
norsk, slik at de i srØrre grad blir selvhjulpne, sierflyktningekonsulent Odd Landsverk..
I var satt Odd Landsverk pa universitetet I Oslo, fordypet I sin hovedfagsoppgave om" Intergrering av
flyktninger i norske kommuner". I dag sitter den
samme mann som konsulent for flyktningene i
Enebakk.

Lisbeth Wille
Oslo-mannen
Odd
Landsverk tar oss imot pa sitt
beskjedne kontor, knappe ti
dager gammel i jobben. I hyllene ligger det rykende ferske
eksemplarer av hovedfagsoppgaven i samfunnsgeografi fra universitetet i
Oslo. En 150 sider lang rapport basert pa intervjuer om
erfaringer fra intergreringsarbeidet i tre ulike kommuner
i landet, og som kan sies a
gjøre Landsverk vel forberedt pa jobben som kommunens nye flyktnigekonsulent.
—Jeg gAr til jobben med
friskt mot, smiler Landsverk
som svar pa spørsmal om han
ikke blir skremt av tanken pa
at han plutselig sitter i sinetidligere
intervjuobjekters
stilling. —Jeg hadde lyst pa en
stilling hvor jeg kunne arbeide i et nrere forhold til folk
enn jeg yule gjØre i et
sentralt mottaksapparat.
—Man har fâtt en forstAelse
av at intergreringsarbeidet i
kommunen til na ikke har
vcrt helt 100 prosent vellykket, pa hvilken mate har du

tenkt a ta fatt pa dette arbeidet?
—Na gjelder det frst og
fremst a sette seg inn i de
lokale forholdene, sier
Landsverk, —bli kjent med
lokalsamfunnet, og bli kjent
med flyktningene. Jeg har jo
enda ikke hatt anledning til a
mote flyktningene, men det
vii skje i løpet av de nrmeste dagene. Videre, er det to
hovedkomponenter innen
intergreringsarbeid som er
viktige; a tilpasse flyktningene i det norske samfunn, og
sanitidig gi rom for egenidentitet.
—Jeg ser blant annet pa det
som viktig at flyktningene"
1rer seg det norske sprâk,
slik at de snarest mulig vii
were i stand til a sØke jobb.
Den store arbeidsløsheten
blant flyktningene er et stort
problem, den ligger vel pa
mellom 70 og 80 prosent.
Flyktnigene stiller nederst pa
stigen nãr det gjelder a fA
jobb, malsetningen burde jo
were at de i størst mulig grad
blir selvhjulpne, avslutter
Odd Landverk.

Moden moro
Sentralt i arrangementet star
eldresaken. Arrangørene ønsker a rette søkelyset pa de
eldres situasjon i dagens
samfunn, og belyse spørsmAlet om hva 'jeg" kan gjøre.
—Forhapentligvis vii dette
bidra til a minske likegyldigheten i forhold til de som har
gatt veien fØr oss, het det pa
pressekonferansen pa Oslo
Plaza sist uke.
Momarkedet og radioens P2
har daglige sendinger av
"senior-ruletten, med Leif
Erik Forberg og Jahn Teigen
som programledere, et program hvor de eldre selv kan
were med pA underholdning,
konkurranser og en passe
alvor.
porsjon
Inngangsbilletten for a delta i
programmet er klar for samtlige over seksti Ar. Under
programmet vii ogsa Teigen
fremføre det deltagerne mAtte
ønske seg av gamle slagere.
Det vil tilslutt bli ti finalister
som skal konkurrere om
førstepremien, en Ford Sierra
til 250.000 kroner.

Anmodning
Lørdag 25. august vii det bli
arrangert en bykamp pa sykkel mellom tre norske og tre
svenske kretser. Denne gAr
av stabelen her i Enebakk
med start og mal ved kirken.
I den forbindelse anmoder
arrangørene landbruket om
A begrense kjøring av
skurtreskere, traktorer o.l.
Dette gjelder for rittet lørdag,
pa strekningen KirkebygdenNordby-Kirkebygden.

Ikke mindre enn en verdenspremiere blir det ndr Dave
Stewart &The Spirutual Cowboys entrer scenen pa
Momarkedetsførste dag.
Tv-sending
Lørdag blu det en direkte
tv-sending fra Momarkedets
hovedscene. En stab pA 80
medarbeidere, og sju kameraer skal sørge for a formidle
programmet til tv-seere over
hele Norden.
Pat Boone vil kaste glans

over showet som sendes fra
Rune Larsen og Tor
Endresens Cafe Ic Swing.
Her vil vi ogsa mote Ray
Adams, Ann-Louise Hanson,
Jahn Teigen, Oslo Gospel
Choir, Miss Universe Mona
Grudt og Bobbysocks, som
er gjenfødt for anledningen.

Enebakk sportssenter
VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORS VAR

Vi gjenäpner
etter ferien i nyoppussede lokaler.
Ta gjerne med barna om formiddagene.
Nybegynnerkurs: Karate/Judo.
Lekeparti judo: 5-7 âr.
Apnmgstider: Mandag/onsdag
Tirsdag, torsdag og fredag
LØrdager
Trening Øker trivselen.
Ring 92 62 80 for pAmelding.

11.00-21.00
16.00-21.00
12.00-16.00
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Okologi*sk landbruk

" ren" jord

Lørdag inviterte Johan Ellingsen pa Haugstein
gãrd, Flateby til "Markdag i økologisk landbruk".
Ellingsen har drevet forsøk pa okologisk landbruk i
rundt et fir i samarbeid med 0KOS0N, fagseksjon
for økologisk landbruk I østfold og Akershus. Støtte
til tiltaket er gift av kampanjen for MiljØ i Fokus og
fylkeslandbrukskontoret.
Anne-Grete Lossius
Rundt 50 stykker hadde funnet veien ill garden for A høre
mer om hva økologisk landbruk innebrer. Johan
Ellingsen holdt en tankevekkende inniedning der han
biant annet kom inn pA kumaendringene og drivhuseffekten pA jordkloden, og han
understreket viktigheten av at
landbruket mA tenke nytt.
—Vi mA etterhvert klare A fA
et berekraftig jordbruk uten
bruk av kunstige kjemikalier,
og vi mA ta opp vaner og
uvaner til fly vurdering, sier
Ellingsen, og legger til at
omlegging av jordbruket er
noe alle mA ta personlig standpunkt til. —Vi mA se pA virkeligheten og ta stilling til
den.
Ensidig kornproduksjon
Haugstein gArd har drevet
med ensidig komproduksjon
siden midten av sekstitallet. I
fjor startet bruket forsøk med
økologisk drift. Garden deitar
i et fireArig prosjekt stØttet av
jordbruksavtalen. Hensikten
med prosjektet er A vinne
erfaring med hvordan Økologisk jordbruk virker inn pA
Økonomi, jordfysiske forhold, avlinger, energi- og
arbeidsforbruk. 10 000 kroner gis i støtte for merarbeid
med registreringer og lignende.
"Rent" jordbruk
Ellingsen omiegger jordveien
gradvis over en seksArsperiode. Det vii si at all form for
kunstige plantevemmidler
fjemes. —Fravr av disse kjemikaliene vil nok bli et synhg problem i omleggingsperioden, sier Ellingsen, og legger til at mer ailsidig korndyrking vii gi mindre sykdommer og en variert ugrasfbra.
Jordveien pA gArden er deit
opp i seks skifter og to av
disse er dyrket økoiogisk.
Det ene omrAdet er grønngjødsiet. Det vii si at de har
piantet helt spesielie planter
pA omrAdet som skai tilfØre
jorda ny nring. Plantene
trekker opp nring som hgger et godt stykke ned i jorda. Disse blir sA siAtt og blir
liggende og rAtne. Dette gir
jorda nring uten A benytte
kunstig gjødsling. Dette Aret
er a beregne som et karanteneAr da gArden ikke. fAr inn-

tekter av det areaiet som er
grønngjødshet. Det er ogsA en
del kostnader forbundet med
den type gjødsling. SA det
koster Økonomisk, i aiie fall
foreløbig. Men Ellingsen er
overbevist om at folk vii bli
mer og mer bevisst pA hva de
kjøper, og at etterspørseien
etter økoiogisk kom bare vii
Øke.
o —Kast en del fordommer
pA bAten og ta skrittet, er
oppfordringen han gir til sine
koilegaer.

Grønne marker
Areaier som enda ikke er
omiagt dyrkes konvensjonelt,
men sprøyting er redusert til
et minimum. GArden mottar
kloakkslam fra et renseaniegg og i tillegg mottas
hestemøkk. Hestemøkka skai
etterhvert komposteres i
spesiallagde binger hvor
sigevann blir samiet opp for
senere a bruke til overgjØdsiing. Dette tilføres pA enga
om vAren, noe som lar seg
gjØre her i bygda pA grunn av
ieirjorda. Avrenning til vassdrag blir minimal da leira
binder sigevannet, men man
er kiar over faren sA dette er
ogsA saker det arbeides med.
Vekstskiftet inneberer at
rundt femti prosent av arealet
vii vre grØnt om vinteren,
noe som igjen gir mindre
erusjonsfare. —Noe tap av
avlingsstørrelse mA man regne med. Hvor mye er foreløbig vanskeiig A ansiA, men 70
til 80 prosent av normalavling skulle man kunne oppnA,
mener Ellingsen, og legger til
at en foreløbig usikker merpris pA økoiogisk kom mA
veie opp for avlingstapet.
Her kommer Statens
Kornforretning inn i bildet og
Ellingsen hAper at de vii sikre heveranser av denne type
kom.
Rotsoneanlegg
Forsker Roger Roseth fra
Jordforsk hoidt en inniedning
vedrørende bygging av rotsoneaniegg til rensing av
husholdningsutsiipp - et aniegg som bestAr av pukk, sand
og planter. Ellingsen har planer om A anlegge et slikt pA
gArden. Renseeffekten av et
slikt anhegg har ikke vert
testet for i Norge, og dersom
en gjennom testing i
forsøksaniegg kan dokumentere at renseevnen er tilstrekkehig god vii en kunne fA
aksept for en shik iøsning. Et

Bildet erfra en tidligere Markdag. Her er det jordene soni ispiseres.
slikt aniegg bygges nA pA
VidarAsen etter anvisninger
fra Jordforsk. Dette blir fuhgt
opp med mAleprogram som
skal dokumentere renseeffekten. Fiere hand har hatt rotsoneanlegg i drift i flere tiAr, og
det bygges stadig nyc.

SINGER*
SINGER Melodie 20 fra kr 1005.Hostens nyheter i
stoffer

burdo

MONSTER

NY
HOSTKATALOG

Johan Ellingsen - miljøbevisst
kar som nd har startetforsØk
med Økologisk landbruk

Stoffer
Monster
Sytilbehor
Strikkemasklner
Strykepresser

Singer Sysenter
VEKTERTORGET
2000 Lillestrøm
tlf. 06/81 22 92

2.-plass I Allemansrace -90!

Den flotte selvbygde bilenflankert av Kelly-rc-teamet. Fra venstre Arne Nafstad, Sonny Person (en ivrig
rnedhjelper), Morten Lybwk Ro, Richard Berge og William Berge.

Richard Bakke med trofeenefra Allemansracene. Enjor aen fine
syvendeplassen og den stØrste for andreplassenforrige heig.
Rallycrossgjengen i Ytre Enebakk har Iykkes i a
gjøre Enebakk kjent langt Ut over tandets grenser.
Forrige heig tok de andreptassen i det svenske
"Allemansrace -90! Et race som blir arrangert i
Kariskoga i Sverige. Gjengen bestär av lire enebakkinger som elsker a "skru" bit. Bilen rakk de fire
entusiastiske enebakkingene akkurat a bli ferdig
med til det første asfaltracet de deltok i som ble
holdt i juli.
Anne-Grete Lossius
Richard Bakke, nylig flyttet
inn i nytt hus pa Nylende, er
en av de fire som har 'bildilIa". De andre er Morten
Lybk Ro, Arne Nafstad og
William Bakke. Richard forteller at Allemansracet er et
Pelt nytt race som ble holdt
rørste gang i fjor. Det er en
nordmann som eier den
svenske banen som er en lukket asfaltbane pa tre og en
halv kilometer. —Det er morro a kjøre pa asfaitbane,
roper Richard som ogsA has
deltatt i andre typer
crosskjøring.

Selvbygget bit
Konkurransebilen de benytter
i denne type race er en Opel
Ascona B-77-modeli. Den
ble innkjøpt som delebil og
de liar bygget den opp selv.
—Det er en dyr sport, sier
Richard, og legger til at de er
ute etter sponsorer. Sâ er det
noen som Ønsker a støtte den
ivrige gjengen sâ er det bare
A ta kontakt. De kaller seg for
"Kelly-rc-team". Dette fordi
Kelly har sponset dekkene de
benytter. —Men det er ingen
ting i veien for at vi kan bytte
navn, forteller Richard.

Tok andreplassen!
Teamet deltok ogsA i det
samme type lop i midten av
juli. Da deltok 26 lag og
racet varte i fire timer. En
flott syvendeplass ble resultatet. Forrige helg varte racet
i sek§ timer og 23 lag deltok.
Enebakkingene tok andreplassen tett etter et svenskt
lag som gikk av med seieren.
De fire gutta kjørte halvannen time hver og sikret i fellesskap søivet.
Richard forteller at i et slikt
lop er det bensinen som
avgjør mye. De far utdelt
elleve liter bensin i timen og
pA det er det om A gjøre a
kiare a kjøre flest mulig runder.
Det er sjeldent det skjer
alvorlige ulykker i denne
type race. Dette fordi det er
strenge sikkerhetsregler ute
og gAr bade til bilen og sjaføren. Klr skal blant annet
vre brannsikre.
Ni-timers race
I slutten av august er "Kellyrc-teamet" igjen kiare for et
nytt race som varer i ni timer,
og i tillegg skal de delta pA
ytterligere to race for de gir
seg for i Ar. —Vi satser for
fulit til neste Ar, kan Richard
fortelle. Vignett gratulerer og
ønsker Iykke til videre.

Kom sliften, ga' opplagt
Sliten etter dagens stress
og mas? Har du et atdri sã lite Ønske om et
bedre jeg? Det er ikke
for sent i snu. - Med en
liten innsats kan du forebygge kvalitetenpã livet
med ti fir lengere, sier
Kai Svarthol som har
o
ipnet igjen etter ferien,
-i nyopp-pussede lokaler.

ydrakter og T-shirts. —Det er
desverre en misoppfatning at
du trenger A vre veltrent for
du begynner i et helsestudio,
sier Kai,— selv om du ikke
bør gA halvhjertet inn for det.
Den veiledningen og instruksjonen du trenger for A vedlikeholde kroppen fAr du dessuten her.

I kjelleren trenes det ogsA
kampsport, og i disse dager
er et medlemskap i Norges
Judoforbund
pA
trappene.—Tidligere hadde vi
nrmere 70 mediemrner som
drev med kampsport, og jeg
regner med at Ca. 20 av disse
vil konkurrere ute, forteller
Kai. —Vi har fArt med oss
Dag Hodne som har høyest
gradering i Norden, til A hjelpe til i klubben nAr Enebakk
Bodoforbund stiftes, avslutter kiubbleder Kai Svarthol.

Lisbeth WiHe

Enebakk budoklubb
Men det pumpes ikke bare
jern i Enebakk Sportssenter.

—De fleste har et Ønske om et
bedre selv, pa et eller annet
tidspunkt, sier Kai Svarhoi,
som har drevet Enebakk
Sportssenter siden -87, —men
det gjelder A ta skrittet ut. NA
tilbyr han treningsinteresserte
utvidet Apningstid, med timer
pA formiddagen til lavere priser. Det samme tilbudet vii
ogsA gjelde for soltimer.
—Alle yule si du var en idiot
hvis du ikke skiftet olje pA
bilen, sier Kai, —kroppen tror
folk en kan helbrede ved
hjelp av piller. Men kroppen
trenger faktisk ogsA vedlikehold, og regelmessig trening
kan bidra til a Øke livskvaliteten. Tenk bare pa søndagsturen, hvor mange har
ikke motvillig slept seg Ut
skog og mark en søndag, formiddag og følt seg utrolig vel
nAr de kommer hjem!
- Mange sliter kanskje med
myten om "all body, no
brain", nAr de tenker helsestudio, og forbinder det
med tettsittende trikoter og
veltrente hopper?
—Kanskje det, ler Kai og
avkrefter myten. Et raskt
blikk rundt om i lokalet kunne bekreftet det samme. Her
pumpes det jem i slitte rock-

Kiubbleder Kai Svarthol og Odd Arne Larsen under
judotreninga. Larsen er NM aktuell over nyttdr.

'Oliollett
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Flott konsert

Dame- & herrefrisor
9.00-17.00
9.00-19.00
Torsdag
9.00-17.00
Fredag
LØdager stengt, ápent kun ved spesielle anledninger - kun
tlf.bestillinger.

Apningstider: Mandag - onsdag

Lord & Lady Frisør
Flatebysenteret - Tif. 92 92 40

Enebakk PensjonistforeniNg
har hØsttur til Savallen 16-19. september.
Pris pr. pers. kr 1845,-.
Avreise fra Durud ki. 8.00.
PAmelding innen 31. aug.
Tif. 92 89 07

Enebakk
Bondekvinnelag
har medlemsmøte pA Gamle Herredsstyresalen mand.
27/8 Id. 19.30.

Tema: Soneterapi v!Marit SØrlie.
Alle velkommen.

Vignettmarked
Torsdag ble det igjen
arrangert konsert i Enebakk
kirke. Denne gangen var det
den spanskfødte organisten
Maria Beron de Astrada som
gjestet Enebakk. De Astrada
spilte preludium og trippelfuge i Essdur av Johan
Sebastian Bach. Til vanlig er
De Astrada ansatt ved
Munchens musikkhøyskole

der han har overtatt posisjonen til sin egen Imrer, den
legendariske Karl Richter.
Akkurat som Richter er de
Astrada Bachekspert, og konserten viste tydelig at han
behersker nettoppp denne
musikken. Det eneste skuffende var at bare 20 enebakkinger hadde funnet veien til
kirken for a overh

re torsdagens konsert. Det er
ikke hver dag vi har slike
storheter pa besøk i bygda, sá
vi mA benytte sjansen nAr vi
harden.
Tekst ogfoto:
Gunnleik Seierstad

Har du noe A selge - eller kjepe
Kun kr 30 pr anriorise
NB: Kun privat annonsering

Dagmamma
ledig pa Lotterud-feltet.
TIf. 92 72 30

ENEBAKK
KOMMUNE

Enebakk
skolestyre
har mote I Herredsstyresalen tlrsd. 28. aug.
1990 ki. 19.00. Saksdokumenter er utlagt pA
skolestyrekontoret.
Carsten H. Barbøl, leder

ENEBAKK KOMMUNE

0 maus
Fulit pa

400
Søndag Apnet høstsemesteret pA Emaus med familiefest. Som vanhig var det fullt
hus og stor aktivitet fra sAvel
store som smA. Med pA høstens Apningsfest deltok ogsA
hjemmevwrende
den
misjorneren Marl Eikeli. Hun
hadde nylig kommet hjem fra
Etiopia etter sin tredje periode pA misjonsmarken der. Vi
fikk høre mye fra

henries opplevelser i Etiopia,
og det var interessant A høre
hvordan det er A vere
misjomer i et fremmed land
der bare et minimum av
befolkningen har hØrt om
Jesus. Hun pApekte ogsA hvor
viktig det er a be for
misjomerene. Ikke bare for
de som er ute, men ogsA for
de som er hjemrne. Vi ble
ogsA minnet om noen vers fra

Bibelen der det stAr at Jesus
har gjort opp for vAre synder.
Det han gjorde pA Golgata er
nok for at vi skal kunne bli
frelst. Det eneste vi trenger A
gjøre er A bekjenne vAre synder, og tro pA ham.

Tekst og foto: Gunnleik
Seierstad.

Enebakk kommunestyre
innkalles til mote i Herredshuset mandag 27. august
1990.

NB! Generalforsamling i A/S Enebakk Tomteselskap
starter ki. 18.00.
Etter generalforsamlingen holdes ordinrt kommunestyremøte.
SAKLISTE:
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 11. juni 1990.
SØknacl om fritak fra tihitsverv - KAre KjØlle, Anne
Stanger og Jan BrunstrØm.
Enebakk kommunes andel av eldremilliarden
InnfØring av eiendomsskatt I Enebakk?
Saig av Enebakk kommuneskoger
Enebakk kommunekasses regnskap for 1989
Regnskap 1989 - Enebakk kommuneskoger
Omplassering av lAn
Befolkningsprognoser - felles planforutsetninger
Forsiag til virksomhetsplan for psykisk utviklingshemmede
Den kommunale Økonomi i Enebakk
Opptak av lAn i Komrnunalbanken - oppryddingstiltak
pA avlØpssektoren - Ytre Enebakk
Suppleringsvalg
Meldingssak
Referatsaker
Eventuelt
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pA formannskapskontoret i kontortiden ki. 08.00 - 15.00. Saklisten er ogsA utlagt til gjennomsyn pA Enebakk folkebibliotek i Apningstiden.
KAre KjØlle
ordfører

Annonser leses
av folk flest

9

lguctt
TIL SAWS

[nebakk Arbeiderparti

Tflrr ved selges

holder medlemsmote/gruppemote onsd.
22.8. kl. 19.00 1 Gml. Herredshus.
Vel mott.
Styret

30 cm, kloyvet, selges kr
600,- pr. favn tilkjort.

TH. 92 60 15
r

[Idre Kverneland
stälharv
24 skáler, selges rimelig.
Tif. 92 62 27

ALAGETS

.1% SUPPORTER
K[UBB

4LLG

*

Ref inansier dine Ian hos oss, 8

22.8. kI. 19.00 pa Leirsund stadion

sâ bestemmer DU hvor lenge

av Hvit Land, dvergVedder og Hermelin, selges.
Tif. 92 62 27

W!

Torggt. 2 2000 Lillestrøm

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

-o

Ski
Bc0ravclscsb'r
CHR STENSRUD EFTF

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrã
gjennom 60 Ar

KERAMISKE FLISER
KLINKER, MOSAIKK

9

TIL ALLE FORMAL UTE OG INNE

GULVFLISER I
4 FARGER
25 x 25

KJOKKENFLISER
15 FARGER

BRØNNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
van nforsyningsantegg.

LANGBRATEN
BRØNNBORING • PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

02/62 08 65 e. kI. 17
611247-030/20470
Forhandler av Jacuzzi pumper

25

15 x 15 m/motiv og dekor

For: Ensfarget
Motiv:
Dekor:

290,-.
490,52,-

BADEROMSFLISER
15 x 22,5 i 5 farger

10 x 20 x 20 x 20,
redbrun
Ord. pris: 187,-

Fjerdingby:
Mette Holsve Johansen
tlf. 831185 e.kI. 17.
Kursavgift kr. 720.-

renten skal vre fast!
Nedbetalingstiden er 20 dr.
Utbetalt
belop
200.000.400.000.600.000.800.000.1.000.000.-

Fast rente
ii ár
2.262.4.508.6.753.8.998.11.244.-

Fast rente
i 3 âr
2.248.4.479.6.710.8.941.11.173.-

Fast rente
i 5 âr
2.219.4.422.6.625.8.828.11.031.-

* Belopene tabellen viser mánedlig utgift
renter, avdrag og alle omkostninger.
* Lan vist i tabellen gjelder selveier innenfor 80%
av Iânetakst, men 100% kan tilbys.
* Nom. rente fra 11.30% og effektiv rente fra 12%.
* Rask behandUngstid.
* Ring for nrmere opplysninger og uforbindtlig
mote.

Messeotiolbud,
Folio Consulting Team A/S
NAi

FROSTSIKRE
KLINKER

Vâr metode er enkel,
sunn og etfektiv

'5
'5
'5

LEIRSUND - ENEBAKK

Kaninunger

Mums
Begravelsesbyrâ

HAR DO FATE
RENTEOKNING9

8

'5

.

5. divisjonskamp

Denne annonsen er betalt av:
E.I.F.s supportergruppe

BEGRAVELSESBYRAER

0

NA

RING 09/87 GO 80

pr. m2

145 pr. M2
245 pr. motiv
26 pr. dekor

Repr.: BN Kreditt, Realkreditt, Vestenfjelske, Kreditkassen m.fl.
Torgvn. 1, P.boks 153, 1400 Ski - Telefax 09/87 5190
Reresentant for:
7/c
VITAL

NA1 35
95
NA

LANGAPENT:
TIRSDAG

00
TORSDAG til k1.20

pr. m2

BOUGMARI(ED[T
Landlig leilighet
ledig Ira 1. sept.

pr. m2

VI GIR 10% RABATT
PA VA RE FRA FOR LA VE
TILBUDSPRISER I AUGUST.
WELDER OGSA ALT I TILBEHØR.
TILBUDENE WELDER OGSA i
VAR BUTIKK.
eg era .og h
I gir Ilibtid.
VELKOMMEN TIL VAR

TIf. 9265 41

Vekstjord - dekkbark - sand
Dekkbark 09 organisk gjodsel I sekk.
Transport ordnes.

FOSSUM JORD
TIf. (09) 8372 16- Mobil 030-10 309
KONTAKT OSS - DET LØNNER SEG

STAND NR, 76/79
Mand.-fred. 10-18 Torsd. 10-19 .Lord. 9-14
KERAMISKE FLISER,
MOSAIKK OG KLINKER
TIL ALLE FORMAL
- UTE OG INNE.
U
Vi samarbeider med
KUNDEPARKEkvalifiserte hândverkere,
RING
foretar oppmalinger og
gir gratis og uforbIndtlige.
tilbud

Stort. 31 - LILLESTRØM - TIf. 06/8195 90)

Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 5585

10

Graving, sprenging,
drenering
utføres av

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice

PER BAKKENE

v/Bjern Brodholt, Tomter
TIf. 9226 10

09/924373

4i)

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

'i NOVELLAST
TREIJIST OG BYGGEVARER
LIL1[STRØM
Svcllcveien 27 - TH. 06/8110 08

HOSTTILBUD
Skyggepanel m/skrâkant
12 x 120 gran sams

Over 64.000
vinnerrekker
I Tipping
hver uke.
Noen tror at bare proffer
vinner I Tipping.
Sannheten er at oDe har
hvis
vinnersjanse
r
ger eksperttipsene
dio, i TV og aviser.

r

TIPPING

kr

Peisestuepanel

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

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

pr. m2

9900

21 xl95furu 1.sort

kr

Skyggepanel m/skrákant
15 x 120 gran 2 sort

kr

pr. m2

9700

10 rn/rn parkett eik
økonomikval.

JAITAKK!

050

RUST PA BILEN

pr. m2

00
kr

pr. m2

Alle priser ink!. mva. Kontantsa!g.
Tilbudene gjelder sâ Iangt beh. rekker.
Apningstider: Mandag-fredag
Torsdag
Lordag

kI. 7-17
kL7-18
kI.9-13

Ole Deviks vei 18 pa Bryn - TIf: (02) 64 65 60.
Apningstider: 08-17 Torsdag: 08-19 Lerdag: 10-14

1990Volkswagen
til speslaipriser
Vi har ledige 3-roms leiligheter for saig.
Innflyttingsklare sommeren 1990.

d

LEILIGHETSTYPE A:
74.1 m2
kr 319.000.kr 2.480.-

LEILIGHETSTYPE B:
65.5 m2
kr 294.000.kr 2.332.-

Borettslaget bestár av 28 leiligheter organised i 3 husrekker rundt et tun. Alle hus er
I 2 etasjer, 09 det horer 2 parkerings-plasser til hver leilighet. Alle har egen uteplass
i form av hage eller balkong. Lekeplass. Ruilestoladkomst for alle leiligheter 1. etasje. Adkomst fra Slossásvegen.
Onskes ytterligere opplysninger, ta kontakt med

Vi rydder unna for 1991 modellene, og selger
ut irets modeller til srdeles gunstige priser.
N kan du spare tusener og sikre deg et av
markedets besfe kjøp. Men vr rask, det er
f biler igjen.

PoloMVPJetta
Golf Passat
R. Hoveisrud as
Hvamstubben 8,2013 Skjetten
hf. 06-842030

RIELINGEN BOLIGBYGGELAG
LAGETS ARBEIDSOMRADE ER RIELINGEN OG ENEBAKK KOMMUNER
FORRETNINGSFORER OGSA FOR FET BBL

Annonser leses av folk

flest I

11

IF;m çj Astr,
Kjøpe eller seige

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD
Tif.

'

—

Galleri Nygàrd

-

Flateby

—

T.

Askim

I

15 70

Erling Rod A/S

Galleri

DFjM,.o 11,11,01—
.hk
1914 Yu EnOMk
55.

—

innramming

Fiellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
Tit. 92 46 13 Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstld
-

ELEKTRIKER

RØRLEGGER

Utsigts rammeverksted

"

1800 Asklm

Alt I Innrammlng

Erik Kjelgaard

SaIg av
meda/jeskap og innrammede akvare/lavtiykk

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

Soiheim Elektriske

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

AU! ELEKTRUENTREPREN$R

;.

1912 Enebakk

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

'

TH. 92 64 20 - 030/30 193

''

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

-

Gulimedaije i innramming I VM 1989 og 1990

Th0W925570

Glass

y
n

tlf. 92 80 80

Kontakt:

—

AuOi

GLASS

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

BIL

og hoytrykksspyling.

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsà kveldstid

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

REGNSKAP

Fr

Telefon 09/92 62 76
Egli H. Jorgensen
:Byggveien 10, 1912 Enebakk Mobilielefon 094/17 467

Alt I reparasjon og installasjon
av kiol og frys
Kjøleskap kjeerom fryseskap fryserom
-

KJELL BRENUJORU

Dag og kveld
L...... Saig service og montering
-

BRENSEL

FYRINGSOLJE PARAFIN
AUTODIESEL
—

1

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

IN

'

DURUD GARD,

e9nskap1htor A/S
TIf. 09/9263 03
bksb24kk
1912 Ene

DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

ICR
Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas
Regnskapskontor

R--nfl--.-'

SRR.registrert

utforer alt i el-inshallasjoner

-

.

EILAG

Andre nringsdrivende

- —

,

Daiefjerdingen, tif. 09/92 64 33

•IT

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tif. 9254 13

.

Ekomv&

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

SystemAdministrasjonA/S
Gaupeveien 29
1914 '(ire Enebakk
flf:(09) 92 48 24-92 47 74

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

GAIJTE'S TRAFIKKSKOLE

VAKTSELSKAP
Ski Trafukkskole
1400 Ski

tif. 8737 10

—

Utforer alt innen nybygg tilbygg reparasjoner,
modernisering flislegging og tapetsering

asse
Teorukurs Kjøretlmer

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

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer I Enebakk

Per-Erik østlie

Mur, puss,
peiser og fliser
TH. 2 8290

—

—

-

43 40

Videoffiming!

a.s

Mobil: 094/30 295

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

Forhándspris
CODE REFERANSER

y'-

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
i ransport
Sand,
stein og fyilmasse
T

Fl ateby
111.929107 Westerhelm, 1911 Flateby

-

—

ti..

92 ou

'-

Mobiitlf. 094/95 481

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
Tif. 92 80 21

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Inneh. Leif Veda[
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

1911 Flateby

l 030/06 359

soul

.

DUFREI AGCO

-

JIKK RENS

cJeaaiczma

]C

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

A

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrøm Svakstrom
Bil Elektro
—

—

—

—

—

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

I

"v)

.

Beltegàende
rn.n.graver
leies ut rimelig, med eller uten fører.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.
TIf. 92 52 28

-

jTEPPE - ENGROS A/S

Ved alle store og
smà anledninger
Vi kommer
Ta kontakt: Olsen: Tlf. 92 52 57
PIIRAINEN TIf. 92 64 83

''S Tt

-

TIf. 09/92

Minigraver til We
Graving transport sprengning
Mur- og betongarbeider

Raskt og rimelig

arre eervleeljenester
SPESIALFORRETNINGER

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG - TILBYGG
-RESTAURER1NG GRUNNMURER
TEGNING PROS.JEKTERING

Asveien 7, 1911 Flateby

FLISLEGGING UTFØRES

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

BYGG- OG TØMMERMESTER

Jan M. Johansen

R
RMSJER

LASZLO

— Fase jj
Tif. 06/81 42 92

Ernst Rasmussen
Bakkeveien 5 1911 Flateby

Gray, sprengnlng, transport

TAN

Teor/kurs

Tømrer 09 snekkerservice

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Enebakk Tannteknikk

s

Opplr/ng pa b/I

Fast pris

Lars M. Enger

I

Grendesenteret, Flateby
Tif. kI. 8.00-15.00
928739
TIf. utenom kontortid
928031
Kvelder, etter avtale

TRAFIKKSKOLE

alt innen
nybygg, tilbygg,r:habilitering
g
g

Heigesensgt. 12
Grunerløkka
TIC02138 51 73

-

'...

;Utforer

Entreprenor

()

35 1914
91 Ytre

BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling
(t!og Tapetsering A/S

¶

,

Ring O9-924337

BYGG OG ANLEGG

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIC 92 63 81

,

Stein Darre-Hanssen

• Regnskap & Forretningsførsel
• Bedriftsrádgivning

1'F- ~jb, —h

—

RØRLEGGERBUTIKK
AMPIEGEN RORLEGCER.AVDELING
All innen • Sanitr • Varme • tY!oderrnsertflg

p

Bjczcr9s
I

Man-ire. 9.00-17.00
Tors. 1000-19.00
Lor.9.00-14.00

DAME- OG
HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

DIav C. Jensen
9 SØn A/S

MYRFARET2,I400 SKI. T1.F.09-871457

regnskapsfører
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser

1912 Enebakk — tif. 92 63 00

1 NOROL

YTRE EN1RAKK
Tic. 09 924630 Mobil 030 04997
1914

I

Strømsborg &
EI1W'Sffll A/S

—

Konkurransedyktige priser hele áret!

TRINTO VERKSTED AS

nebc*kk

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

-

ENEBANK I(ANN 00 VARME

4D

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

-

tlf. 09/92 62 94

• Poliklinikk• Røntgen • Kirurgi
• Lab.serviceS Oppstaiiing opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgârd, Keller
v/flypIassen)
Apnlngstider. 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.
scDROP-11W 8.30-14. Stengt heig.

S e 1 vb yggerprosjekt
o g sã pa Flateby III?
Det er stor aktivitet pa Nylende om dagen.
Grunnmuren star ailerede ferdig, bygget pi egeninnsats i iøpet av sommeren. Denne uken tar snekkeren
fatt. Snart skal prosjektet evalueres og erfaringene
fra arbeidet vii avgjøre om det i nrmeste fremtid er
duket for et tilsvarende seivbyggerprosjekt, -pa
Flateby III.

Lisbeth Wilie
—Jeg er heifreist pa byggeprosjekt sier Jorunn Buer og
,

RELIGIOSE MUTER

ler. Na som selvbygggerprosjektet pA Nylende har
begynt A ta form, klØr hun
etter A ta fatt pA Flateby III.
Vi er ute pA Nylende tidlig en
morgen. Noen nybyggere
treffer vi ikke, med det er
hektisk aktivitet fra enegiverkets side med A fA kablene
pA plass ned i jorda.—Hele
Nylende er jo et forsøksprosjekt, sier Jorunn Buer, og
jeg ser ikke bort ifra at andre
felt kan bli bygd pA samme
mAten. —Det som gjenstar nA
er kommunal saksbehandling
og evaluering av det arbeidet
vi har gjort, fØr vi vurderer
om vi skal starte et nytt prosjekt basert pA de erfaringene
vi bar gjort.
-

PIN5INIflIGHZTV.M V

DETEL

SØndagsskolen pa Betel
begynner 2. sept. ki.
10.00.
VELKOMMEN.

PINSMfMGUETEN
YTHE EHEUAJCK

BETEL

24., 25., 26.8.: Weekend-leir
Gausdal leirsted ved
t, Buskerud. Halyard
HasselØy deltar.
Tirs. 28.8: Formiddagstreffet
har tur til Sandgrunn. Buss
fra Enebakk kirke Ca. kl.
10.00.
Velkommen.

r

Husbanken avgjør
Reguleringen pA Flateby III
er igang og med erfaringene fra Nylendeprosjektet i
boks, vii man søke husbanken om støtte, ogsA til dette
prosjektet.— Jeg ser det ikke
som noen umulighet at man
kan sende inn sØknaden alle-

—Hele Nylende er etforsøksprosjekt, sier Jorunn Buer i styringsgruppa for selvbyggerprosjektet. —Andre felt kan bygges pa samme mite, sier Buer.
rede i løpet av vinteren, sier
Buer.
Jorunn Buer er selv en av
pionerene i selvbyggerprosjektet. For vel to Ar siden
luftet hun forsiaget for kommunen, etter forespørsel fra
husbanken. Siden har hun
vrt en av ildsjelene i
styringsgruppa. Hun understreker at det har vert et godt
samarbeide med husbanken,

som har lagt ned bra med

levde jo pA det tidspunktet
søknadsfristen gikk Ut, at det
kun var tegnet kontrakt pA
halvparten av tomtene. Vi har
nok mye upløyd mark pA
markedsføringssida.
—Hva med kostnadsoverslaget, vii det holde?
—Vi satte vel av en diversepost pA rundt 100.000 kroner
som skulle gi oss et godt
slingringsmonn, selv om det
har dukket opp uforutsette
utgifter som tilbakefylling av
mur og sprengning, ser det
foreløpig ut til A holde.
—Gledelig for tomtekjøpeme
er det jo ogsA at det ble en
kostnadsfordeling pA arkitekthonoraret mellom kommunen og husbanken. Det
kuttet ned utgiftene for de ti
med Ca. 60.000 boner, sier
Buer.

midler i prosjektet.
—Ingen negative erfaringer?
—Det har vrt et problem at
styringsgruppa ikke hadde
penger A rutte med. NAr det
gjelder erfaringene med selve
prosjektet, var vi vel ikke
flinke nok til A gA Ut til
befolkningen og forkiare hva
det hele gikk Ut pA. Vi opp-

ENEBAKK DLAN1JAKOR
starter Øvelsen 22. august Id. 19.00 pA
Enebakk ungdomsskole i gymsalen.
Gamle og nye medlemmer Ønskes hjertelig velkommen.

Enebakk
Dramatiske
SaIskab

'-

ENLBAKK

STISKAB

presenterer SKJERGARDSFLORT pA Flateby Samfunnshus fredag 31. aug. og lØrdag 1. sept.
Begge dager Id. 19.30.
Biletter selges pA Finastasjonen, Flateby.

Service til
alto I Enebakk
Vi henter, leverer, Iâner deg gjerne en annen bil
(kr 1 OO/døgn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvalitet.

U

T1t. 09-9244 14,

-

09-92 45 65

MOTTERIBECK
Redak.jon og ek.spedisjon
Nylwrg
Postbnks 62, 1912 EnebHkk
•k1cItn red.: i:165'.40
teIckn rnn.: '2 65 50
hF. elefmx/ekspedisjon 2 6004
Eankgiro 160502 01426
:Psiiro 05 4 1 32 9

L. I NJ .J E: B "Y'G I
AUTORISERT BILVERKSTED

rd
NOROL

Rud, 1911 Flateby

TIE 09/928772
Apningstider
Tirsdager

7.30-15.30
7.301 9:00

Privattelefoner
RedaItcir Lisbeih Wilte 02/523909
Journalist Annv-Grde I .os.siu 92 2 76
lksvdsin Oddbjirg Krisians.n 92 85 84

Vjfj~

—Og nAr vii det hele stA ferdig?
—Vi regner med at selvbyggerne kan flytte inn ved juletider. Da vii selve grunnflaten stAr ferdig, avslutter
Jorunn Buer.

Annonsepi-iser fra 1.7.90
1. idc pr. mm Icr 6.00
Aim .pb.ss p. mm Icr 3,00
I'eksisklc pi. mm Icr 4.00
hrnkv.trist:
Ruhrikkjnn.: mandag II 12.00
Forretningsann.: M:rndag

%nnonsekontakter
Na Wnli Folto, Ostfotd) 92 63 :o
Olav Olafsson (EnehakkI 0194, 01
Willy. Hjørnstad (Skcdsmo. Rlingcn, Lørenskg) 06/87 85 20 Ahonnenientspris
Icr 280 pr. r - kr 140,- pr. haIvr
Rani Konsulcntscrvicc (Skedsmo) 06/88 2111

