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Ski endet ilk Tungrodd
trygghet
to domt

Oddvar Skaugforan vinduet som ble benyttet som inngangsdØr.
Etter den groteske hendelsen liar vinduet butt sikret med gitter.
To menn i 20-ãrsalderen har I Indre Follo forhørsrett
tilstâtt det grove tilfellet av Iikskjending I kapellet
ved Enebakk kirke i fjor sommer.

Lisbeth Wille
Det var natt til 27. august i
fjor de to berusede mennene
brøt seg inn i bârerommet i
kapellet. Der oppdaget de
kisten med den nylig avdøde
enebakkingen. Ungdommene
brØt opp lokket, skalperte
liket ved hjelp av en spade og
puttet senere hrfestet i munnen pA den døde. EtterpA fant
de fire flasker altervin, som
sto lagret i kapellet. En del
av denne vinen helte de over
kisten til den avdøde. Resten
av vinen ble knust pA trappa
til herredshuset.
Den groteske handlingen
ble oppdaget av kirkeg.rdarb- eideren Oddvar Skaug
dagen euer. Han varsiet da
polititet om saken.
Groteskt
—Handlingen fremstAr for
alie som grotesk, skriver
dommeren i premissene. —De
aller fleste vii reagere med
avsky og fordømmelse over
slike handlinger.
Samme flatten begikk de to

ungdommene en rekke andre
straffbare forhold. De gjorde
et innbrudd i El-verkets lokaler hvor de fikk med seg et
pengeskrin med ett tusen boner. Det hører ogsA med til
siktelsen at de stjal en bil og
gjorde forsøk pA A stjeie en
annen. Den ene av de to
mennene innrØmmet ogsA at
han hadde fyllekjørt.
DØmt til samfunnstjeneste
De to ungdommene, som var
godt kjent ved Enebakk lensmannskontor, hadde flere
uoppgjorte saker bak seg.
Den ene av guttene fikk en
bot pA 12.000 boner og samfunnstjeneste pA 120 timer,
mens kameraten pA serlige
vilkr ble dømt til 160 timer
samfunnstjeneste.
Straffen for mild
—Straffen de to ungdommene
fikk var alt for mild. Hadde
det gAtt an anke i en slik
sak, burde man gjØre det, sier
kirkegArdsarbeider Oddvar
Skaug til Vignett.
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POLITIRUNDEN
Stjal post

—Vi i Lions er lite fornøyde med mãten kommunen
Tre personer, en pA 40 og to
har takiet ordningen med trygghetsalarmene pa, sier
pA 30 Ar, ble fredag ettermidHans Jacob Brevig. Han henviser til de mange alardag pAgrepet i RAkendalen
mene som enda ikke er tatt i bruk og mener kommuetter A ha stjAlet post fra en
nen kunne ha lØst det hele pi, en Iangt mer effektiv
postkasse ved Bakken.
mate.
Personene er gamle kjenfinger
av politiet, og man
om dette skyldes en intern
has mistanke om at posten
Lisbeth Wille
kompetansestrid,, i sA fall er skulle benyttes til bedrageridet ille at det skal gA Ut over er. Personene er fra Oslo og
I for host sA de første gamle og syke, sier Brevig.
trygghetsalannene dagens lys Saken har ogsA fAtt fØlger Follo-regionen.
i kommunen. Det var blant innad i foreningen.
annet Lions som den gang
- Medlemmene er frustrerte Tatt for hasj-røyking
kjØpte inn hovedsentralen og
en rekke alariner. Lions vaig- over at hjelpen ikke nAr frem Fredag og sØndag ble fern
te et system som skulle gi og flere ønsker nA A trekke ungdommer mellom 15 og 17
muligheten for kobling seg Ut, forteller Knut Ar fra Ytre Ene!.avb',ii
direkte til pArørende, naboer StrØig i
og endelig ogsA til syke- Gode erfaringer
Alie has innrørnmet A ha røkt
hjemmet.
stoffet
- en hadde rØkt i rundt
Det opprinnelig tiltenkte
Men dette systemet ble opplegget med kobling til to Ar, mens en arinen kun
ikke benyttet i sin rette hen- naboer og pArørende er tatt i hadde prøvd et par ganger.
sikt. I stedet valgte man som bruk og fungerer bra i flere
Lensrnannen mener nA A ha
en prØveordning, frem til mai andre kommuner deriblant
i Ar, A koble alarmene direkte Aremark, som har 20 alarmer fAtt en viss oversikt over mistil sykehjemmet og kommu- ute i drift. —T de fleste tilfeiler bruket i Enebakk, og tror at
dette er svrt begrenset. Det
neansatte.
kan de pArørende selv ta seg er kun et fAtall som røyker
av deier av jobben. Man har narkotiske stoffer. De aller
Kun halvparten i bruk
blant annet erfart at flertallet
Det ble i første omgang av anropene kommer fra fleste drikker 01 og er mer
installert 16 alarmer. Etter A mennesker som kun trenger A eller mindre tilskuere til hasjha evaluert prøveordningen, roes ned. Som en sikkerhet røykingen, ifølge politiet.
fattet man i formannskapet i kan man jo formidle videre
De avhørte ungdommene
mai, vedtak om A utvide kontakt med sykehjemmet, vil fA bøter, og bamevernet
grunnbemanningen i pleie- sier Brevig.
vii bli kontaktet.
sektoren med to stillinger for
A kunne stA sterkere rustet i Resten settes i verk?
Bot for øldrikking
tilfelle anrop.
Helse— og sosialsjef Inger
Ei jente er anmeldt for øldDet ble ikke funnet en lØs- Haagaas forteller at man ikke
rikking pA offentlig sted og
ning for de resterende 14 har benyttet seg av pArørenvil fA bot for forholdet.
alarmene.
demodellen tidligere fordi de
alarmene som ble kjøpt inn
Frustrasjon i Lions
bare kunne kobles til to tele01 stj?alet
Hans Jacob Brevig, som fonnummere, altsA til nabo
Søndag ble en kasse pus stjAuttaler seg pA vegne av og pArørende. Man has derfor
let
fra et privathus pA
Lions, forteller at man nA bestilt koblingsbokser for de
Flateby.
Tyven hadde gAtt inn
føler seg temmelig frustrerte resterende alarmene og det
gjennom
en ulAst dØr.
over den seine saksgangen i forventes at disse kan tas i
kommunen. —Jeg vet ikke bruk i mermeste fremtid.
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Halo Sandefjord

Hurra for Tom Rune

Kirkene
16. september 1990
11:00: Enebakk Kirke
Familiegudstjeneste
v./Helgheim.
Presentasjon av ârets
konfirmanter. Kirkekaffe
18.00: Stranden Bedehus
vi øvstegArd. Nattverd.

Den Ii. september fyiler han
1 är og mange gratulasjoner
han fAr fra mamma, pappa
og Cesar Hammeren

Bjørnar Berger

Christian, du gratuleres med
Gratulerer med dagen som
11 Arsdagen din 13.9! Mange
var den 8. september.
hilsener og kiemmer fra
Kiem fra Monica og
Karianne, Randi, tante og onkel.
Mariann

Anita og Roar
Torsdag 13.9.
U) 18:30 Drømmegjengen
V) 20:30 Siste stopp
Brooklyn

Søndag 16.9
B)16:30 Pippi pa de 7 hay
U) 18:30 Drømmegjengen
V)20:30 Siste stopp
Brooklyn

gratuleres med dagen henholdsvis den 18 og 7. september.
Anita med sin 13 Arsdag og Roar med sin 15 arsdag.

Kim Bakke Andresen

Folk
leser
annonser
Gammeldans
og Sving

Gromgutten vAr som 11. september fyller 3 Ar. Bestemor og
bestefar, tante Soifrid og onkel Richard gratulerer deg med
dagen.

hvor sivilsasjonen har brutt
sammen. Aret er 1952. Selby
er selv født og oppvokst i
samme strøk i Brooklyn som
filmen skildrer, og har levd i
dette miljøet. Filmen er
innspilt pA samme sted, og
innspillingen ble stadig truet
av gjenger som ville stoppe
filmingen.
Filmen blir omtalt i fagbladet "Variety" som "80-tallets beste film".

Hei alle Pippi-fans, nA kan
PIPPI
dere oppleve
LANGSTRØMPE A DE 7
HAY. Hva er det som far
Pippi med Tommy og Annika
som trofaste følgesvenner til
A gi seg ut pA de syv hay og
kaste seg inn i de villeste
eventyr? En flaskepost! Den
kommer flytende, og
avsenderen er ingen annen
enn kaptein Langstrømpe.
Ungdom kan glede seg til
k o m e d i e n
DRØMMEGJENGEN.
Kort fortalt: I morges var de
innesperret pA psykiatrisk
sykehus. NA er de løs i New
Yorks gater -falskt anklaget
for mord. Situasjoner som
denne kom aldri opp i
gruppeterapien.

Inger

Oldemor
SA er det pan igjen med nye
dansekurser. Leikaringen
Ignar og Arild Degrum gir
seg ikke og starter opp
igjen med We gammeldans- og svingkurs førstkommende tirsdag pA
Ignarbakke.
I rundt 15 Ar har Degrum
holdt kurs for dansesugne
enebakkinger og det er ikke
fA han har hert opp.
Degrum forteller at mange
har etterlyst nye kurs og
dette er bakgrunnen for at
han starter opp igjen nA I
host. —Kursene er for alle
aidre, og blir lagt opp for
bAde nybegynnere og litt
Øvede, sier Arild Degrum.
Han Ønsker alle velkommen til Ignarbakke pA tirsdag. Se forøvrig annonse.

Vi gjør oppmerksom pA en
foranding i denne ukes
filmer. Voksenfilmen "House
Party" gAr Ut, og i steden
vises
SISTE STOPP
Forfatteren
BROOKLYN.
Hubert Selby jr. sjokkerte
verden med sin rA og
usminkede skildring fra
Brooklyns tøffe gatemiljø.
Boken er nA filmet, og den
avdekker redsiene og
grusomhetene i New York

E

Vi vii gratuiere oldemor Borghild Andersen med 78-Arsdagen
den 6. september! Hilsen fra Kristine BØhler Hoist, Audun
Vindøy, Signe Anette, Hilde Renate, Ole Christian, Brita og
Torunn BØhier NerbØ.

i gratulerer Karin Engebretsen og Hans Chr. Wattum,
As 16.6.1990. (Foto: Jan Bryde—Erikchsen)

Vll
ta ttt

3

Onkiseng
tekat

Ef. 4.15-16.
Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pa for lange innlegg etter beste skjønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og adresse

Kirkens vekst
Begrepet kirkevekst stØter vi ofte pa i vâre dager. En tenker
da pa at tilslutningen skal bli stØrre.
Paulus taler ogsâ i dagens tekstord om at menigheten skal
vokse. Det gjelder ikke først og fremst det rent kvantitative,
men en indre vekst. Kirken kalles Kristi legeme fordi den er
en organisme gjennomstrømmet av livet fra ham sam den er
ett med, nemlig Kristus, menighetens hode. Guds sanne kirke i verden kjennetegnes ved at den uavkortet er rettet inn
mot Jesus Kristus, og all vekst har som mâl a ta imot en rikere fylde av det Kristus gir. Det er ved a ta imqt sannhetens
ord at denne vekst kan virkeliggjøres ved Guds And.
Hvert enkelt lem pa legemet knyttes til Kristus og sammenføyes med de andre troende. Dermed vokser menigheten sin
indre og ytre vekst og enhver far seg tildelt en tjeneste og
oppgave til gagn for hele legemet.

BjØrn Solberg

Kirkebygden vel støtter
bankinitiativ
Kirkebygden Vel bekiager
den situasjon sam er i ferd
med a oppstA ved at ABC
batTkpianlegger nedleggelse
i
kommunesenteret
i
Enebakk. ABC-bank og dens
forløper Enebakk Sparebank
har alitid hatt en sterk stilling
i de sentrale delene av
Enebakk.
Kirkebygden Vel er opptatt
av at det skal were et godt
banktilbud i bygda. Dette tilbudet bør som tidligere bestA
av en sparebank evt. foretningsbank i tiliegg til

postsparebanken.
Velet vii derfor stØtte de mitiativ som underskrifts-aksjonen mot nedleggelse bar tatt.
Sekundrt vii velet støtte
Enebakk handei,-hAndverk
og industnforenings arbeid
for a skaffe et annet baktilbud til bygda.

Bor eldreomsorgen utfØres
av det offentlige?
Kommuner bør ikke stA
for driften av eldrehjem
og sykehjem, men bØr i
en overgangsfase stA for
betalingen av pasientene
basert pA et stykkprisfinasieringssystem, slik
som man bLa. innfører i
Oslo for tiden.
I de fleste kommuner er det
idag kommunen som driver
og eier mesteparten av syke
aldershjemmene.
og
Sammenlignet med private
institusjoner er dagsprisen pa
private institusjoner ofte sä
mye som 50 prosent billigere
enn pa de kommunale.
Pa tross av dette velger kommunen a sende eldre pa kom-

munale institusjoner, og
mange eldre mA stA pA lange
ventelister. Dette er etter
Akershus Fremskrittspartis
ungdom mening meget
bekiagelig. Kommunal drift
er pA de aller fleste omrader
langt dyrere enn pA det private markedet.
Det er lange ventelister pA
syke og eldrehjemsplass i de
fleste kommuner. Istedenfor
A tilby plasser/opphold pA
private institusjoner, velger
kommunen a la dem sta pA
lange ventelister. Hadde man
valgt det første alternativet,
kunne ventelistene nrmest
ha wert eleminert.
Er det fordi man ikke tor A
gA nye veier innen eldreomsorg?

Akershus Fpu Ønsker
nytenkning innen eldreomsorgen, ikke bare for A spare
kommunen for midler, men
ogsa slik at det blir konkurranse mellom intitusjonene
for A fA pasienter. I et slikt
system vil institusjonene
were nØdt til A drive slik at
det lØnner seg Økonomisk og
slik at pasientene blir fornøyd.
Dette kan oppnas ved at
kommunen betaler institusjonene et visst beløp pr. pasient
som er pA institusjonen.
Det er ikke verre enn det....
Jan Mesicek, Akershus
Fremskrittspartis Ungdom

jent I Enebakk?

Kirkebygden Vel
Kjell Dehli
leder

z1; •w
flt *i

Bra bedre Wd? tW% 9*
Hvilken sil'kerhet
krever du av dine dekk?W
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1/A Radialdekk gir deg veigrep, slyrerespons, svingstabilitet og bremseevne, som kan vre avg jørende nór
du i faresituasjoner mô reagere instinktivt.
Storste utvalg i prestasjonsdekk fro 35- til 80-profil.
Største program i dekk til pick-up's og
4-hjulstrekkere.

Vi gor din bil sikrere med
spesialdekk - en service som
ikke koster mer.

Stedet som skjulte seg bak forrige
ent i Enebakk?" var Texaco pA
Flateby. Denne nøtten bød ikke pA srhg mange problemer for Flatebyfolket.
De heldige vinnerne av hvert sitt pengetodd denne gangen ble:
Hilde Snortheim, Flateby

MEnebakk Bensin & Service AS '

Grete Einersen, Flateby
Ase Svartbekk, Flateby
Her kommer vAr nye nøtt. Vet du hvor
dette er, sA ring oss pA telefon 92 6004
innen tirsdag klokken 12:00. De med
riktige svar blir med oss i trekningen av
nye pengetodd.

1914 Ytre Enebakk - tlf. 02/92 44 08
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Annonser leses av folk flest I
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Bfir hyttebeboerne endelig boligeiere?
S

—Far hyttefolket i Râken bruksendring nãr hovedkloakken er kiar? Dette spørsmãlet stiller mange, og
med god grunn. —Teknisk etat skal utarbeide reguleringsplan for omrãdet, sier radmann Bjorn
Halvorsen, og tilføyer at grunniaget da blir lagt for at
en del hyttebeboere kan fã bruksendring. —Det stilles
strengere krav til bolig enn til hytte st dette ma bygningsrãdet vurdere i hvert enkelt tilfelle, sier han.
Anne-Grete Lossius
Flere av beboeme i Râken er
engstlige for at de ikke far
koblet seg pa hovedkioakken
som er underveis, og dermed
ikke fAr bruksendring fra hytte til heiArsbolig. Mange av
beboeme i omrAdet bor i hytter som er ulovlig tatt i bruk
som bolig.
Reguleringsplan
RAdmann Halvorsen kan
opplyse at teknisk etat skal
utarbeide en reguieringsplan
for omrAdet, og han hAper at
denne vii bli kiar snarest
mulig. —Dette for A kartlegge
hvor vei, vann og kioakk skal
legges innover i RAkendaien
slik at vi kan fA ordnede forhold der, sier Halvorsen.
Hensynet til om beboere har
godkjent vei, vann og kloakk
til sin eiendom vii veie tungt
med hensyn til bruksendring.
—Grunniaget vii da bli iagt
for at en del av grunneierne
kan fA bruksendring, men

bygningsrAdet mA ta stilling
til om de tekniske krav til
bolig er tilstede i hvert enkeit
tilfeile. Det stiiles strengere
krav til heiArsboiig enn til
hytte, sier rAdmannen.
KostnadsspørsmAl
—Vi ønsker selvsagt at aile
utsiipp blir koblet ph hovedkloakken, men dette er først
og fremst et kostnadsspørsmAl. Beboerne mA selv
bekoste legging av ledning
frem til hovedkioakkiedningen, og i tillegg kommer
pAkobiingsavgift. Ligger en
husstand ensiig til, og det er
lang avstand til hovedkloakkledningen kan dette bli
swert kostbart for vedkommende. Vi kan ikke foriange
at enkeite mA betale skyhØye
summer for tilkobling. Dette
uttaler rAdmannen.
Orienteringsmøte
Halvorsen sier at et orienteringsmøte med beboeme i
omrAdet RAken/Vik vii bli

Arbeidene med legging av hoved/doakk til Rdken er godt igang. Her er det sprengningsarbeider som
pa° gdr ved innkjØrselen ill Rdkendalen.
holdt sA snail man har mere
konkrete oppiysninger A
fremiegge. —Foreløbig er vi
kun kommet til tankestadiet,
sier han —Det er viktig i denne sammenhengen at beboerne samarbeider om A koble
seg ph hovedkioakken. 50
grunneiere kan ikke grave
hver sin grøft.
RAdmannen hAper at regu-

ieringspiansr for omrAdet vii
komme raskt. —Jo fØr dette er
klart, jo fortere fAr vi refundert utgifter og sanert utsiipp,
kan Halvorsen forteiie, men
iegger til at en del formelle
krav mA innfris og dette kan
ta tid, men han hAper a unngA
for store forsinkeiser.
Arbeidsfoikene som arbeider langs bekken i RAken kan

fortelie at det lukter ganske
kraftig fra denne, men vii
ikke uttaie seg om dette kommer fra husholdningsutslipp.
En beboer kan opplyse at flere av husstandene ikke har
septiktanker sA det haster
med a fA koblet seg til en
kloakkledning.
goclkjent
Dette ikke minst av miljøvernhensyn.

Per Nordhagen vant anbudet
Formannskapet gjorde mandag en helomvending i
valget av anbyder for den sâkalte tredje etappen I
utbyggingen av strekningen Kvernstuen-Rãken-

Lisbeth Wille
Formanskapet fattet
enstemmig vedtak i forsiaget
Ira Einar Hoistad (Krf) om A
oppta kontraktforhandiinger
med Per Nordhagen A/S.
Dette med forbehoid om at
en ansatt i firmaet fullfØrer
ADK kurs i henhoid til krav
i anbudsdokumentet, sanit at
rørarbeidet skal utfØres av en
autorisert rørlegger. Dette var

ogsA i trAd med konsuientens
anbefaiinger.
-vet av ti
'-Per Nordhagens anbud var
lavest av de ti anbydeme ved
fristens utløp. Prisene for
fjeiigrøft i snitt var Ca. 30-40
lavere
for
prosent
Nordhagen enn de to andre
aktuelle anbydeme, Veidekke
og Haug . I motsetning til Per
Nordhagen kunne de overstA-

Gran. Valget av anbyder var i trâd med radgivende
ingeniør Hjellnes sin anbefaling og falt pa Per
Nordhagens Entreprenørforetning A/S.
ende firmaene vise til iang
erfaring med tiisvarende
arbeid, samt dokumentere
ADH kurs.
Veidekke innstilt
I et mote i teknisk etat i
august i Ar, bie firma A/S
Veidekke anbefait, men vaiget i formannskapet fait til
syvende og sist ph det laveste
anbudet.

Erling Enger's arbeider vises pa
som deltar ph utstillingen.
kunstutstilling
Skjønnheten i hans biider iigB illedkunstutstiliingen
"Natur" Apnes iørdag i
Aurskog-Høland RAdhus ph
Bjørkeiangen. Arbeider av
biant andre 'vAr egen
Erling Enger vii bli vist.
Enger var biant de fremste

toikere av naturen i norsk biiiedkunst i vArt Arhundrede,,
og mange av motivene til bildene sine hentet han nettopp
i Enebakk.
KAre Tveter fra Nittedal er
en annen stor billedkunstner

ger i hans enkie form og fargebruk som har en egen
tiltrekning ph publikum.
Mange Akershuskunstnere
deitar ph utstillingen som
skal videre til As og Nittedal
senere ph høsten.

Nei til invitert anbud
I tiiiegg til saken, ble det av
teknisk sjef anbefalt overfor
rAdmannen at man for etappe
nummer to meliom Bakken
gArd og Harehøgda skulle gA
ut med et sAkalt "invitert
anbud", hvor man f.eks inviterte A/S Veidekke, A.O.
Haug
Lund
A/S,

Be om
fargebrosjyren til
den støysvake
\'o nomç

Entreprenørforretning
og
Selmer Furuholmen inn til
anbud. Forsiaget innebar at
man her skuiie gA til valg av
laveste anbyder.Teknisk sjef
begrunnet forsiaget med at
man kunne spare tid ved en
siik løsning og at disse firmaene i tidligere runder has
hatt de laveste anbudene.
Formannskapet gikk i mot
forsiaget og gikk isteden inn
for Apne anbudsruder i trAd
med tidiigere praksis.

MITEX FOODY 7
Kompakt
matbodkjoler for
private hjem

TIf: (02) 70 45 35, ELVEVEIEN 26/28,1472 FJELLHAMAR

SALG MONTASJE SERVICE
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Lay vannstand I
GJ eddevann
Vannstanden I Gjeddevann, Flatebys drikkevannskilde, er sunket betraktelig. Halvannen meter under
normalt, og dette er den laveste vannstand som noen
gang er blitt avdekket. Thrgãere gjennom mange I
âr
omrãdet kan fortelle at de aidri har sett s lite vann i
Gjeddevann noen gang. Pal Rust, leder av Flateby
vannverk sier at hovedarsaken til dette er for lite
nedbør.
vekilde for nedre Skedsmoomrâdet.
Gardene Bye og Narvestad i
Flateby Vannverk AL overtok en del av rettighetene for R1ingen ga fra seg en del
utnyttelse av Gjeddevann ved av rettighetene i Gjeddevann
skjønn i 1957. FØr den tid i 1957. De har for ettertiden
hadde gãrdene Bye og krav pA vann til drift av garNarvestad i Rlingen enerett dene, eksklusiv engvanning.
Nok vann
til vannet.
PAl
Rust
forteiler at Flateby
Vannrettigheter
Vannverk
har
gjort mAlinger i
LiilestrØm Vannverk fikk
Gjeddevann.
De har kartlagt
ved samme skjønn anledning
til a aniegge en kanal fra bunnen, og det viser seg at
Gjeddevann via Morttjern til vannreservaret er stØrre enn
Nordbysjøen. Nordbysjøen tidligere antart. PA det dypesvar hovedvannkilcle for te er vannet 22 meter.
Vannverket bar bestilt en
omrAdet fram til Nedre
Romerike Vannverk kom i vakumpumpe som skal settes
drift for rundt 15 tir tilbake. i drift til uken. Denne vii gjøNordbysjøen er nA kun reser- re det enidere A fA sugd opp

Anne-Grete Lossius

vann til pumpehuset. —Det er
ingen fare for at det skal bli
for lite vann, sier PAl Rust.
—Vi bar mulighet til A legge
inntaket av vannet dypere Ut
enn det inntaket vi nA har
som ligger pA 12 meters dybde. —Vi skal ogsA søke om A
fA overta vann som nA overføres lii Nordbysjøen, sier
PM Rust.

Lay vannstand
Vannstanden i Gjeddevann er
nA halvannen meter under
normalt. Dette kommer fØrst
og fremst av at det har vert
en meget tørr sommer, iføige
Rust og ban hAper derfor pA
en fuktig host, men understreker at det ikke er fare for
vannmangel. Utbygging av
flere boiiger i omrAdet har
heller ikke sA mye A Si.
—Høydebassenget mA enten
utbygges, eller vi mA bygge
et nyu basseng, sier Rust og
legger til at det er iagringskapasiteten som kan bli for
liten.

Leder av Flateby Vannverk, Pd! Rust, ved Gjeddevann.
Vannstanden er halvannen meter under normalt. Merkerpdfje!let i
bakgrunnen viser hvor vannet normalt skulle ha stdtt.
Fiskedam
Den ene av gardene i
Rlingen, Bye gârd, anla for
elleve ãr tilbake en fiskeoppdrettsdamm, noe som fører til
at Gjeddevann unødig blir
tappet. —Dette er noe vi Ønsker A iøse i minneiighet, sier
Rust og kan fortelle at de i all
tid har hatt et godt forhold til
disse gârdene.

Gaathaugsostrene me

Kvinnepolitisk Cabaret
Anne-Grete Lossius
Gaathaugjentene er igjen i
farta. Denne gang bar alie de
fire søstrene - Britt, Lisbeth,
Anne og Lene slAtt seg sammen om A lage en kvinnepolitisk cabaret. Tekster til
cabareten er hentet fra JØm
og Geir Morstad, Else
Micheiet, og en del er selvkomponert. Fire kvinneskikkelser skal presenteres - fra
den mest giamorøse til den
mest tiiknappede og anspente
• Første feliesØvelse hadde de
sist lørdag og alierede førstkommende lørdag skal de ha
sin første opptreden.
Opptrer pA Sørmarka
Jungeltelegrafen gAr raskt,
og de has alierede blitt spurt
om A opptre med sin nye
cabaret pA Human Etisk forbunds konferanse som holdes
pA Sørmarka iØrdag.
Hvor mange viser de skal
fremføre der vet de ikke
enda. —Det kommer an pA
hvor mange viser vi har rukket A Øve inn, sier søstrene
som er fulle av entusiasme
stApA-humor.
De kan love en cabaret med
fart og liv, og det tror vi sA
gjerne etter A ha sett jentene
i aksjon.
Det er flere steder de etterh-

Søstrene Gaathaug trives best ndr de kan synge og spi!le - ful!e av IN og pdgangsmot. Nederst sitter
den yngste iflokken, Lene. Sd kommer Anne, Lisbeth og Britt.
vert skal fremvise forestillingen, bAde i og utenfor
bygda, men fØrst mA de fA
cabareten godt innøvd.
Oppvisningen pA Sørniarka
tar de mest som en Øvelse.
Musikalsk familie
Søstrene Gaathaug er oppvokst med musikk. Begge

foreldrene synge biant annet
i kor. —Jeg husker vi opptrAdte pA gamlehjem - mor
spilte gitar og vi jentene
sang. Musikk var en stor del
av oppveksten, sier Britt.
Tre av sØstrene bar vrt
medlem
i
Enebakk
Dramatiske selskap, og i tillegg til A spille teater bar de

stadig vrt A se i en eller
annen musikalsk sammenheng, sA sØstrene har rukket
A bli godt kjent i bygda alierede.
Om ikke sA altfor lenge fAr
sikkert enebakkingene gleden
av A se søstrene fremvise sin
cabaret - en cabaret til mulig
ettertanke

BikkjemØkk
PAl Rust forteller at de bar
hatt en del probiemer med
bikkjemøkk i nrheten av
vannet, sA han oppfordrer
folk til A passe iitt bedre pA
hundene sine nAr de gas tur i
omrAdet. —Det er til og med
blitt observert folk som bader
hundene sine i drikkevannet,
sier Rust. GiasskAr has det
ogsA butt funnet ganske mye
av.

Ne,dgangi
ledigheten
Lisbeth Wille
I august bie det registrert 24
ferre arbeidsledige i Enebakk
enn i mAneden fØr, dvs. en
nedgang fra 166 til 142 personer. Av disse var 83 menn
og 59 kvinner.
Det er ogsA registrert en
nedgang pA landsbasis, men
mØnstert has endret seg noe.
økt ungdomsledighet
Ungdomsiedigheten har økt
betydelig i løpet av august
m.ned hvilket has en naturlig
sammenheng med de mange
som nA stAr uten skolepiass.
Ved utgangen av august er
det registrert hele 2800 flere
arbeidsløse ungdom i Oslo
og Akershus enn i juli og
1000 flere enn i august i fjor.
Ved utgangen av mAneden er
ikke skoieinntakene sluttført
i alle fylker og det stAr fortsatt ledig et betydelig antail
skoleplasser i de videregAende skoler. I tillegg er det
pianlagt et forholdsvis høyt
antall tiltakspiasser i arbeidsmarkedets regi.

Flere jobber
Ved utgangen av mAneden
hadde Akershus 375 ledige
stillinger, en økning pA 152
stillinger fra juli. De fleste
iedige jobbene finner man
fortsatt i offentlig sektor;
pedagogiske yrker, forkjellig
pleiearbeid, administrasjon/
forvaitning og handel.
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Uavgjort for Driv

Foreldre i farta

Arild Johansen kjempet seg til tre scoringer pd M.ker lØrdag.
Lørdag møtte Driv Skjeberg
hjemme pa Mjerbanen. Det
ble en sennende, men likevel
til tider kjedelig fotbalikamp
der Driv var svrt nr seier.
Bare to minutter gjenstod da
Skjeberg utlignet Drivs ledelse
slik at Jampen endte uavgjort
3-3.

1. omgang
Driv fikk seg en virkelig kalddusj i det Skjeberg ledet 2-0
etter bare 9 minutters spill.
Men etterhvert kom Drivmaskineriet ordentlig i gang og
Arild Johansen reduserte etter
14 minutter. Driv var nA kom-

met inn i kampen, men laget
maktet ikke flere ordentlige
scoringer for pause.

Dermed mAtte lagene dele
poengene til Mjr.

2. omgang
I andre omgang var det Driv
som Apnet best. Bare 5 minutter
ut i omgangen utlignet Arild
Johansen for hjemmelaget.
Kampen gikk nA inn i en tam
periode der ingen av lagene
maktet A produsere mAlsjanser.
Men sA etter 36 minutter sørget
Arild Johansen for sin tredje
scoring for dagen og sendte
Driv opp i ledelsen. Det sA Ut til
at det skulle gA den rette veien
for hjemmelaget da Skjeberg
utlignet like for full tid.

J(ampfakta:
Det ble mange harde dueller under foreldrekampen pa grusbanen.
Driv-Skjeberg 3-3 (1-2)
Drivs mAl:
14 minutter, 1-2 ved Arild
Johansen
50 minutter, 2-2- ved Arild
Johansen
81 minutter, 3-2 ved Arild
Johansen

illeguttene tapte

I anledning av at Enebakks
Lillegutti og Lillegutt2 skulle
mote hverandre, ble det i forkant arrangert en kamp mellom
foreldrene til de to lagene. Det
ble en underholdende og morsom kamp der innsatsen telte
mer enn resultatet. Siden dette
var et oppgjør mellom Flateby
og Kirkebygden var det kanskje
best at det endte 1-1. Uavgjort
ble det ogsA i den pAfølgende
Lilleguttkampen, sA det mA vel
kunne sies at begge lag er like
gode.

1. omgang
Det var Kirkebygden som sA
Ut til a ha full kontroll da
Flateby tok ledelsen etter 5
minutters spill. Dermed ble
Kirkebygdas spillere nødt til a
kunne komme seg frem pA
banen, og de fortsatte A presse.
Here ganger var Kirkebygda
nr ved A utligne, men Flatebyforsvaret kiarte a rydde opp
hver gang.

2. omgang.
Etter pause fortsatte Kirkebygda
A presse Flateby tilbake pA banen.
Det var tydelig at de ikke var fornøyde med resultatet slik det var,
sA med bokstavelig talt tung skyts
stormet de mot Flateby-mAlet.
Dette forte til redusering etter 14
minutter, og fly spenning i kampen. Begge lag kunne nok ha fAtt
flere mAl, men uavgjort var et rettferdig resultat.

Spennende
Da foreidrekampen var over
gikk lilleguttene Ut pa banen for A
spille sin kamp. Dette ble et jevnt
og spennende oppgjør selv om
Lilleputt 1 ledet 2-0. Spillet bølget
frem og tilbake slik at det ikke var
ufortjent at Lillegutt2 klarte A
utligne til 2-2. Det ble som ventet
mye kjemping og til tider ganske
bra spill i dette lokaloppgjøret
som til slutt endte 2-2. Dermed
ble det poengdeling og et rettferdig resultat mellom Enebakks to
beste lilleguttlag.

Ingar til finalen
Enebakks Lillegutt 3 spilte forrige uke seriekamp
mot Fet pfi Viotta pa
Enebakkingene
Flateby.
begynte svakt og matte tale
ligge under ved pause,
men etter andre omgang a
dømme kunne resultatet
like godt vert i Enebakks
favor.

1. omgang.

2. omgang

FØrste omgang ble fulistendig
dominert av Fet. De var mer
bevegelige og mØtte ballen
bedre enn Enebakk. Etter 16
minutter tok de en fortjent
ledelse som holdt seg Ut
omgangen, selv om Enebakk
ogsA hadde enkelte store sianser.

I andre omgang ble det mye
jevnere. Enebakkingene gikk
hardere til i taklingene og kom
høyere opp pA banen. Etter 12
minutter var de svtert nr A
utligne, men flaksen var desverre ikke pA Enebakks side da
ballen slo i tverrliggeren og ned
pA streken.

Ingar Pedersen havnet
pa en sammenlagt 12.
plass etter finalen i
EM i Frankrike i helgen.
Ingar kom til finalen som
niende beste hopper etter A
ha hoppet 48,9 meter i kvalifiseringen, men i selve finalen var han ikke fuilt sA he!dig. Han nAdde ikke

lenger enn 43.7 meter, som
var mer enn 8 meter kortere
enn Østerrikeren som tok gullet.
Ingar hadde pA forhAnd
hApet pA A komme blant de ti
beste og hoppe opp mot sin
norges rekord pA 51.2 meter,
som ville ha gitt ham en finaleplass.
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Stort utvalg I mammaklaw
Ad
UTLEIE:
Olo
BARNEVOGNER
SPORTSVOGNER - TRILLER
Barnestoler Barnebllstoler
Senger
Sengetøy
Lekegrinder Stellebord
Babyposer
Babytøy 0-2 ár

JAKTTID I SPORTEN

750,
STAR HAGLER Side By Side kr 1 870,
kr2GSO,
—010
- Enkeltløp

Dâpskjoler
Utstyr for
sikring av
barn I bil

ALT TIL BABYEN - TIL LAVE PRISER

Barneutstyr - Sikringsutstyr
Furuvn. 1 v/Vinmonopolet
TIf. 09/88 26 97 Askim

rHos

oss finner du messepriser hele âret

Dette er Elkjøps
ALLE PENGENE
tilbake garanti:
PRISLØFTE
Dersom du finner s,me
eVer lignende produkter
billigere i en annen torretfling, eller nedsatt hos

oss.

KVALITETSGARANTI
Dersom du finner noe a
utsette pa produktets
kvalitet.
LOFTEGARANTI
Dersom vi har lovet deg
noe produktet ikke lever

opp Iii.

ANGREFRIST
Dersom du av andre
grunner skulle angre pa

Varmluftkomfyr
fra kr 3 6951
Vaskemaskin
fra kr 2 895,
Torketrommel
fra kr 1 8951r
Microbolgeovn
fra kr 1 695,

HensIadPass 1, Askim, Til, 881713

L

O.LKJOP

Stort utvalg i

Din brille
bar ikke
alt ási,
men sv80rt mye.
Velkommen inn a se
vãrt store utvalg.
Ta en optisk synsprøve,
vi garanterer
resultatet.

sl'otteoll,oten

Vi har ogsa ferdige
reservebriller
fra kr 97,som vi selger
etter synstest.
Du finner oss I Ruigarden ved torget.
OPTIKER

I
Hans

Q Aune

Medi. N.O.FJOff. godkjent
Tregstadvn. 2, 1800 ASKIM
Telefon (09) 88 29 80

pr. 250 stk.

kr 300,-

ASKIM
SPORT A/S
v/Unaas, tlf. 09-88 17 24 - 88 3828

C,

Storgt. 4 - 1800 Askim

SALGET OKER.'
Vi trenger flere bruktbiler

Auksjon hver torsdag kI. 1830
østfold Bilauksjon AS
tlf. 09 - 88 08 96 Ihlen Industrifelt
1800 Askim

I

440 km
20000 km
31800 km
76900 km
62700 km
55500 km
87000 km
87000 km
69200 kin

Na bugner
butikken av
lekre
HOSTNYHETER
for ung og
voksen dame
- ogsâ store
størrelser

Alle biler leveres verkstedkontrollerte
og med tilstandsrapport

Lørdagsàpent 9-13. Langdag torsdager

Eks.: Lerdueammunisjon

pa HE09 - 88 08 96
Pris fastsettes i for hold
til markedet.

Gunstige brukthiler

ASKIM - TLF. 88 28 30

JAKTPATRONER OG HAGLPATRONER

Ta kontakt snarest

94

1990 Citroën AX Air France Madame
1988 Citroön AX 11 TRE 5-dørs
1987 Citroen AX 14 TRS
1987 Citroën BX 14 RE
1987 Citrobn C 15 varebil
1987 Citroën 0 25 diesel varebil
1984 Citroën BX 16 RS
1985 Citroën BX 14 RE
1984 Ford Sierra 1.6 GL

kr

Henstad p1. 1, 1800 Askim

TIf.886134

L

Host-tilbud:
Olabukser kr 198.ord. pris 398,Restestativ kr 98,- pr. plagg
Ellers masse av høstens
NYHETER

1. etasje VIKING SENTER Askim TLF 8862 60

Vf
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Sopptur til glede 1.
Tap for
Driv Inter

Drivs miniputter med navnet
Driv Inter møtte DFI Queen i
sin siste seriekamp for helgen.
Det ble en kamp der DR styrte
det meste av spillet og laget de
fleste av mAlene. Driv fikk lite
til A stemme og mAtte til slutt se
seg slAtt 6-2.

1. omgang
Det var DR som tok kommandoen fra start og det gikk
ikke mer enn 3 minutter fØr de
var i ledelsen. Siden gikk
ballen stort sett bare en vei,
mot Drivs keeper. For det var
gAtt 14 minutter ledet DR 4-0,

og de hadde hatt et Mart
overtak i spillet. Men dette forhindret ikke at Lillian Eriksen
reduserte for Driv like for pause.

2. omgang
I andre omgang fortsatte DR
A presse, men Driv hadde ogsA
sine sjanser. Etter 15 minutter
reduserte de ved Stian Kjensli,
og ivrige foreldre hApet pA here
mAl for hjemmelaget.Dessverre
ble det i stedet DR som Økte
sin ledelse, og det ble et nyu
tap for Driv Inter.

L,Trerne fikk bank!
Et populrt tiltak ved
Enebakk ungdomsskole var nok
fotbalikampen mellom elevene
og lrerne. Det ble et friskt og
morsomt oppgjør pA den vAte
gressbanen, der elevene virkehg fikk tatt igjen for lange og
shitsomme skoletimer. Med
skolesjef Hans Erik Holm i
spissen kjempet lrerlaget hardt for A unngA baklengsmAl,
men uten A kiare det.

1.omgang
Elevene gikk rett i angrep og
Gry Skulbørstad fikk wren av A
putte den første ballen inn bak
Oskar Vogt i 1rermA1et. Siden
gikk det stort sett ett i ett.
ble
fullstendig
Lrerne
overkjørt av sine friske og

scoringsvillige elever. Ved pause ledet elevene 3-0, og det var
ikke ufortjent selv om Ireme
ogsA hadde et par sjanser.

2.omgang
Etter pause gikk hereme hardt
Ut og var nr ved A score, men
mon tro om ikke kondisen tok
shutt da elevene satte inn sluttspurteri. MAlene bare rant inn
bak 1remes keeper som ble
mer og mer frustrert og tilslutt
forlot banen med strekk i det
ene beinet. Elevene ga seg ikke
fØr det sto 10-0 i deres favor.
Det ble med andre ord et regelrett slakt av Ireme ved
Enebakk ungdomsskole fredag.

Det ble en vellykket tur for de som haddefunnet veien til hagelagets drlige sopptur sist lØrdag. Velfylte
kurver med mange forskjellige soppslag kunne deltakerne ta med hjem etter en hyggelig ettermiddag.

Hagelaget hadde sin Arlige
sopptur sist lørdag. Ved oppmØtet sA det svart Ut, We fra
vrgudene og arangørens
side. Men nAr enebakktimen
var over tiuet sola fram, og
ni voksne, fire barn og to
hunder sto pA startstreken.
VAr fagmann pA turen var
Sturla Sandlien fra Oslo, og

allerede etter et par hundre
meter oppover i skogen
begynte deltakerne A spørre
om hjelp. Det var stort sett
diverse kremler og risker de
var usikre pa.
Det ble i det hele en meget
vellykket tur, med velfylte
soppkurver, og poser med
skrubb, risker, kremler, ste

insopp og kantareller.
Vi tok oss tid til en kafferast
i det fine høstvmret, og loddsaig ble det ogsA - med en
soppbok som gevinst selvfØlgelig.
I det hele en vellykket dag.
Ella Wenli

0verle gen seier
Drivs Lillegutt 12 Ar har gjennom hele sesongen vist at de er
det beste laget. Lørdag var det
Askim som fikk merke Drivgutta sine kvahiteter pA fotballbanen. De ble fulistendig rundspilt i en kamp som Driv vant
9-0.

omgang
1.
Det var Driv som fuhistendig
tok kommandoen fra start. De
spilte teknisk, enkel og effektiv
fotball som gjorde at Askim
regelrett ble rundspilt. MAlene
bare randt inn bak Askims gode
keeper, og da Roger Sandem
sørget for Drivs sjuende mAl.
var kampen bare halvspilt.

2.
omgang
Driv mistet hitt av konsentrasjonen etter pause, men det er
yel bare naturlig nAr en leder 70. Spillet ble til tider altfor
trangt, og det var ikke bestandig hike hett A vite hvem som
skulle avshutte. Likevel laget
Roar Sandem og Kai Robert
Jensen et mAl hver shik at sluttresultatet ble 9-0 til Driv.

1 40? tic
gif

Giy Skulbørsrad lager elevenesfØrste mdl.

Studer
annonsene
1-11

Kristian Aasen lager ett ma°! da Drivs Lillegutt 12 a°r vant 9-0 over
Askim.
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Lillestrom best

Foig med
I
nc rmilloet

5. divisjonskamp

ENEBAKI( [IDSVOLD IF
14.9. W. 17.30 pa Enebakk stadion.
Denne annonsen er betalt av:
E.I.F.s supportergruppe

LES

'01011eft
'r

Selvplukk av mais
Hver dag. Fin og usprøytet mais.
Pris pr. kg kr 20,-.

SETT DEM Fifi!

HOEL SKAVEGG

Tragstadvn. 180, 1800 Askim

Tif. 88 15 64

Enebakks miniputter matte tdle et nytt tap ,not Lil!estrØrn.
Enebakks miniputter ble nok
en gang slAtt da de møtte
Lillestrøm hjemme pA grusbanen i Enebakk. Enebakkingene
ble presset tilbake og kunne
ikke forhindre at LillestrØm til
slutt vant 2-0.

1. omgang.
Lillestrøm Apnet best og tok
raskt tak i kampen. De var mer
agressive og tok ledelsen etter
en corner vel 10 Ininutter Ut i
kampen. Enebakkingene fikk
bare til sporadiske angrep mot
15
Etter
LillestrØmrnAlet.

minutter kom en spiller heft
alene mot Enebakks keeper og
la pA til 2-0. Det var aitsA en
fortjent ledelse til Lillestrøm
ved pause.

2. omgang
Enebakk begynte andre
omgang bedre cnn første, men
LillestrØrn var for sterke. De
spilte ballen bedre mellom seg
og hadde flere farlige sajnser.
Enebakkingene ble presset tilbake og hadde til tider mer enn
nok med A forsvare seg.
Dermed ble det nytt tap for
Enebakks miniputter.

RELIGIOSE MIllER

Amnesty Internationals
Hasteaksjon sOker a gi
oyeblikkelig hjelp via
medlemmenes egne
appeller.
(
fl send mer informasjon
navn
adresse

BEGBAVELSESBYRAER
LS

Swum
R- nravoIsesbyrà
•--•

I)
0
0
0
0
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To hele stillinger er lethg i pleie- og omsorgsavdelingen for
snarest mulig tiltredelse. Avlønning i ltr. 14 - 19 fra 1.10.90
med topplønn etter 16 ârs ansiennitet. OgsA arbeid I hjemmet kan godskrives med inntil 6.1r.
Nrmere opplysninger ved henv. pleie- og omsorgsleder
Erik Ohr, tif. 92 44 60.

Skoleetaten

Tilsynsvakt

Vikariat ved Kirkebygden skole er ledig Ut skoleAret 1990/91.
Varierende arbeidstid hovedsakelig mellom ki. 17.00 og
21.00. Avlønning i ltr. 11-18, varierende fra kr 58.55 til kr 74,59
pr. time.
I tillegg gis det kveldstillegg etter gjeldende tariff. Nrmere opplysninger ved henv. Kirkebygden skole, tif. 92 6113,
eller skolestyrekontoret, tlf. 92 60 60.
Søknad pA begge stillinger vedlagt kopier av attester og vitnemAl sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912
Enebakk, innen 25. september.

Torggt. 2 2000 Lillestrem

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/814830-811411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

.0

Ski
'Bc0rvelscsb9r
I.
CHRSTENSRUDEFTF.

HØYRE

Hele dØgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

Follodistriktets byrA
gjennom 60 Ar

Utbetalt
belop
200.000.400.000.600.000.800.000.1.000.000.-

Fast rente
ii Ar
2.262.4.508
6.753.8.998.11.244.-

Fast rente
i 3 Ar
2.248.4.479.6.710.8.941.11.173.-

Fast rente
i 5 Ar
2.219.4.422.6.625.8.828.11.031.-

8

* Belopene tabellen viser mânedlig utgift inkI.
renter, avdrag og alle omkostninger.
0
0 * Lan vist I tabellen gjelder selveier innenfor 80%
av Iänetakst, men 100% kan tilbys.
8 * Nom. rente fra 11.30% og effektiv rente fra 12%.
El
* Rask behandlingstid.
* Ring for nrmere opplysninger og uforbindtlig
mote.

'h

eKrlminalpolitlkk - by og orden>>.
Enkel bevertning. Vi ensker able hjertelig velkommen.

Styret

)

Repr.: BN Kreditt, Realkreditt, VestenIelske, Kreditkassen m.fl.
Torgvn. 1, P.boks 153, 1400 Ski - Telefax 09/87 51 90

LANGAPENT:

II

VITAL
Forkrng

TIRSOAG og 2000
TORSUAG Iii kL

BRONNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
van nforsyningsanlegg.

LANGBRATEN
BRØNNBORING S PUMPESERVICE

VIKTIG MELDING:
PRISKUPP PA VOLVO'S 90-MODELLER! NA SPARER DU TITUSENER VED KJOP AV NY VOLVO. KONTAKT OSS FOR
TILBUD.

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

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

0
0
0
8
0
0
0

Folio Consulting Team A/S
Reresentant for:

inviterer til Apent mote torsdag 20. sept.
kI. 19.30 1 Enebakk Herredshus (kantinen).
Stortingsrepr. Eva Finstad holder foredrag:

0
0
0

RING 09/87 GO 80

Enebakk HOyre

Nordbyvn. 27, Ski

TIf. (09) 87 30 60

sâ bestemmer DU hvor lenge
Nedbetalingstiden er 20 âr.

lijelpepleler

Velkommen.

Refinansier dine Ian hos oss, o
renten skal vre fast!

ENEBAKK KOMMUNE
Heise- og sosialetaten

Onsd. 1219 ki. 19.30:
Pecler Westgaard IBRA
Lord. 15/9 ki. 10.30:
Sang og vitnesbyrd v/
Løken matsenter
Sønd. 16/9 ki. 10.00:
Søndagsskole
Ki. 19.00: Harald Nyen.

HAR DU FATT
RENTEOKNING9

Amnesty Int.Hasteaksjonen

KUNNGJORINGER

P5
GE1tV1.H
Y!MI EJLjAU

I!

EN BEDRIFT! CATENA-KONSERNET

MYRFARET 1, 1400 SKI. TLF. 09/8754 11.

0

li,gnctt

10

SHS
Skandinavisk

Hytte til lele
pa áremàl I Enebakk. 50 rn2 , sentralt beliggende.

helsesystem

B.m. Aremál

VgIia, We Enebakk

Riktig kosthold.
økt blodsirkulasjon.
Oppstramming av mage og
tAr med SHS muskelaktivator.
NAr du skal slanke deg, er det
din kropp det dreier seg om,
ingen andres og intet
gjennomsnitt.
Tusenvis av kvinner og menn
har gjennomgAtt SHS-kurs.

LEIKARRINGEN IGNAR

Enebolig I rekke, endehus, med garasje, bygd 1982.
114 m2 i 1 1/2 etasje, stue, 3 soy., kjekken, badlvask/2
we, dlv. boder. Borettslag. Husleie 3.180,- pr. mnd.
Ca. 50% fradragsberettiget. Kabel-TV. Selges rimehg. Alle bud over 400.000 vurderes. Finans. bistand.
Visning herdag og søndag ki. 14-17, 1 Bevervn. 8, ehler
e. avtale tif. 92 50 32.

Nyere enebolig til saigs
i Ekebergdalen, Kirkebygden.

Henv. tif. 92 64 82

Fryser
420 ltr, 2 ár gml., kr 600,-, Nydehig Brio dypvogn kr

600,-, barnestol kr 200,-.

Tif. 92 46 25

Sjelden hunderase
Masse Cekre gardinstoJfer
Spennende menstre og farger.
STIKK INNOM OG SE SELV!

BJORG'S

kI. 18.00

Ytre Enebakk barneskole:
Onsdag 19. september 5 - 7 âr

ki. 18.00
ki. 18.45

i

Advokat
bistand

Aim. prk

-.

l•d09 skaftereft

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

RUST PA BILEN

T1!ctII
)

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

BUTIKK

v/Polet. Brotergt. 1, Llllestram
Tit.. 06/8181 17

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
vlBjørn Brødhott, Tomter

Mer penger
til forskning!

872237

TIf. 9226.10
Bruk VARMEKONTO

I
I

W4j
)I

hos TEXJ

Torsd. - onsd.
50 tulipan- eller
krokusloker

39.
'199
1/2 pris
35.
kr

Tuja under 1/2 pris
Alle slyngptanter
Buskturu
Fast Iavpris

pa tory

andag - iedaci............................

oridag

FRONTRUTESKIFT
BOMPENGERINGEN

Har du vindusoblat og mao skifte
frontrute, harvi oblater, og vi ordner
med melding til Bompengeringen.

kr

or kr 59,-

It

St8ONNEMENT

kr

for 495,-

Overskuddet fra Mãltips
gar til idrett og forskning.

2. -3. og 4. kiasse

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

Langhusveien, 1405 .anghus -. Tit

X Máltips!

Torsdager

Tlf.855655-924684

2 TIPPING

For hver krone du satser I
MAltips, hjelper du norsk
forskning Iitt nrmere mAlet.
Allerede i sitt fØrste Ar tilførte
MAltips forskningen mer enn
40 miflioner kroner.

ki. 18.00
ki. 19.00
ki. 20.00
ki. 21.00

Tif . 92 48 93

Finske lapphunder til elg-/fuglejakt. Gode kosedyr.
Til salgs.

Hvis du foler at du vet for
lite om fortball til a tippe, sa
er ferdig utfylte 5-ukers
kuponger losningen for deg.
Kuponqen er utfylt ov
datamaskiner, slik at ingen
er like. Mange 1 2ere er
inn pa ferdig utfyfte
kuponger.

(heikarring) 5 - 7 àr
Fra 5. kiasse og oppover
Swing
Gammeldans

[Neholig til saigs i Oyerenvn., Flateby.

Sumsveien 40.2010 Stnmmen

Ecl. Z Z z

Ignarbakke:
Tirsdager

Velkommen

Feminin Helseog figursalong
Alle kan vinne
i Tipping
uten a fylle
ut en eneste
kupong

starter tirsdag 18. og torsdag 20. september pa

7 âr og oppover

Ring og bestill en gratis
prøvetime.
TIf. 06/8197 60:
Man.,ons., tors. kl. 11-19.
TIf. 06/91 85 90:
Tirs., fre. ki. 16-20.

gammeldans- og svingkurs

......

ALT IBILGLASS

0049.00

s00
85C

MARTINIUSSENS BILSERVICE
Løvstad Industrifelt -1820 Spydeberg
Døgnvakt: 83 77 76. Verksted 83 80 54. Kontor 83 75 08
1

11

'0101dl-

, irNr 1
lFam 10 AL IS 4eft
eller selge
Kjøpeelendom?

ELEiTROREP

L

Flateby

Alt I reparasjon 09 installasjon
av kjol og frys
Kjoleskap kiølerom, fryseskap fryserom
Dag og kveld

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A!S

SaIg

-

Galleri

-

-

BOIIn55I
Ad 619 ATr5
FjlI
55 9 VI E baRk
6? OA'925570

Enebakk
Glass

Galleri Nygard

Telelon 09/92 62 76
Egli H. Jorgensen
Byggvelen 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094117 467

Kontakt:

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRUKER

EIENDOMSFORM.

4m

tlf. 92 80 80

-

-

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

innramming

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
TIf. 9246 13 Mobil: 030/30 339
Ogsá kveidstld
-

Gulimedalje i innramming i VM 1989 og 1990

service og montering

RØRLEGGER

BIL

Utsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Audi

1800 Asklm

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Salgav
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk

AOl. ELEKTROENTREPHENØR
1912 Enebakk

TIf. 92 64 20 030/30 193
-

Kjep din nye el/er brukte b/I hos oss:
TIf. 88

16 15

Erik Kjelgaard

Alt I innramming

Soiheim Elektriske

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid
-

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
tlf. 9246 39
Mobil 094/27 522

1914 Ytre Enebakk

-

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD

-

(JELL BRENUJORD

Askini

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

TIf. :: 15 70

TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

BRENSEL

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE PARAFIN—

AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele àret!

TRINTO VERKSTED AS 1

1912 Enebakk

TIf. 09/9263 03
Postbolcs 24
1912 Enebakk

ICR
Godkjent regnskapskontor

tlf. 92 63 00

DIJRUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 0130 04997

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

•

Regnskapskontor

-

SRR.registrert

flay C. Jensen
i:'9 Søn A/S.
1400
SKI. hF. 09-871457

MYRFARETZ

regnskapsforer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsd rive nde

RBRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING

-

NOROL

All innen • Sanitar

•Varme •tyioaernisering

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

FRISOR

TANNBEHANDL.
sys.odn/9f

(

d9Sr9en

*~

Stein Darre-Hanssen

'
Regnskap

& Forretningsforsel
•Bedriftsrâdgivning

Man.-fre.9.0O-17.00
Tors. 10.00-1900
Lor. 9.00-1400

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

KER

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk ttf. 92 54 13
-

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

15i

Hovel Heiaas

-

ENEBAKK I'ANN 00 VARME

bGkk
cgnskctpMtor A/S

utforer alt i el-installasjoner

111

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

DAME-OG
HERREFRISOR
SQL— PARFYMERI

0

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

A'

Len nestadvn. 5
1912 Enebakk

Tit. 09/92 6543
Mobil 094/37548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modern isering
ió

Helgesensgt. 12
GrUnerløkka
TIf. 02138 51 73

Grendesenteret, Flateby

92 87 39
TIf. kl. 8.00-15.00
92 80 31
Tlf. utenom kontortid
Kvelder, etter Wale

TRAFI KKSKOLE

Enebakk Tannteknikk

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

TAN NTE KN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

OppIring pa bil
Teorikurs

-

Fase II

Grevlirigveien 34, 1914 Ytre Enebakk

TIf. 09/92 46 82

TIf. 06/81 42 92

Fast pr/s

VAKTSELSKAP
Entreprenor

E

Tømrer- og snekkerservice

Lars M. Enger

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Utterer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

TIf. 09/92 85 23 priv.

Gray., sprengning, transport

Mobil: 030/11 705

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Klasse A Masse B
Teorikurs KjØretimer
-

—

Om nedvendig moter vi
Ill kjoretimer i Enebakk.

SPESIALFORRETNINGER

BYGG- OG TØMMERMESTER

TEPPE- ENGROS A/S

Per-Erik Østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYOG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
-

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

-

-

Annonser leses
av folk flest

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

TEGNING PROSJEKTERING
-

TIf. 09/92 43 40

If

Mobil: 094/30 295

SPESIALFORRETNINGER
Minigraver
Graving

-

transport

til We
-

sprengning

Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice

A/S

1912 Enebakk
T1f. 09/92 6118 09192 62 56
094/25 366 094/08 438
-

Beltegàende
m inig raver
leies Ut rimelig, med eller uteri ferer.
Ypperlig lii mindre gravearb., planering av
plener etc.

TIf. 92 52 28

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Raskt og rimelig

Forhándspris
GODE REFERANSER

Lçm

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug

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

KVIKI( HENS

czJ&zaama

]CEJ

Transport Sand,
stein og fylimasse
Flateby ttf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

-

Tit. 9291 07 Westerhelm, 1911 Flateby

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

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

-

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrøm Svakstrom
Bil Elektro
-

-

FLISLEGGING UTFØRES

D.FREI I AG &COAS

tlf. 09/92 62 94

-

•PoiikiinikkS Røntgen •Kirurgi
I Lab.servicel Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYBEKLINIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgârd, Kjeller
(skilt tra Fetvn. v/tlyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.
'IDROP-IN, 8.30-14. Stengt helg.

Bfir det endefig
idrettshall pa' Flateby?

SL maO kutte
900.000
Fyikesutvaiget I Akershus vedtok sist uke a dekke et
forventet underskudd i Stor Oslo Lokaltrafikk (SL)
pa 5,5 millioner kroner ved a foreta rutetilpasninger
for 900.000. Elva konsekvensene for bussavgangene i
Enebakk blir, er enda for tidlig a offentliggjØre, men
at enkelte avganger forsvinner er belt pa det rene.

Lisbeth Wille
Stor Oslo Lokaltralikk har
tilskrevet Enebakkrutene en
nedskjering pArundt
200.000 kroner Ut Aret.
Overinnspektør i Enebakkrutene, Tom E. Karlstad opplyser at man jobber med
saken, men at det enda er for
tidlig A si noe om hvilke
ruteavganger det skal skjres
ned pA. Han understreker
likevei at det vil bli marginaie endringer i rutetilbudet.
1. juledag innstilles
Det var skuffende oppslutningfra de politiske partierpd motet. Fra venstre: Astrid Strom, ElF, Tore
Tidemann, H, Gunnar Tallerds, H, Brita Abrahamsen, ElF, Jan RØn2o, ElF, Einar Tvet, ElF og Thor
Gitlesen, ElF.
Idrettshalt pa Flateby kan bli en realitet i nr fremtid. Enebakk Idrettsforening har utarbeidet tegninger og kostnadsoverslag til en nøktern hail som kan
realiseres om ikke sã alt for lenge hvis det er politisk
vilje til det. ElF Ønsker hallen primart lagt til omradet ved Stranden skole. Dette fordi en silk løsning
bade blir rimeligere og mer hensiktsmesig, ifølge
idrettslaget.
Anne-Grete Lossius
holdt
tirsdag
Forrige
Enebakk Idrettsforening et
orienteringsmøte pa Streifinn
vedrørende bygging av
idrettshail pA Flateby. De
politiske partier i bygda var
spesielt invitert.
Idrettslaget har utarbeidet
tegninger til en rimelig hailiøsning som kan realiseres i
ner fremtid, avhengig av
politisk velvilje. I Arevis har
pa Flateby
idrettsanlegg
vrt debattert i politiske fora

uten at man har kommet fram
til noen løsning.
Nøktern hail
Det foreligger nA tegninger
til en helt fly hall-iØsning
som skal sendes STUI for
godkjenning. Her er det tegnet inn en godkjent hAndballbane, seks garderober, to
dommergarderober og en
oppvarmingsbane - kale og
toaletter. En enkel og grei
hail bygget i stAlkonstruksion.
—Det er en meget nøktem

Service til
alle I Enebakk
Vi henter, leverer, IAner deg gjerne en annen bil
(kr 1 00/dogn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvahitet.

re

Tit. 09-9244 14. - 09-92 45 65

MOTTERBECK

pelvis innebre at 1.
juledags busskjøring innstilles. Videre opplyser Karistad
at man mA vurdere A ikke
kjØre dubleringsavganger i
rushtiden. Dette betyr at man
mA belage seg pA a stA pa
enkelte avganger. Et annet
altemativ er A kutte ut de av
I 5-minutters avgangene over
Ryen som er minst benyttet.
- Det vii ikke bli noen endringer i de vanlig rutene.
Nedskjeringene vii heller
ikke gA Ut over 'busstilbudet i
Dalefjeringen, sier Tom E.
Karistad i Enebakkrutene.

Nedskjringene vii eksem-

hail det er lagt opp til, og
som muiiggjør at den kan la
seg realisere i overkommelig
framtid, sier leder av kulturstyret, Tore Tidemann, H.
Han hAper pa bred politisk
enighet for a finne en løsning
pa bygging av denne under
høstens budsjeubehandling.
Bygges ved Stranden skole
Enebakk Idrettsforening Ønsker primert a fA lagt hallen
til omrAdet ved Stranden skole. Dette blant annet fordi
det ailerede ligger en ferdig
opprustet bane der, og fordi
det er enklere A komme dit
med offentlige kommunikasjonsmidier. Tore Tidemann
er enig i forslaget til hailplassering. —Skal hallen plasseres
pA Streifinn vii det fore til
større utgifter da bane vii
komme i tillegg til hail, sier
han. —Vi mA i denne sammenheng ogsA tenke pA en
mulig ungdomsskoie pA
Flateby, og beliggenheten av
den, legger han til. Tanker
han har gjort seg er at en
fremtidig ungdomsskoie bør
legges til Stranden skole og
Hauglia skole bygges Ut til
en heihetlig barneskole.
—Idrettshallen vii ogsA kunne
bli benyttet i langt stØrre grad
med en slik ordning enn A
legge denne iii omrAdet ved
Streifinn, sier han.

Nedskjceringene kan fore til at bussene blir stdende 1.
juledag.
Andreprioritet
I idrettens anieggsplan som
bie vedtatt av de kommunale
organer i -89 har idrettshallen andreprioritet. Forst pA
lista ligger opprusting av
gressbanen i Kirkebygda.
Tegningene av hallen ligger
nA til godkjenning i kommu-

nen. Kommunen mA i tillegg
garantere for sin del av kostnadene skal man fA tilskudd
fra STUT.
Idreusiaget har ogsA tenkt
pA midiertidig bruk av omrAdet bak Streifinn. BAde skiarena, skøytebane og miniatyrskytebane er foresiAtt.

