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ABC-bank:
Filialen i Kirkebygda
stenges mandag
Tirsdag kom det endelige avslaget- ABC-banks filial
i Kirkebygda nedlegges. 500 underskrifter var innsamlet I løpet av kort tid for opprettholdelse av filialen, men det hjalp ikke. I avslaget heter det at styret
ikke kan se at nye momenter har kommet inn i bildet, og det tidligere fattetede vedtak om nedleggelse
blir dermed stâende.

NYHET
Na gar "Peter Wessel" fra
Enebakk og Askim. Forst
rn/buss og bat (Bastaferga),
sâ til Larvik, hvor vi gár em
bord I "Peter Wessel'.
Hyggetur med
MIS Peter Wessel, Norges
største passasjerterge til
Frederikshavn. God mat,
godt drikke, danserestaurant, nattklubb, kino osv.

Era Larvik son. og tirs. til og
med 31/10-90 kI. 20.30, fra
Frederikshavn neste dag ki.
13.30.
Avg.: Flateby kI. 16.00,
Askim kI. 17.00.
Ledige plasser fra 30/9-90.
Vr tidlig ute med pâmeldingen.
PRIS PR. PERSON KUN KR

2509 —

Tilbudet Inkluderer:
Bátreisen inki. dobbeltiugar
med dusj og toalett tur/retur.
Buss tur/retur.

20 árs aldersgrense I helgene. Daglugaren beholdes til 3 timer for ankomst Larvik. Tillegg for enelugar.
Dansk statshavnavgift kr 2,- pr. pers.
pr. vei kommer i tillegg.

PâmedIng, program

Scandinavian Tours
09/889144

Anne-Grete Lossius
Fredag er siste Apningsdag
for ABC-banks filial i
Kirkebygda. Personalet vii i
første omgang bli flyuet til
filialen i Ytre Enebakk - der
man er i full sving med a
pusse opp dé tidligere lokalene til postverket.
Feilinformasjon
I vedtaket fra styret i ABCbanks foiloregion heter det
blant annet at beslutningen
om nedieggeise ble fattet ut
ifra bade markedsmessige og
Økonomiske forhoid. Det blir
pekt pA at en viktig forutsetning for A kunne beholde filialen falt bort da Enebakk
kommune gikk over til ft
benytte en annen bankforbindeise.
Rftdmann Bjorn Halvorsen
sier at regionbanksjef Knut T.
Olsen
feiiinformerer.
—Beslutningen om A nedlegge
enda en filial i Enebakk var
fattet lenge for kommunen
gikk over til A benytte en
annen bankforbindelse, sier
han, og legger til at kanskje
filialen i Kirkebygda var butt
behoidt, og at man heiler
hadde valgt A nedlegge
filialen i Ytre om kommunen
fortsatt hadde vrt kunde.
Uansett hadde det kun butt
en bankfihiai igjen i bygda.
Bankbokskunder
De som har bankboks i filialen i Kirkebygda mA nok
belage seg pA A reise iangt
skal de fortsatt ha boks i
ABC-bank. Filialen i Ytre
har ikke kapasitet til a overta
tjenesten.
denne
Bankbokskunder fAr derfor
tilbud om a benytte bokser i
Ski, LillestrØm eller Oslo.

Man kan yel med god grunn
stille spørsmAlstegn ved servicetilbudet som blir tilbudt
mangeArige kunder!
An&et banktilbud
Halyard Waade, en av initiativta.keme til underskriftsaksjonen, sier at det vii bli
arbeidet med A skaffe annet
banktilbud i kommunen.
Waade har tidligere vrt ordfører i bygda, og han var primus motor for a fa startet
avisen du nft leser. I tillegg
har han startet Enebakk
Handel HAndverk og
Industriforening for A nevne

noe. Det er en mann som fAr
gjennomført det han har satt
seg i hodet sA ny bank kommer sikkert.
Ordfører og rAdmann har
ogsA hatt uformelle samtaier
med banker som har vist sin
interesse. En av bankene
vurderer nft seriØst om de
skal etablere seg i kommunen.
Halyard Waade & Co vii
avvente resultater fra disse
uformelle henvendelsene fØr
de foretar seg mer i denne
sammenheng. —Hvis kommunen ikke oppnAr resuita-

ter vii vi arbeide videre med
etabiering av annet banktilbud, sier Waade.

Synnove Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken
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Kirkene
23. september 1990
11:00: Enebakk kirke
v/prost Mamen, kultur utvalg fra OppegArd og
Heigheim.
11:00: Mari kirke
Familiegudstjeneste
vIøv stegArd.Presentasjon
av Arets konfirmanter.
Kirkekaffe,
19:00: Gjevik, Dalefj.
MØte hos Th. Aarsrud v/
Heigheim.

Arene ga.r, fredag blirjeg 40
Ar. PA den store dagen er jeg
desverre bortreist, men store.
pakker kan mottas i
Mossehallen, tordag mellom
19 og 20.
P.E.K.

Tone
Gratulerer med 8 Arsdagen i
dag! Beste hilsener Astrid,
mamma og pappa.

Anders Jahr

Torsdag 20.9.
U) 18:30 Herman
V) 20:30 Gremlins II
Søndag 23.9
B)16:30 Kamilla og tyven
del 1.
U)18:30 Herman
V)20:30 Gremlins 2

Vi vil gjeme fA gratulere med 6 Arsdagen den 24. september.
Hilsen Henning, mamma og pappa.

Bamefilmen denne uken
trenger neppe kommenteresde fleste kjenner Grete
Salomonsens film KAMILLA OG TYVEN. Vi vii denne uken vise del I, og i oktober kommer oppfølgeren (del
II).
Ellers viser vi to hyperaktuelle filmer, den ene har faktisk nettopp hatt Norges premiere; Erik Gustavsons ungdomsfilm HERMAN etter
Lars Saabye Christensens
roman.
Lars Saabye Christensen
har skapt en romanfigur som
har liert noksA mye om livet
innen han fylier 12. Herman
vokser opp pA Frogner med
en far som er kranfører og en
mor som ekspederer i
Jacobsens kolonial. Bestefar
ligger til sengs og forteller
merkelige historier, og

Panten er bAde svensk og
aikoholiker.
Herman lider av en sykdom
som fAr hAret til A faile av-det
skjer ganske fort og lar seg
ikke stoppe. Herman er snart
like skallet som betefar.
Bestefar dør.
Tragedier og motgang, men
ingen trist historic!
GREMLINS 2 Da den
fØrste Gremlinsfilmen for 6
Ar siden limte publikum til
kinosetene i skrekkblandet
fryd, var
en ny tidsregning
detIn hadde startet for monsterfilmene. Dc
smA, grønne uhyrene med
spisse Ører, lange klØr og tenncr og en demonisk sans for
humor er nA tilbake-denne
gang i omgivelsene rundt
Manhattan...
Inger

Renate

t

Luk. 17, 15-18

Var alles kjarc

Aase Signora
Wenli

Hvor er da de ni?

sovnel slilic inn
Lørcnskog. 14 september
199()
Kjell
Ella
Aage
Gerd
Jonny
Brita
Barnebarn og oldebarn.
Begraves fra Enebakk kirkc
fredag 21. kI. 14:00
Gratulerer med 2-Arsdagen som var den 15. september
Hilsen Monica, Tante Wenche og onkel øyvind.

Bli kidder
'WREDD
IBARNA
11f: (02)41 4635

Vi gifter oss:
Janne BekkAsen, Ytre Enebakk og John Svarthoel, Fjell.
Gifter seg i Siggerud kapeil 22. september kl. 15:00.
Adresse for dagen: Ignarbakke.

Ti spedalske ropte til Jesus om hjelp. Dc ble alle helbredet,
men bare en kom tilbake for A takke. Vi husker denne beretningen fra skoledagene, og vi følte kanskje en smule resignasjon mot de ni som var sA utakknemlige.
Denne forteilingen kan jo vre en pAminnelse om A vise
takknemlighet. Men den er fØrst og fremst et varsel om den
stilling jødene kom til A ta i forhold til Jesus. Han som kom
og takket, var en fremmed, en samaritan. "Han kom til sitt
eget men hans egne tok ikke imot ham". Jødefolket kjente
ikke sin besøkelsestid, og det fikk skjebnesvangre følger.
Men profetordet sier klart at en dag skal Israel komme tilbake og vende seg til han som de forkastet. I dag ser vi at dette begynner A skje.
Vi har ogsA som folk ansvar for det lys og de velsignelser
vi har fAtt del i. "Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos
over landet strøymde". Tar vi vare pA arven? MAtte vi ikke
som folk snu ryggen til Ham som er alle gode gavers giver,
men vende tilbake og takke.
Bjarne Solberg

Kommuneskogene reddet
Jeg har med interesse lest
øyvind Strøms innlegg i
Vignett den 5.9.90. Hans innlegg kan virke overbevisende
for lesere som ikke kjenner
denne saken i detalj. Jeg
synes hans tankegang er for
lettvint og har derfor lyst til A
kommentere hans innlegg.
Strom retter oppmerksomheten pA netto overskudd,
fratrukket renteinntekter, og
mener dette er for iavt. Det
kan jeg tildels vre ening i.
StrØm ser imidlertid helt
bort fra de investeringene
som i alle Ar er foretatt i skogen. Det er plantet fly skog,
ryddet og avstandsreguiert i
ungskogfeiter, grøfter, nyomrAder, bygget bilveier og
traktorveier, bygget boliger
til de ansatte, kjøpt hvilebrakker og skoghusver
m.v. Alie disse investeringene som er foretatt over en
lang periode vii etter hvert
fØre til en heving av skogens
verdi. Denne verdiØkningen
mA tas med i sammenligningen med Strøms kapitaifond.
Hvordan oppnAr sA StrØm
12 millioner for skogens aktiva? Han ansiAr biant annet at
salg av ca. 10.000 dekar av
kommuneskogen vii innbringe 5-6 millioner. De arealer som er aktuelle A hoide
tilbake er sikkert de som hgger nermest dagens bebyggelse. Det er denne skogen
som har høyest bonitet og
saigsverdi. Jeg vil derfor
antyde en salgssum pA ikke
mer enn 4 millioner inklusive
tre hytter.
Solli, Bjørnholt og skogarbeiderboligen ved Durud viii
beste fail ha en salgsverdi pA

1.4 millioner. To traktorer og
noe smAredskap vil kunne
innbringe ca. 300.000.
StrØm har videre ansiAtt
fondene og kontantbeholdningen til 4-5 millioner. Ved
Arsiftet 1990-91 vii disse iiisammen utgjØre ca. 1,8 million. Forøvrig vii disse innbringe like mye i renteinntekter uansett om det er
Enebakk kommuneskoger
elier Enebakk kommune som
har satt de i banken.
Den sarniede antatte salgsverdi av kommune-skogenes
aktiva minus fondene og
vii
kontant-behoidningen
etter dette oppsett bli 5,7 millioner.
Vanlig høyrente i bank er i
dag 10%. Dette viiie gi et
utbytte pA 570.000.
Tar vi, som tidiigere nevnt,
hensyn til hva kommuneskogene hvert Ar blir tilført,
samt at tiiveksten i fremtiden
vii Øke, tror jeg at forskjelien
pA saig elier ikke blir liten for
kommunen.
Dette er ikke ment som
noen agitering for elier mot
saig av kommuneskogene,
men som et forsøk pA A fA
fram fakta. Strøms oppsett er
etter min mening for optimistisk.
Jon Ungersnensss

Folk
leser
annonser

Sparebanken

-
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flytter fra sine lokaler i Kirkebygden mandag 24. september.
PA grunn av ombyggingsarbeider vii
kontoret i Ytre Enebakk hoide stengt
24. - 28. september.
Minibank og girokasse vil vre tilgjengelig.
1. oktober al pner vi igjen i nye lokaler
i Ytre Enebakk, da med nytt navn,

Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange innlegg etter beste skjønfl. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og aresse

Vedrorende trygghetsalarmene
i Enebakk kommune
HØsten 1989 ble de fØrste
trygghetsalarmene i Enebakk
utplassert i kommunen.
Alarmene og mottakssentralen ble finasiert gjennom
gayer fra friviiiige organisasjoner i Enebakk, bi.a.
Enebakk
Lions-club,
Sanitetsforeningen og husmorforeningen.
Mottakssentraien ble plassert
ved Enebakk Syke -og
aidershjem hvor det er døgnbemanning av fagpersonell.
Systemet som ble vaigt ble
valgt etter at følgende informasjon ble gitt fra leverandøre:
Trygghetsaiarmene som blir
utplassert kan bli programed
til A kunne ringe to nummer,
her f.eks. en oppringing til
pArørende og hvis det ikke
svarer der, ringer alarmen til
en sentral som er døgnbemmanet. Det kan fØres en toveis samtale og at alarmen
kan avsluttes fra sentralen
eiler fra pArørende. Dette var
viktig for A hindre unødvendige utrykninger f.eks. pA
grunn av at brukeren bare
kommer borti utiøserknappen.
I ettertid ble vi desverre klar
over at det ikke var sA heit
enkelt A fA alarmen til A gA til
f.eks. pArørende fØrst da dette
var ganske vanskeiig rent
teknisk. PArrende mA ha en
ekstra nummersender, som
mA brukes nAr en hører at det
er alarmen som ringer og de
mA ogsA bruke denne senderen fØr de skal legge pA. PA
grunniag av dette ble det i
fØrste omgang bestemt at alle
alarmene skulle kobles direkte til sykehjemmet og at de
da tok kontakt med pArørende hvis dette var mest
fomAlstjenelig. Det er nA
likevel bestilt en del slike
nummersendere til kommunen.
I forbindelse med utplasseringen av alarmene ble det

Sparebanken NOR.

VARE BILDER FAR DU BARE HOS 055!

VArt telefonnummer blir
09/924339.
Vi ønsker alle vAre kunder hjertelig
velkommen i nye lokaler i Ytre Enebakk.

etter nøye vurdering inngAtt brannvesenet og at de stiller
en avtale mellom de ansatte opp nAr det er behov for det.
og administrasjonen om at
PA forsommeren i Ar ble det
mottakksentraien kunne std kiart at vi fikk tilført ekstra
pA sykehjemmet og de som penger til avdelingen i formottar oppkall skulle vurdere bindelse med "eldremilliarhva som var nødvendig A den'. I forbindelse med dette
gjøre. PA dag og nattid skul- ble det bestemt A opprette 5
le hjemme-sykepleien dekke nye stillinger innenfor avdeutryknings-tilbudet, mens det lingen. Disse stihlingene har
pA nattetider var sykehjem- vert prioritert fra avdeiingen
met som skulle dekke dette i flere Ar, men pA grunnlag av
tilbudet. Den avtalen ble den generelie dArlige kominngAu for en prøveperiode munaie Økonomi har dette
pA 6 mAneder som heie tiden ikke latt seg gjøre. Det er
skulle vurderes.
med andre ord ikke korrekt A
I løpet av vAren 1990 ble som noen hevder at denne
det avhoidt flere møter i for- bemanningen gjaldt trygghetbindelse med evalueringen salarmer.
av trygghetsalarmene mellom
BAde de ansatte og admide ansatte og administrasjo- nistrasjonen bekiager pA det
nen
og de folkevaigte. sterkeste at det ikke praktisk
Konklusjonen var at det ikke har latt seg gjØre A fA plassert
kunne utplasseres flere alar- •ut de 14 alarmene som vi har
mer for bemanningen bAde pA lager etter en anonym
innenfor hjemmesykepleien gave. Men det er kJart at en
og sykehjemmet blir øket. De ikke strekker lenger enn
ansatte sa seg likevel villig til skinnfellen rekker.
A fortsette med de 16 alarmer
Vi vil ogsA her understreke
som allerede er utplassert
at
det fra noen av de ansatte
frem til 1. januar 1991 siik at
ikke
har forekommet noen
kommunen hadde lid til A
som
heist
kompetansestrid,
kunne gjøre noe i forbindelse
men
at
en
har
strukket seg sA
med bemanningen.
langt som det har latt seg gjøEn bør her vre klar over re for at et tilbud kan bli
bemanningen generelt innen- opprettholdt. For vi er alle
for pleie og omsorgsavde- enig om at trygghetsalarmer
lingen har vrt alt for lay i er et meget godt tilbud til den
forhold til det behov som har som har behov for det.
vrt og de ansatte har strukket seg svrt iangt og mere
enn en egentlig kan forvente Ingrid Matheussen,
for A fA hjulene til A mile. Det sykepi. forb.
har igjen fØrt til at en har
vrt plaget med en del syke- Sylvi Akselsen,
meidinger pA grunn av sykepi. forb.
belastningsiidelser.
I løpet av perioden har det Ragnhild Larsen,
ogsA vert vurdert andre løs- Kommuneforbundet
ninger for mottak av alarmer
og for uttrykning til alarmer. Aud Pettersen,
Her har en bl.a. vurdert bran- Hjelpepl. forb.
nvesenet, men pA grunn av
at disse ikke har fast tilste- Ann-Christin Støtterud,
devakt har dette ikke praktisk Hjeipepieierforb.
talt latt seg lose. Men en vii Erik B. Ohr,
her understreke at en har
meget godt samarbeide med Pieie og Omsorgsieder.
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Dyr reform for kommunen
Neste firs budsjett innen helse- og sosiaisektoren er
nh vedtatt i helse- og sosiaistyret. Eget budsjett for
tiltak til psykisk utviklingshemrnede er utarbeidet, og
driftsutgifter her vii komme opp i elleve millioner
kroner. Statlige overføringer utgjør fern millioner og
de resterende seks millioner ma kommunen finne
dekning for ph andre maker. —Sosialetaten har ikke
rnuiighet til h dekke disse ekstra utgiftene, sier helseog sosialsjef Inger Haagaas.

Anne-Grete Lossius
Boliger til psykisk utviklingshemmede er planlagt bygget
i Nylende i Ytre Enebakk.
Foreløbig er det Iitt usikkert
nAr disse kan ferdigstilles,
men helse- og sosialsjef
Inger Haagaas hAper at bollgene kan vre i full drift
innen september neste Ar.
Dyre institusjonsplasser
Det er utarbeidet et eget bud-

sjett for tiltak til psykisk
utviklingshemmede.Fra september -91 er det planlagt
full bemanning i de nye boligene. Inger Haagaas sier at
dersom det er mulig A
ferdigstille boligene for den
tid er ingen ting bedre enn
det. Da kan de midler som
man idag bruker til A betale
for institusjonsplasser kanaliseres til drift av egne boliger.
—Fra virksomhetsplanen ble

utarbeidet og fram til i dag
har prisen ph institusjonsplasser økt med en million
kroner - fra 1,7 til 2,7 millioner, forteller Inger Haagaas.
—Fylket skal ha dekket sine
utgifter, og kommunene har
ingen ting A si i denne sammenheng. Flytter en beboer
blir det stØrre utgifter ph de
gjenvrende beboere. Vi har
nA fatt beskjed om at en institusjonsplass som i Ar koster
400 000 kroner vii Øke med
det dobbelte neste Ar, og den
samme trenden gjør seg gjeldende ved andre institusjoner. Vi vii fA mye mer igjen
ved A benytte disse midlene i
vAr egen kommune og derfor
er det viktig at ferdigstilling
av de planlagte boligene
skjer hurtigst mulig. Dette
sier helse- og sosialsjefen til
Vignett.
Store utteilinger
I budsjettet er det innarbeidet
kostnader lii dagtilbud,
aviastning,
arbeidstilbud,
støttekontakter, stillinger og
en del andre tiltak. Brutto
driftsutgifter vil beløpe seg
til bortimot elleve millioner
kroner. Overføringene fra
staten beløper seg til i underkant av fern millioner, noe
som vii fØre til at kommunen
fAr en rnerutgift ph seks millioner kroner bare i -91.
—Disse summene mA kommunen finne dekning for ph
en eller annen mAte. Vi har
ingen muiighet til A dekke
dette ph helse- og sosialbudsjettet, sier Inger Haagaas.
Det gjenstAr A se hvor kommunen skal ta penger fra til
denne ekstra uttellingen i disse stramme Økonomiske
tider.

He/se- og sosialsjef Inger Haagaas sier at nye boliger for
psykisk utviklingshernrnede er planlagtferdigstilt i septeniher neste dr.

Kurs for
Iastebilkranforere

Vestby TIf. 95 12 12 - 95 33 33

Vii du ha
nrmere oppi.,
ring eller
stikk innom
gmi. apoteket i
Vestby

Gjør Mazda'n høstklar!
Liten service
Stor service

Var pris
1.600,2.500,-

Vanhig forhandlerpris
2.500,3.100,-

Kun personbiler
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Strømsvn. 87-2010 Strømmen - TIf. (06)8186 26

Mangler to milliarder
Kommunenes sentralforbund
har utregnet at kommunene
trenger to milliarder boner i
tiilegg til de overføringer
som allerede er varslet for A
fA gjennomfØrt reformen ph
mAte.
en
skikkelig
—Sosialdepartementet sitter
med denne oversikten, og sA
vidt vi er kjent med er det
foreslAtt A overføre rundt 700
millioner til kommunene, noe
som ph langt nr er nok, sier
Inger Haagaas.
økte egenandeler
I det øvrige budsjettforslag
for -91 tas det sikte ph A
opprettholde det samme
aktivitetsvivA som i Ar.
"Eidremilliarden" liar gjort at
etaten fAr noe mer A riitte
med i form av nye stillinger
og opprusting av KopAs, men
noen økning Ut over det er
det ikke midler til.
Det er lagt inn en husleieøkning ph 4 %, floe som vii

..TJheldig
soloutspill
—Foreninger og privatpersoner kan ikke presse
innenfor avdelingene, sier pleie- og omsorgssjef Erik
B. Ohr. Han er lite fornøyd med Hans Jacob Brevigs
soloutspill I Vignett sist uke.

Lisbeth WiDe
—Hans Jacob Brevig snakket
ikke ph vegne av Lions, men
som privatperson, sier pleie—
og omsorgsjefen om Brevigs
uttaleiser i Vignett.
I sin kritikk gikk Brevig at
mot helse— og sosialetatens
trege behandling av de 30
trygghetsalarmene som i fjor
host ble gitt kommunen i
gave. 14 av disse ligger enda
ph lager. Han pApekte videre
at mange Lionsmedlemmer
nA flte stor frustrasjon over
at hjeipen ikke nAdde frem
og derfor ønsket A trekke seg
ut av foreningen.
—Kritikken virker helt mot
sin hensikt, sier Ohr, som
mener den setter foreningen i
et dArlig lys. Erik B.Ohr som
selv er medlem av Lions, liar
tilsvare et tillegg ph femti
boner i mAneden. En liten
økning i egenandeiene til
husmorvikar, hjemmehjeip

ph sin side trukket seg at av
foreningen i protest mot
Brevigs soloutspill.
Pleie- og omsorgssjefen
understreker videre at det
aldri har manglet ph velvilje
verken i administrasjonen
eller blant de ansatte.
PA
tross av underbemanning var
de ansaue villige til A ta ph
seg den ekstrabelastningen
prøveperioden av alarmene
medførte. De har videre sagt
seg villige til A fortsette betjeningen av de 16 alarmene
som alierede er utplassert
frem til 1. januar, slik at
kommunen skal fA tid ph seg
til A gjøre noe med bemanningen. At alarmene ikke kan
gA direkte til de pArørende, er
et rent teknisk problem som
gjorde at man i i første
omgang valgte A koble alarmene direkte til sykehjemmet.
og ambulerende vaktmester
er ogsA foresiAtt.
Barnehagesatsene er foresiAtt uendret.

Skinn herresko
sort— vinrød
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Apent
Fredag
Lordag

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-18.00
kI. 09.00-14.00

Be om N\ MITEX FOODY 7
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Entreprise 3, Gran-Harehøgda

Uenighet om
anbyder
Formannskapets vedtak om a la entrepenørfirmaet
Per Nordhagen stã for entreprise tre, strekningen
Gran-Harehøgda vii fã etterspill. Arne Svarthol,
leder av Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk
AL, sier at kommunen og vannverket er likeverdige
partnere i denne saken og ber formannskapet kiargjøre sitt forhold til fellesprosjektet. Bade vannverket
og teknisk styre Ønsker AS Veidekke som utbygger

Anne-Grete Lossius
Prosjektet Gran-Kvernstua er
vedtatt gjennomført i samarbeid med Kirkebygden og
Ytre Enebakk vannverk blant
annet fordi en ikke ubetydehg del av anleggskostnadene
skal belastes vannverket.
Ber om mote
Vannverkets styre pâpeker at
nAr det gjelder entreprise tre,
er vannverkets andel av kostnadene større enn kommunens. Styret i vannverket
mener at formannskapet ikke
har tatt tiistrekkelig hensyn
til dette da de gjorde sitt
vedtak. Endelig beslutning
om hvilken anbyder det skal
innledes kontraktsforhandlinger med kan bare fattes i
samarbeid med vannverket.
Vannverksstyret ber derfor

om et mote med formannskapet snarest.
Ikke bred nok erfaring
I anbudsdokumentet star det
at anbyder ma vre autorisert
i kiasse DI med lang erfaring
fra tilsvarende arbeider. —Det
er flere forhold som ligger til
grunn for at vi ikke valgte
Nordhagen, sier Svarthol, og
tilføyer at Nordhagen ikke
har bred nok erfaring til a stA
for en slik utbygging.
Arne Svarthol mener ogsâ
at det er butt begAtt en saksbehandhingsfeil av formannskapet i og med at vannverket ikke har deltatt i den
endelige beslutning om hvilken anbyder man skulle velge. —Kommunen og vannverket er likeverdige partnere
savel i kostnadsfordeling,
som i økonomi og planleg-

Utbygging av hovedkloakk pd strekningen Gran-Kvernstua skal gjennomføres i samarbeid med vannverket. Komniunen og vannverket er likeverdige partnere bide i vaig av entreprenØr, Økonomi og
planlegging, ifØlge styret i Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk AL:
ging, og dette gjelder selvfølgelig ogsà vaig av entreprenør, sier Svarthol.
AS Veidekke
Bade vannverket og teknisk
styre ønsket AS Veidekke
som utbygger. Dette med
bakgrunn i at dette firmaet
kan vise til lang erfaring og
kvalitet.
god
var
—Kostnadsforskjellen
ikke stor, sier Svarthol, og
legger til at AS Veidekke
hadde større riggkostnader
men ellers là disse firmaene
nogenlunde likt.

—Man kan vel ogsâ stilie
spørsmAl ved hvorfor formannskapet ikke fulgte teknisk styres innstilhing i denne
saken. Teknisk styre er fagstyre óg etter den nye hovedutvalgsmodellen sâ bør vel
et slikt styre bli bedre hørt, er
en av Svarthols kommentarer.

Det gjenstâr d se hva som
videre vii skje i denne saken.

Leder av Kirkebygden og Ytre
Enebakk vannverk AL, Arne
Svarthol. —Endelig beslutning
om hvilken anbyder som skal
godtas kan bare tas i samsvar
med vannverket, sier han.

Populver
a kti"vl'o t e t s d a
Mjr ungdomsskole arrangerte sist onsdag en
vellykket aktivitetsdag der alle sã ut til a stortrives.
Det var lagt opp til mange sportslige individuelle
Øvelser, men ogsã kiassevis ble det konkurrert.
Elevene boltret seg med Iøpsøvelser, kast og hopp og den beste jente og gutt pa hvert klassetrinn gar
videre til kretskonkurranse.

Anne-Grete Lossius
Aktivitetsdager er nok
popuhere, selv om ikke alle
er like glade i sportslige aktiviteter. Det er et hite avbrekk
fra den vanhige skoledag som
nok de ahler fleste setter pris
PA.
Rekruttering
To av gymlreme ved skolen, Hilde Sandem og
Henning Hagen, hadde tatt
initiativ til denne dagen godt
oppbacket av Norges
Friidrettsforbund som har
gall Ut med en kampanje for
rekruttering til nettopp friidrett. Skolen har inngâtt et
samarbeid med Driv for opp-

fØlging og rekruttering av
friidrettsinteresserte
unge
mennesker.
Den beste gull og jente pA
hvert klassetrinn i hver ØveIse gAr videre til kretsfinale.
Deretter følger region- og
landsfinale.
Elevene ved Mjer ungdomsskole viste at det var
mange gode friidrettsutøvere
blant dem, og det blir spennende a se hva som skjer framover.
Ni Øvelser
Hilde Sandem, mangeArig
gymlrer ved skolen, kunne
fortelle at det var ni forskjellige Øvelser elevene deltok i tre løpsøvelser, tre kast og tre
hopp. Lop ble nok litt

Laga°nden var pd topp hos Hasse 9C. Her er kiassen ifull sving med kiassekonkurranse i lengdehopp.
Lrer Jon Eide kommer med gode rdd.
shitsomt da bAde 60 meter,
100 meter og 800 meter terreng kom tett innpa hverandre, men selv om svetten
tot fram ble alle Øvelser gjennomført med glans.
Kiassekonkurranse
Konkurranse klasser imellom
var det ogsA lagt opp til, og
lagAnden var topp! Elevene i
klassen hoppet lengde etter
hverandre og gjennomsnittet
av den sammenlagte lengden
ble det endelige resultat.
En Øvelse som var uvant for
elevene, men som falt i god
smak.

Gips ingen hindring
I klasse àtte a og b,
"Kristingruppa", deltok to
trivlige unggutter, Bjorn
Kristian Kjus og Kim Andre
Farago, begge med gips pA

venstre arm, men det var ingen hindring for deltakelse.
De vant begge 800 meter
terreng i sin gruppe!
En fin dag for We lrere
og elever tipper vi.

PROBLEMER MEDA
SELCE BILEN DIN?

HOLM BIL

Sormyrveien 1, 1820 Spydeberg. TIf. 83 87 67
Apent hverdager 10.00-17.00, torsdag til kI. 19.00, brdag 10.00-14.00
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2-1 seier over
Eidsvoll
Fredagens seriekamp
mellom Enebakk og
Eidsvoll endte med seier
til hjemmelaget.
Enebakkingene spilte
disiplinert og godt i den
sterke vinden pa
Enebakk stadion. Med
to kamper igjen ser det
ut til at Enebakk forblir
1 5. divisjon ogsã neste
sesong.
1. omgang
Det var hjemmlaget som
âpnet best. Etter bare 3
minutters spill sørget Ronny
Lund for at Enebakk ledet 10. Men etter dette tok
Eidsvoll mer og mer over
spillet, og etter et snaut kvarter utlignet de. Eidsvoll spilte

teknisk fin fotball slik at
enebakkingene ble presset
langt tilbake pa banen. Dette
kunne likevel ikke forhindre
at Roy Andersen ga hjemmelaget ledelsen igjen etter 28
minutters spill.

2. omgang
Etter pause var det
Enebakks tur til a spille i
medvind og Eidsvoll ble lagt
under stort press. Det gikk
imidlertid ikke lang tid for
kampen jevnet seg ut, og
spillet og sjansene bølget
frem og tilbake. De siste
minuttene virket det som om
enebakkingene var mest
interessert i a holde pa ledelsen og ikke ta noen sjanser
fremover. Med disiplinert og
taktisk lurt spill ble alle

Enebakk tok en overraskende seier over Eidsvollfredag, og laget ser nd it til a beholde plassen i 5. div
forsk avvist og tre nye innsatsen i dag. Vi prøvde et
at vi to alle tre poengene. Det
poeng sikret for hjemmela- nytt spillesystem som jeg
ser dermed ut til at vi klarer a
get.
syntes fungerte bra. Eidsvoll
berge plassen i 5. divisjon, sa
Godt fornøyd
er ikke noe dãrlig lag, sâ vi
en fomøyd Ole Wâgens.
—Jeg er godt fomøyd med ma vre veldig fomøyd med

M iniputtsei'oer
Enebakk Miniputt 10 dr sØrget for en fin 3-0 seier da
laget møtte Nittedal hjemme
pa grusbanen i Enebakk. Det
ble en spennende og morsom
kamp der enebakkingene til
slutt trakk det lengste strâet.
1. omgang
Det var Nittedal som Apnet
best, og laget hadde flere farlige sjanser. De spilte ballen
mellom seg og var mer bevegelige enn Enebakk. Men
etterhvert kjempet enbak-

kingene ogsä bedre, og det
hele jevnet seg ut.

2. omgang
I andre omgang kviknet
hjemmelaget virkelig til, og
etter 7 minutter tok de ledelsen ved Glen Tranum. Siden
gikk det stort sett i ett.
Magnus Lund la pd til 2-0
etter 13 minutters spill, og
den samme Magnus laget
kampens siste ma! 2 minutter
fØr full tid. Det ble med
andre ord en komfortabel seier til Enebakk miniputter.

Pikelaget med sine fine sØ!vnzeda!jei Bakfra venstre: Elisabeth Eriksen, Camilla Berger, Hege Vest/i,
Giy Sku!hørsrad, Linda Kjensli, Anette Haanes, Mat-the Mangen, Jennifer Tefertiller og trener Ulf
Martinsen. Foranfra venstre: Hilde Martinsen, Therese Lossius, Kristin Pederstad, Pia Lill Andersen.

2-Plass I Jentefestivalen -91
Pikelaget til ElF bar
igjen gjort det bra. I helgen tok de en kjempeflott andreplass etter a
ha slâtt ut bride Holand,
Ralingen og Varteig. De
matte se seg slâtt I finaleomgangen av
Lørenskogs førstelag.
Anne-Grete Lossius
Jentefestivalen -91 gikk av
stabelen pa Marikollen i helgen. Jentelag fra flere fylker
var samlet til en storsiagen

fotbailcup som gikk over to
dager.
Første til finalen
Pikelaget i ElF er de første
som har kommet helt til finalen i denne cupen. I kvartfinalen vant de 1-0 over
HØland, og i semifinalen vant
de 1-0 over Relingen.

Ma! pa straffe
Finaleomgangen spilte de
mot Lørenskogs førstelag.
Etter 15 minutters spill ledet
Lørenskog 2-0, men Gry
Skulbørstad utlignet til 2-1

etter et flott straffespark.
Jentene spilte godt og agressivt, men matte se seg slâtt
med 2-1 etter første omgang.
Andreomgangen var like
spennende som første. To
frispark, et fra hver av lagene, ga ikke ma!, men
Lørenskog kiarte til sist a fA
inn et ma! til og kampen endte med 3-1 i Lørenskogs
favØr.
Jentene gikk av med andreplassn - en glimrende prestasjon!

Magnus Lund scorte to av Enebakks ma! mot Nittedal
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Juniorene tapte
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Enebakk fillegutte'r I
serieme stere
Enebakk lillegutter 1, som
er et rent Flatebylag, sikret
seg seriemesterskapet etter 41 seier over Fjellhamar pa
Vidotta onsdag kveld.
Riktignok gjenstr tre serieomganger, men enebakkguttene har spilt 15 seriekamper uten tap med mA!forskjell 84-14 og ligger 11

Drivs juniorlag mØtte
Rygge i siste seriekamp pA
Mjerbanen. Det ble et oppgjØr der lagene spillemessig
hadde liver sin omgang. Driv
hadde taket pA det meste av
første omgang, men takket
vre effektivt angrepsspill av
Rygge ledet de 2-1 ved pause. Martin Oppsal scorte
Drivs mAl.
Etter pause var det Rygge
som hadde det meste av spil-

let, og laget gikk raskt opp til
3-1 og senere 4-1. Selv om
spillet til tider bølget frem og
tilbake, var Drivs fremspill
altfor upresise slik at det sjeldent ble farlig foran Rygges
keeper. Likevel var det hjemmelaget som laget det siste
mAlet pA en heading signert
Henning Ster. Dermed ble
det med tap 4-2 for Drivs
j uniorer.

poeng foran neste lag.
Serimesterskapet ble foreløpig feiret med champagnebrus til mesteme og
kaffe til foreidrene pA Vidotta
stadion onsdag.
Med sportslig hilsen trenerne

Jentefestivalen -91

Hándballres ultater
MjarhaI1en, søndag
9. september
Jenter 16
Enebakk -Vestby2

10-4

Gutter 12
Driv-Dal

2-11

Jenter 14
Enebakk— AFSK

5-16

Gutter 14
Enebakk-Kolbotn2

20-2

Jenter 14
Driv -Asker

4-14

Gutter 14
Driv-Nordby

12-12

Gutter 14
Driv2-Vestby 3

11-12

Hândballresultater

Minipikene spilte bra!

Mjerha11en, søndag
Drivs juniorer kjempet det de kunne, men Rygge ble for sterke.

Gode tapere

16. september
ienter 14 Ar
Enebakk Kolbotn

9-7

Jenter 12 Ar
Driv-Kolbotn 1

0-7

Jenter 14 Ar
Driv !-AFSK1

5-17

Dame 7. divisjon
Enebakk-Rel. 12
Old Boys
Driv -Skedsmo

14-16

31-19

SETT DEM FBI!

Drivs Lillepiker gikk pd et nytt rap mot Sprintlfeløy

En del av minipikene sam/er. Bakfra venstre: Mat Thune,
Marianne Andersen, Ragnhild Bjerkely. Foranfra venstre: Maria
Spjeldnces, Hege Maria Andreassen, Siri Michalsen.
Anne-Grete Lossius
Minipikene i ElF deltok ogsA
pA Jentefestivalen og spilte
bra. Minipikelaget besthr av
jenter opp til ti Ar, og laget
spilte like mange kamper
som de eldre - tre lørdag og
tre søndag. Finaleomganger
spilles ikke i denne aldersgruppen.

Bra spilt
Lørdag spilte pikene mot
Rlingen og tapte 2-0, men
søndag ble det uavgjort mot
samme lag. De vant 3-0 over
Varteig lørdag og spilte uavgjort mot laget søndag. Mot
Klemetsrud ble resultatet
uavgjort.
Oppmann Terje Spjeldns
var godt fomøyd med innsatsen lii laget.

Drivs Lillepiker er et nytt
bekjentskap i Arets pikeserie.
For fØrste gang ble laget i Ar
meldt pA i en serie og det er
ikke til A legge skjul pA at det
har blitt mange tap. Dette
skyldes i hovedsak at de stort
sett møter jenter som er langt
høyere enn det de er selv.

Men jentene synes ikke at det
gjør noe om de taper, for de
spiller fordi fotball er goy.
Torsdagens kamp mot
Sprint/JelØy sluttet 10-0 til
Sprint, men Drivs piker er
gode tapere og ser frem til
neste sesong der de hAper og
tror det skal gA bedre.

Friidrettstrener sokes
For innendørssesongen 90/91 cokes trener til
var barne- og junioravd. (2 timer pr. uke).
Henv. Per Fimierud, tlf. 92 50 17 e.kl. 18

Amnesty Internationals
Hasteaksjon saker A gi
ayeblikkelig hjelp via
medlemmenes egne
io
appeller.
Ej send mer informasjon
navn
adresse

Amnesty Lnt.Hasteaksjonen

01rgnctt
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Skattelisten utlagt
Tirsdag ble skattelisten for
1989 utlagt til gjennomsyn
pa ligningskontoret og vii
vre tilgjengelig i tre uker
fremover.
Antall skatteytere i kommunen er 6 673 personer. Totale
skatter og avgifter er utlignet
til
224.129.446
kroner.
Kommune-. og fylkesskatten
utgjør 108.118.513 boner.
Befolkningen har tilgode

22.219.990 kroner fordelt
pa 3 461 skatteytere. Det vii
Si et gjennomsnitt pa 6.420
kroner.
Restskatten pa 24.205.687
fordeles pa 1 896 personer og
det blir i snittt 12.766 boner.
Største enkeitbeløp tilgode
er 282.843 kroner, og største enkeltbeløp a betale er
645.225 kroner

RELIGIOSE MUTER

Norsk
Luthersk
Samba nd

Ytre Enebakk skole torsdager (20.9.):
6-7ãrkl. 17-18.
8-9àrkl. 18-19.

Misjonshuset
Velkommen til Temaukenl8.-23. sept.
<Et liv i G-uds kraft.>>
Hver kveld 19.30.
Sond. 19.00.
Se omtale i avisen.

ENEBAKK
SPYDEBERG
STORBAND
LIONS CLUB i samarheid med
inviterer deg med venner til
•0 0

'----1I
-.

Resultater fra Drivs
klubbmesterskap i terrengløp. Løpet
inngâr som det fjerde karuselløpet.
MiniiØype, ca 300 meter ki.
83 og yngre. Jenter:
1.Anette Tryti
2. Lillian Eriksen
3. Stine LindstrØm
4. Lillian Bjerkeland
5. Nina Elisabeth Thu

0,56
1,01
1,15
1,20
1,33

Gutter:
1,01
1.Thomas Lia
1,02
2. Pal Myhrer
1,07
3. Terje Ruud
1,09
4. Eivind Bemtsen
1,21
5. Kristian K. Gjertsen
6. Kristian W. Andersen 1,24
Ki. 82. Jenter:
1.Elin Eide
2. Kari Berg
3. Trine Svensen
Gutter:
1.Andreas Tryti
2. Joar Resaland Wiik
3. Emil Fjeld
4. Marius Thue
Ki. 81. Jenter:
1.Kjersti Enger
2. ma Antonsen
3. Cathrine Gran

1,01
1,02
1,12

0,49
0,58
0,59
0,60

0,55
1,02
1,30

Gutter:
0,52
1.Christan Gjertveit
2. Eivind Magnus Solberg 0,58
3. Andreas W. Andersen 0,59
Ki. 80. Jenter:
1.Pia-T. Gulbrandsen
2. Katrine Tryti
3. Hege Nøkieby
4. Marit Berg
5. AnneM. Ungersness
6. Heidi Ruud
7. Torill Edvinsen
Gutter:
1.Tom Pettersen
2. Eivind Eriksen
3. Martin Kathrud

0,47
0,48
0,51
0,54
0,58
1,00
1,01

Gutter:
1. Arild Carlsson
1. Roar Sandem
3. Torkjell Hongve
4. Morten Finnerud
5. Marius Lindstrom
6. Rune Berg

2,08
2,08
2,11
2,21
2,22
2,23

Ki. 77. Jenter:
2,12
1.Ingeborg Enger
2,13
2. Laila Eriksen
3. Ann-M. Knagenhjelm 5,51

PW4UMIMGHIWW
YfNi?L&J(

Onsd. 19.9. ki. 19.30: Bibel
og bønn.
Torsd. 20.9. ki. 19.00: Sosterring hos Asta Syversen.
Sond. 23.9. ki. 10.00: Sondagsskole.
Kl. 16.00 og 18.00: Storsamhug ved Ole B. Jarlvang.
En gruppe fra sond.skolen medvirker ki. 16.00.
Sang og musikk.
Enkel servering mellom
motene. Misjonsoffer.
Velkonunen til Betel.

0,45
0,47
0,55

1MED
1141cK 00
Vokalist:
FJELLHEIM, SPYDEBERG - LØRDAG 27.10. KL. 19.30
Det serveres cocktail nâr du kommer, og om du Ønsker det, far du
kjOpt mat og drikke til ala carte-meny.
BAR MED ALLE REUIGHETER

BEGRENSET ANTALL PLASSER - BESTILL NA!

Antrekk

Pris pr. person: kr 110,PAMELDINGSSLIPP
JA, TAKK! Jeg/vi kommer
og betalingen pa kr 110,-. pr. person er sendt pr.

antall personer

PAMELDINGEN, MED BETALING, SENDES INNEN. 1. OKTOBER TIL:

BRONNBORING

Gutter:
1,48
1.Anders Kathrud
2. Alexander Nordgaren 1,52
1,54
3. Henrik Eide
2,09
4. Truls P. Bjerkestuen
5. Thomas W. Andersen 2,17
2,18
6. Eivind Ungersness
Lang løype, Ca. 1,6 km. K!.
76 gutter:
6,48
1. Morten Myrdal
Ki. 75, gutter:
1. JØrn Ege

Gjennomboring for vann og
avløp. Montering 09
rehabilitering av
vannforsynlngsanlegg.
0

LANGBRATEN
BRØNN8ORING • PUMPESERVICE

02/6208 65 e. kI. 17
611247-030/20470

Forhandler av Jacuzzi pumper

6,07

2 ganger lang !øype. K!. 75,
jenter:
14,30
1. Heidi Halset

"SUPRE SULVSMYKKER#
(begrenset antall)
pa superlangdagen 20/9

Kvinner kI. 30-39 fir:
1. Wenche Kathrud

17,34

KordelIn halskjede +
armienke fra kr 99,-.

KL. 40.49 ãr:
1. Liv Kjensli

13,31

Venetiansk kjede, armienke
og ørepynt kr 75.Druesakser (forsolvet) kr 30,-.

K!. 50-59 An
1. Aud HØnsi

15,33

3 ganger lang iøype, 30-39 fir,
menn:
19,49
1. Fred Kathrud
K!. 40-49 fir:
1.Albert LindstrØm
2. Per Finnerud
KL. 50-59 ãr:
1. Oddvar Hønsi
Ki. 60 og over:
1. Rolf Solberg

20,05
22,04

Kane Dalen

Odd Herman Maxidal

Bok.s 14
1820 Spydthez

BeNWN-Cier 5
1914 Ytre Ek
tlf. 091925282

tlf. 09/83 7735
Bankgiro: 1135.10.31 486

Bankgiro: 1605.02.98 748

OBS! VED ANNEN BETALING ENN KONTANT. VENNLIGST FA DIN
PAMELDING BEKREFTET PR. TELEFON

gullsmed
Qeir Trøla lid
Cu LLSMEDFORRETN INC

Jernbanegaten 14, 1800 Askim
Telefon (09) 88 34 07

A/S Enebakk Tomteselskap
Saig av eneboligtomter
Tomteselskapet har følgende eneboligtomter til saigs I Enebakk kommune:
Nylende, Ytre Enebakk
9 tomter I nytt boligfelt, tomtestørrelser
fra 779 - 1070 m2, priser fra kr 213 000,- til
304000,-.
Bergskaugj ordet, Flateby
Gjeddevannsvn. 7, pris kr 228 000,Seljevn. 18, pris kr 181000,-.
I tillegg til tomteprisen kommer gebyrer
og avgifter.
Søknadsskjema, salgsprospekt og øvrige
opplysn. Us ved henv. til Teknisk etat, 1912
Enebakk, eller over tif. 09-92 60 60 - 08.00 16.00.
A/S Enebakk TomteselSkap

Bosch-bilalarm
19,03

22,25

Stig Adolfsen

R-se1en 4 1912 Bmbd*tlf. 09/9263 13

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

RE PA RASION SVER K STE D

Kort løype, ca 700m. Gutter
79:
1.Atle Sikkerbøl
2,33
2. Per Resaland
2,35
Jenter 78:

2,18
1.Katrine Furuluund
2. Marianne Bjerkeland 2,35

01 0

Tyverisikker bil med FGgodkjent alarm. Ferdig
montert kr.2500.- inkl.mva.
OppegArd Elektro-Diesel a.s
Trollâsvn.8 TIf. 02- 80 82 83

Annonser leses
av folk flest

9
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ØNSKES KJOPT

Moped

Medlemsmøte/gruppemote holdes onsd. 19.
sept. ki. 19.00 i kantina, Herredshuset.
Vel møtt.

av kurant merke ønskes kjøpt.
Maks. kr 5000,-.

ENEBAKK KOMMUNE

IF

Enebakk Arbeiderparti

LIERERSTILLINC I GRUNNSKOLEN

Ved Kirkebygden skole er det i tidsrommet
08.10-90 - 21.06.91 ledig vikariat i hel stilling.
Undervisning hovedsakelig pa 2. og 3. trinn. Kirkebygden skole har Ca. 140 elever pa 1.-6. trinn.
Nrmere opplysninger ved rektor, tlf. 09-92 6113, eller
skolesjefen, tlf. 09-92 60 60.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemdl
sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, innen
26.09.90. Oppgi gjerne tif. nr. privat og pa arbeidssted.

Styret

Pal Rust (09)82 85 21

TIL SAWS

Skolesjefen

YAMAHA STING
85-mod., bra stand, selges.

Tif. 92 49 76 fra kI. 18.00

Oranier
(pottebrenner) for rett
vegg, selges rimelig.

ENEBAKK KOMMUNE

Advokat

HELSE- OG SOSIALETATEN

ARVID SEMB RONNINGEN

Ledig stilling

Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TJf. 8755 85

I pleie- og omsorgsavdelingen er hel stilling ledig for offentlig godkjent sykepleier.
Lønns- og arbeidsvilkár i henhold til gieldende byog avtaleverk.
Nrmere opplysninger om stillingen ved henvendelse pleie- og omsorgsleder Erik Ohr, telefon 09/92 44 60.
Søknad med kopi av attester og vitnemál sendes
Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 3.10.90.

TIf. 92 86 26

ENEBAKK KOMMUNE

VàgIia

Enebakk kommunestyre

Enebolig 1980, 120 m2,
680 m2 tomt.
Prisant. kr 800 000,el. høystbydende.

innkalles til mote i Herredshuset mandag 24. september 1990 ki. 18.30.

Tif. 92 55 70
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Sakliste:
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte
27. august 1990.
Forsiag til virksomhetsplan for psykisk utviklingshemmede —2. gangs behandling.
Godtgjørelse til folkevalgte.
Forsiag til saig av 5 kommunale boliger.
Forsiag til rikspolitiske retningslinjer for regional
planlegging og miljøkrav i forbindelse med Gardermoen-prosj ektet - hovedilyplass og tilbringersystem - Høring.
Innkjøp av EDB-utstyr.
Forsiag til reguleringsplan for del av <<Melgárdshagem> gnr. 6 bnr. 2, 5 og 6 m.fl., Flateby, m!reguleringsbestemmelser.
Reguleringsplan for 'xPresthagan>>, Lotterud i Kirkebygden, mlreguleringsbestemmelser.
ENØK i 7 kommunale bygg.
Referatsaker.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden ki. 08.00-16.00.
Saklisten er ogsà utlagt til gjennomsyn pa Enebakk
folkebibliotek i ápningstiden.
Kâre Kjølle

Hàndhallkamper
I MjrhaIIen
sondag 23. sept.

116
G 14
K 5.thv.
Vet.

-

12.55
13.00
14.00
15.15
16.30

14.00
13.55
15.15
16.30
17.45

Skedsmo 2
Driv
Haga
Driv 1
Enebakk 1 Kurland 1
Staok
Driv
Hasum
Driv

0
'4)
0

U

LAN
REFINANSIERING

0
0
0
0
'4)
0

El

Nedbetalingstiden er 25 ár

ordforer

-

IV

Skatteoppgjaret 1989
*

Skattelisten er utlagt til gjennomsyn i kontortiden
fra tirsdag 18/9 1990 og tre uker for forskuddspliktige
skattytere.
Skatteoppgjøret vil bli sendt den enkelte, og opplysningene der bes sjekket med kopier av egne oppgaver. Forespørsler om mulige feil rettes til ligningskontoret om formue/inntekt m.v.
Kiage skal vere skriftlig og innebolde begrunnede
pãstander.
Frist for a sende inn kiager er 9/10 1990.
Oppgjerets opplysninger om skattetrekk, betalt
forskuddsskatt m.v. bes kontrollert mot egne oppgaver. Forespørsler om mulige feil rettes til Enebakk
kommunekasse vedr. avregningen.
Tilgodebelop (mm. kr 20,-) sendes ut over postgiro.
Restskatt over kr 1.000,- forfaller i to like terminer,
den 9/10 og 11/12 1990, restskatt u/kr 1.000,- betales innen 1. forfall. Restskatt u/kr 300,- betales ikke.
Ta vare pa ligningsattestene.
Ligningskontoret har kveldsápent for publikum
vedr. ligningen mandag 24/9 1990 U. 17.30-20.00.

Ligningskontoret
tif. 09/92 64 61

Kommunekassa
tif. 09/92 60 60

Fast rente
Fast rente
Fast rente
I 3 âr
I 5 âr
i 1 àr
2.135
2.146
2.161
4.229
4.276
4.306
6.323
6.407
6.452
8.416
8.537
8.597
10.510 0
10.667
10.742
Belopene i tabellen viser manedlig utgift inkL renter, avdrag og
alle omkostninger.
Lan vist i tabellen gjelder selveier innenfor 80% av Iãnetakst, )
men 100% kan tilbys.
0
Nom. rente fra 11.40% og effektiv rente fra 12.1%.
'4)
Rask behandlingstid.
4)
Ring for nrmere opplysninger og uforbindtlig mote.
8

Utbetalt
belop
200.000.400.00
600.000.800.000.1.000.000.-

ENEBAKK KOMMUNE

Folk
leser
annonser

S.

*
*
*
*

RING 09/8769 80

Folio Consulting Team A/S
Repr.: BN Kredit, Rea1kredit, Vestenfjelske, Kreditkassen mO.
Torgvn. 1, P.boks 153, 1400 Ski - Telefax 09/87 5190

Reresentant for:
LANGAPENT:

8
'4)
0

8

0

'4)
0
8
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BEGRAVELSESBYRAER

Enebolig til saigs I VàgIia

Ski
Bcravclscsb '. râ

Ytre Enebakk. Rouge, barnevennhige omgivelser,
nr turløyper, 1300 m2 tomt, opparbeidet og beplantet. Boflate 138 m2, ápen løsn. kjøkken, spisestue,
vinkeistue mlpeis, 4 soverom etc.

() CHRSTENSRUD EFTF

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet

Innvendige mater. - furupanel, stràtapet, parkett.
De fleste rom liar skrátak mlfurubjelker.
Kjeller 122 m2 . Støpte gulv, delvis inndelt.

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

OPTISK SYNSPROVE
Timebestilling
Kjølberg Optiske a.s
Brotergata 2
v/Vi nmonopolet
Lillestrom
TIf. 06/81 1622

Visn. avt. pa tif. 09/92 45 05.

Follodistriktets byr
gjennom 60 fr

Hagen
Revefaret 2B
Ytre Enebakk

Sveums
Begravelsesbyrá
W!

KOPIERING - FREMKALLING
3O%

I.

Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30. 81 14 11
Etter kontortid:
02197 44 65 - 06/84 17 74

Forerkort.1

Fra eget minilab.
1/2 pris pa kopier 15x20

Teorikurs starter tirsdag
2. okt. kI. 16.30

KAMERA m/autofokus
motor og blitz

Ring Eva

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

pa

tlf. 06/81 42 92

for kr 1095.- NAkrlO5."

Gautes Trafikkskole A/S
LILLESTROM

Krisesenteret
i Folio

a
Aski mj
Fotosenter

TLF. 09/94 17 70

FELLESMUTE

Giamox
varmeovner
anbef ales
av fagfoik
Glamox 2001 Norges beste varmeovn. Avansert
teknikk sørger for
iêvn varme og
behagelig innekilma.
Eneste med 10 ârs
garanti.

ENEBAKK HAGELAG
ENEBAKK BONDEKVINNELAG

MARKENS CRUDE!
SUNNERE KOSThOLD
v/Kristin Birkelund. MØt opp pa BØndernes Hus onsdag
26. sept. ki. 19.00. Vi lager selv maten/utlodning. Alle
hjertelig velkommen.

ENEBAKK HV
Ungdom - jenter og gutter
Enebakk HV har inntak av
ungdom mellom 16 og 18 ár
til ungdomsgruppa.
Hyggelig miljø - 1rerikt.
Muligheter for videre utdanfling og avansement innen Forsvaret.
Interesserte bes kontakte:
TJJecler Káre Nordliagen, tif. 92 42 34 eller
omrádesjef Trond W. Botness, tif. 92 45 50.

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

HAUGOMSENTRET - ASKIM. TIf. 88 35 90

*
SINGER-4...'
SINGER symaskiner fra kr 2.495.Masse Iekre viskoser
ankommet til
hostens festligheter, /
burdo MONSTER
NY HOSTKATALOG
Stofter
Monster
Sytilbehor
Stri kkemaski ner
Strykepresser

(.
Singer Sysenter
VEKTERTORGET
2000 Lillestrom
tlf. 06/81 22 92

0
T!tt!II
'S
5'
RUST PA BILEN
Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utforer ogsâ opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.
A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

aft
1
1php GLAMOX

Spydeberg, tif. 83 75 88

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Kontakt din installator.

Graving, sprenging,

& &ieu.cie aLL
1912 ENEBAKK
El. IHSTALIASJON
OG FORRETEING

PER BAKKENE

---

(o9)92o3ooI

drenering
utfores av

I

09/92 43 73

• AUTODIESEL •

At

Folio Varmeservice
v/Bjørn Bredholt, Tomter
- TIf. 9226 10
0
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

11

ZJJijutt-

Fam

V Nr

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

E ELEKTROREP

Kjøpe eller selge
elendom?

Galled Nygárd

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

Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S
804!Illngsh400, MI. Ho/go A. Tryl
FlOilvojon 55. 014 VIle Enobakk
111:09/925570

Alt i reparasjon og installasjon
av kjol 09 frys

Flateby - tlt. 92 80 80

Kjøleskap- kjølerom, fryseskap - fryserom
Dag og kveld

Galleri - innramming

GLASS
Enebakk
Glass
Alt / glassarbeid

Guilmedalje i innramming i VM 1989 og 1990

Saig - service og montering

4= 4eh,
Svein Thorsen
Fellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
Tit. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsâ kveldstld

RORLEGGER
tJtsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Alt I innramming

7 So1him E1ektri\

1800 Asklm

•

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

TIf. 92 64 20 - 030/30_3/

Kjøp din nye eller brukte b/I hos oss:
TIf. 88 16 15

Sa/gav
meda/jeskap og innrammede akvare//avtrykk

AUT. ELEKTROENTRPflEN$R
/

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSERVICE

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

KJELL BRENDJORD

TORNERUD - Askim
TIf.

UTFORER ALT I EL-1NSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 8694. Mobiitif. 094/26 165

8815 70

BRENSEL

Konkurransedyktige priser hele âret!

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

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

StrØmshorg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL
TRINTO VERKSTED AS III

MW
ncbcikk
egnskcpukofltor A/S

utfører alt i el-installasjoner
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

NOROL

rR
Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

• Regnskap & Forretningsførsel
Bedrittsrdgivning

BYGG OG ANLEGG

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

e

Heigesensgt. 12
Grüneriokka
lit. 02/38 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray., sprengning, transport

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser
Tlf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Fe, once/ce enhICr sinuS

Ekomveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Ring 09 - 92 43 37

BYGG OG ANLEGG
eAi1031

'. ,

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

III, 09/92 65 43
Mobil 094/37548

Utfører alt innen
nybygg, tiibygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris
TØmrer- 09 snekkerservice

KR

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveiers 29
40
1914 Ytre Enebakk
III.: (09)924824-924774.

GAUTE'S TRJIFIKKSKOLE A/S

TAN NBEHANDL.

Stein Darre-Hanss
Flatebysenteret, Flateby

92 87 39
lit. kI. 8.00-15.00
92 80 31
lit. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Teorikurs - Fase II

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

Tit. 06/81 42 92

VAKTSELSKAP
Ski Trafikkskole

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

Kiasse A - Masse B
Teorikurs - Kjøretimer

hit. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

Gm nodvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk.

SPESIALFORETNINGER

BYGG- OG TOMMERMESTER

TEPPE - ENGROS A/S

Per-Erik østlie a.s

TIf. 09/92 43 40

All innert • Sanitar • Varme • Moaernlsenno

OppIring pa bil

1400 Ski - tit. 8737 10

NYBYGG - TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING - PROSJEKTERING

Søn A/S
MYREARET2,1400 SKI. TLF. 09-87 1457
RBBLEGGERBUTIKK
EGE1 RfJRLEGGER.AVDEUNG

TRAFIKKSKOLE

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

1914 YTRE ENEBAKK

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling
Olav C. Jensen

Regnskapskontor

sys.adn
DAME-OG
.......... Man,-fre.9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
HERREFRISOR
Lor. 9.00-14.00
SOL—PARFYMERI

ENEBAKK VANS 00 VARME
DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

Annonser leses
av folk flest

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

Mobil: 094/30 295

SPESIALFORRETNINGER
Minigraver til We
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
TIf. 09/92 61 18 — 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

FLISLEGGING UTFORES

Beltegaende
minigraver
leies Ut rimelig, med eller uteri fører.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.
Tif. 92 52 28

TRANSPORT

Raskt og rimelig
Forhândspris

Ingar A. Bergskaug

GODE REFERANSER

Transport - Sand,
stein og fyHmasse

Tit. 9291 07 Westerhelm, 1911 Flateby

Flateby - tif. 92 80 42
Mobiitit. 094/95 481

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
bit. 92 45 58

KVIKK RENS
eataarna S ]W
VI renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

D. lAGCO
Eiektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrøm
Bli - Eiektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tif. 09/92 62 94
• Poiikiinikk• Rontgen• Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI

N. RiisgSrd, Kjeiler

(skilt Ira Felon. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-IN'> 8.30-14. Stengt helg.

12
0

Fin fest pa
Emaus

Tema uke i misjonshuset
IJenne uken, fra 18-23.
september blir det TEMA
—UKE i Misjonshuset i Ytre
Enebakk.
Vir nye ungdomssekretr
Jan Erik Sveistrup, blir med
hele uka, og temaet er: "Et
liv i Guds kraft". Onsdag
taler og synger Gunnar
øvstegArd, og hans tema er
"Et liv i Jesu nrhet".
Torsdag besøker misjonr
Jon Jøssang Misjonshuset, og
taler om: "Hva med
misjonsoppdraget?" Det blir
sang av ungdomskoret
Synzigus. Fredag taler
Harald Øiestad fra Slitu, og
Hilde Lund og Brith Egeland
- synger og spiller.
Lørdag taler Kari Ljønes
om "Et liv i tro"; og Jaren
Ungdomskor synger. Søndag
avslutter Harald Midtsian
uka med temaet: "Utrustet til
tjeneste". Her blir det ogsA
sang, kaffe og koilekt.
Vi vii oppmuntre deg til a

POLITIRUNDEN
Stover stjãlet
Natt til onsdag var det innbrudd pA Mjr ungdomsskole. Det ble stjAlet en stØvsuger.

Agregat stjâlet

Ungdomssekretcer Jan Erik
Sveistrup fra Misjons-sambandet blir med hele uken pa
Misjonshuset.

komme innom Misjonshuset
disse kveldene. Kanskje du
ikke har vrt innom for?
Unge og eidre er hjertlig velkommen til samling om
Bibel og Misjon. Se annonse.

HV ungdommen igang

Natt til torsdag ble det stjAlet
et strømagregat av merke
Honda fra RAkendalen.
Agregatet tilhørte firma A.O.
Lund som utfører kloakkeringem i omrAdet.

Innbrudd i Ytre
Natt til fredag var det innbrudd i Enebakk Trelast i
Ytre. Politiet har enda ikke
full oversikt over hva som
ble tatt.

Kjørt hjem
Lørdag mAtte vakthavende
kjøre hjem en overstadig full
jente som hadde sluknet i
ødegârdsveien pA Flateby.

EIg truffet
Søndag ble en elg pAkjørt
ved Flaputten. Bilen ble skadet i fronten, men det ble
ingen personskader.
stakk til skogs.

Undis Bergds
Søndag ble det arrangert
familiefest pA Emaus og pA
besk var tidligere misjonr
og nAvrende bibelskolelrer Undis BergAs. Hun fortalte litt fra Taiwan der hun
hadde vert som misjomer, og
hun minnet om den arven
som vi alle kan fA deli hvis

vi tar imot evangeliet om
Jesus. Det er viktig at noen
vier livet sitt til tro, sa
BergAs. Med pA festen var
ungdomskoret
ogsA
Synzygus som bidro med fin
sang. Det ble i det hele tatt en
fin kveld pA Emaus sØndag.

LOMALAV19M

-den máJeg lese!

HV-ungdomen liar nA starLet
opp sine aktiviteter pA
Bøndenes hus. De moderne
speiderne er svrt ailsidige,
og noen av de tingene de sysler med er skyting, orientering, førstehjelp, radiosamband,
og
teltliv.
Ungdommene deitar i flere
konkurranser, og hvis man er
dyktig og trofast kan man
seg en tur til USA.

Service til
Me I Enebakk

—HV betyr mange fordeier
for den som skal videre inn i
militret, forteller ungdomsleder Kai Nordhagen. Han
legger ogsA til at HV-ungdommen ønsker seg flere
medlemmer, og han oppfordrer folk til a melde seg inn i
heimevernsungdommen.
—HV er et godt alternativ for
den som liker natur og utfordinger, sA det er bare A melde
sin interesse, sier Nordhagen.

Lavppis dekk

Vi henter, leverer, IAner deg gjerne en annen bit
(kr 100/døgn ex. bensin) og reparerer din bit raskt og rimehg med kvahitet.

lit. 09-92 44 14. - 09-9245 65

reI
S TERBECK
Rsdaksjon o ekspcdisjoi
Postbok.s 62, 1912 Enebakk
iiefon red.: 92 65 40
65 50
tckfon ann.:
'Fli. IeIdic'ckspedisjon 9260(14
Iankgirn 1605 02 01426
Postgiro 0805 4 1') 3298

20 ár I Enebakk
YulE ENEBARK BENSIN & $ERVICE AS

Big Band
Dancing
Big Band Dancing med
Enebakk Storband er igjen
i farta, og skal opptre pa
Fjellheim i Spydeberg
kommune i oktober.
Vokalist denne gang er
Lasse Sagen.
Coctail vii bli servert ved
ankomst og ellers er det
alle rettigheter pA stedet.
Bandet Ønsker og hAper at
alle "enebakkfans" stiller
mann?sterke opp! Buss vil
bli satt opp tur/retur sA alt
er lagt vel tilrette for en
flott kveld med masse fin
dansemusikk.
Men det haster med a
melde seg pA da det er et
begrenset antall plasser! Se
annonse i dagens avis.

Prn'aftejeroner:
Red:iktør I .isbeih Wile 02/52 39 0')
1. si41.
de pr. mm krO.0(
Journalist Annc-Grctv I jiu 9262 76
AJm.piass pr mm kr
lk.'pcdisjon Oddhjørg Kristiansen 9285 4
rekstidc pr. mm kr 4.0(1
Annonsekontakter
Itrnlev.rrki:
FDa Wenli (Folio, østfoId) 9263 39
Rubrikkann.: manda ki 12.00
Olav Olafssc,n (Enebakk) 92 84 01
Forretning.sann.: Mandag ki. 09.00
Willy Bjørnstad (Skedsmo, Raiingcn. Lorenskog) 06/87 85 20 Abonnementspris
Rani Konsulcntservicc (Skedsmo) (16/88 2J 11
kr 280 pc. r - kr 140,- pr. haMr

