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f yri gsforbudet oppheves
NYHET
Na gâr "Peter Wessel,, fra
Ertebakk og Askirn. Forst
rn/buss og bat (Basteferga),
sá til Larvik, hvor vi gár cm
bord i "Peter Wessel".
Hyggetur med
MIS Peter Wessel, Norges
største passasjerferge til
Frederikshavn. God mat,
godt drikke, danserestaurant, nattk!ubb, kino osv.
XX X XX

SVIPPTUR
Fra 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 3O/990; Vr tidlig ute med pâmeldingen.

Varsel om fyringsforbud er den senere tid butt sendt til
alie husstander som ikke har montert takstige. Ifølge
skrivet vii fyringsforbudet gjØres gjeldende dersom ikke
takstige blir anlagt innen en mâned. Teknisk sjef Torgils
Opedal mener at skrivet var noe uheldig formulert og
trekker tilbake det varslede fyringsforbudet. Samtidig
blir det understreket at det er pâbudt a ha takstige.
SIDE 14

6000 liter sprit
beslaglagt
ulturfest med s red

PRIS PR. PERSON KUN KR

250

—

Fløyte og heavy metal. korps og kammerkor, Erling
Enger og bamekunst-alt samrnen ingredienser i en 14
SIDE 12
dagers kulturfest i Enebakk 1 november.

Tilbudet inkluderer:
Bâtreisen inki. dobbeltiugar
med dusj og toalett tur/retur.
Buss tur/retur.

I forbindelse med kulturdagene i november stifies
Erling Engers bilder ut i gamle Herredstyresal, en
utstilling som hen-er under hele den 14. dager lange
SIDE 13
kulturmønstringen.
Sent pa kveiden den 28. august slo politiet til mot Knut
Engers lokaler pa Gran og beslagla hele 6000 liter ren
SIDE 5
sprit.

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

-- _
Pámelding, program

Scandinavian Tours
09/889144

Enebakks beste lag

Heldagsskole igangsettes
fra neste skoleãr?

Enebakksjuniorlag er ärets beste!! Etter a ha mØtt 15
forskjellige motstandere har ikke laget tapt en eneste
kamp. Les ogsa om siste ukes kamper i sporten
SIDE 26 og 27

I mandagens kommunestyremøte ble det vedtatt etter
forsiag fra SV at en forsøksordning med heihetlig
skoletilbud skal utredes og fremlegges raskt silk at
ordningen kan innarbeides I neste firs budsjett.

Skogsbestyrer i 41 ãr

SIDE 5

KONTAKTLI SER9

Enebakkmannen Jon Ungersness har nâ gAtt av etter 41
âr som bestyrer av kommuneskoger. Mot den aktive
SIDE 18
pensjonisten i et intervju.

6

Timebestilling:
(09)870524
Synnove Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken

Ski

Pfl Optiske
_________

Kuleci forteller sin historie
Princesshusel,
1400 Ski

Kuleci er en ung kurder pa 29 âr.. I mars kom han til
Flateby etter tre âr pa flukt. Med fare for sitt eget liv har
han kjempet i ni âr mot det fascistiske regimet i sitt land
SIDE 8
Kurdistan.
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Mari BØhmer Grøholt

WEEKENEMEMMENE

FRA REGISSØREN AV DIE HARD
En savnet
SEAN
u-bat
'4
CONNERY
En dødelig
jakt
En kamp
PA
om frihet

Kirkene
30. september 1990
11:00: Enebakk kirke
v/ Heigheim.
50-Ars konfirmantene.

JAKTEN

ROD
OKMBER

11:00: Mari kirke
vi øvstegard.
50-Ars konfirmantene.

ALEC

BALDWIN
THE HUNT FOR RED OCTOBER
SCOTT GLENN JAMES EARLJONES SAM NEILL

Torsdag 27.9.
U) 18:30 Skate or Die
V) 20:30 Jakten pA Rod
Oktober

Fredag 28.9.
V) 19:00 Jakten pA Rod
Oktober

Søndag 30.9
B)16:30 Hunden som
stoppet snøbailkrigen
U)18:30 Skate or Die
V)20:30 Jakten pA RØd
Oktober

Gratuierer med 2-Arsdagen den 30. september. Hilsen farmor
og onkel Knut.
Ole Kristian Thoresen
35 fir.
SØte, biøte pappan mm
du er sA god som bamsen mir
du og jeg har kjørt rusjebane
badet og hatt det goy
Vi har hoppet lengde
og spilt sjakk
3 fir

helt til du ble matt
Mari Kristine 6 An
Simen Sebastian og mamma
Mona.
Magnus
Gratulerer med 9-Arsdagen
den 29. september. Hiisen fra
Tina, mamma og pappa.
Mai Therese

Tryggehetsalarmene:

PãrØrende kan
kobles til!
Under Fritt Forum i forrige
ukes Vignett, kom redasjonen
i skade for A utelate ett avsnitt under Erik Ohrs inniegg: vedrørende trygghetsalarmer i Enebakk og derved
ogsA et vesentlig poeng i
brevet. Avsnittet gjengis som
følger:
I forbindeise med at de
ekstrastiliingene
nA
er
opprettet vii det bli som en
sekundrgevinst at vi kan
utpiassere de resterende alarmer og i tillegg at en del av
disse kan programeres til A
ringe pArørende fØrst der
hvor dette er best for brukeren, sA snart ansettelse i de
iedige stillingene har funnet
sted.
11

PA mandag kveld var det
bursdagslag i Furuveien 19
pA Flateby. Da fylte Lene
Aspdahl Johannessen 3 Ar.
Storesøster Hege, mamma o
pappa gratuierer med dagen
som var.

Alie damene i Enebakk og
omegn utbringer en stor skAl
for denne hue sjarrnerende
guttungen pA hans 20 Arsdag.

Sjarmtroilet vArt May
Therese Bøgseth fylte 5 An
mandag 24 september, og Or
hilsener fra mamma, pappa
og iihlesøster Camilla
Mor fyller 4026. september

Hipp hurra fra Lasse, petter
og Svein

Vi setter denne uken opp en
ekstra forestilling fredag, da
vi viser Sean Connery i den
populre fimen JAKTEN
PA ROD OKTOBER.
Fiimen vii ogsA bli vist torsdag og søndag.
Litt om handlingen: I de soyjetiske nordomrAdene fØr
Glasnost og Perestroika, forsvinner en ubAt sakte under
overflaten.
Kapteinen
Marko
ombord
er
Alexadrovich Raminus (Sean
Connery). UbAten er verdens
nyeste og mest avaserte
angrepsubAt, og kaptein
Ramius har brent alle broer
og satt sin mystiske plan Ut i
livet. Jakten pA RØd Oktober
erigang.
En savnet ubAt, en dødelig
jakt, en kamp om firhet, -fra
regissøren av Die Hard.
HUNDEN SOM STOPPET
SNØBALLKRIGEN er en
superspennede barneflim.
Filmen handler om to gjenger. Den ene er ledet av Luke,
som er toff og selv-sikker og
den andre gjengen er ledet av

Mark, en fØisom, stille gut:
som absolutt ikke han lyst tI
A lede noen i en krig.

Leken begynner med e
snØbalikrig, men utvikier se
til noe langt alvoriigere. N
stAr stoithet og zere pA spill
Bare en har fAtt nok, -de]
gamle St. Bernhardshundei
Cleo- han bestemmer seg fo
A fA slutt pA leken!

SKATE OR DIE er en spen
nende ungdomsfiim med ska
tescener instruert av tidligen
verdensmester i skate-board
Satcy Peralta. Skateboard va
hele Brians liv inntil han:
bror en dag bie drept. Det bb
sagt at han begikk selvmord
men det trodde ikke Briai
noe pA, og han begynte
undersøke miljøet brorei
vanket i. Etterhvert finne
han Ut at broren visste litt fo
mye om en hemmelig organi
sasjon, og Brian føiger e
ikke helt ufarlig spor- og fin
ner Ut at det aidri han ver
snakk om seivmord.
Inger

Hobbyutsfilfing -90
Nasjonalforeningen Enebakk
Helselag hilser gamle og nye
utstillere velkommen til
Hobbyutstillingen pA Ignarbakke 6. og 7. oktober.
Enebakk Helselag har fAtt
mange pAmeldinger men det
er plass til flere. Det er
mange fine hobbyarbeider
som stilies Ut, og det er
mulighet for saig hvis det
Ønskes. En rekke kurser er
holdt i Enebakk gjennom Arene og gamle hAndverks- tradisjoner hoides ved like. I
forming er det utallige varia-

sjoner og pA spinnesiden e
det mye nytt og interessant.
Meningen med utstiilingei
er A se noe av interessel
blant unge og eldre.
En hobby gir ro og trivse]
inspirasjon og skapergied
som igjen bidrar til en bedr
helse. Hvis det er flere son
kan tenke seg A vre med s
ring telefon 92 42 46.

Nasjonalforeningen Enebak]
Helselag,
Gunnbjørg Svarthoel

ZliflflEtt
Spennende
host for
Historielaget
De offentliges

oppgaver
Fremskriuspartiet har i to
numrere av Vignett tatt til
orde for privatisering av
offentlige oppgaver.
FØrst ute var Enebakks
varaordfører øyvind Strom i
nr. 34, som forsøkte a redgjøre for det geniale i a selge
kommuneskogene, og i nr. 35
fortalte Jan Mesicek i
Akershus FrPU oss om fordelene ved a privatisere
Akers og sykehjem.
Konununeskogene.
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Lokalpolitikerne er hvert Ar
plagsomt oppmerksom pA de
problemene skolen synes a
ha. Hvert Ar skjrer politikeme, med Apne øyne ned pA
skolens Ønsker. Etter deres
mening er det hundre andre
ting som er like viktige. Det
er usunt A presse demokratisk
valgte politikere. Men det
skal fumes en gxit uiiaI1
og 4Fekiiy
I

_____

-

-

__

PA et mote pa Enebakk ungdomsskole ble foreidrene
oppfordret til A ta for seg
lokalpolitikerne,
forkiare
skolens nod, fA politikerne til
A forst& at andre kommunale
"tiltak" mA utsettes for skolens skyld. Skolesjef Holm
og
tidligere
sosialsjef
Gundersen, kom med oppfordringen. To personer som
bar stirret sA mye ned I

Lørdag 6. oktober arrangeres
det en rusletur langs Tangenelva mellom VAg og Mjr.
Her har det vrt stor aktivitet
opp gjennom Arhundrene,
kvemer og sager, mØller,
tegleverk, garveri, hjulmakeri
og mer! Ulf OppegArd,
Bartold A. Butenschøn og
Odd Bjerkeland vil fortelle
og pAvise stedene for de uiike virksomhetene.
Tirsdag 30 okiober er det
ndlen
$ Fy

fJIP
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Eldreomsorgen
FrPU vii 'sette bort" eldre
og syke, basert pA et stykkprisfinasierings system. Det
henvises til Oslo, og pastas at
dagpriser pA private institusjoner ofte er sA mye som
50% billigere enn pa offentlige iflStitusjoner.
I Oslo bar man i lang tid
hatt bAde offentlig og private
institusjoner. Det lar seg ikke
pâvise at de iiv j—.-

Hvor intet
finnes......

Enebakk Historielag tilbyr denne høsten er
rekke spennede aktiviteter for bAde medlemmer
og venner.

-

Det finnes i seiner tid ett
eøsU ekstmpek pA at sykeb-

Det skjer ting i bygda var
som vi ikke kan finne oss i.

S.

komme lenger er

av at alle nA reiser seg opp or,

delse med

veisen av siste

--

-

avL.
selges over tid? Vv
det tvilsomme forutsetninger
m.h.t. renteavkastning og salgspris.
Trolig ville vi ikke ha noen
Økonomisk fordel av A selge
kommuneskogene. Men uansett.. alt kan ikke mAles i
penger. Kommunen forvalter
skogomrader pA vegne av
nAvrendç og framtidige innbyggere. A gi opp dette forvaiteransvaret med de muligheter det innebrer for vem
av natur og miljø, vilie were
skammelig. Iser nAr Arsaken
er Ønsket om en kortsiktig
økonomisk virkning.

pA alle tenkelige omr5der er

det beste Man bør imidlertid
slutte a strø em seg med pAs-

tander uten rot i virkeligheten.
Det er selvsagte offentlige
oppgaver bade A forvalte
natur og miljø og A ta seg av
eldre og syke mennesker.

Tom Nilsen
Enebakk SV

Til aksjonerene i

AS VIGNETT
A/S Vignett holder ekstraordinr generalforsamling
torsdag 18.10. 1990 kI. 19.00 i kantina pA Herredshuset.

Erik BrAthen
styreformann

vi kan stâ sainmen og uti*
ting. NA er det pA tide at vi
gjør det igjen. Det er f.eks.
40% av oss som er sA lite
patrioter at vi ikke en gang

abonnerer pA bygdas egen
avis! Her har vi en liten stab
med engasjerte avismedarbeidere som sliter helsa av
seg for A holde oss informert
om det som skjer i bygda vAr,
og sA er det mer enn 1000
husstander som ikke en

gang gidder A abonnere pA
VIGNETT!!! Og det er ingen unskyldning dersom du
ikke har sA dArlig rAd at du
ikke abonnerer pA noen avis i
det hele tatt. En hver innbygger i denne bygda som Ønsker A kalle seg enebakking
mA først og fremst sørge for A
holde Vignett, og sA kan
han/hun se om det blir rAd til
en annen avis i tillegg.
Det finnes noen slitere, som
f.eks. Tore Tidemann I Ytre,
Ella Wenli i Kirkebygda og
PAl Rust pA Flateby, som i
dag Ut og dag inn, Ar etter Ar
gjør gratisarbeid for deg som
enebakking.Men skal vi

0

P

bruke de handelstilbudene
som finnes i bygda i steden
for A. reise utenbygds hver
gang du skal ha noe. Og skal
du ha gjort et elier annet med
hus, hjem, bii eller liknende
sA sørg for A bruk de tjenester
som tilbys i din egen kom-

mune. Og hvordan skal du
vite hvem som tilbyr disse
tjenestene? Jo, det er bare A
lese annonsene i Vignett. Les
igjennom FAG OG SERVICE sA ser du en god del av
det du har tilgang pA uten A
kjøre milevis pA dyr bensjn.
Jeg er sikker pA at vi kan fA
til ting sammen. Men vi kan
ikke fA det til uten deg. Vi
kan f.eks. ikke fA en ny bank
i Enebakk dersom du ikke vil
bruke den nAr den kommer.

Bli en ekte enebakking-ta
det første skritt I dag-ring
Vignett og bli abonnent! SA
kan vi komme tilbake til resten senere.

Halyard Waade

hAper rlktig mange I
mer med venner og bekja wc
har lyst og anleàig Id *
komme pA høstens arrange-

menter og fA grunndig innsikt
i deier av Enebakks lokalhistorie.

Alle er hjertlig velkommen!
Med hilsen,
for Enebakk Historielag
Ase Killerud
formann

Pensj onister
og andre som har fri pA tirsdag formiddag, her har du en
unik sjanse! Vi har planer om
A arrangere skogsturer med
erfame turledere. FremmØtet
er pA Streifinn, Flateby.
FormAlet er mosjon og hyggelig samvr. Det stilles ikke
store krav, da turene tilpasses
den enkelte. Det er gratis.
Hvis du er interessert ta kontakt med løypebasen i
Foreningen til Ski-idrettens
Fremme pA telefon 92 88 19.

I

Redd
Barnas
TV-aksjon.

Pre sthagan utby gge s

Første søndag i november gár den ârlige TVaksjonen av stabelen.
Denne gang er det Redd
Barna som vii fã glede
av de innsamiede midier.
Penger som blir gitt skal
i hovedsak gã til Redd
Barnas arbeide i utviklingsland, men ogsã prosjekter for norske barn
vii bli igangsatt.

Anne-Grete Lossius
Det er fire omrAder Redd
Barna vii sette søkelyset p
under aksjonen. Det er barn
som rammes av fattigdom og
nod pa iandsbygda i Nepal,
gatebarn i Nicaragua og
Guatemala, barn i krig i
Mosambik og barn i katastrofesituasjoner i Etiopia.
Ti til femten prosent av de
innsamiede midler vii gâ til
prosjekter for barn i Norge.
Det er sr1ig det forebyggende arbeid i forbindeise med
seksuelle overgrep mot barn
som vii bli prioritert.
Ga 15 kroner i fjor
Skoieetaten fungerer som
sekretariat for aksjonen her i
bygda, og leder er Karsten
Barbøi. Skolesjef Hans Erik
Holm forteiler at aksjonen vii
bli iagt opp pa tradisjoneit
vis, og det legges opp til et
bredt samarbeid med organisasjonene. Lions Club og
Rotary vii stiile med biler.
Det trengs rundt hundre
bØssebrere, men det regner
skoiesjefen med skal gA greit.
Holm forteiier at til fjorärets
innsamlingsaksjon ga kommunens befolkning cirka 15
kroner pr. innbygger. —Vi bør
komme høyere enn det i âr,
sier Holm, og legger til at vi
bruker like mye penger pa
raketter nyttArsaften som vi
gir til den âriige innsamlingsaksjonen. Et lite tankekors

REDD
BARNAS
MINNE GAVE

'1

Postboks 6200, Etterstad.
0602 OSLO 6. Tif.: 02/57 00 80
Postgiro: 5 00 0187
Bankgiro: 8200. 01. 60756
Vennhigst oppgi avdndes navn, pArørendes navn og adresse silk at vi kan
fA sendt en hilsen og takke for gaven.

Omrddet Presthagan i Kirkebygda er nd vedtatt uthygd. En stor del avfriomrddet vilforsvinne, og barna pa bildet er av de som blir berØrt
av denne uthyggingen.
Ny reguleringsplan for
omrãdet Presthagan pa
Lotterudfeitet i
Kirkebygda ble mandag
behandiet I kommunestyret. Ogsi denne gang
vedtok et knapt flertall
en utbygging som gãr ut
over det omrãdet som
tidligere er blitt reguiert
til boligformãl.

Lotterudfeltet. Den forrige
pianen, som til sist ble avvist,
omrAdet, planlagt A ligge i
den gamle kjerretraseen som
gikk langt Ut over korninuneplanenes normer for boligbygging i omrAdet. Det var
BrØdrene BarbØi sorn da la
fram forsiag til reguiering.
Firmaet er i dag konkurs.

AnneGrete Loss ius
Det er Barbøl Bygg AS som
la frem forsiag til fly reguleringspian for Presthagan pA

Større omrAde
OgsA i den nye reguieringsplanen er det foresiAtt A
bygge Ut et større omrAde
enn tidligere vedtatt i kommunepianen. Ifølge saksdokumenterie vii et fern mA!
større ornrAde enn tidligere
vedtatt bli bebygget. I tiilegg
vii det komme en ny vei i

RESTER AV:

Dynetoy
Slalàmbukser
Langrennsdresser
MM
..

50-70%

ligger i forlengeisen av veien
langs idrettsbanen.
FriomrAdet redusert
I reguleringsbestemmelsene
heter det at bygging i omrAdet ikke kan tiliates pAbegynt
for ny hovedadkomstvei er
ferdig opparbeidet. Gang- og
sykkelvei skal ogsA stA ferdig
nAr omrAdet tas i bruk.
I tiliegg til boligbyggingen
vii den planlagte veien fjeme
store deier av den liuie, grønne lungen sorn i dag benyttes
sorn friomrAde av barna pA
feltet.
Kostbart
Den pianiagte vei som kornmunen mest sannsyniig mA

Div. acetat og poplini

det ta flere Ar for kommunen

kan sesegis 4
-'"t.
en slik vei.
APs representanter har heie
tiden gAtt imot We den forrige og den nye reguieringspianen med den begrunnelse at reguieringen mA
hoides innenfor det omrAdet
som er avsatt til boiigbygging.
Under kommunestyrets
behandiing ble reguieringspianen vedtatt med en
stemmes overvekt. Saken mA
trolig opp til annen gangs
behandiing

Fiskestenger
sneller

treningsdresser
m/klubbnavn
(Fjeilhamar, Riingen,
Skjetten,
Løvenstad)
For opptil 580,- NA

og

20-35%

Masse

fotballstovler

stA for vii komme pA flere
millioner kroner. Iføige APs
representant, Dag Skaug, vii

111JN95.

Frank Shorter

acetatdress
Str. XS-S-M
For 798,/2 rs mi 398.

Utstillings-sykler

:25%

-
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- STRØMSVEIEN 56.58.

6000 liter ren sprit
beslaglagt p aO Gran
Sent pa kvelden den 28.
august star politiet til
mot Knut Engers lokaler
pa Gran o beslaglegger
hele 6000 liter ren
smuglersprit.

PROBLEMER MEDA
SELCE BILEN DIN?

HOLM BIL

Sormyrveien 1, 1820 Spydeberg. TIf. 83 8767
Apent hverdager 10.00-17.00, torsdag til kI. 19.00, brdag 10.00-14.00

ft

Syk, eller bare stresset og energilos?

Enebakk Naturterapi
tilbyr rimelig og effektiv behandling i soneterapi,
øreakupunktur og aromaterapi.
Ring 92 7044 for timebestilling.
Diplom fra Institutt for Helhetsmedisin.
Treffes lettest pa mandager og ettermiddager.

Lisbeth Wille
Knut Enger leide Ut lokalene
Gran til en person som
Fleide lokalitetene videre til
firmaet A/S Solfrukt, som
angivelig skulle drive med
frukt. Enger selv var helt
uvitende om sprit-trafikken
og er helt utenfor mistanke i
saken, opplyser førstebetjent
Stig B. Hansen ved Enebakk
lensmannskontor.

Soiveig's Sot &
Brukskunst
Jeg holder til i det <<Gamle Kommunehuset>> i .'
R1ingen, øvre R1ingsvei 82. TIf. 06/834760.

—Det har pâgAtt spaning pA
stedet i lengere tid, den 28.
august slo vi til og fain 6000
liter ren 96% sprit, sier Stig
B. Hansen til Vignett.

t

PAgrepet i Tyskiand
Det var først etter at en kar
ble pAgrepet i Tyskiand, at
saken beynte A rulle for
fuilt og hittil er tre personer
varetekstfengslet i forbindelse med spritbeslaget. opplyser lensmannskontoxet i
Enebakk, som samarbeider
med Oslopolitiet i saken.
Sentrum politstasjon i Oslo
arbeider nA med en rekke
spritsaker i østlandsomrAdet

Trenger du A legge opp dressbuksa?
Eller legge opp skjørtet? Ring meg!
Knut Engers lokalerpd Gran hat vrt en sprissentral
ØstIandsomrddetD
ill , ogfant 6000 liter ren sprit hlantfrukten.
og tirsdag ble det bes1aglat at denne saken kan ha noen
sarnmenheng med beslaget
19 tonn sprit i østfold. Stig
B. Hansen aviser foreløpig pA Gran.

Etter forstag fremsatt av SVs Tom Nilsen vedtok
kommunestyret mandag a be skole- kultur og sosialstyret utarbeide alternativer for et heihetlig tilbud
for skolebarn fra første til tredje kiasse. Dette med
henblikk
en forsøksordning allerede fra skolestart
høsten 91.

pa

I en interpellasjon til mandagens kommunestyremøte ba
SV fungerende ordfØrer
øyvind StrØm, FrP, om svar
pa om ordføreren er enig i at
kommunen bør søke a
opprette ordninger med heldagsskole i Enebakk.
I begrunnelsen til SVs Tom
Nilsen stAr det blant annet at
en spØrreundersøkelse har
vrt gjort blant bameskoleforeidre og her kommer det
kiart frem at det er et stort
behov for et heihetlig skoletilbud. Da først og fremst sett
Ut ifra barns situasjon.
Ikke hensiktsmessig nà
Fungerende ordfØrer øyvind
StrØm viser til kommunens
anstrengte økonomi og er
derfor av den oppfatning at
det ikke vii vre rom for et
slikt tiltak neste Ar. Men

$

Har ogsã et koselig rom med brukskunst.

Heldagstilbud for skolebarn
iverksettes fra neste skoleã r?

Anne-Grete LossiLls

A*

Bli brun til julebordet i<'supre>
28-rØrs solsenger med ansiktssol.

Strom er tilfreds med at denne viktige saken nA utredes
niermere. Ordføreren fremmet derfor forsiag om at
spørsmAl om etablering av
tilbud for barn fra første til
tredje kiasse utover det
ordintere skoletilbud vurderes i forbindelse med
langtidsbudsjettet for perioden -91 til -94.
Kommunestyrets flertall
avviste dette forsiaget.
Alternative forsiag
I SVs forsiag heter det at
skolestyret i samarbeid med
kultur- og sosialstyret bes
legge fram en skisse til oppiegg for heldagsskole i kommunen. Skissen skal inneholde forsiag til prøveordning
med heldagsskole/tilbud for
skolebarn fra fØrste til tredje
klassetrinn fra og med skolestart -91. Forsiaget fremi-

egges slik at det kan innarbeides i det endelige budsjett
for neste fir. —Her er det
snakk om prioriteringer, og
foreidrene er villige til A støtte opp pA forskjellige mater,
uttaler Tom Nilsen.
Fungerende ordfører
øyvind Strom pApekte at det
her er snakk om pedagogiske
tiltak, og dette vil bli dyrt spesielt med tanke pa 1rerlønninger.
Lucie Paus Faick, Ap,
synes det var gledelig at FrP
nA mener at heldagsskole er
viktig, noe som aidri i tidligere sammenhenger har
fremkommet. Hun understreket viktigheten av tilbud til
barn og sluttet seg til Nilsens
forsiag.
Høyres Tore Tidemann
sluttet seg ogsA til SVs
forsiag.
I den endelige avstemning
ble SVs forsiag vedtatt med
22 mot 10 stemmer. APs og
Høyres grupper sluttet seg til
SW forsiag. øyvind Strøms
forsiag ble støttet av FrP, Sp
og en av KrFs representanter.

REGUMMIERTE

VINTERDEKK m/pigg
Kvalitets gummiering med ny-dekkgaranti
1 55Rx1 2M+S
135Rx13
145Rx13
155Rx13
165Rx13
1 65Rx1 4M+S
175Rx14
185Rx14
185Rx14RF
185Rx14C8

kr 370,kr295,kr300,kr 305,kr 330,kr 430,kr 380.kr 398,kr 414,kr 428,-

1 65Rx1 5M+S
175/70Rx13
185/70Rx13

kr 460,kr370,kr380,-

kr385,175/70Rx14
185/70Rx14M+S kr 388,185/65Rx15
1 95/65Rx1 5

kr 500,kr 520,-

Montering og avbalansering kr 60,- pr stk.
Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift
Apningatlder:
Mand., tired., onsd., fred.
Torsd.
kI 08.30-19.00 Lord.

k108.30-16.00
kI 09.00-14.00
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ALLE TIPS: 926004
kan ringes inn og du vii bli satt
over til vakthapa telefon
vende journalist

————— ———————————————-
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Stenerud
overst p A
formue
toppen
Lisbeth Wille
Det er i alt 31 milliomerer i
Enebakk skal vitro skattelistene som tirsdag ble lagt Ut
pa ligningskontoret. Pa topp
finner vi Rolf A.StenerUd fra
Ytre Enebakk, med en netto
formue pa 9,8 millioner. Han
er tett etterfulgt av Flatebymannen Terje ødegârd med
en formue pa 6,7 millioner
og skipsreder Nils Olaf F.
Klaveness med 5,5 millioer
kroner i formue.
Samrnenlagt ble det betalt e
et skatteforskudd pA Ca. 225
millioner kroner fordelt pa
6673 skatteytere. Av disse er
det John A. Tonerud i
Dalefjerdingen som bidrar
mest til felleskassen. Han
betalte hele 1.1 millioner
kroner i skatt i fjor av en nettoinntekt pA 1,8 millioner
kroner. Toneruds formue er
beskjeden iforhod dl toppene
og ligger pA 700.000 kroner.
650.000 I restskatt takk
NAr det gjelder resten av
folket, liar 1896 skatteytere
mottatt melding om a betale
tilsammen drøye 24 millioner
kroner i restskatt. Dette innebarer et gjennomsnitt pA ca.
13.000 kroner pA hver. Ut av
disse er det en enkeltperson
som topper listen. Fortvilesen
er nok stor hos enebakkingen
som ma punge ut med hele
645 kroner i restskatt.
Men den enes nod, er som
kjent den andres brød og
høyest jubler nok den enebakkingen som liar drøyt
280.000 kroner tilgode etter
Arets skatteoppgjør.
I tillegg kan 3469 andre
enebakkinger glede seg over
en pott pA rundt 22 millioner
kroner. I gjennomsnitt blir
dette nesten 6500 kroner pA
hver.

Ki opers
marked
Dersom du er boligkjøper
kan du gjØre et kupp i
Enebakk, men skal du tjene
penger pA boligen mA du
belage deg pA A sitte med den
en stund.
Det er 80-tallets gyllene tider
som nA fAr konsekvenser for
boligmarkedet. De som tok

mer enn bare khcr
WESTGAARDEN BUTIKKSENTER
MIDT I SKI - TLF. 09/87 33 30

opp lAn det siste tiaret, sitter
nA med stor gjeld og et lAn
som ofte er storre en husets
verdi. Mange av eiendommene i Enebakk er heftet med
gjeld og flere lanetakeme
som liar problemer med a
betale denne, vil heller ikke
fA dekket gjelden ved salg av
boligen. Dermed havner
mange boliger pA tvangsauksj on.
Det finnes mange rimelige
brukthus pA markedet i dag.
Man regner at boligprisene
har falt med ca. 10 prosent

pr. Ar siden 1987, med andre
ord en reduksjon pA 30 prosent fra 1987 prisen. Til tross
for at prisene toppet markedet det Aret, er dette en
reduksjon som er tAlig Iukrativ for kjøpere, i den grad det
er aktuelt a investere. Til
tross for lønnsomheten ved
kjøp av bruktboliger i dag,
har den dramatiske endringen
i boligmarkedet gjort sitt til
at folk er langt mer forsiktige
med A ta opp lAn for A bygge
eller kjøpe enn tidligere.

SENTRUMSGARDEN
MIDT I As - TLF. 09/94 1245

Forerkort!
Teorikurs starter tirsdag
2. okt. kI. 16.30
Ring Eva

pa tlf. 06/81 42 92

Gautes Tratikkskole
A/S
LILLESTROM
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Ski Autoservice
Industrivn. 14, 1400 SKI -TIf. 87 27 35
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Alt / b/lreparasjoner
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TILBUD:

HOVEDSERVICE fra A200M
InkI. deler og moms

Amnesty Internationals
Hasteaksjon soker a gi
oyeblikkelig hjelp via
medlemmenes egne
appeller.
L send mer informasjon
navn
adresse

etter solen:
Dyprens + massasje
+ampull + maske
kr260
1/2t.

(iyprens

Nattkjole i 100% bornull
Fargene violett og isblâtt

gir deg strãlende ren hud

.krl5O.- ,,,

)
Elektrolyse fjerner
hâr for ailtid!

SKI
HUDTERAP(

Amnesty Ent.Hasteaksjonen
Kongsgt.42 4012 Stavanger.

\

K/ass isk eleganse
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YAMAHA

Her er noen av
vare mange gode tilbud!
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Ira
SHIRT
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FORD SCORPIO
89 Scorpio 2.01 CL Kat. 198.000
88 Scorpio 2.9 GL. aut. 230.000
88 Scorpio 2.91 4x4
239.000
88 Scorpio 2.0 CL servo 135.000
87 Scorpio 2.41 CL
168.000
87 Scorpio 2.41 CL aut. 167.000
FORD SIERRA
89 Sierra 2.0 CLS
155.000
89 Sierra 2.01 CLS
163.000
89 Sierra 2.01 CL aut. 169.000
89 Sierra 2.91 GL 5 d. 179.000
89 Sierra 2.01 CL S, stv.159.000
88 Sierra 2.0 CL
144.000
88 Sierra 2.0 GL aut. 154.000
88 Sierra 2.0 CL sty.
137.000
88 Sierra 2.0 CL sty.
144.000
89 Sierra 2.01 S, 5 d.
1 .000
87 Sierra 2.01 S
109.000
87 Sierra 2.0 CL, 4 d. 125.500
87 Sierra 2.8i 4x4
185.000
87 Sierra 2.0 L, 5 d
105.000
86 Sierra 2.01 S, 5d.
.000
86 Sierra 2.0 1
69.000
84 Sierra 2,3 GL
87.500
FORD ESCORT
89 Escort 1.6 CL, 5d. 121.000
89 Escort 1.6 GLS, 3d. 119.000
89 Orion 1.51 CL
121.000
88 Escort 1.6 CL, 3d. 112.000
88 Escort 1.6 Nordic
98.000
87 Escort 1.4 CL
74.000
85 Escort 1.6 LX
58.900
83 Ford Escort 1.6 L aut. 39.000

FORD FIESTA
89 Fiesta ill CL, 5 d.
96.000
89 Fiesta 1.11 CL
91.500
88 Fiesta 1.1 C
77.000
88 Fiesta 1.1C
72.900
85 Fiesta 1.1 Bravo
61.000
FORD GRANADA
84 Granada 2.3 L Jub. 84.000
84 Granada 2.3 L Jub. 79.000
83 Granada 2.8 L aut.
88.500
83 Granada 2.3 L. Jub. 77.000
ANDRE
88 Escort Express vare 55.000
87 Mercedes 280 FE
250.000
86 Toyota Dyna 100 Last 53.500
86 Honda Accord EX 129.000
86 Suzuki SJ 413, 4x4 36.000
86 Peugeot 309 GL
Profit
54.000
85 Isuzu Trooper vare 55.000
85 Transit 2.0 vare, Jub. 48.500
85 Toyota Hi Luxe 4x4 52.500
83 Honda Civic
30.000
83 VW Polo sty. Formel E 89.500
82 Mazda 626
35.500
Dette er bare noen eksempIerâ várt gode utvalg.
VU FAR:
GINIft fmans i Ford-Credit.
Markedets beste bruktbilgariU.
ItII 2 in iwhilgavantio
Pa bmkt Ford

Apuiir 9-17, T0R8flAI T1 18
LøRDAG:rYEoILnEBI.uoauuicursTyfte-14
FOLLOS STØRSTE BILLEVERANDØR

FOLLO AUTOCOI
FORDSENTEREI KJEPPESTADVN. 30, SKI -TLR 870760
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Kjempet *130 i for selvstendi*ghet
Det er mange kurdiske flyktninger i Norge - politiske flyktninger godkjent av FN. De kommer fra
Iran, Irak, Tyrkia og Syria. Kurderne hadde fram
til 1945 sitt eget land -Kurdistan. Etter andre verdenskrig ble landet delt i fire og kurderne bor i dag
i grenseomrâdene til disse fire landene, undertrykket og forfulgt. Hovedârsaken til at landet ble splittet opp var olje.

Anne-Grete Lossius
Kuleci er en av de mange
Irakiske kurdere som er kommet til Norge. Han kom til
Flateby i mars i tr etter mange
Ar pa flukt. Han var en av de
mange som kjempet for at kurdeme skulle fá tilbake sitt land
og sin frihet, men matte til sist
gi opp og flykte.
Kjempet for selvstendighet
Det er 25 millioner kurdere I de
fire landene som delte
Kurdistan mellom seg, med god
hjelp fra England og andre
vesteuropeiske land. Kurderne
har I tredve Ar kjempet for a fâ
tilbake sitt eget land.
11970 ble det en liten bedring
for de irakiske kurderne. De
fikk benytte sitt eget sprak, fikk
kurdisk fjernsyn og egne skoler.
Fire âr senere ble de kurdiske
byene i Irak angrepet av det irakiske regimet og harde kamper
pagikk i lang tid. Irakerne var
den gang svakere eon nâ og det
var nre pa at de matte gi etter
for kurdernes krav om selvstendighet. Irak fikk da istand en
avtale med Iran og Algerie som
gikk Ut pa a undertrykke den
kurdiske befolkning, og til
gjengjeld matte Irak gi fra seg
landomrader i Persiabukta til
Iran.
Motstandsbevegele
I midten av syttitallet hadde de
Irakiske kurderne bygget opp

en solid undergrunnsbevegelSe
- Partisaneme.
- I Kurdistan var det flerpartisystem, og disse partier eksisterer fortsatt, men de er forbudte.
Partisanerne ble ledet av
Sosialistpartiet og partiets folk
i byene skaffet mat og medisiner til de mange tusener opprørere som hadde tilholdssted i
fjellene. En av de første oppgavene Kuleci hadde var a samle
inn penger til undergrunnsbevegelsen.
5000 drept av giftgasser
Kurdeme har fatt frigitt noen
omräder, men det hjelper lite.
Det Irakiske regimet har flere
ganger angrepet disse stedene
med kjemiske vâpen, og mange
mennesker er butt drept. 11988
ble 5000 mennesker drept i et
slikt gassangrep. —Vi har bedt
om hjelp fra supermaktene, sier
Kuleci, hjelp mot det rasistiske
irakiske regimet, men i stedet
har hjelpen gatt til Irak.
Kjemiske vâpen er kommet fra
Vest-Tyskiand, og andre vâpen
kommer fra Sovjet. Det er de
kjemiske vâpnene som har
svekket oss, sier Kuleci, og ban
forstär ikke hvorfor vestmaktene har hjulpet Irak som har
brutt alle intemasjonaie avtaler.
Hjelper Kuwait
—Det irakiske regimet har butt
sterkt fordi de bar benyttet kjemiske vapen mot oss, sier
Kuleci, og legger til at den

Kuleci, bakerst til venstre, sammen med noen av sine kamerater i rnorstandsbevegelsen. Bildet er tatt i
fjellene i Kurdistan, nd ti/h Ørende Irak. Pere av personene pd bildet er dØde.
kurdiske befolkningen aldri har
fâtt hjelp. Han stiller et stort
spørsmalstegn ved at hele den
vestlige verden nâ er sa opptatt
av a fA frigjort Kuwait. —I
Kuwait bor et fAtall mennesker
i forhold til oss kurdere som
teller rundt 25 millioner mennsker. Hvorfor hjelper ingen oss
til a fA tilbake vart land? Er det
befolkningen de tenker pa i
Kuwait eller oljeressursene?
Dette er spørsmãl Kuleci stiller
seg.
—Vi vii fortsette a kjempe for
demokrati og frihet, sier
Kuleci, og legger til at han ikke
kan vende tilbake fØr Kurdistan
igjen er butt selvstendig. —Jeg
vii bli henrettet vender jeg tilbake, avslutter han.

Kuleci fra Irak forteller sin historie:

0
Ha'per folk forstar

Kuleci er en ung kurder pa 29 är. I mars i Oar kom
han til Flateby etter over tre fir pa flukt. Med fare for
sitt eget liv har han fra han var 20 fir gammel kjempet mot det fascistiske regimet i Irak for a ffi frigjort
sin befokning og sitt land -Kurdistan. I oktober -87
matte han og mange andre kurdere flykte Ira landet
etter utallige angrep fra det irakiske regimet.

Anne-Grete Lossius
Kuleci føier at flyktninger ikke
blir godtatt av det riorske folk.
Han vii derfor fortelie sin historie, og hAper at bedre informasjon vii fØre til bedre forstaelse
og aksept.
Kuleci gikk pA lrersko1en i
Irak i begynneisen av 80-tallet.
Han var aktivt medlem i det
kurdiske forbudte sosiaiistpartiet og han startet sin motstandsaktivitet med a skaffe mat og
annet utstyr til undergrunnsbevegelsen, Partisaneme. —Alle
som var aktive i dette arbeidet
gjorde det med fare for sitt eget
liv, forteller Kuleci. Han vii
ikke stA fram med fuilt navn i
avisen for som han sier, —det er

ikke helt trygt noen steder.
Det er motstandsbevegelser
bAde i Irak, Iran, Tyrkia og
Syria, som i sin tid deite et belt
land med 25 millioner innbyggere mellom seg -Kurdistan.
Tortur
Kuleci forteller at mange av
hans kamerater er dØde, og
mange en arrestert. —Fengslene
i Irak er rene torturkamre.
Fangene blir brent i ansiktet og
pA kroppen med strykejern,
negler og øyne blir fjernet og
andre former for tortur benyttes. Mange er butt sterile. En
annen form for tortur som blir
benyttet er A stenge fangene
inne i et rom som er en halv
kvadratmeter stort, uten mat og
uten A kunne legge seg ned.

Dette forteller Kuleci.
Mange drept
11983 ble de fleste av undergrunnsbevegelsens folk i byene
arrestert. Resten matte flykte
opp i fjellene til Partisanerne. I
fire Ar ievde og kjempet Kuleci
sammen med Partisaneme.
11986 ble de angrepet av irakiske jagerfly og mange ble
drept og sâret. Kuleci van en av
de som ble skadet og var meget
syk ito mAneder. Men han fortsatte aiikevel a kjempe. —Mitt
land, Kurdistan, var et demokratisk land.Vi mA fortsette A
kjempe for a îa tilbake vart
land - for demokrati og frigjøring av vArt undertrykte
folk, sier han.
Matte gi opp
11987 ble det irakiske regimet
for sterkt for Partisaneme blant
annet pA grunn av utallige gassangrep. De fikk ikke lenger
kontakt med folk i byene, og
hadde til sist ingen ting A leve
av.
—Vi matte flykte til Kurdistan i

Kuleci kom til Flateby i marsmdned. Han er irakisk kurder og har
kjempet siden han var ganske ungforfrigjøring av sitt land Kurdistan.
Tyrkia, sier Kuleci. Her fikk Kuleci, og tilføyen at han vii
han hjelp av T'rkiske kurdere bli henrettet i Irak.
og fikk kontakt med FN.
Forenede Nasjoner har aksepHAper folk forstâr
tert Kuleci som politisk flyktKuleci bar bodd pA Flateby I et
ning.
Ijuni -89 kom en norsk grup- halvt Ar nA. Han bAde snakker
pe til Ankara, som Kuleci opp- og forstAr litt norsk. Han føler
holdt seg i, og han fikk lovna- at han ikke blir godtatt av det
den om a komme til Norge. norske folk og ønsket derfor A
Etter ni mAneders venting kom fortelle sin historie. —HAper
folk lesen dette og fonstAr, sier
ban til Flateby.
han. —Jeg vil gjeme ha kontakt
Familien spiittet
med nordmenn, og jeg tron at
det kanskje er mangei pA inforKuleci bar ingen familie i
masjon som gjØr at folk unngAn
Norge. Han har en bror som han
fAtt politisk asyl i Canada og en
oss.
bror og mor som bor i Irak.
Han tilføyer at han er glad for
Han has nylig fAtt beskjed om
at ban fikk komme til Norge.
at hans sØster er henrettet etter
—Norge en mitt andre fedneland,
politisk virksomhet I Irak.
sier han, og ban hAper at han en
dag kan íA gjort noe til gjeng—Jeg kan ikke neise tilbake fØr
vi fAr et nytt Kurdistan, sier
jeid for all hjelp han has fArt.

Jinttt

Lang natts ferd mot
en bedre avis

TOTAL-BYGG A/S
Aut. entreprenør

Furuveien 31, 1911 Flateby
GRUNNARB. - GRUNNMUR
ENEBOLIGER - TILBYGG
TEGNING - PROSJEKTERING

Be om tilbud
TIf. (09) 92 85 81
Mobil: 094 18939
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SKINNSENTERET I MYSEN
Momarkedets
((Godbiter))
tilbys til samme priser sâ lenge lageret rekker.
Ca. 150 stk.
dame- og herrejakker selges fra kr
990 - 1590.- uansett førpris
H ER RE
Røyken Jigger tungt over lokalet. Kaffetrakteren putrer og klokken nrmer seg midnatt. Diskusjonen er
heftig og ender til tider i full krig. Verbal krig. Bailer
kastes I luften. Steiner snus. Her skal ingen mark stã
upløyd. Det er arbeidsmøte i Vignett.
Lisbeth WiHe

Det jobbes ph spreng. Dagen
for den ekstraordinre generalforsamlingen nrmer seg
med raske skritt. Spenningen
i redaksjonen Øker i takt med
nedtellingen. 18, oktober vii
hovedaskjonerene avgi sin
dom. Forst da Or man vite
om snuoperasjonen har
bevist at avisen har livets
rett.
Kritisk mote
Det var ingen munter Arsberetning styret la frem for
generalforsamlingen i mai. Et
underskudd ph 180.000 kaite
ikke ph de store smil blant
hovedaksjornerene. Det gjorde heller ikke forsiaget om A
selge eller legge ned avisen
med virkning pr. 1. juni. I
steden samlet de seg om A la
styret utarbeide et forsiag til
videre drift i iøpet av en fire
mAneders periode. En drift
som skulle vise at det var
mulig A drive med overskudd
Snuoperasjonen igang
Styret, bestAende av leder
Erik BrAthen, Willy Østnes,
Jorunn Buer, Tore Busengdal
og Lillebeth Mortensen, Arne
Gundersen og Hovel Heiaas,
i samsvar med representanter
for de ansatte og redaksjonen
tok ph seg utfordingen med
A snu avisen. I tillegg bie
Erik BrAthen ansatt som konsuient for avisen en dag i
uken. I en samtale med Erik
BrAthen ha vi ham redgjøre
for hva som konkret har

kommet Ut av det arbeidet
som har vrt nedlagt de siste
fire mAnedene.
Inntekstsiden forbedres
-Vi har i frste omgang sett
ph inntekstsiden, forteller
BrAthen. -Vi har etablert et
saigsnen og til tross for at det
har vrt mange skjr i sjøen
under dette arbeidet, ser det
nA Ut til at brikkene begynner
A falle ph plass og at vi nA ser
virkningen i form av flere
annonser.
-Vi har videre utarbeidet nye
inkassorutiner i organisasjonen, som gjØr at vi fAr inn
pengene raskere og som igjen
gjør at vi Or en bedre likviditet. Vi har tatt for oss regnskapsrutinene for A fA en
bedre oversikt over den
løpende økonomien slik at vi
kan endre kursen tidligere
enn fØr. Det er ogsA utarbeidet en oragnisasjonspian, noe
som ikke har eksistert her
tidligere og en av medarbeiderne vii i den forbindelse
erstatte styrets piass som
daglig leder. Planen vii
forøvrig settes i kraft etter
generalforsamlingen, sierErik
BrAthen.
Vignett i fly frakk
Men man har snudd ph flere
steiner. For A høyne det faglige nivAet i avisen skal de ulike medarbeiderne kurses i
avisenverdenens abc.
I redaksjonen er man i full
gang med ukentlige møter for
A utarbeide en strategisk plan
ph hvordan man skal lage en

bedre avis. Her tar vi for oss
alt fra lay-out til redaksjonelt
innhold og vaig av aktulelt
stoff. Med oss ph teamet har
vi fAtt enebakkingen og
redaktor i nringsIivets ukesavis Apropos, Kjetil Aambo,
som fagkonsulent. Resultatet
av dette arbeidet, vii leserne
kunne glede seg over ailerede første uken i november.
Da kommer nemlig Vignett i
fly frakk.
-Hva skjer etter den 18.
oktober, BrAthen?
-Vi vil fortsette arbeidet der
vi slapp. Følge opp kursing.
I forbindelse med "Vignett i
fly frakk" vil vi ogsA sette
iverk en aktiv abonnementskampanje. Vi vil sette opp en
rekke tipskasser rundt om i
bygda som vii gjøre det lettere for folk med noe ph hjertet
A nA oss. I det hele tatt følge
opp det arbeidet som vi har
pAbegynt i løpet av snuoperasjonen.
-Se du optimistisk pA avisens fremtid, BrAtheri?
-Ja, jeg ser svrt optimistisk
ph fremtiden. Det skyldes i
hovedsak tre ting. Det er et
prosjekt igang for A gjøre
avisen mer proff, som jeg har
stor tro pA. Det skal innføres
EDB-utstyr ph kontorsiden,
som effesktiviserer arbeidet
her og sist men ikke minst
det ser ut til at annonse-inngangen er Økende.
-Tatt i betraktning den korte
tiden vi har hatt ph oss under
denne snuoperasjonen vil jeg
berømme to grupper for den
inflsatsen de har gjort. Staben
og styret. Uten den ekstrainnsatsen disse har gjort,
hadde vi ikke hatt et Vignett i
dag, avslutter Erik BrAthen.
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DAME:
MOTEAKKE, kort

PELSKAPER:
BLAREV
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APNINGSTIDER:
Hverdager 09.00-16.30
Torsdag
09.00-19.00
Lordager 09.00-14.00

GRATULASJONSKUPONG

La bygda ta
deli dine
sma° og store

Send
gjerne med
bilde

gleder
Gratulasjonen gjelder:
Navn
Adresse:

Postnr.Isted:
VAr adresse: Vignett,. Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonene ma vre oss i
hende senest mandag ki. 12.00

Ur wtt
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Mister vrakpanten
Fra første oktober vii ikke Egil Svarthoel ienger fã
vrakpant for biler som blir ievert til Enebakk
bilopphogging pa Nyeng. Det er fyikesmannens mujøvernavdeiing sow, nã setter hardt mot hardt i en
sak som har strukket seg over to ãr.

Lisbeth Wille
Det er representant Jens
Hersberg ved fylkesmannens
miljøvernavdeling som opplyser dette til Vignett, etter at
siste frist for a innfri kravene
til vrakplassen gikk Ut
begynnelsen av denne maneden.
Ny frist
Hersberg opplyser at det
ikke foreløpig vii bli snakk
om a bøtlegge eieren, men at
han skal ha fâu en ny first pa
seg til 15, november for a
innfri de kravene som er stilit
til plassen.
—Dersom kravene ikke da er
innfridd, ma Egil Svarthoel
belage seg pa a betale et
forurensningsgebyr pa rundt
1000 kroner dagen, sier Jens
Hersberg.

Kritikkverdige forhoid
Det er nä to âr siden fylkesmannens miljøvem-avdeling
anbefalte
overfor
Miljøverndepartementet at
eieren Egil Svarthoel, skulle
fratas konsesjon pa driften av
Enebakk Bilopphogg pa
Nyeng. Folk fra fylkes-mannens miljøvernavdeling var
da pa befaring i omrâdet og
fant forholdene under enhver
kritikk.
Kommunal interesse?
Eierne er bl.a. butt pâlagt a
skjerme plassen med et plankegjerde mot veien, kjøre
bort batterier og annet miljøfarlig avfall, samt sette opp
toaletter. Etter adskillige frisFra 1. oktoher vi! ikke Egil Svarthoel lengerfd vrakpant for biler som blir levert Enebakk bilopphogging
ter, har dette enda ikke butt
p1 Nyeng.
gjort.
Sigmmund Lislevann ved
noen driver plassen.
jengelig for kommentarer sist
fristene fordi
fylkesmannen har tidligere
'raus" mederinteressert i at
uke.
uttalt at man har vert sAvidt kommunen
Eieren selv, var ikke tug-
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lokale vapinefophandlep
Har du pipeproblemer?
Gamle piper blir som nye!
Dârlig trekk fukt sprekker i rokløpet etter
pipebrann? Vi kan bygge opp din gamle pipe som
ny med den patentsokte Icopal Repex-metoden.
En rask og rimelig metode.
-

-

SCAN

Produsent: AS Fjeldhammar Brug
HUSK: Vi er en autorisert Repex.ekspert

Peissenteret med erfarne peismurere
Gâr du med planer om peis, sá kontakt oss. Vi tegner, utforer konsulenttjenester og tar hjemmebefaring GRATIS. Faste forhándspriser
og arbeidet utført til avtalt tid. Og med over 30 árs erfaring skulle du
vre sikret et forstekiasses resultat.

For 4.450,-

For 10.650,-

PQOUC1ON
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1w

iL NA

3000.

PEISSENTERET AS
Stromsveien 102, 2010 Strommen. Telefon: 06/81 42 30

APNINGSTIDER: Mand.-fred. 9-17. Torsd. 9-19. Lord. 9-13
POSER PEISUTSTYR OVNER OLJEKAMINER
OLJELOFTERANLEGG AUT. INSTALLATOR
I
—

—

—

—

LANG FAGKUNNSKAP-VAR STYRKE, DERES TRYGGHET
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ENEBAKK HANDEL — HANOVERKM DC
INDUSTRIFORENING PRESENTERER
Jan Biepkeland
Alt i snekker og bygningsarbeider
utføres raskt og rimelig,
gjerne til avialt pris!

Bygg- og Tomrermester

Kontor: 021571055 - Mobil: 094/24016
Privat: 09/924529

IVAR KRISTIANSEN

Tunbo - 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 43 43

Koritor: St. Halvardsgt. 33 - 0192 Oslo 1

Jan M. Johansen
AsHEIM SERVICE
v/TERJE VERNANG
Kjelerensing - Brennerservice.
Brannsyri
- Brannvern
Parafinovner - økonomimlinger
Varm eko n S ul e nt

ASHEIM 1912 ENEBAKK
TIf.: 019192 71 08

Lunds Mating
og Tapetsering NS
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
lIt. 92 63 81

Helgesensgt. 12
GrUnerlokka
lit. 02/38 51 73

BJORNAR ED VA RDSEN

Mur, puss,
peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

BARN
HAR
RETT
...BESKVTTELSE
OG OMSORG
Vr med pa a gi barn som
lider urett en bedre hverdag
og en tryggere framtid.
Bli REOD BARNA-FADDER
dii ogsa! Det koster deg
bare kr. 3,30
om dagen.

Diverse respriser og medaijer i 1990

I>'

Fjellsprengning as

Graving - Sprengning - Transport
1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 49 20

Eiendomstakseri ng
Jeg ønsker a bli Redd Barna-fadder.
Send meg informasjon om Fadderordningen, og blankett for pámelding.
NAVN:

Tømmermester - Takstmann

Kjell Tofte

MNTE

Revefaret 21 - 1914 Ytre Enebakk
TIt. 09/92 44 11

ADR.:

Guilmedaije i innramming i 1989

(A

Hàkon Randem

Flateby - tlf. 92 80 80

Galled - innramming

SVENSKA MASSAN
THE SWEDISH EXHIBITION
CENTRE, GOTHENBURG
Posthoks 2. N-912 Enebakk
Dehli
Telefon (09) 92 71 09 - Privat (09) 92 65 09

.SKOLEGANG OG
UTVIKLING

TIf. (09) 92 89 39

Galleri Nygàrd

Representant I Norge for

TIL
LIV OG HELSE

• Graving
• Boring
• Sprengning
• Transport
i91 Fateb

Konsulentbistand/Prosjektledelse innen:
- industrie/l markedsfarin.g
- messer og utstiilinger
Consultants:
- trade fairs and exhibitions
- industrial marketing

POSTNR.:

0

REDD BARNA

Postboks 6200 Etterstad
[02 OSLO 6. hf.: (02) 57 00 80

44ENEBAKK SERVICEoo
STYRKER DITT NIERMILJO

SSR Registrert Regnskapsfører

Hovel Helhaas
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Daletjerdingen tlt. 09/92 64 33

Nye
brannforskrifter
Fra september i ár triidte de nye brannforskriftene i kraft. Blant annet
er det nã piibudt i ha
minst en godkjent
røykvarsler, pluss
brannslokkingsutstyr i
alle typer bygg - herunder hytter og fritidshus.
Anne-Grete Lossius
De nye brannforskriftene trAdte
i kraft fra tyvende september i
Ar og er et ledd i brannforebyggende tiltak som i disse dager
settes ut i livet. Brann er butt et
stort problem i dagens samfunn, og de aller fleste branner
som krever menneskeliv oppstAr i hjemmet. Fra 60 til 80
personer dør hvert Ar av branner oppstAtt i boligen.
Mud om røykvarsler
De aller fleste av de som
omkommer etter brann i hjemmet har sovet "trygt" i sin egen
seng, og ofte er det røykforgiftfling som er Arsaken. De aller
fleste kunne ha vrt reddet hvis
røykvarsler hadde vert innstallert. Derfor er det nA pAbudt A
- ha minst en røykvarsler i alle
typer boliger, iberegnet hytter
og fritidshus.
Verdier gãr tapt
Store verdier gAr hvert Ar tapt
etter branner i Norge. I mange
tilfeller blir bAde hus og eiendeler flammenes roy fordi ikke
slokkingsutstyr var for hAnden.
Derfor er det ogsA kommet
pAbud om innstailasjon av
slokkingsutstyr i alle hjem.
Enten husbrannslange eller
bran n slok kings app arat.
Nrmere opplysninger kan fAs
ved henvendelse til teknisk etat.

Kul;turfest med bredde
Fløyte og heavy metal,
korps og kammerkor,
Erling Enger og barnekunst- Alt sammen
ingrediesenser i en 14
dagers kulturfest I
Enebakk i november!
Vi har forsøkt A legge opp et
program for kulturdagene som
gjør at alle - uansett interesser
og preferanser skal kunne finne
noe som gir inspirasjon og
oppleveise I løpet av disse to
ukene, sier kultursjef Per
Sandvik.
Han fortelier at kulturdagene,
som blir avviklet I tidsrommet
12. - 25. november, liar vrt
pianlagt siden tidlig i vAr, og at
flere
av
arangementene
avvikles i nrt samarbeid med
organisasjonene. I de 14 dagene rnønstringen varer inngAr
ogsA besøk fra vAr vennskapskommune Hammarø En offisieli delegasjon pA 30 personer,
samt en 60 personers stor "kulturforsterkning' skal vre med
pA A gi dagene et ekstra innhoid
Seive den store kulturfesten
med vAre Hammarøgjester foregAr i Mjerha1len lørdag 17.
november. Her er det innledningsvis Iagt opp til et to timers
kulturprogram. Medvirkende
fra Enebakk blir Enebakk
Biandakor, Frisk Luft, Trekkspiliklubben,
Leikarringen
Ignar, Raliaren og Foten
Swingbryggeri. Fra Hammarø
deltar Kammarkoret med solister og Folkedansiaget med egne
musikere. Aftenen avsluttes
med dans til tonene fra de gruppene som bar deltatt i kulturprogrammet.

Det skal bli gjensyn med Vik Musikkteater under barn eteatermØnstringen pa Flateby Samfunnshus. Her i
en scene fraforestillingen "Folk og rØvere i Kardemomme by"

Utstillinger
I løpet av de 14 dagene mØnstringen varer blir det avvikiet
hele fire kunstutstiilinger. Den
frste er en utstiiiing av Erling
Engers - arbeider i Gamie
Denne
Herredsstyresai.
utstillingen blir Apnet 12.
november. Per Ame Øiestad,
som forbereder utstillingen, vii
holde fordrag om kunstneren,
og det blir musikk av Gry
Adolfsen. Utstiliingen vii vere

Eiers ansvar
Det kommunale brannvesen vii
kontrollere at de nye brannforskriftene overholdes, og
aksjoner i form av bøter og
bruksforbud kan bli tatt I bruk
hvis forskriftene ikke følges.
Det blir pApekt at eieren eller
brukeren bar ansvaret for den
tekniske brannsikkerheten i
boligen. Brukeren plikter ogsA
A sørge for at sikkerheten ikke
forringes. SeIv om brannvesenet foretar brannsyn fritar imidlertid ikke dette eier og bruker
for de forpliktelser som hviler
pA dem.
Rimeligere forsikring?
I forsikringskretser diskuteres
det nA mulige endringer av
boligforsikringene. Vignett har
vrt i kontakt med Samvirke
Forsikring som kan opplyse at
det er for tidiig enda A kunne gi
konkrete opplysninger om
saken. Avklaring vii troiig ikke
komme fØr tidligst pA nyAret.
Samvirke har i flere Ar hatt
rimeiigere forsikring pA bygfinger der godkjent brannvernutst r er innstallert.

Apen under hele mønstringen.
Fredag den 16. Apnes to nye
utstiiiinger, som avvikles i
samarbeid med Kunstforeningen. Den første er en
utstilling av bamekunst hvor
bAde enebakkbam og
Hammarøbam er representert
med bilder. Utstiliingen skal
holdes i bomberommet pA
Mjer ungdomsskole. Den
andre utstillingen, som skal
holdes i EK Galled i Ytre-senteret. Her er det mediemmer
fra Enebakk Kunstforening og
Hammarø kunstforeninger som
stiller Ut I fellesskap.
Den siste utstillingen blir i
Herredsstyresalen. Her skal det
stilles Ut en rekke arbeider av
kunstnere i og utenfor Enebakk.
Arbeidene som stifles Ut er gitt
som gave til PrestegArden
Kunstsenter, og de skal alle
auksjoneres boil lørdag den 24.
november. Inntekten skal gâ til
rehabilitering av PrestegArdslAven. Denne utstillingen
avvikles i samarbeid mellom
Enebakk Kunstforening og
PrestegArden kunstsenter. Av
Kunstnere som bar gitt arbeider
til denne utstillingen kan nevnes Anne Lise Knoff, Olav
Thune og Lars R.Furnes.

en av soiistene. Senere pA ettermiddagen blir det korpskonsert
i Mjerha1len med alle skoleEnebakk Janitsjar
korpsene,
og Betel Homorkester som
aktører. Vi tipper at her vii det
lAte sA
sene stemmer I unisont..
Onsdag 21. blir det igjen konsert. Denne gangen med Gry og
Stig Adoifsen. Stedet for denne
konserten er ikke heit i boks
oppiyser kultursjefen.
ennA
Men sApass er sikkert, at det
blir Flateby eller Kirkebygda
som fAr denne konserten.
- I forbindelse med kulturdagene har vi ogsA ønsket A fokusere pA barneteater, sier kultursjef Per Sandvik. Derfor har vi
ogsA iagt inn en mini- barneteatermønstring. Den blir avvikiet
pA Flateby samfunnshus torsdag den 15. Her vii man kunne
oppleve bAde Musikkteateret pA
Vik, Flateby Barnekor med et
syngespili, og dessuten blir det
en overraskelse i form av en ny
forestilling med en gruppe vi
foreløpig ikke vii rope.
Forøvrig skal de yngste ogsA fA
sitt. Bamehagebarna i kommunen vii alle bli invitert til
herredsstyresaien for A se pA
Ballongteateret.

Musikk og teater

De aller yngsre kan glede seg ill et mote med Kjell Matheussen og
..
-c r
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Det blir mye og variert musikk
under kulturdagene.
Fredag 16. november inviterer
ungdomskiubbene til rockekonsert i Mjrha11en. Ca seks lokale rockeband, samt et band fra
HammarØ skal i ilden under
denne konserten. Seive det store trekkpiasteret skal ikke
ropes her og nA, men arrrangørene lover at her blir det snakk
om et proffband med den helt
store susen. Underveis I programmet vii en en rockegruppe
pA 14 personer fra Hammarø gi
en spennende oppvisning.
Søndag 18. november blir det
først konsert i Enebakk kirke
,-n..-1 ,Ima
Ur Vrnmerknr n
harpitetuiiUflhtIa SleiTlert SonY

Pensjonisttreff
Tirsdag 20. november er det
pensjonistenes tur. Da inviterer
kuiturstyret bygdas pensjonister
til Ignarbakke, der Odd Grythe,
Ase Wenzel og HAkon Karisen
vii sørge for underholdningen.
Kuiturdagene yule ikke vrt
komplette om ikke det ogsA bie
invitert til bibiioteket
Aiierede tirsdag den 13. blir
det forfatterkveid der, og med
noe forbehold oppiyser kuitursjefen at det er Jon Eikemo som
vii lese Jacob Sande denne
kvelden.
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Klart for Erling Enger i
Gamle heffedsstyresal
Kulturdagene starter med ãpning av Erling -Enger
utstillingen i Gamle HerredsstyresaL Utstiiiingen skal
henge oppe under hele den 14 dager lange kuiturmønstringen, silk at det vii bli rikelig anledning for
aile til It gjøre seg kjent med kunstnerens arbeider. - I
hovedsak blir det de bildene som er i kommunens eie
som skal stiles ut, men ogsIt enkeite arbeider utlItnt
fra privatpersoner vii bli It finne blant de utstilte
arbeidene, forteller Per Arne øiestad, som forbereder utstillingen i samarbeid med kuituretaten.
I 1987 kjøpe Enebakk kommune inn to Enger malerier, med
tanke pA en permanent Enger-

Per Arne Øietsad forbereder
utstillingen i samarbeid med
kulturetaten

samling. Det var et sterkt ønske
at man pA denne mAten sikret
arbeider av den kjente kunstneren som tilbrakte store deler av
barndom og ungdom i
Enebakk. Og som i sin kunst
eksponerer sA m ye av sine
røter i Enebakkmiljøet.
Lokaliseringen av en slik
samling ble foreslAtt til helse og
sosialsenteret som pA det tidspunkt var under planlegging
som et ledd i utvidelsen av herredshuset. DArlig økonomi satte
imidlertid en stopper for det
prosjektet, men arbeidet med A
fA etablert en permanent Engersamling ble videreført gjennom
en komite, og resultatet ble at
man landet pA en løsning med A
gi Enger-samlingen rom i
kulturformidlingssenteret som
ble planlagt i Gamle
Herredshus.
Etter at kommunen begynte A
tenke i baner av en permanent
Enger-samling, ble kunstnerens familie interessert i dette
arbeidet, og det resulterte i at
Erling Engers sønn i 1988 dukket opp i kommunestyret og
overleverte 10 av kunstnerens
bilder i gave til kommunen.
Disse bildene, sammen med

Entreprise 3, Gran-Harehøgda

Per Nordhagen
innstilt p aO nytt
Etter en lang debatt i
mandagens formannskapsmøte ble det vedtatt nok en gang It inngIt
kontraktsforhandlinger
med
Entreprenørforretninge
n Per Nordhagen AS.
FØr reelle forhandlinger
igangsettes mIt en del
forutsetninger avklares.

Anne-Grete Lossius
Formannskapet vedtok ogsA
for to uker siden A gi anbudet
til Per Nordhagens firma,
men da uten A ha diskutert
dette med Kirkebygden. og

Dette bildet er et av de som ble kjøpt inn av Enebakk kommune I.
1987, og som til deglig kan beskues i herredsstyresalen.

Erling-Enger arbeider som allerede var i kommunens eie, vii
danne basis i den utstillingen
publikum fAr se i midten av
november. Men det vii ogsA bli
overraskelser.
- Utstillingen blir sAledes en
forsmak pA den peimanente
Enger-samlingen scm vii vre
en realitet i lØpet av kort tid.
Oppussingen av Gamle herredsstyresal, som er fØrste ledd
i rehabiliteringen av Gamle
herredshus gAr for fuilt i disse
dager. Enger utstillingen vii
bety en verdig Apning av den
nyoppussede salen, som fraintidig skal gi rom for utstillinger,
sAvel som andre kulturarrangementer, som f.eks. huskonserter
har henvist til to jobber utført
for ti Ar tilbake, og det er
ikke god nok dokumentasjon,
sier Svarthol.

o.1. sier kultursjef Per Sandvik.
BAde kultursjefen og øiestad
hAper at iutstillingen skal bli en
begivenhet som plasserer
Enebakk pA kartet hos et
kunstinteressert publikum. Og
de gleder seg til A kunne presentere kunstneren Erling
Enger, i tradisjonsrike lokaler i
Enebakk.

Mister vi
en lege?
Anne-Grete Lossius
Enebakk legesenter har opp
gjennom Arene fArt tildelt
tumuskandidater gjennom
Fylkeslegen i Akershus.
Denne ordningen stAr nA i
fare for A forsvinne for
vedkommende.
Enebakks
IfØlge kommunelege en,
Torgeir Landvik, er det ferre
turnuskandidater nA enn tidligere, med det resultat at de
fleste blir sendt nordover.
—Vi har vrt sA heldige A fA
en ny tumuskandidat nA, men
etter juhimAned neste Ar mister vi mest sannsynhig denne
ordningen, sier Landvik. Han
har et lite hAp om A fA opprettet en ny fast stilling ved
legesenteret nAr tumuskandidaten forsvinner,
men
foreløbig er yel det høyst
usikkert. Det er ikke tatt
stilling til dette i kommunahe
organer enda sA det gjenstAr A
se om Landviks hAp blir satt
Ut i livet.
—Vi liar i dag fire og en
halv legestillinger. Dette er
lay dekningsgrad sammenmed
andre
lignet
Akershuskommuner. NAr vi
samtidig vet atAkershus-har
lavere legedekning enn flere
andre fylker sA sier det seg
selv at legedekningen her
ikke er av den beste. Dette
uttaler Landvik.

EDButstyr
anskaffes
Kommunestyret gikk mandag
inn for anskaffelse av ekstra
EDB-utstyr i Herredshuset.
RAdmann Bjorn Halvorsen
ser gevinster i A foreta en del
nyinnstallasjoner, blant annet
i form av bedre utnyttelse av
ressurser.

Ytre Enebakk Vannverk som
er likeverdig partner i saken.
Det forrige vedtaket ble av
den grunn annulert, og saken
ble tatt opp til fly behandling
mandag.

Avklares
I det enstemmige vedtaket
som til sist ble fattet heter det
at firmaet Per Nordhagen mA
dokumentere erfaring fra
tilsvarende arbeider. I tillegg
skal underentreprenører godkjennes, og en del andre
forutsetninger mA were
avklart for det inngas kontraktsforhandlinger.

Et lAn fra kommuneskogen
pA 400 000 boner skal finansiere en del av innkjøpet.

Dokumentasjon
Vannverksstyret og teknisk
styre har anbefalt at AS
Veidekke fAr entreprisen da
dette firmaet kan fremlegge
dokumentasjon for tilstrekkehg kompetanse. Nordhagens
firma har ikke dokumentert
tilstrekkelig erfaring fra
tilsvarende arbeider som var
en av forutsetningene for A
kunne godta hans anbud,
ifølge leder av vannverket
Arne SvarthoL :.-.Nordhagen

Første reserve
Som første reserve ble firmaet AS Veidekke innstilt.
Skulle det vise seg at
Nordhagens entreprenørforretning ikke kan vise til gode
nok forutsetninger vii man
inngA kontraktsforhandlinger
med dette firmaet.
Teknisk sjef og vannverket
har fAtt myndighet til a
avgjøre om kravene som stilles til Nordhagen er tilfredsstillende.

Tom Nilsen, SV, var prinsipielt enig i forslaget til
innkjøp, men Ønsket ikke A
investere i slikt utstyr nA pa
grunn av kommunens anstrengte Økonomi. Thorvald
Ungersness, Sp, mente at
kommuneskogens overskudd
skulle benyttes i skogen, og
ikke til innkjøp av EDButstyr, mens APs Magne
Berg mente at kommunen
kunne effektiviseres best ved
A gA til innkjøp av kulerammer.

TED NICOL
Høstens nyheter
far du kjøpt hos

Flatebysenteret
Ogsâ kosmetikk
Solseng
Tif. 92 86 74

'r

jnttt

Fyringsforbudet
oppheves

Den senere tid har kommunens befolkning mottatt varSel
om fyringsforbud dersom ikke takstige anlegges
innen en m.ned etter mottatt
varsel. I brannforskriftene
det henvises til stAr det biant
annet: —PA alle bygninger
hvor feiing av pipe mA foretas fra taket og hvor feieren
ikke Iett kan ferdes til alle
Arstider, eller det kan were
fare for ødeleggelse av taktekking, skal det were
anbrakt faste takstiger.
Forbudet tilbaketrekkes
En stor del av befolkningen
har reagert meget sterkt pA
dette bastante forbudet, og
teknisk sjef Torgils Opedal
har mottatt mange lite hyggelige henvendeiser i denne
forbindelse.
Opedal mener. at skrivet
kanskje var noe uheidig formulert og trekker tilbake det
varsiede
fyringsforbudet.
Men han understreker samtidig at folk mA følge brannforskriftene og anbringe takstige snarest mulig. —Det er
flere grunner til at folk mA ha
takstige. BAde feier og brannfolk skal kunne gA trygt pA
taket. Dessuten kan takbelegg ødelegges, sier han, og
legger til at det er huseier
som stAr ansvarlig skuile det

oppstA ulykker.
Rimelige takstiger
Samtidig med det varslede
fyringsforbudet har Flatebys
befolkning mottatt tilbud om
kjøp av rimelige takstiger.
Dette beklager teknisk sjef
sterkt. —Folk kan fA inntrykk
av kobling, men dette tilbudet har ikke kommunen noen
som heist befatning med, sier
Opedal. Han tar sterk avstand
fra dette tilbudet og understreker at helier ikke brannmester eller feieren har noe
som heist med dette A gjØre.
Opedal har skriftiig bedt vedkommende om A trekke tilbudet tilbake.
Handler pA jobben
Vedkommende som har sendt
Ut tilbud om rimelige takstiger er bosatt pA Fiateby og
heter Ove Nyeiten. Skrivet
er kun undertegnet Ove og
det er jo greit A vite :at vedkommende ogsA har et etternavn. Etter telefonhenvendelse fra journalisten viser det
seg at mannen ikke driver
noe firma overhodet. —Jeg
kjøper stiger i firrnaet jeg
arbeider i og selger disse
videre, sier han, og legger til
at takstigene er meget rimelige. Og det tror vi sA gjerne.
Montro om prisen er med
eller uten moms?

ENEBAKI KOEXUNE
BRAKE- 00 FEIERVEBENET
P1.1. 09-926060

Det henvises til tidligere rundskriv on pálegg on anskaffelse
av takstige for feier. Pa Deres eiendon er dette ennâ ikke
utført.
I byggeforskriftene § 49.333 stAr det anfOrt folgende:
"Raykkanal skal ha tilfredsstillende feiemulighet. Der
feiing skal utfOres over tak, skal det vare forsvarlig
atkomst for feier. 1I forskriftene til "Lay on brannvesen" § 7-9 er det gitt felgende
bestennelser:
"Pa alle bygninger hvor feiing av pipe mA foretas fra
taket 09 hvor feieren ikke lett kan ferdes til alle Arstider
slsggelse av tktekkin;, skal dat
slIer det er fare io
vere anbrakt faste takstiger 09 eventuelt takbrUer av
yang materiale i solid utførelse og med sikker festeanordning. Brannstynet kan fastsette narmere bestemmelser
for disse innretninger.
Er pipen ncr eon 1,20 a over tak, skal den vare utstyrt
med en fast stigeanordning av ubrennbart materials eller
ha feiedor.

De gis en frist pA 1 mAned fra dags dato til A fA anbrakt an
takstige i h.h.t. forskriftene. Etter fristens utlop vii det
blj nedlagt fyringsforbud pA Deres eiendos uten ytterligere
varsel.

-

Faksirnile av skrivet .om er sendt husstandene med varsel om
fyringsforbud.

Behovet for et fritisdstilbud for og etter skoletid er
stort i kommunen. Dersom kulturetaten fir gjennomsiag for sitt prøveprosjekt blant de øvrige etatene, vii et tilbud for barn i 1-3 klasse bli en realitet
allerede fra nyttAr av.

Lisbeth Wille
Det er kuitursjef Per Sandvik
som skisserer prosjektet for
Vignett.
—Det vi Ønsker er A fA istand
et forsøk om et fritisdshjem
1-2 dager i uka, sier Sandvik,
og legger til at dette blir et
rent prøveprosjekt.

Kuiturrelatert innhold
Det som skiller et fritidshjem
fra en heidasgsskoie er at det
ikke har pedagogisk mnhold.
Barna vii i stedet fA et kuitur
relatert tilbud i form av tre,
keramikk, tekstil og musikk
undervisning.
—Vi prover A finne kontakter
i miljøet som alierede driver
med barn, sier Per Sandvik
om undervisningen.

Fritidsklubbeni Ytre
Under prøveperioden vii
man benytte seg av iokalitetene til fritidsklubben i Ytre
Enebakk. Man vii i fØrste
omgang ta sikte pA A gi et tilbud 1-2 ganger i uka, for et
begrenset antall barn. Hvis
prosjektet blir velIykket, vii
man høste erfaringene fra det
og eventuelt utvide tilbudet
til A omfatte flere dager og
andre lokaliteter i bygda.
Sandvik regner at man mA
ta en foreidreandel under
forsøksperioden, men lover
at summen vii bli overkommelig for de fleste.

HJELM ER
RIKTIG,
HODET VIKTIG
A

Satt av 50.000 kroner

Er feieren eliers avhengig av stige, skal det pA eiendommen
finnes egnet stige pA lett tilgjengelig sted.

Terje Vernang
Feiermester

Dersom kulturstyretsfoslag gdr i boks kan etfritidstilbud bli en realitet alleredefra nya"ret.

- Erfanngene viser at fritids
-hjemmene er det tilbud som
det alminnelig sea er størst
interesse for, sier Sandvik.
—Det er videre den formen
for etter-skole tilbud som er
enklest og rimeligst A organisere og drive. Det har wert
gjort forsøk med fritidshjem i
andre kommuner i fylket og
ordningen har kommet swert
gunstig ut. Det viser seg at
alternative former ogsA er
mye dyrere, sier Sandvik.

3

VAP.BEL ON NEDLEGOINO AV FTRTNGBFORBDD

Brannsjef

FrI*tI*dstI*Ibud klart
°t?
pa nyare
0

Teknisk sjef Torgils Opedal trekker tilbake det varslede fyringsforbudet som befolkningen har mottatt
den senere tid. Samtidig tar han sterk avstand fra tilbudet om rimelige takstiger som Flatebyboerne har
mottatt, og understreker at hverken kommunen eller
brannmester og feier har noen som heist befatning
med dette tilbudet.
Anne-Grete Lossius

.

Kulturetaten has hittil satt
av 50.000 kroner pA kulturbudsjettet til prosjektet og
hAper de andre etatene er viilige til A bidra med et tilsvarende beiøp.

Gjør Mazda'n høstklar!
Liten service
Stor service

Var pris
1.600,2.500,-

Vanhig forhandherpris
2.500,3.100,-

Kun personbiler

—Det vi Ønsker er A fA istand
et tverretatlig samarbeid i
arbeidet med A styrke bameog ungdomssiden, sier Per
Sandvik.

Strømsvn. 87- 2010 Strømmen - TIf. (06)81 86 26
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Enebakk blandakor
formielt stiftet

Kjent Enebakk ?
A'-

Det var rekordstor deltagelse i "Kjent I
Enebakk denne gangen. 68 hyggelige
telefoner mottok redaksjonen I uka som
gikk. Det var nok mange som hadde
Iagt merke til den rode Brostua, som hgger ved Høljebrua mellom Rustad og
Holtop gârd. De heldige vinnerne av
hvert sitt pengelodd ble:
Jon Randem, Dalefjerdingen

Reidun Kristoffersen, Enebakk
Ragnhild Kigen, Enebakk
Her kommer vir nye nØtt. Vet du hvor
dette er, s ring oss pa telefon 92 60 04
innen tirsdag klokken 12:00. De med
riktige svar blir med oss I trekningen av
nye pengelodd.

Enebakk blandakor er nâ en
realitet. Sist onsdag var det
stiftelsesmøte PA Enebakk
ungdomsskole, hvor koret
forrnelt ble stiftet og et styre
og utvalg for a ta seg av driften frern til januar 1991 ble
valgt.
Fra koret startet øvingene i
april har et interrimstyre
bestAende av formann Per
Strandvoll, Torgeir Overland
Tove Øien, Solveig Nss og
stAtt
Viggo Aker Olsen
ansvarlig for driften.
I det nye styret ble Tor
Bergersen valgt som formann, Anne Grete Yttervold
nestformann, Solveig Nss,
kasserer, Sissel Kyrkjeeide,
sekreter, KAre Kjølle, styremedlem, og Kirsti Westlie
Magne
og
Stubberud
Andreassen varamedlemmer.
Videre ble det nedsatt et
musikkutvalg bestAende av
dirigent Wenche Hallan samt
en representant for hver
stemmegruppe. Ellen Karisen
skal representere altene, Ole
Bjorn Skjeseth, tenorene,
Torhild Breiteig Mohammed,
sopranene og øystein Moholt
bassene.

Koret skal som seg hør og
bør i festlige lag ogsA ha en
festkomite bestAende av fern
medlemmer. Her skal Bodil
BØrli, Judith Westlie, Odd
Lillejorde, Hilde M. Brimsøy
og Rigmor Bruvoll sørge for
seiskapelighetene I koret.
Som ordensmann ble Ase
Solberg valgt, mens Grethe
Dihle og Magne Berg skal
vre revisorer. I valgkomiteen frem til neste ArsmØte sitter Agnes Kjølle, Ella Wenli
og Johan østby.
Koret har allerede hatt en
rekke opptredener, og vii nok
ogsA markere seg innenfor
bygdas rnusikkliv i tiden fremover.

GLASS

AlItid aktuelle nyheterfra de ledende leverandorer!
Vi lytter til kundenes ønsker!

ALTTIL
5myker igod't utva[g
Utstyr og reiQvi..cita

NYHET! - NYHET! - NYHET!
Spenn.e rule former i ny kptCekcjon
av bett&cpenner

LORD

HADELAND

KR YS TALLEk

SØker du en
spesiell gave?

Borg garden
A. Tidernandsgt 12
2000 LILLESTRØM

Velkommen
til en hyggelig
handel

Ønsker du
gode rdd?
CLAIRE

HAD ELAN D

Tif (06) 81 11 05

GAVEBUTIKKEN I SYDBY'N - GAVEBUTIKKEN I SYDBY'N - GAVEBUTIKKEN I SYDBY'N - GAVEBUTIKKEN I SYDBY'N

ENEBAKK HANDEL - HANOVERK= 0 '
C

3YGG- OG TOMMERMESTER

Per- Erik Ostlie as

Synnove Finden

1914 YTRE ENEBAKK - TIf.: (09) 9243 40

.din tokale byggmester
smimolr=121.11
I I•U

osteprodukter

.e

Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjokken

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

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

GlamO
ovner c
avf

I

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER

Glamox 200

OG GULVBELEGG

E
H
H
I

varmeovn.
Eneste med

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

10 6
0 rs
garanti.

VERDITAKSTER - LANETAKSTER - SKADETAKSTER

Et forfriskende

Tømmerm. -/ingeniør

SIC VART SUNDE

TILB'U0

MEDLEM NORGES TAKSERINGSFORBUND
FJELLVN. 23A
1914 YTRE ENERARK

TLF. KONTOR/PRI VAT: (09) 9247 15
AUT. MOBILTLF.: 094 30473

ROMA MINERALVANN III FABRIKKPRIS
OBS: Here typer med Iavt kaloriinnhold

Var enestãende kjøttavdeling
har alitid gode tilbud pa
ferske kjøttvarer.
Du blir hjulpet av vãre dyktige
og vennlige medarbeidere.
Komogse!
Det er moro a handle hos oss.

(c

ROYAL CROWNCOLA

7
1/2-liters
f laske
APNINGSTIDER
mandag- fredag kI

10- 18
10-19
0-15

BJERKEDAGLIGVARER
1911 FLATEBY - TIf. 92 84 95

91 9
k19"1 5

Iørdag

APNINGSTIDER:
Mand. - torsd.
Fred.
Lord.

+ pant

KARE's-

TORE'S

MAT

Kontakt
,0

191:
EL. INSTALLASJO
OG FORRETNING

DAGLIGVAREML

Ytre Enbakk

111111111
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Flatebysenteret

4(ENEBAKK SERVICE))

(09)

INDUSTRIFORENING PRESENTERER
RENSEL .1/S
afin — Fyringsolje

esel - Smoreoljer
Best.tlf.
924047
isgaranti
tebetaling

HYDRO

*

Norsjo-olje
beste kvalitet.

h
br&JX%r,

i verdenstoppen

Balkongskjermer

Kunder jubler.
Konkurrenter
fortviler
over Brothers
"gi-bort-priser>'.
Fra kr 1890,-

bly- og messingvinduer

(veil. 2990,-)

for friarmet ZIG-ZAG.
Sã Iangt beholdningen rekker.
Mottar service pa symaskiner.

•
•
•
•
•

Extension table
converts sewing machine
from a tree arm to a fiat bed.

— Norges beste

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

•
•
•
•
•

GE-TE MAPJUFAKTUR
FLATEBYSENTERET, 1911 FLATEBY
hf. 92 83 32

varmethef ales
gfolk

L

Enebakk
Glass

Bildeglass
Speil
Utskjring av dører
Alt av reparasjoner
Henter og bringer

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

fedle Vgatvei

Mur-Puss
Peiser
Flisearbeid

La dine føtter gii ned I en ekte Algarvesko. Myke, deilige og behagelige
med poistret innersàle i ekte
skinn! Algarve finnes
i kvalitetsbutikker.

Svend
Salon
Ma -

Bakkeheim
1911 Flateby
Ttf. 09/92 87 68

r

ke.isioes

H

as A iISbC A.S

4622 KRISTIANSAND
FORHANDLER:

1/)
Qzcczmc
FLATEBYSENTERET
TIf. 09/92 83 74

Apent
Fred
Lord.

10-17
10-18
9-14

lilbud pa vinterdekk!

Demonstrasjon
torsdag
27. sept.
kI. 12-16

Kvalitetsdekk med pigger, piggfrie dekk.
Regummierte dekk til Iavpris.
Be om tilbud pa dekk til din bil!
Rest sommerdekk til <<mini-pris>.
MSJ PLUS 3

WoX

OGRAIIYE S MS-PLUS

i installator.

&terAelL

c4.,L

IEBAKK

,

Ny teknologi, avanserte
monstre og nye gummiblandinger. Velg piggfrie
09 sføysvake UNIROYAL
MS ,4plus 3, eller piggMS-plus,
dekket Rallye
og gled deg til vinterens
snefall!

.

—-

63 00

Snakk med oss — vi kan dekk!

UNIROYAL

QE—"

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby — 09/9281 32

MS S plus

STYRKER DITT NIERMILJB

Ikke la regnskapsføringen din bli
et sjansespill!
Et kvalifisert regnskapsbyra kan tilfore din
bedritt den nodvendige fagkornpetanse ved
tilby tjenestor inn en regn.
A
skap,
okonomi, bodsjettering,
ioxn og planlegging nbr del
gjelder skatt, inveolering.
MW
finansiering, Iikviditetsstyring
og mye mer.

Apningstider:
Mand.-fred. 6.30 - 21.00
Lord. 9.00-21.00
Sønd. 9.00 - 21.00

-"III

E
H

%nebakk
egnskapskontor airs
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk
ItER
Godkjent regnskapskontor

I

Skogsbestyrer 141 a'r
Enebakkmannen Jon
Ungersness gr nã av
eller kanskje riktigere a
Si, skulle ha gatt a' med
pensjon etter 41 ar som
bestyrer av kommuneskogene. Han bar oppnãdd aldersgrensen, men
fortsetter i stillingen I
første omgang fram til
nyttãr.

fire ansatte i kommuneskogen. Mannskap og maskiner
blir innleid for A kjøre Ut
tømmeret. —Enkelte steder
blir det stygt etter maskinene,
sier Ungersness, og legger til
at de rydder og pynter opp
etter endt arbeid. —Det koster
litt ekstra, men det mA gjøres,
forteller Ungersness, og legger til at det er den eneste
mAten A hente tømmer pA sett
Ut ifra et Økonomisk synspunkt.
Hesten er ikke avleggs i
kommuneskogen. —Det er
ikke alle steder maskinene
kommer fram og da er det
godt A ha en hest A ty til, sier
Ungersness.

-

Anne-Grete Lossius
Ungersness er fysisk født i
bygda, nrmere bestemt pA
Ungersness gArd i Ytre
Enebakk. Siden er han butt
boende her, med noen fA
avbrekk. Etter endt mililiertjeneste og skogskole ble han
ansatt som bestyrer av kommuneskogen i 1949.

Overskudd
—Det er viktig at vi steller i
skogen. Det Iønner seg pA
sikt, og skogen skal pyntes
og ikke bare hØstes.
Urn sommeren rydder, tynner og planter vi i skogen og
holder skogsveier vedlike.
Urn vinteren hogger vi ogsA
noe ved, og ellers gâr mye av
tiden med til planlegging av
driften.
—Det er mange Ar siden vi
sluttet med A sprøyte skogen,

Leier hjelp
Ungersness forteller at det er
stor forandring pA skogsdrift
i dag i forhold ill for 40 Ar
siden. Det var mange folk i
blant
skogen den gang
annet mange smAbrukere
som tok seg jobb i skogen
om vinteren for A fA endene
til A motes. I dag er det kun
-

sier Ungersness, og legger til
at de rydder manuelt. —Det er
noe dyrere, men mye bedre.
Dessuten gAr det mye folk i
skogen og da kan vi ikke
sprøyte.
Funnet salong
Folk er stort sett flinke til A
rydde etter seg i skogen sier
bestyrern, men noe søppel
blir det. —En gang fant vi
masse søppel, og adressen til
vedkommende som eide sopla, sier Ungersness. —Det viste seg at det var folk som
skulle ha kjørt søpla pA
GrØnmo for vedkommende
som i stedet hadde dumpet
den i skogen.
Mye rart er butt funnet opp
gjennom Arene. En hel
salong, kjØleskap og biler er
noe av det folk har satt fra
seg i naturen.
Det har wert diskutert om
man skulle gA til anskaffelse
av søppelkasser langs veien,
men de har lett for A bli Ødelagte sA foreløbig er ikke det
aktuelt.
Aktiv mann
Ungersness er nA i full sving

WWQI~ IFS

Jon Ungersness er en aktiv mann. I august ble han wresmedleni av
Oslo og Akershus skogselskap der han har vrt aktivt med de siste
25 dr
med neste Ars budsjett for
kommuneskogen.
Ellers kan han fortelle at en
del av jobben hans ogsA
bestAr i A skaffe juletrr til
kommunens bygg, noe som
er en trivlig jobb.
En aktiv mann har
Ungersness alltid vrt. Han
var med pA A starte Lions
Club i bygda, vrt aktiv
idrettsinann og politiker. Han
er nylig blitt eresmedlem i

Oslo og Akershus skogselskap der han har vrt aktivt
med siden midten av sekstitallet, som styreformann de
siste seks Ar.
Nâr Ungersness en gang
gAr av med pensjon har han
nok A henge fingrene i. Turer
i kommuneskogen vil han
nok fortsette A gA, for som
han selv sier, —det kommer
jeg til A gjøre av gammel
vane.

Arets mobefsafg Pao Strommen.1
Furuskatoll Jeppe
-

B 101 cm

NA

Nyheter fra
Den Internationale Messe
i Danmark

2.890,—

VANNSENG
komplett/king size
-

-

FRA

I o 990, M

Omgdende levering
ermadrass 90x200
NSEN Olympic

2

-

NA

990Y .

Over 30 spisestuer i utstillingen
KjØpmannsdisker fra 2.500,Bokskapfra 5.840,-

NA

9.680,—

Over 1.000 m2 utstilling

Apningstider:
Alle dager
kI 10.00- 19.00
Lordag
kI 10.00- 15.00
Gratis parkering

SALONG 3+2+1

PURUOBLER UPflflSEflGER

Strømsveien 76, 2010 STROMMEN
an an -swr -wataoann.saat.4

-

Telefon (06) 81 8400

lutede/syrede
furumobler
I massivt
treverk
Vannsenger
asean. n.a ..ern,

POW

L ill Strom

LOFSToAD
GAVER OG LEKER

De fleste forretningene i Lillestrøm har søndagsâpent
30.sept i forbindelse med Norgeslopet

STORGT. 23

-

LILLESTRØM TLF. 06-81 4601

Tilbudsdager under
Norgesløpet i Liflestrøm
Iørdag og søndag

Masse Cekre ganli nst ojTer
Spennende monstre og farger.
Gayer for store og smá

TILBUD I LEKEAVDELINGEN

STIKK INNOM OG SE SELV!

Lego og spill ~20%

BJORG'S
BUTIKK

+

v/Pofet. Brøtergt. 1, Lillestrøm
TIf. 06/81 81 17

~50% rabatt
GAVEAVDELINGEN * 20%

mange andre leker ned til

pa alle kasserolter og kaffekjeler

Pene, broderte

PYNTEPUTETREKK

HOVELLAST
TREL4ST 00 BYCCEVARER
LILLESTRØM
Svelleveien 27 TIf. 06/81 1008

m/blonder

'

-

0STmT1LBUD

AW

9
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VI HAR UTVALGET OG
DE LAVE PRISER.

1 000-vis av kvalitëtssmykker i selv og gull

-

SHS
Skandinavisk

pr. m2

orundringsposer
SoIv- og
stâlplettsmykker

Solvplett
utgâtte +
feilvarer til
<gi-bort-priser'>

150,- -300,-

NA4O-

h elsesystem
w.

pr. m2

Várt salg
er Gull verdt
for Deg
CU LLS V ED

pr. m2

Tilbudene gjelder sé Iangt
beh. rekker.
Andre dimensjoner og kvaliteter pa bestilling.

BE OM TILBUD!
All priser ink!. mva. kontant saig
-

:ja 1í 0

Apningstider: Mandag-fredag ...kI. 7-17
kI 7-18
Torsdag
kI 9-13
Lerdag

Rikig kosthold.

9.00-18.00
Lørdag
Sn ndag 14.00-19-00
. . .

San j1evias

TORVET 5 2000 LILLESTROM
-

-

TLF. 08/81 21 09

økt blodsirkulasjon.

ir7

i

Nd har IØstens nylieter stoffer
ogju[ebroclerier trnkgmmet
BERNETTE

3290.-

'S
Stedet for søm og hãndarbeider
Stortorvet Lillestrøm
TIf. 06/81 47 61
-

ALG

GARDINER— DUKER—
.SENGETøY HAN DKL/ER.

Langmoen
Parkett
kr 289,15 rn/rn Elk natur
kr 325,15 rn/rn Ask nalur
kr 3095
15 rn/rn Furu plank std

NYTTESOMMASKIN

=

Ito dager selger VI Ut

Storgt., Hj. Nittedalsgt. 21
Lillestrom TIf. 8112 32

m2

Mod. 420, veil. kr 4.290,- NA KR

XXX

Mestergull

1

..

r, m2

=

NORGESLOP

4

r. m'

Vølund vedkjele for 495,- NA 295.

KUNKR:

I
I

Sj2fl FURUGULV
pr. ml kr 1 80,14i111 rn/rn Standard
20 x 117 rn/rn Standard/økonorni r. m2 kr `1173g73,.
kr
25 x 140 rn/rn Okonorni
p
36,236925x140 rn/rn Standard
p kr 283,25x 165 rn/rn Standard
pr. kr 291,.

*

Oppstramming a' mage og
Iâr med SHS muskelaktivator.
När du skal slanke deg, er det
din kropp det dreier seg om,
ingen andres og intet
gjennomsnitt.

Nár detgjelder gardiner...
HJEMMESERVICE
GRATIS MALTAKING
*
GOD SERVICE
*
KVALITET
*
ALLE PRISKLASSER
ardin bar * S0M
*

Tusenvis av kvinner og menn
har gjennomgâtt SHS-kurs.
Ring og bestill en gratis
prøvetime.
TIf. 06/8197 60:
Man., ons., tors. ki. 11-19.
TIf. 06/91 85 90:
Tirs., fre. kI. 16-20.

Feminin Helseog figursalong
Supmsveien 40,2010 Strømrnen

*

ilVla

Ve/kommen til
Brogt. 10, vis-à-vis kinoen

TIf. 06/81 17 77

~~

'
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BARNEFILMER
EN SPENNENDE OG MORSOM FILM
FOR BARN OG VOKSNE

ROALD DAHL's

DPVNIN
OG DEN STORE

FASANJAKTE N

JEREMY IRONS SAMUEL IRONS
ROBBIE COLTRANE CYRIL CUSACK4
IFS BOKEN FRA

DANNY OG DEN STORE
FASANJAKTEN. Roald
Dahis bestselger har endelig
butt film med Jeremy Irons
og sØnnen Samuel i
hovedroilene. Det er en fortelling om kjrlighet mellom
far og sønn. Danny synes at
faren hans er den mest utrolige og spennede far noen gutt
noen gang har hatt.
En glad film for alle mennesker...Ungene vii uteri tvil
sitte pa kanten av setet under
de mest spennende sekvensene.

DONALDS TEGNE-FILMREVY er satt sammen av
11 forskjellige Disney-filmer,
sâ bli med pa Donald & Co.
Ut pa eventyr!
KAMILLA OG TYVEN.
For dere som nettopp har sett
del

GYtDENDAL

c-

--

DEN SISTE ENHJ0RNINGEN er en fantastisk
tegneflim for alle mellom 5
og 70 âr. Enhjørningen er et
fabeldyr, den ligner en hvit
hest med et stort horn i pannen. Hun lever alene, men en
dag drar hun Ut for A lete
etter sin familie.
Det er ennd noen mdneder
til jul, men vi vii bare nevne
at tradisjonen tro viser vi
den kjente og kjreREISEN
TIL JULESTJERNEN.!

DET LIGGER EN HVIT
MANN I SENGEN DIN
MAMMA! er en varm,
menneskeiig og romantisk
komedie. En hvit framgangsrik bedriftsieder faller pladask for en farget vaskedame
og trosser alle tabuer og
hindre for A vinne henries
hjerte.
Mikkel Gaup med ny spenneçle bamefilm HAKON
HAKONSEN. Om førstereisegutten og hans mange
eventyr og fantastiske opplevelser ute i den store verden.
Opptakene har pAgAtt i
England, Spania, Norge og
pA Fijiøyene.
Filmen Norge venter pd med

Flateby Kino i midten av
november.
Og for dere som ikke fikk
med dere Mikkel Gaups
samefilm VEIVISEREN.
Her er den,- den fØrste
Oscamominerte norske film
siden "Ni liv" i 1957.
Roberto Benigni som moret
oss i "Down by Law" er tilbake. Sammen med Walter
Matthau kan vi godt skjønne
omtaler som en fandeivoldsk
komedie-filmen DEN LILLE DJEVELEN.
IKKE RØR MIN DATTER
Det er ikke lett A were pappa
til en tenAringsjente. Fra A ha
en helt vanlig datter med
regulering, "sunne" interesser
og en kjreste hun har kjent i
Arevis, blir datteren over flatten forvandlet til en skjønnhet. Hun gAr amok. Guttene
gAr i spinn og far gAr fra konDen
stygge
septene!!!
andungen er snart voksen.
Gutta er tilbake i byen,

-

Eddie Murphy og Nick Nolte
i NYE 48 TEStER. En kraftig actionfilm med 18 Arsgrense!
PRETTY WOMAN med
Richard Gere og Julia
Roberts trenger vei ingen
spesiell omtale. Forretningsmannen som etter et tilfeldig
mote med en prostituert
forandrer pikens liv og etterhvert sitt eget!
Anja Breiens SMYKKETYVEN med Sven Woliter
og Kjersti Holmen i de to
stØrste roliene. Det er en film
om en meget spesiell mann
som er kastet Ut i en situasjon
han ikke har kontroll over,inn i en slags "mannlig overgangsalder".
NA som film,-Jan Guillous
suksessroman DEKKNAVN
Helten
COQ ROUGE.
Hamilton er en elegant baron
med rØtter i den svenske
venstrebevegelsen. Han er
opphert av CIA, og tilhører

den militre avdelingen av
svensk
sikkerhetspoliti.
Rykiene gAr i Stockholm om
en nrstAende terroraskjon,
og Hamilton blir satt pA
saken for A oppklare den for
det er for seni..
DØDEN PA OSLO S er av
Eva Isaksen. En film til ettertanke om de oppvekstvilkArene vi tilbyr ungdommen i
storbyen. Viktig film for
bide store og smA.
DICK TRACY med Warren
Beatty, Madonna, Al Pacino
Hoffman.
Dustin
og
Gangsteren "Big Boy"
Caprice har tail over underverdenen, og bare en mann
kan stanse ham nemlig Dick
Tracy...
Har du lest bØkene eiler har
du kanskje fulgt med i ukebiadet Hjemmets føljetong
den senere tid. NA har du
muiighet til a oppleve det
hele pA film. Se tidens mest
fantastiske film- i nye skinnende farger, nemlig TATT

gncft

ECHOSTAR SR-1500 er en mottaker uten motorstyringsenhet for stasjonre sateilittantenner, beregnet pa
A ta ned en sateiiittgruppe med opptil 48 forhándsinnstiite
programmer.
De kiare blidene og den perfekte stereolyden som
ECHOSTAR SR-1500 gir, skyldes at ECHOSTARs ingeniører er blant de dyktigste innen bransjen.
Fá mennesker er kiar over alie de gode radiostasjonene
som sender over satellitt.
Med ECHOSTAF? SR-1500 kan du velge opptii 15 forskjellige lydfrekvenser pr. kanal pa flere forskjellige sprák.

ECHOSTAR SR-1500
SATELLITTMOTTAKER

o KONTANT, 300 PR. MND.

ECHOSTAR SR-4500
SATELLITTMOTTAKER

Du kan se følgende program:
FHmnet
Screen Sport
(kr 195,- pr. mnd)
Eurosport
Pro 7
Lifestyle!
3Sat
Childrens Oh.
RTL
Sky One
RTLV
Sky News
MTV

ECHOSTAR SR-4500 er en multi sateiiittmottaker med
innebygd motorstyringsenhet som beveger antennen dit du
ensker, silk at du kan motta lyd og bilde av høy kvaiitet.
ECHOSTAR SR-4500 er enkei a bruke med sin avanserte
teknoiogi som kombinerer mottaker og motorstyring I en
enhet.

TILBUD EKS. MONT.

De fleste justeringer kan du gjore pa frontpaneiet elier fra
fjernkontrollen til ECHOSTAR SR-4500.

0 KONTANT, 500 PR. MND.
Med motorstyrt an!. kan du
I til!egg Se:
Discovery
TV 4
TV Norge
CNN
Super Channel
+ mange flere
Nordic Channel

Ved kjop av parabol hos 3B har du sjansen
til a se 100 spillefilmer pa 1 mnd.

TV3 + TV 1000 sender i D2 Mac
og koster i tillegg kr 5.990,-.

GRATIS FILMNET

3B

N'ORGES S.TØRSTE
B R U KT-TV KJ E E
1"-1

Be om tilbud pho nesten nye TV Video Stereo
SPAR 10OOmVIS AV KRONER
-

-

313 STROMMEN, STROMSVN. 18
Apent: Hverd.
10:20 Tit 06/80 0880
Lord.
1016
TA1 ,11i~ AVt 0A

313 SKI, NORDBYVN. 21
Apent: 10-17, (19) tors. TIf. 09/87 45 00
Lord.
9-14
-
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RELIGIOSE MUTER
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Onsd. 26.9. ki. 19.30:
Bibel og bonn.
Sond. 30.9. ki. 10.00:
Sondagsskole.
Ki. 11.15: OddleifWahll.
Torsd. 4.10. ki. 11.30:
Formiddagstreff
mlLudvig Karisen fra
Evangeliesenteret.
Velkommen til Betel.

BEGRAVELSESBVRJLER

Ski
13e(.1ravelsesb . r

Kr. 477.200,i gjennomsnittlig
førstepremie.

Det er ingen tvil om at Máltips
er butt en stor suksess.
Alferede det fØrste âret ble
flere nordmenn MItipsmiIionrer, og førstepremien
là pa hele 477.200 kroner i
gjen nomsn itt!

X Máltips!
Overskuddet fra MOltips
gâr til idrett og forskning.

CHRSTENSRUD EFIF

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

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byr
gjennom 60 Ar

&'REDD BARNA
fl! (02)41 46 35

. I/.Sveums
1
01

Begravelsesbyrà
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kontortid:
02/974465-06/841774
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Drommebilen finner du
blant bilannonsene i denne avisen.

Thud pa oljebeis, 12 Itr
Treolje,4Itr

Latex 07 hvit, 12 Itr

1w

4/4.

kr138.
J54w

Meget gode parkeringsmuligheter

W. LUND A/S
Helgesensgt. 12
0553 Oslo 5

Dora, utvekslingsstudent i Enebakk.

Savner kokken og kiberesten
—Fã med atjeg har fátt
en kjempefin ny familie,
smiler utvekslings-studeneten Dora. - Min nye
sØster og jeg er perlevenner allerede og mor fester lapper til alt i huset,
men jeg savner kjresten og kokken hjemme.

Lisbeth Wille
18 âr gamle Dora Batelaan er
fra nord-Holland og fikk som
mange jevnaldrene lopper i
blodet etter at ungdomskolen
var slutt. Studere videre, nei
det kunne hun ikke tenke seg
med det frste, sA hun pakket
kofferten og sane kursen mot
Norge og -Enebakk. Etter
fern uker i landet er hun vel
etablert i familien Kittilsens
hjem hvor mor Grete fester
lapper pa gjenstander for at
hun skal lre seg norsk.
"Dette er et kjøleskap"
—Det er ganske komisk, sier
Dora og fniser, —jeg kan ikke
vAkne en gang uten at jeg ser
en lapp. "Na ser du deg i speilet" er beskjeden et trØtt
ansikt møter om morgenen.
Siden gàr det slag i slag. Jeg
skal dussjjee", sier Dora pa
gebrokkent norsk. "Na eer du
pa vei inn i kjøøøleskapet...
—Men det funker, sier Dora,
som allerede har lrt seg en
god del norsk. —Det er verre
pA skolen, der fAr jeg ingen
støtteundervisning i det hele
tatt.
—Hva jeg synes om Enebakk?
Jo, det er vakkert her. Men
jeg liker ikke bussene, de gas
jo aidri. PA torsdagene mA jeg
vente to timer pA skolen fordi
det ikke gas noen buss,
forkiarer Dora. Hun prater
som en foss og legger ingen
skjul pA sine meninger, som
er sA mange, om sA mangt.
"Sravlebøtte"
—Dere nordmenn er sA reserverte. I Holland kysser vi
hverandre tre ganger pA kinnet nAr vi hilser og det er
ikke uvanlig at gutter og jenter gir hverandre en god
kiem. Men her, her fAr jo folk
panikk bare en snakker til
dem. De skrur igjen munnen,
sier Dora og gjør en bevegelse for A illustrere det hele. sa
bryter hun ut i latter, —det er
kanskje bra for meg, sA fAr
jeg roet med ned liii, hjemme
kaller de meg en "chatterbox" (skravlebøtte).
Ellers fortoner livet for
Dora seg som for de fleste
norske ungdommer. Hun tar
norsk, engelsk , tysk, historie
og gym pA Ski videregAende
og spiller landhockey i Oslo
pA fritiden. —Landhockey er

—Hull er en alle tiders , sier Dora om sin nye norske sØster Hege
Kittilsen.

nasjonalsport nummer to i
Holland, etter fotball, sier
Dora. —Alle spiller det der,
men ingen spiller mot gutter
slik dere gjør det her i landet.

kjresten min. Dessuten
savner jeg kokken var. Maten
i Norge er rar, det er godt
Katthult finnes. Der far jeg
pommes frittes med majones!

Norsk mat er rar
—Jeg tror det kan bli et fint
Ar her, sier Dora,— jeg bar
allerede truffet mange nye
vernier, men jeg savner jo

—Fa med at jeg synes familen
er hyggelig, roper Dora fØr
hopper inn i bilen og hun og
den nye sØsteren spinner av
sted mot en ny heig i bygda.

Fagdag pho N.L.H.
N.L.H.-uka I As og As Iandbrukslag innbyr til
fagdag pa N.L.H.
mandag 22. oktober.
Programmet byr pa foredrag om bi. annet:
Bioteknologi og økologisk landbruk.
Videre er det omvisning og besok pa ulike
institutter.
Dagen kan avsluttes med a se

UKEREVYEN
Nrmere informasjon og pamelding til Enebakk
andbruksIag v/ Ottar Kjus.
TIf. 09-92 41 81 innen 1. okt.

Jinitt

Spydeberg er -stedet
I'

TEBO-SENTER

JOHMAS

Spydeberg
lIt. 83 76 45

har nâ hostnyhetene pa plass

syste7\.

B)

Arbeidsmiljo I $1
heltre for kontor,
skole og hjem

DIN FAMILIEFRISØR
GJOR DEG HARFIN
TIL SKOLESTART
Ring Ashild, Ragnhild
eller Inger-Lise

Princess og Moffin
BOM U LLSSATENG
VeIg
I stort utvalg og div. priser

69.- - 280.-

DALE SENGESETT

1 69.-

2-delt, ord. 279,-

TIf. 83 81 80
Du W12%rabatt
pa kjop av BBB - bokhyller og
veggseksjoner frem til 6. oktober.

VI HAR ALLTID HATT DET BESTE UTVALG I GARDINER, MEN
I HOST SLAR DET ALLE REKORDERI
FLERE HUN DRE NYE PROVER, I LEKRE MØNSTRE OG NYE
FARGER, STAR TIL DIN DISPOSISJON.
Lan med deg hjem og prøv deg fram. Vi hjelper deg gjerne med
râd, máltaking, søm, kapper og oppheng hvis du ønsker. Váre
sydamer er kjent for a gjore et nydelig arbeid.
En del av gardinstoffene I âr er ogsa suverene til a trekke
mobler med.

Tebo
Frisørsenter
Tebo Senter - 1820 Spydeberg

1. etg.
Atomic

CORDBUKSE
herrestr.
beige

Dame
Brandtex

JUMPERE

BUKSE

ass
farger

Masse

Bom.

198.-

275.-

198.-

Svarstad Bok og Papir
Askimvn 6, Spydeberg Torg
1820 SPYDEBERG

SPYDEBERG
Interior & Farve A/S

TIf.: (09) 83 87 00

Mengdep av GODE.filbudl

Na er <<JUVENA>> pa plass I hyllene
Topp utvaig i bijouteri
Masse vesker pa tilbud

Eks:
TEKSTI LTAPETER

Diverse
one ntalskmenstrede

STORT UTVALG

Eks. (140x190)

Nydelige
GULVBELEGG

2, 3 og 4 m bredde
Fra

kr

52.-

pr. m2

Kr 39.

TEPPER

rn

Kr 447.

Spydeberg Parfymeri
TIf. 09/83 75 63 - Tebo-senteret

ESMALtP

VI HAR STARTET
KURSVIRKSOMHET

kr 30,- pr. kveld
Kurvmaling - gipsstøping - maling
Grønlandsperlesøm
kurvfletting - patchwork

idé-cBoden
HOBBY OG GAVER
Askimvn. 6 Spydeberg

A PNINGSTIDER:
man-fro 9-17
torsdag 9 - 19
Iørdag
9 - 14

TI!.

Vi har ellers lave priser pa vegg til veggtepper, maling og ma!erverktøy!
TILBUDSPERIODE 26.-29. SEPT.
PS. Problemer med fjerning av
glassfiberstrie?
Vi Ieier Ut maskiner som fjerner bade glassfiberstrie
og annen <<gammeh> tapet

8389 59

1820 SPYDEBERG. TLF. 83 71 54

ENEBAKK HANnEl — HANOVERK= OG
Rune Bergskaug

T.M. Puss & Renhold

Alt I mur og flislegging

• Daglig renhold
• Oppskuring/Boning
• Hovedrengjering • Tepperens
• Terrassobehandling
• Vinduspuss

EHHI

(09) 92 71 33

Ring oss!

Enebakk HandelHAndverk og Industri-forefling er en rnerings-livsorganisasjon i Enebakk med
84 medlemmer.
Foreningen arbeider for a
ivareta handelens, hAndverkernes og industriens
interesser i Enebakk.
Foreningen har en logo
som alle medlems-bedriftene kan bruke. Den skal
vise at Enebakk er en kommune med srlig mange
servicebedrifter.
Foreningen har inngAtt en
gunstig forsikringsavtale
som
medlemsbedriftene
kan benytte seg av.

Bergskauv. 24
1911 Flateby
TIf. 09-92 83 52/030 12207

Stopesand - Pussesand - Pukk - Subus
Asfaitmasse til veibygging

Bleka Landbruksservice

Sand og asfaitmasse kan hentes ved
Texaco, Flateby
Dag eller kveld - TIf. 09/92 80 42

Reparasjon av traktorer og
maskiner

Ingar A. Bergskaug

Konvallvejen 29
1911 Flateby
TIf. 09-92 87 84— 094 11186

Solâs, Flateby

*

El

ebakk

reiasi

A
S

Slipeverktoy

Tangen bru, 1914 Ytre Enebakk - hf. 92 50 10

Apningstider:
Mandag til fredag 8.00 - 19.00
Lordag
9.00 - 14.00

Foreningen sender en "Fag
og Servicekalender" til alle
husstander i Enebakk ca en
gang pr. Ar.
"Fag og servicekalenderen" gir en oversikt over
alle
medlemsbedriftene
med tlf.nr. og opplysninger
om hva de driver med.

Bjerkesenteret
1911 Flateby

.
B. Pedersen Effi
LANTERN EFABRIKK
BLIKKENSLAGER

Nermere opplysninger kan
du fA ved 5 ringe til:
Halivard Waade 928713
eller Ase Killerud 926239

Svenskerudveien
1914 Ytre Enebakk
TIf. (09) 92 41 89
Mobi!tlf. 030/27 723 eller
persorisøker nr. 096/95 694

TIt. 09/92 89 60
Fax. 09/92 85 74

Masse nytt u gayer
Godt utvalg i blomster
og planter
Blomster
& gayer

Bel7a

Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk, tU. 92 5346

Soiheim Elektriské
Au. ELEKTRUENTREP RENO R
1912 Enebakk

TIf. 92 64 20 - 030I30 193/

Enebakk Radio og TV
Egil Finholt
Saig og service - reparasjoner
TV- og satellittantenner
Telefon 09/92 65 41
Tømmerbrâten
1912 Enebakk

Autoritert bilverksted
Vi henter, leverer, Iàner deg
gjerne en annen bit (kr 100/
dogn ex. bensin) og reparerer din bit raskt og rimelig
med kvalitet.
Gran - Ytre Enebakk
TIf. 09-92 44 14. - 09-92 45 65

II OTTERBECK

I

INDUSTRIFORENING PRESENTERER
010

Didrikson REGNTØY
Markedets beste garanti

Rester av
utgáende farger

.30%

Enebakk

Bokhandel
FlaIebyseterl, 1911 Flateby . Tetefon (09) 92 87 21

Lillo Bil- og
Landbruksverksted
DEHLI GARD 1912 ENEBAKK
TLF. 09/92 62 91

Service til alle

I/I/ill
I t'ui'a
f/I/Ill/Ien
eaiuu i-ii t a.s
Fiatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90

I Enebakk:

OSVALD NORDLIE

TIf. 09/92 46 39 — Mobil 094/27 522

BLIKKENSLAGER

Taks tiger til alle slags tak

RORLEGGERFIRMA

ERIN KIEWAXRO

TIf. 09/92 84 68
1911 FLATEBY

1914 Ytre Enebakk

Tan n leg e

Stein Darre-HaNssen
Flatebysenteret
Tif. kI. 8.00-15.00
Tif. utenom kontortid

Pass go
,, t pa skattepengene!
928739
92 80 31

Kvelder etter avtaie

D. IAGCO!

/
I li ii
La ikke utbetaiingsgiroen bli liggende i skuffen.
La deg heller ikke friste av supertilbud pa
ting du egentlig ikke trenger!
Plassér snarest pengene i ABC bank, og fá
rente pA dem jo for Jo belier.
Hvorfor ikke spare skattepengene i Ar?
Snakk med oss!

OIje og parafin, fyringsservice
ELEKTRO - MEKANISK-VERKSTED
TIf. 09/92 62 94
1912 ENEBAKK

Sparebanken ABC

990

Havreklibrød 15,80
Napoleonskake og
en kopp kaffe

.LINJE9iEIE

00

kr

Velkomrnen

5

.

AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY
r

TRYKKSAKER

tJ II1I flflt1JflLI ..tt1Jhhfl

/

TELEFON
2 8256

- bilreparasjoner
-maskinreparasjoner
- utleiebiler
-dekksalg

OKTOBER-TILBUD
4 stk. VINTERDEKK
til listepris inkluderer
GRATIS FORSTILLINGSKONTROLL
NB: Kveldsápent hver
tirsdag fill kI. 19.00.
Billig diesel fra egen tank.
24-timers fylling.

Kontakt var verksmester
ØYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/92 87 72

NORSK OLJE I TANKENE

J

Kraftlinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Tele Ion 09/9289 90

Nutt-

Savner et
fr1*1*drettSM1*1j 0
Gunnleik Seierstad
Del er mange som i lengre tid
har savnet et skikkelig friidrettstilbud i Kirkebygda.
Friidrett er en alisidig idrett
som alie kan delta i, men da mA
Eif ikke bare tenke fotball.
Hvis man tar seg en tur opp pA
Enebakk stadion sA ser man
stort sett bare en overgrodd
idrettsplass der mulighetene er
svrt fA for friidrett.

Savner ledere
Enkelte husker med glede tilbake 10-15 Ar da friidrettsgruppa i Eif virkelig var aktiv. Del
var et tilbud bAde til de iøpsglade og til de som foretrakk de
mer tekniske Øveisene som
kule, Iengde og høyde. NA har
det imidlertid vrt dødt lenge

S e0

nok, sA hvis det er noen som
har tid og som er villige til A
starte opp igjen friidrettsgruppa, sA er det mange som vii bli
glade.

Elendig bane
Hvis man Ønsker i drive med
friidrett i Kirkebygda og tar seg
en tur opp pA stadion, sA ser en
raskt at forholdene nesten er
hApløse. Lengdegropa er nesten
uteri sand, løpebanen er fullstendig overgrodd, og det finnes
ingen kule- eller diskosring.
Del er heller ingen mulighet for
høydehopp, og tilløpet for
spydkast har aldri vrt der. Del
bør i høyeste grad vurderes A
forbedre friidrettsmuiighetene
nAr gressbanen skal fomyes. Da
vii mange friidrettsinteresserte
sende en stor takk til idrettsforeningen

Martin Seierstad og Mads Ringnes er to av dem som Ønsker seg etfriidrettstilbud i
Kirkebygda

ier over DF1 Enebakks beste lag!
k\
11~10
~11

11\
1
ft
0
1V

Hãndballresultater
fra Mjarha11en
søndag 23.sept.
Jenter 16
Driv -Skedsmo 5 -13
Gutter 14
Driv Haga 19- 12
-

Darner 5.d.
Enebakk Kurland 10-21

Enebakks juniorlag har j or vcert helt suverene i serien.

-

Gunnielk Seierstad
Enebakks juniorlag mA i Ar
kunne kalles Enebakks beste
lag. Etter at laget har møtt 15
forskjelleige motstandere, sA
stAr de fortsatt uteri lap.
Enebakkingene har vrt helt
suverene i serien, og de var
seriemestere lenge for siste
seriekamp var spilt. Da laget i
forrige uke møtte Gardermoen i
siste seriekamp, fikk vi se noe
av det som bor i laget. Enebakk
vant 10 1 etter at laget
fullstendig hadde dominert
kampen.
-

Driv spike godt og vant en kiar seier over DFI

Gunnleik Seierstad
Driv's liiieputter møtte forrige
uke DR pA Mjrbanen. Del ble
en til A begynne med veldig
spennende kamp der Driv etter
hvert ble for sterke. Seieren ble
pA hele 7 2 etter at Driv fullstendig
dominerte
andre
omgang.
-

1.omgang
Driv Apnet sterkt og etter Atte
mm. ledet hjemmelaget 2 0
etter scoringer av Eivind
Eriksen og Kim Thorvaidsen.
Del sA Ut til A bli en lett match,
-

1 .omgang

men i løpet av fire mm. hadde
DR utlignet. Mot slutten av
omgangen tok Drivgutta seg
virkelig sammen, og ledet 3 2
ved pause.
-

Utrolig nok var det bunniaget
Gardermoen som tok ledelsen
etter bare tre mm. spill.
Enebakkingene fikk ikke avs
lutningene til A stemme, og det
gikk 28. mm. for Tomas

-

2. omgang
Driv tok føringen, og etter 10
mm-. la Thomas Sundvoid pA
til 4 2. FA mm. senere var
Driv igjen frempA, og denne
gangen var det Kim
Thorvaldsen som Økte ledelsen.
Driv var fulistendig dominerende og de ga seg ikke for
Tommy Kragh og Eivind
Eriksen hadde ordnet 7 2 til
hjemmelaget.

-

-

Hàndhallkamper
I MjrhaOen

-

-

Sandem skapte balanse i
regnskapet. Siden gikk del stort
sett i ett. To mAl til av Tomas
Sandem, og et av Ketil
Adolfsen gjorde at hjemmelaget ledet 4 1 ved pause.
2. omgang.
I andre omgang var
totalt
enebakkingene
enerAdende. De nrmesl lekte
seg med scoringer, og innen del
var spilt ni mm. av omgangen
hadde Torgrim Torstveil,
Vegard SandAs og Ketil
Adolfsen sørget for hvert sitl.
mAl. Og hjemmelaget bare
fortsatte. Ell mAl av Bjørnar
Tommesen og to mAl av Ketil
gjorde
at
Adolfsen
enebakkingene slo Gardermoen
hele 10 1. Del ble den renesle
oppvisningen til lross for at
hjemmelaget tilsynelalende 10k
lett pA oppgaven. Vi gleder oss
til fortsettelsen for Enebakk's
nye storiag.

C.,

søndag 30. sept.
12.00 J 12 Enebakk Skjetten 2
12.55 J 12 Driv 2- Oppegárd 3
13.50 G 14 Driv Fagerstrand
14.45 J 14 Driv 2 Vestby 3
15.40 G 14 Driv 2- Siggerud
16.35 K 7d. Enebakk 2- Nit.THak. 3
19.00 M 4d. Driv Rmlingen
-

-

SFOS

Old boys
Driv Haslum 28 -13
-

Vet.damer
Driv

-

Stabekk 7 -30

Nordmenn
vant over
780.000
millioner
kroner i
Tipping i 1989
HEIA

NORE'
Er Tipping Norges mest
popuire pengespill? Man
er fristet hI 6 tro det, for
1989 var det i gjennomsnitt
over 64.000 nordmenn som
vant hver uke, og
gjennomsnittlig toppremie 16
p6 ca.kr. 100.000,-.

-

-

TIPPING

1ijnitt

S ei tol
er
seriemeksterne

Tap, men

Sm aO guttmtap
Gunnielk Seierstad
Gunnleik Seierstad
Enebakks Lillegutt I spilte fredag mot Lørenskog pA Vidotta,
og det endte med seier til hjemmelaget. Etter en fin andreomgang ble det 4 - 2 til Enebakk
og nye Rom

men det varte ikke lenge for
enebakkingene utlignet. Spillet
bølget fram og tilbake uten at
noen av lagene kiarte A score.

2.omgang

1.omgang

Enebakkingene gikk hardt Ut
etter pause. Dc presset
Lørenskog tilbake pA banen, og
scone tre mal i løpet av 10
mm. Dermed spilte enebak-

Det var Lørenskog som Apnet
best. Allerede i kampens første
spilleminutt tok de ledelsen,

og styrket sin posisjon som
seriemestere.

Lett match for Driv
Gunnleik Seierstad
Drivs guttelag møtte TrØJBA
hjemme pA gressbanen pA
Mjr, og etter en glimrende
førsteomgang vant Driv 4 - 0.
Driv var i realiteten aldri truet
pA det vAte underlaget, for de
spilte teknisk glimrende og
effektiv fotball. Etter pause ble
det jevnere, men det var sjelden
farlig foran Driv 's keeper.

1.omgang
Driv Apnet i et foriykende tempo, og etter bare fire minutters
spill ga Aslak østvAg hjemmelaget ledelsen. Det var fulistendig enveiskjøring, og Morten
Schoug sørget for Drivs andre
mAl etter sju mm. TrØ/BA ble

Enebakks smAgutt 2 mØtte
serieleder Lørenskog pA Vidotta
lørdag. Det ble dessverre tap
for enebakkingene etter en
ellers fin kamp. Lørenskog vant
5 - 3 etter en jevnspilt andre
omgang.

1.omgang
Det var Lørenskog som tok
føningen fra start. Dc tok kom-

mover. Enebakk hadde bare
sporadiske angrep, og kunne
ikke forhindre at gjestene ledet
4 - 0 ved pause.

2. omgang
Enebakk begynte andre
omgang veldig bra. Knut Hovel
Heiaas sørget for hjemmelagets
første redusering etter snaut ett
minutts spill. Dessverre scoret
Lørenskog to nye ma! for
Enebakk igjen reduserte.
Denied hjalp det ikke at Knut
Hovel Heiaas orcinet sin iredje

Sterkt av Driv

Driv's debut som 4.divisjonlag
endte med sjumAlstap i
Mossehallen forrige torsdag.
Heruif var motstander, og det
laget bestAr stort sett av eldre
spillere som for noen Ar tilbake
var A finne bAde i første og
annendivisjon. Ved pause ledet
de 14- 7, men gjort er gjont, og
laget gikk Ut til andre omgang
med nytt mot. NA hadde noe av
usikkerheten lagt seg, og
andreomgangen endte med uavgjort resultat.Noe We spillere
og trenere sa seg fornØyd med.
Driv er nA det eneste herrelaget
i kommunen. Etter av Eif trakk
sitt lag etter siste sesong har
flere denfra meldt overgang til
Driv, som rykket opp i fjerdedivisjon i Ar. Det er et ungt lag,
som kan fA mange tøffe oppgayen j serien. FØrstkomrnende
søndag er første hjemmekamp,
og muligens seriens verste
motstander. Naboen i sør,
Relingen har i Ar fAtt forsterkfinger i Jan Wangen og KAre
Ohnvik - kjente navn for hAndballinteresserte.
Driv 's lag bestAr av:
Petter Holmen, Morten
Ramdahl, Cato Paulsen, Dag
Trond
Holtop,
Nyborg,
Oddrnund Garden, Knut Jahr,
Glenn
Paulsberg,
Thor
Lindberg Olsen og Kristian
Englund.
gamlekara Odd Guldbrandsen
og Per-Erik Kristiansen.

mØtt høyt oppe og presset tilbake pA banen av et meget offensivt Driv-lag. Etter 17 mm.
laget Morten Schoug sitt andre
ma!, og seks min. senere var
det Aslak østvAgs tur igjen.
Dernied sto det 4 - 0 til Driv
ved pause.

2. omgang
Det var ogsA Driv som begynte
andre omgang best. De spilte
seg elegant gjennom Trø/BA's
forsvar, men problemene IA i
avslutningene. TrØIBA spilte
disiplinert i forsvar, og i tillegg
hadde de en meget god keeper
som reddet laget fra flere
baklengsmAl. Mot slutten dabbet spillet noe av , slik at sluttresultatet ble 4 - 0 til Driv.

Morten Ramdahl hie toppscorer for Driv med fern mdl.
av Erik Kristiansen. Det ble en
jevn omgang der begge lag
hadde flere farlige sjanser, og
ved pause var stillingen 3 -3.

Gunnleik Seierstad
Drivs miniputt 11 Ar møtte lørdag RAde hjemme pA
Mjrbanen. Etter en jevnspilt
første omgang vant Driv til
slutt 8 - 4. Det var med andre

ord en sterk avslutning av
Driv 's miniputter.

1.omgang
Det var Driv som spillernessig
begynte best, men det var RAde
som fikk det første mAlet. Det
gikk imidlertid ikke lang tid for
Driv var i føringen etter to mAl

2.omgang
Etter pause var det Driv som
var det beste laget, og mAlene
strømmet inn bak RAdes keeper. Ikke mindre enn fern ganger mAtte ban hente ballen Ut av
eget mAl, slik at Drivs miniputter til slutt vant 8 -4.

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

EN BEDRIFT I CATENA-KONSERNET

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

Det ble lett match da Driv 's guttelag mØtte TrØ/B.

JJijrntt

TORSDAG 2ZSEPTEMBER APENT TIL KL. 19.00

H-vinduet passer
tit de fieste fasader

Toffere
balkongdor
har ikke jeg
vertbortei...

LA HUSETFA EN
ANSIKT$L OFFING
Sprosseraininer

MICE

Type H

Type. P

DD
ED ED

Type J

Type K

Type L

Type E

nfl
Type I

Hwrv Olsen, innbruddstvt'

Det A skifte vinduer p5 en fasade kan fort bli en fadese.
Vaig av feil vindustype kan ødelegge husets opprinnelige
arkitektur og srpreg.
Verger du H-vinduer, kan du f5 vinduer tilpasset de
fleste fasader, uansett hva stags hus du bor i. f-1-vinduet
finnes i et utall varianter og sterrelser. Dessuten kan du
velge mellom ramme og karm i laminert tre, vedlikeholdsfri
aluminium utvendig og furu innvendig - ether i vedhikeholdsfri PVC.
Skiff fit H-vinduet - og bhi forneyd.

if vinduc4

XlIe Strornmen -BaIkongdører bar innbrudds-sikring
som standard:
• Sylinderlás og ekstra solide
dørhândtak
•
Iukkepunkrer og enveisskruer pa glasslistene
• Ekstra solide hengsler
Med Strømmen -Balkong-

dør er du pa den sikre siden.

STROM EN

FRONTER
Skyvedorsfronter med speil
til skyvedorsgarderober

SWEDOO s MEST EKSKLUSIVE
YTTERDORER HAR GODKJENT
SIKKERHETSLAs, DORHAMMER OG VRIDER
MED I PRISEN
Swedoor's ytterdør har 10 àrs formgaranti.
Swedoor's dører selges av utvalgte
byggevareforhandlere over hele landet.

***

SWEDOOR
3740 Lunde

FRIVA A/S
Oslovelen 1820 Spydeberg TIf 83 74 50

APNINGSTIDER
Man - fred
7.30 - 16.00
Lordag stengt
OBS Torsd 30/9
âpent til 19.00

',),towft
r

Bat og motor
16 fot fjordplast, eldre
modell, selges for kr
5.000,-. Volvo Penta, 9
hk, selges for kr 1.000,-.

MISTET

ENEBAKK KOMMUNE

Fuji kontaktkamera gjenglemt pa Bermerud v/Lyseren 16/9. rlig finner bes ringe 02/26 63 31. Dusør.

Thorud soppellyliplass
Apningstider fra 15. september 1990:

Henv. Of. 09/92 63 39

Bosch-bilalarm
Tyverisikker bil med FGgodkjent alarm. Ferdig
montert kr.2500.- inkimva.
Oppegârd Elektro•Diesel a.s
Trollâsvn.8 TIf. 02- 80 82 83

9itiiG fi

Tirsdager
Torsdager

BOOM to saigs i VàgIia

Driftssjefen i Enebakk kommune

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

Visn. avt, pa tif. 09/92 1111,

Hagen
Revefaret 26
Ytre Enebakk

83— Ford Sierra 2,3 CL

BRUKTBIL
MARKED
87 Ascona 2.0 I
for 92.000,NA 85.000.-

grã metallic, h.feste, s.- + v.-dekk, alarm, 145.000 km.

TIf. 92 47 48 e. 17.00

KJØP BRUKT
LIKE TRYGT SOM
NYTF HOS MITSUBSHI
FO RHAN D LE A NE FO A-

1/2 part av tomannsbolig
pa

Flateby, til leie. Inneholder 5 rom + kjøkken.
Hage. Kr 4.500,-pr. mud. inki. komm. avgifter.
Henv. tlf. 09/92 93 43
Depositu.m.

Granly Grendehus
MITSUBISHI
TOTALGARANTI
Inntit 2 ârs bilgaranti
• Inntil 40.000 km
• 30 dagers bytterett
• Garanti mot
ekonomiske misligheter

Lokaler til mote og kursvirksomhet leles ut.

Henv. Of. 92 62 35

Liten leilighet til lele
Ca. 40 m2 .

Tlf. 92 64 89, 2 dager

BILFORUM
AS
Odalsgaten 29— TIf. 71 82 01
Postboks 188 - 2001 Lillestrøm

Hobbyutstilling -90
M Ik

Stutte til lokale
tratikksikkerhetstiltak 1991
Trygg Trafikk gir støtte til gjennomføring av praktiske og holdningsskapende tiltak til fremme av trafikksikkerheten.
Stette ytes normalt bare til ikke-fysiske tiltak som
kampanj er, aksj oner, demonstrasj oner, konkurranser, utstillinger osv.
Tiltak kan stettes selv om trafikksikkerhetsarbeidet bare er en av flere aktiviteter i organisasjoner,
sammenslutninger, forefinger, lag, rdd og utvalg.
Seknadsfristen er 1. nov. 1990. Skjemaer Ms ved henvendelse til bygningssjefen.

Teknisk etat

Emaijunga bagvogn
lilla, skai, brukt 7 mnd. og Kangol barnesete 0-9
mnd., selges.
Tif. 92 88 75

84/85 Opel Kadett

1.3 S GL
for 68.000,-.
NA 62.000.-

ENEBAKK KOMMUNE

Innvendige mater. - furupanel, strátapet, parkett.
De fleste rom har skrátak rnifarubjelker.
Kjeller 122 m2. Støpte gulv, delvis inndelt.

STUPER

IF

ENEBAKK KOMMUNE

Enebakk kommune

- utdeling av legat

Karl Lund og br. legat

Rentene av legatet skal deles ut til ungdom I Enebakk som skal gjennomgá landbruksskole, fylkesskole, fylkets husmorskole, gartnerlre elier lignende landbruksutdanning.

Sammenslâtt legat

Rentene av Enebakk kommunes sammenslâtte legat
skal deles ut med 1/2 part til pensjonister elier uferetrygdede i Enebakk og 112 part til skoleungdom hjemmeherende i Enebakk, til utdanning utover grurtnskolen.

Thy. Bøhlers legat

Rentene av legatet skal deles ut til bra, evnerik og
virkelysten ungdom, hjemmeherende i Enebakk
kommune, som trenger ekonomisk stette til utdanning i jordbruk, skogbruk og binringer som herer til
disse hovedgrupper.
Soknadsskjemaer/nrmere opplysninger fás ved henvendelse til Fnebakk formannskapskontor tif. 09-92 60 60.
Søknadene sendes Enebakk formannskapskontor,
1912 Enebakk, innen 20. oktober 1990.

Nasjonalforeningen Enebakk Helselag ápner
hobbyutstilling pa Ignarbakke.
Lørdag 6. oktober ki. 10. Søndag 7. oktober ki. 12.
Arbeidene ma leveres fredag etter ki. 17. Det blir
saig av kaffe, kaker, mineralvann. Velkommen.

MTSIJ8JSHI
MOOS

Mopeder og MC!
Alle typer pa lager
Honda,
Suzuki,
Malaguti,
Yamaha

12.00-20.30
08.30-15.30

HEKTNER MASKIN AS

Styret

FELLESMØTE
ENEBAKK HAG ELAG
ENEBAKK BONDEKVINNELAG

ARKENS GRØD%UNNERE KOSTHOLD
HUSK KVELDENS MOTE
Bondernes Hus kI. 19.

Vi har alt innen elektriske gjerder til
hest, ku og sau. Akershus' storste
leverandor av elektrisk gjerdematr.
HEKTNER MASKIN AS
2008 FJERDINGBY -TLF. 06/83 35 00

HOSTTILBUD PA
VANNSKI
Hurtig levering.
Alt I deler og utstyr.
Verksted.

Rune Berg's
Motor & Sport A/S
2010 Strommeri

TIf. 06/81 54 23 - 06/81 54 24
kI. 10-17

ENEBAKK KOMMUNE
Fra 1. okt. d.á. og inntil videre holder Enebakk Sosialkontor stengt
tirsdager og torsdager.
Telefonhenvendelser besvares belier ikke disse dagene. Brukerne oppfordres til a fremme
skrifthige soknader. Nod.hj elp ekspederes
mand., onsd. og fred. mellom ki. 13.00 og 14.00.

Sosialkontoret

Advokatbistand

pmksis
fteA/S
famil1ertrb&ds i:
N
..WES,
..
.. -.- -

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

Xi

VI FREMKALLER DIN FILM
PA

I TIME
TOPP SERVICE

El/ers godt utvalg I fotoutstyr

P. boks 39
1912 Enebakk
Man.-fre. 8-11
ettermiddag:
timebestilling

mjO'

Aski
Fotosenter

HAUGOMSENTERET, 1800 ASKIM

TLF. 09/88 35 90

Tlf:(09)92 79 11
BRØNNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

LANGBRATEN

5. divisjonskamp
AIAGETS
SUPPORTER *
K LU B B
Enebakk - Gardermoen
4LLG
Iørdag 29.9. kI. 15 pa Enebakk stadion.
Denne annonsen er betalt av:
E.I.F.s supportergruppe

VI LEVERER PUMPER
TIL HUS, HYTTE og INDUSTRI

El
flJUI%IG
E' ) PUIVIPEI%1

PRIS
HYTTEPUMPE 40 hr/mm
2760.LENSEPUMPE 120 ltr/min. 2100.LENSEPUMPE 250 fr/mm. kr3495.'
inki. m.v.a.
KOMPLETT VANNVERK MED TANK

BRONNBORING I PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12
JUNG U3KS. senkbar lensepumpe i syrefast materiale, med eller uten floter - bryter,
for kjellerbruk, hyttebruk, svo mmebasseng,
sjevann, bâter, silosaft, mm.
Godkjent av NEMKO.

02/62 08 65 e. kI. 17
61 1247-030/20470
Forhandler av Jacuzzi pumper

TAKSTEINPLATER
med 100 my Plastisol.
Salg og montasje.

Vi bryr oss omføttene dine....
Sth

Kontakt Geir
02/82 18 60
Kveld: 09/92 55 80
eller 09/92 22 34

COMFORTSKO 2300

Tusenvis
av penge
premier

Ekstra
LI haven:
Fontenepumpe
variasjoner i mange

1911 F
TIf. 09/92 83 30. Mobil: 094/96 665. Privat 06/83 93 49

o,' din
ØX'onomi!

0

Eget
vannverk
Hyttepumpe

HE-TO' ROR AIS

(4-71/2)
SVART

mand. - fred. 9.00-17.00
torsd. 9.00-19.00 lord. 9.00-14.00

Lensing
og vanning lensing
Krisetiiteas lekJeller.
som
med
automatkontroii.

For 575,Na

Stremmen
Bandage Ak

0

Graving, sprenging
drenering
utfores av

Strømsveien 61, 2010 STRØMMEN - TIf (06) 81 5698

PER09/92
BAKKENE
43 73

venterpâ deg!
engeIetteriet

FYRINGSOLJE. PARAFIN1

Kjøp vinnerloddene I dag!

.AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Bredholt, Tomter

stole C :I
-reflht

Bruk

!10

ltvef

TIf. 9226 .10
W4,
VARMEKONTO hos TEXACO
Gode tilbud pa vinterdekk

tor dag

Frostvske under halvpris
Varta batterier 20%
ENEBAKK FINA SENTER

X LOTTO.
-

TORE JOHANNESSEN
1912 ENEBAKK - TIf. (09) 926173
Ole Deviks vel 18 pa Bryn - TIf: (02) 64 65 60.
Apningstider: 08-17 Torsdag: 08-19 Lørdag: 10-14

I

atiii
Mitlil

ELEKTROREP

L

Telefon 09/92 62 76
Egli H. Jorgensen
Byggvelen 10, 1912 Enebakk Mobiltetefon 094117467

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol og frys
Kjøleskap kjolerom, fryseskap fryserom
Dag og kveld

Kontakt:
RYTI

-

B0911ng,he, Adv, 00190 A. T09
F/oIt00!en 55. 1914 V/re Enebakk
III 09/925570

Saig

-

-

service og montering

Enebakk
Glass

Galleri Nygàrd

-

Kjøpe eller selge
elendom?

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

EIENDOMSFORM.

Flateby

Galleri

tlf. 92 80 80

Alt / glassarbeid

-

Svein Thorsen

innramming

-

Fjelivn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 9246 13 Mobil: 030/30 339
Ogsà kveldstid
-

Guilmedaije i innramming i VM 198909 1990

RØRLEGGER

BIL

Utsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Audi

Soiheim Elektriské

1800 Askim

SaIg av
meoaljeskap og innrammede akvarellavtrykk

AUT. FLEXTROENTREPRENOR

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

TIf. 92 64 20 030/30 193
-

Erik Kjelgaard

Alt I innramming

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

1914 Ytre Enebakk

-

Kjop din nye el/er brukte bil dos oss.
TIf. 88 16 15

tlf. 92 46 39

-

Mobil 094/27 522

REGNSKAP

A. NILSENS

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

BILSERVICE
TORNERUD
TIf. 88 15

-

KJELL BRENDJORD

Askim

bQkk

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

70

hf. 09/92 63 03
Postboks 24

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele âret!

1912 Enebakk

-

FOPZM

A/S

Eli_AG

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

tlf. 92 63 00

•rrrIr.55r,

-

—

SELSKAPSMAT

FRISØR

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

KR

OIav C. Jensen
i- &SDnA/S

SRR.registrert

-

regnskapsfører
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
-

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

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

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

TRINTO VERKSTED AS III
NOROL

4D

cgnskcpukontor
1912 Enebakk

BRENSEL

ENERAI(K VANN 00 VARME

MVRFARET2,1400 SKI. TLF.09-871457

RDRLEGGERBIITIKK
EGEN RORLEGGERAVOELING
All innen • Sanitar

•

Varme •rfioaernisering

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33
TANNBEHANDL.
ss.odn

S

•Bedriftsrádgivning

Man,-fre.9.00-17.00
Tars. 10.00-19.00
Lør. 9.00-14.00

DAME-OG
HERREFRISOR
SOL—PARFYMERI

rzR

Forretnirtgssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG
5RA

Lunds Maling'
09 Tapetsering A/S

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

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

OF Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Helgesensgt. 12
GrOnerlokka
TIf. 02/38 51 73

Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret, Flateby

SystemAdministrasjon A/S

Gaupeveien 29
49
1914 Ytre Enebakk
Tit.: (09)924.824-924774.
-

-

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

4f

Regnskap & Forretningsforsel

92 87 39

TIf. kI. 8.00-15.00

92 80 31
Tif. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TRAFIKKSKOLE

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa bil
Teorikurs

-

Fase II

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

Tlf. 06/81 42 92

Fast pris

Enebakk Tannteknikk

VAKTSELSKAP
Entreprenor

E

Tømrer- og snekkerservice

Lars M. Enger

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray., sprengning, transport

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Masse A — Masse

B

Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparasoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Teorikurs Kjøretimer

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

Om nodvendig møter vi
til kjoretimer i Enebakk.

—

SPESIALFORRETNINGER

BYGG- OG TØMMERMESTER

TEPPE- ENGROS A/S

Per-Erik østlie a.s
Mur, puss,
peiser og fliser

1914 YTRE ENEBAKK

NVBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40
Mobil: 094/30 295
-

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

SPESIALFORRETNINGER

Minigraver til We
Graving

-

transport

-

sprengning

Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice

A/S

1912 Enebakk
TIf. 09/926118-09/926256
094/25 366 094/08 438

Beltegàende
minigraver
leies ut rimelig, med eller uteri forer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

TIf. 92 52 28

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Raskt og rimelig
ForhAndspris
CODE REFERANSER
o'(.as2i47

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fyllmasse
-

Flateby tlf. 92 80 42
Mobiltlt. 094/95 481
-

TIf. 9291 07 Westerhelm, 1911 Flateby

-

-

-

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

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

FLISLEGGING UTFØRES

D.FREI AGCO
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrøm
Bil Elektro

KVIKI( RENS

r%
cJ'aaama SH

Ell

Vi renser det meste:

tif. 09/92 62 94

-

•Poliklinikk 0 Rontgen •
Kirurgi

•Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEUSMO OYBEKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, KjeIIer
tra Fetvn. v/tlyp(assen)

Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

Apningstider: 8.30-15/17-19

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-IN>> 8.30-14. Stengt help.

(SkIt

Bygd s
9
hØyeste

Pao

tokt med Mathilde

Den 2. juli dro tretten
ungdommer og to ledere
fra Flateby og Enebakk
ungdomsklubb pa tokt
med Hardangersjekta
Mathilde.
Janne Bergersen
Ungdommene tok først toget
til Voss og derfra buss dl
Kvandal, hvor Mathilde là og
ventet.

Ungdommene seilte
biten
Mye av tiden ombord gikk
med til a fiske og kortspill,
men man lrte ogsä a seile
og hadde seilmanØvre. Det
var med et mannskap pa
seks ombord , men det var
ungdommene selv som seilte bâten nedover Hardangerfjorden og senere langs

Viktor Lund med sine prakteksemplarer av solsikkearten. Fire og
en halv meter har hlomstene srrukker seg i lØpet av vdr- og sommerha!vd ret.

lnnerst inne i Ekebergdalen
fant vi bygdas høyeste so!sikker. Drøye fire og en halv
meter rager blomstene over
bakken og det er to meter
kortere enn verdensrekorden
fra Holland. Da Vignett var
pa besøk for to âr siden, màlte solsikkene fern meter og

blir det en solfylt sommer til
neste àr, kan det gà mot nye
rekorstore høyder.
En av solsikkene talte hele
10 blornster, men det er langt
fra fjordàrets 'rekord' pa 26
blomster pa samme stamme.
Noen bedre?

Gunnleik Seierstad
I hele forrige uke var det
møteuke pa .4isjonshuset i
Ytre. Temaet for uka var 'Et liv
i Guds kraft', og det var forskjellige talere hver kveld.

Vi henter, leverer, Iàner deg gjerne en annen bit
(kr 1OOldogn ex. bensin) og reparerer din bit raskt og rimehg med kvahitet.

Ungdomssekretr Jan Erik
Sveistrup deltok pa alle møtene, og han papekte blant annet
hvor viktig det er a ta seg av de
nyfrelste.

TI!. 09-92 44 14. - 09-92 45 65

VI,r,qtIcff

La varfast
En av dagene besekte ungdommene Espevr og sa pa
Uforingen. Dagen etter ble
bàten liggende verfast i
Skudneshavn. Selv om veret
ikke var det beste den dagen,
var det nok av moro a finne
pa. Noen var til og med ute i
kajakk og padlet.

ble det arrangert grillaften
med bAl pd en Øy ved
Kristiansand. Her ble det
grillet pø!ser til den store
gullmedaljen og rosignalet
gikk ikke fØr langt pa natt.
Klokken syv om morgenen
kom alle som haddelatg
ute pa dekk løpende inn. De
var klissvAte. Sa var ferien
slutt og seilerne tok toget
hjem fra Kristiansand.
Lederne Linda Johansen og
Tore Stensli var godt fornoyde med ungdommene og
ungdommene seiv var enige
om at det hadde vrt en
kjempetur. SA til neste âr
blir det et nytt tokt med
Mathilde.

En dag med fint var
Den eneste dagen solen
viste seg fra sin bedre side

Moteuka over

Service til
alle I Enebakk

re"MOTTERBECK

Vestlandskysten. Alle hadde
fire timers vakter bade som
rorvakt, utkikksvakt, dekksgjeng, brannvakt eller byssevakt. Det var tidlig vekking. Allerede klokken syv
om morgenen gikk alarmen,
men sA gikk man til sengs
igjen mellom klokken ti og
elleve.

la Jesus fá bruke oss sànn som
vi vil.
-Vi ma følge Jesus nàr han kaller oss til det, sa Sveistrup. Det
er helt nødvendig at noen pâtar
seg forkynneroppgaven, enten
her hjemme eller ute pa
misjonsmarken, for at Guds
rike skal vokse. Sveistrup sa at
vi ma ta i mot evangeliet i dag,
for vi vet ikke när Jesus kommer igjen. Det eneste vi vet er
at det da vU vare for sent a
komme inn i Guds rike.

Han snakket ogsâ om at vi ma

Redakjon og ekspedisjon
Nyberg
l'osthoks 62, 1912 Enebakk
Tciclön red.: 92 65 40
tehelbn ann.: 9265 50
III. telcfax/ekspedison 9260 04
Rankgiro 160502 01426
Postgiro 0805 4 19 32 98

I'rivattelefoner:
Redaktør Lisbeth Wille 02/5239 09
Journabs) Anne-Grete Lossius 926276
Lkspedisjon Oddbjorg Kristiansen 928584
An nonsekontakter
LIla Wenli (fthlo, østfold) 92 63 39
OIav Olafsson (Enebakk) 92 8401
Willy Bjørnstad (Skedsmo, Rlingen. Lørenskog) 06/87 85 20
Rani Konsulentservice (Skedsmo) 06/88 2111

UngdomssekreU'r Jan Erik
Sveistrup deltok pd alle mØtene

Annonsepriser fra 1.7.90
I side pr. mm kr 600
Alm.plas.s pr. mm kr 3,00
Tekstside pr. mm kr 4.00
Innlev.frist:
Ruhrikkann.: mandag kh 12.00
I orrctningsann.: Mandag kI. 09.00
Abonnementspris
kr 280 pr. ir - kr 140,- pr. halvar

