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Voltektsforsøk pa' Flateby i helgen:

Na gâr "Peter WesseI' fra
Enebakk og Askm. Forst
rn/buss og bat (Besteferga),
sá til Larvik, hvor vi gár orn
bord i "Peter Wesseh'.
Hyggetur med MIS Peter
Wessel, Norges største
passasjerferge til
Frederikshavn. God mat,
godt drikke, danserestaurant, nattklubb, kino osv.

Fra Larvik hver rnandag til
og med 29/10-90 kI. 20.30,
fra Frederikshavn neste dag
kI. 13.30.
Avg.: Flateby kI. 16.00,
Askirn kI. 17.00.
Ledige plasser fra 30/9-90.
Vr tidlig ute med pâmeldingen.

Fredag kveld mellom
klokken 23:00 og kiokken 24:00 ble ei jente
forsøkt voldtatt ved
Grendesenteret pa
Flateby. Politiet etterlyser nã to menn I forbindelse med saken.

etterlyser en mann omlag
1,80 meter høy, stank og med
mørkt, mulig kruset hâr.
Mannen hadde mørk hudfarge og snakket gebrok.kent.
Han var antrukket i en rod
genser/jakke. Den andre
mannen var on-dag 1,65 høy,
hadde kort mØrkt hr og var
brun i huden.

Lisbeth WiDe

Fã spor

Enebakk Iensmannskontor

Lensmannen vii at personer

som var i merheten av restauranten pa Flateby pa det
aktuelle tidspunktet meider
seg. —Vi har enkelte spor,
men har ikkepAgrepet noen
foreiøpig, oppiyses det ved
Enebakk Lensmannskontor.

Mistet venn
Jenta, som var utenbygds
fra, var pA besØk hos en
venn pA Flateby. De to var
pA vei til restauranten pA

Flateby da de piutseiig kom
fra hverandre. Jenta gikk sA
for A lete etter gutten og gikk
inn en sti mot Hegnveien
bak senteret. Her møtte hun
de to mennene. Da hun passerte dem grep den ene tak i
armen hennes og la henne
ned i bakken. Det var da den
andre andre forsøkte seg p
jenta, men voldtekten bie
aidri fulibyrdet.
Jenta fikk ingen fysiske skader under overgrepet.

PAlS PR. PERSON KUN KR

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

Stengte dorer pa' slosialkontoret
Pa grunn av for liten bemanning ved sosialkontoret
har en mengde saker hopet seg opp - spesielt barnevernsaker. Kontoret har derfor sett seg nødt til a holde stengt to dager I uken inntil videre for a fi
behandlet saker som er butt liggende.
Anne-Grete Lossius

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

Pa melding, program

Scandinavian Tours
09/88 91 44

[wPiU1116

Ved Enebakk sosialkontor
bar det i iengre tid vrt iedig
to kuratorstiilinger som det
bar vist seg vanskelig A fA
besatt. Stillingene har vrt
utlyst tre ganger uteri resuitat. Personaisjef Jan Ryste er
av den oppfatning at det er
kommunens
lave
lønnsplassering som gjør at
man ikke fAr kvalifiserte folk
til stiilingene. —Det utdannes
alt for fA sosionomer/kuratorer, og skal vi fA rekruttert
kvalifisert personate mA vi
høyne lønnsplasseringen, sier
Ryste.
Stort arbeidspress
Det er spesielt barnevernsaker som er butt liggende pA
grunn av for liten beman-

t/
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Synnøve Finden
osteprodukter

Fettlattige produkter
fra naturens eget
kjøkken

Sosialleder Knut Johnsen
forsikrer at alle fAr hjelp,
men ventetiden kan bli opptil en dag. Tirsdager og torsdager tar ikke kontoret imot
teiefoner, men ellers er det
bare A ringe, forsikrer
Timebestiilinger
Johnsen.
mottas selvføigelig, og folk
oppfordres til A sende inn
skriftlige søknader.

Synsprove
Briller/kontaktlinser
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Medlem av Norges Optikerforbund

Timebestilling:

V

ning. Arbeidspresset ved
kontoret er stort, og seiv om
mye overtid er butt benyttet
er det alikevel mange saker
man har kommet pA
etterskudd med. Som en
straksløsning har man derfor
mAttet stenge kontoret to
ganger i uken, og nødhjelpsteiefoner ekspederes kun tre
dager i uken.

SOS JALKONTOR
TimeaVtaler 9-14
13-14
NodhietP
Telefontid ...12-14

Tit. 08/8750 30

gen fargekonsulent

FLL
UR BRILLESENTER AS
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IDRETTSVN. 20,1400 SKI esstio

Tjener brukerne best
Knut Johnsen forteiler at barnevernsaker krever et omfattende arbeide, og for a fA

behandlet disse sakene pA en
skikkeiig mate sA man seg
nødt til A stenge kontoret.
Forts, side 4 (1)
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La meg denne gang starte
med ukens barnefilm. Det er
alitid hyggelig A kunne fortelle de minste at de kan glede seg til søndagens forestilling pA Flateby.

Kirkene
14. oktober 1990
11:00: Stranden Bedehus
Familiegudsijeneste ved
Johanne Moller og
Heigheim. Barnas misjons dag. Utdeiing av Godt Nytt
til 4. klassinger.

Vetle
Torsdag 1110
U)18:30 Hopp i vulkanen
V 20:309 1/2 weeks

Sndag 7.10
B)16:30 Donaids tegnefiim
revy
U)18:30 Hopp i vulkanen
V)20:30 9 1/2 weeks

Kristine
Kristine Pedersen Havdal
fyller to hr den 12. oktober.
Gratulerer hjertligst med
dagen. Hilsen mormor og
morfar og tante Marianne.
Hiisenen gAr ogsA til Kusine
Hanne.

Vetle Visslund pA
EilingsrudAsen fylte 1 Ar den
7. oktober. Mamma og pappa
gratulerer med vel overstAtt.
Vetle hilser til mormor og
morfar og eilers alle kjente
pA Flateby.

Mot frain
-Si din
mening
Torsdag vii Arbeiderlagene i
bygda vre pA banen med to
Apne møter. PA Mjer ungdomsskole i Ytre Enebakk
blir det holdt et Apent mote
vedrØrende Arbeiderpartiets
programforsiag for neste
kommunestyreperiode. Her
er hele befolkningen invitert
til A komme med ideer og
impulser til del foreløbige
utkast til program.
PA Flateby samme dag holder
Arbeiderlagene
i
Kirkebygda og pA Flateby
mote vedrørende skoiesituasjonen i kommunen. Her vii
bAde ordfØrer og skolesjef
vre tiistede for A legge fram
sine syn pA skoieutbygging
og den Økonomiske tilstanden. Blant annet vii utbygging av Kirkebygda skole bli
belyst og 1reboksituasjonen
vii bli tatt opp.
Se forøvrig annonse.

926004

Donald

SOFfl

vinduspusser.

Denne uken vises nemlig
DONALDS TEGNEFILM REVY. Revyen er salt sammen av 11 forskjellige
Disney-fitmer, og del er vel
knapt en person i denne verden som ikke pA et eller
annet tids,unkt har vert fad
nert av Jonald, Mikke o.
gjengen rundt dem.
Sâ b/i med Donald & Co. Ut

pa eventyr!

Ragnhild Forfang
MURNMAil

Bjorn
En stor gratulasjon til Bjorn
som fylte 24 Ar mandag 8.
oktober. Hilsen fra opphavet,
Plinga, Siv, Geir, Anne og
Magne.

Verdens beste lillesØster
gratuleres med dagen som
var den 5. oktober av
Kirsten.
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HOPP I VULKANEN er
en amerikansk film og mA
yel fA betegnelsen komedie.
Filmen handler om Joe som
er en aiminnelig mann med
en ualminnelig fl jobb. 1 8
Ar har han arbeidet i en kjeller uten frisk tuft, kaffe som
smaker blAsyre og en sjef
som plager ham. Joe har del
ikke bra. Faktisk er han ikke
frisk helter. Da han piutselig
fAr vile at han har 6 mAneder
igjen A leve, føles del ikke
bedre A vite at han har sØIt
bort livet sill pA en rAtten
jobb.
Men piutselig slAr eventyret
ned i Joes liv. Han Or sjansen
til A leve livet intenst, i den
mest fulistendige !uksus, i to
uker...
Voksenfilmen er en film for
de absolutt voksne 9 1/2
WEEKS, del er historien om
lidenskapelige krefter som
kommer ut av kontrol!. En
kvinne ser seg selv bli mer
og mer involvert i et skremmende forhold til en mann.
Han introduserer henne for
hennes egne innerste føtelser,
sterkere enn hun noen gang
har opplevd dem tidligere, og
fr henne til i underkasle
ham totalt og uten
Han er totati forskjel!ig fra
andre menn! leg advarer, delIC er hard kost!
Inger

El i gj ester
nebakk

Celebert besØk: Eli Rygg gjester Enebakk lØrdag den 13. oktober

sly

ALLE TIPS:
kan ringes inn
pa telefon

..
.--. :

gratulerer med vel bestAtt
svenneprøve Siv!
Familien+ Magne og Anne

Hege Anita Johansen
Gratuierer med 1 7-Arsdagen
9. oktober. Hilsen mamma,
pappa og bror Rune.

Krisesenteret
i Folio
TLF. 09/94 17 70

Lørdag 13. oktober kan alle
smA beundrere av Eli Rygg glede seg over et besøk fra
Portveiens berØmte dame. Det
er husmortagene i Kirkebygden
og Ytre Enebakk som har invitert denne celebre gjesten til
Enebakk, hvor hun vii holde to
forestillinger i forbindelse med
barnas dag. Hun vii først gjeste
Enebakk ungdomsskole og
deretter legge turen tit Ytre
Enebakk barneskole.

Eli Rygg har blitt en av vAre
mest populare barneunderholdere. Med programserien
"Velkommen til Portveien", ble
hun et popu1rt bekjentskap for
barn og voksne over hele landet
Senere har vi opptevd Eli som
programleder i Frokost-Tv, et
oppdrag hun fullførte til alles
tilfredshet!
Noen nrmere presentasjon
trenger vel Eli ikke. Ta godt
imot henne, hun fortjener det!
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Vi har alle et ansvar
Ytre Enebakk Arbeiderlag
skal hoide et Apent mote
førstkommende torsdag pa
Mjnr ungdomsskoie med
tema: "Nrmiijøet vãrt"..
Bakgrunnen for at arbeideriaget nA gãr i gang med a
arrangere dette Apne motet
har sammenheng med at partiet er i full gang med programarbeidet som er grunniaget
for de prioritennger Isorn
laget og partiet skal arbeide
for i de neste fire .r. I den
sammenheng Ønsker vi sA
mange som mulig av de som
bor i Ytre Enebakk og som
har meninger om hva som
bør pnoriteres, eller som rett
og siett bar lyst til A lytte ph
de forskjellige synspunkter
hjertlig veikommen.
Arbeiderlagets mAl med

dette er biant annet a fokusere ph de oppgaver og prioriteringer som bØr vre kommunens oppgaver, og som
laget Ønsker A realisere. Dette
Ønsker vi en bredest mulig
debatt om. Vedtak som blir
fattet i vAr kommune vii ph
mange mater berØre oss alle.
Blant annet sA betaler forhApentiigvis alle som har fast
arbeid kommuneskatt - hvordan skal en ph best mulig
mAte bruke disse felles midlene?
Skal midler gA til oppgaver
som omfatter barn og elier
eidre vii dette berøre de fleste av oss, for enten har vi
barn elier eldre i familien.
Det ytre miljøet berører oss
alle enten det gjeider den luft
vi puster i, eiier det vannet vi

Enebakk kommune sliter
med Økonomien. I sAvei sko1esorn helsesektoren diskuteres mulige nedskjringer.
I en slik situasjon finner SV
det bekiagelig at de andre
partiene i forrige kommunestyremøte, ikke støttet vãrt
forsiag om a stoppe godtgjøring til folkevalgte i annet
haivAr av 1990. Selvsagt er
det prinsippielt riktig at godtgjøring skal utbetaies, men i
kommunens nAwerende situasjon er dette ikke noe som
bør prioriteres.
Likeledes bekiager vi at

kommunestyrets
flertall
beviiget en haiv million kronertilkjøp-.av..EDB .utsyr til
Herresdshuset. Behovet er
sikkert til stede, men kan dette vre en riktig prioritering?
I kommunestyret 27. august
gikk flertallet inn for A innhente tilbud fra konsulentfirmaer, for A gjennomgA kommunenes samlede drift. OgsA
dette finner SV grunn til A
bekiage. Det er ikke mer enn
Ca. 2 fir siden kommunen
betalte et konsulentfirma for
A foreta en pengestrømanaiyse. EnnA kortere tid er det

drikker.
Dette er bare noen fA
eksempier ph saker som
berører oss alle bAde pa* kortere og lengre sikt. Derfor er
det Arbeideriagets og
Arbeiderpartiets plikt a pianiegge fellesoppgaver der de
viktigste sakene skal forpliktes gjennom et vaigprogram.
Derfor er det viktig at du som
kanskje ikke er medlem i noe
politisk parti ogsA deltar ph
motet. Vi har alle et ansvar
for vArt nermiljø, bAde i natiden og for de som skal overta
vArt iokalsamfunn etter oss.
Vei møtt.
KjeJi øvergird
Y. Enebakk Arbeiderlag

0
Okonomi og prionteringer
siden vi mAtte ha konsuienthjeip til A velge bankforbindeise ow na skal. vi attpâtil betale konsuienter for a gjennomgA kommunens samlede drift.
Om ikke lenge skal
Enebakks politikere ta
stilling til budsjettet for
1994, bØr vi ikke snart
begynne A prioritere?
Tom Nilsen
Enebakk SV

Informasjon om HVPU reformen
gis pa* et mote i Enebakk
loka!iag av NFPU. Denne
gangen er det skolen og
reformen som er i fokus.
Med utgangspunkt i genere!l
skoie skal det snakkes om
voksenoppiaring.
NAr det gjelder psyksisk
uvikiingshemmede, gir voksenopp1ring muligheter til
deltageise til A komme ut av
en ubehjeipeiighet som fØ!ge
av at man ikke bar fAtt den
oppkering som man har krav
ph. Det er nemlig siik, sier
departementet om voksenoppliering for psykisk

utviikiingshemmede, at de
seiv om de er utvikiingshemmet og kerer noe senere og
noe anneiedes enn andre sA
er de ikke utviklingsstoppet.
I likhet med alle mennesker
kan de utvikle seg hele iivet.
Dette arbeidet bør ikke pa*
noen mAte bare skje i samarbeid med skolen. NAr det
gje!der kommunen ser departementet mange utfordringer
og muligheter som iigger i
den opp1ring som de forskjeiiige organisasjonene stir
for. Derfor fAr reformen med
den tiibakeføringen den

Wattum og Vignett
Takk for reaksjonen ph mitt inniegg i Vignett. Kan hende gjorde ditt inn!egg avisa enda mer leserverdig! Det er bekiageiig at
sA mange av dine meningsfeller (som ikke abonnerer ph
Vignett) ikke fikk anledning til A lese kommentaren dint
Halyard Waade

bebuder stor betydning for
variert og stimuierende oppiring av voksne med psykisk utvik!ingshemmede.
Inn!eder ph dette tema er
Hans Erik Holm som har
representert skolen 1 styrmgsgruppa for HVPU reformen
og som i forbindelse med
registrering og tiltak aiitid
har pApekt at voksenoppiring blir den store utfordringen. Etatens forsiag til iØsfinger og tanker rundt dette
er altsA tema da Enebakk
ioka!lag av NFPU samies til
mote ph Kirkebygden skoie i
midten av mAneden. MØtet
A were for alle interesserte
og med all den debatten som
bar wert rundt reformen ogsA
her i Enebakk, regner iokallaget med at de frivillige
organisasjoner er vAkne og
vii delta i diskusjonen.
Tove Britt Henriksen

Apent brev til en sosialsjefi

Er sosialetaten imot reformen
for utviklingshemmede?
Vi takker deg for et vedtak
som nok en gang gir oss i
oppgave A skrive k!age, noe
som vi bar gjort jevnt og trutt
de siste to Arene siden vi hadde vAr fØrste søknad om
kommunait tilbud for vAr
psykisk utvikiingshemmede
sØnn til behandling. Det blir
en vanesak vii kanskje noen
si, men det er iitt rart A tenke
ph hva alle de ressursene vi
tar i bruk og alle de ressurser
helse- og sosialetaten bruker
ph A nekte oss tilbud, ja hva
alle de ressursene egentiig
kunne wert brukt til hvis vi
skulie bruke dem til beste for
de dette gjeider.
Na ve!ger vi A skrive Apent
fordi vi tror at informasjon er
viktig. A!ie bØre fA et lite
innblikk i virkeligheten s!ik
den er. Dette fordi vi om fA
mAneder skal gjennomfØre en
reform som bar som mil A
gjøre verden bedre for psykisk utvildingshemmede.
De vedtak som vi har mottatt fra heise og sosialetaten i
to fir nA, tyder ph at man ikke
bar forstAtt reformens intensjoner om at de psykisk
utviklingshemmede har rett
til tiltak som bygger oppunder tiihørighet i lokaisamfunnet. Det er nemlig ikke s!ik
sosialsjef, at kommunen kan
veige hvilke psyksik utvik!ingshemmede som skal fA
gode kommunale tiltak og
hvi!ke som ikke skal fA. Det
kan were en grei mAte A ho!de mislikte foreidre ph avstand. Men reformen sier Mart
at alle uansett funksjonsnivA
bar rett til samfunnsgoder
som en hver annen borger.
Hvorfor nektes vAr sØnn
goder ban tidligere hadde tilgang til, som f.eks. fribo-trening,
tidsoppiegg,
weekendaviastning, mm. fordi vi som pArørende har tatt
ett skritt i reformens retning.

Ved A ta ham ut fra et institusjons!ignende tilbud ban bar
vokst fra og inn i videregAende sko!e, har vi spart kommunen for mange penger.
Hvorfor kan man ikke da fA
tilretteiegge et opplegg som
koster mindre og gir uendelig
mye mer for den det gjeider?
Jobber man virkeiig bevisst
imot reformen? Vii kommunen at vi opprettholder "institusjonsmodeilen" til tross for
at vi i lang tid har erfart et
bedre a!temativ?
PA lik linje med andre
fore!dre er vi stoke av de
fremskritt alle vAre barn gjør
og ikke minst de fremskritt
som vi mA hjelpe vAre
funkjonshemmede med. Vi
fikk vAr spesiei!e fore!drerol!e kastet ph oss i en tid da
man fremdeies tenkte institusjon for de "vanskeligste".
Underveis oppievde vi det
utrolige, nemlig at reformen
kom og vi ikke lenger behøvde A tenke i institusjonsbaner.
Det føles derfor noksA frustrerende at kommunen er sA
lite innstilt ph A were behjelpelig i vAr intergrering av
vAr psykisk utvik!ingshemmede sØnn. Det er sørgelig at
det er det ressurskrevende
arbeidet i forhoid til he!seog sosialetaten som sliter
med oss mer fysisk og psykisk enn det A were foreldre
til en ungdom som er psyksik
utvikiingshemmet.
Vi vet ikke om vi bar kiart A
forte!le dere i sosialetaten
hva dette dreier seg om. Men
vi mener at det er viktig A
understreke at psyksik utvik!ingshemmede bar rett til et
mest mulig normaiiset liv og
at det ikke behØver A koste sA
mye som kommunen absoiutt
vii at det skal.
Tove-Britt og
Tom Henriksen

Skigruppa IL Driv
Skigruppa IL Driv arrangerer
aktivitetsdag ved østby
hoppsenter søndag 14. oktober. Det vii were lagt opp til
aktiviteter for hele familien.
Man bar aniedning til A meide seg ph en merket Iøype
med utsatte poster iitt utenom
det vanhige.
Eliers blir det aktiviteter pa'
sletta for liten og stor. Saig
av pølser og hamburgere for
grilling pA stedets grill.

Kaffe, kaker og brus borer
ogsA med.
Ta med familien ut i skogen ved østby denne dagen.
Veien vii were merket fra
Tangenbrua for de som er i
tvil om hvor østby hoppsenter iigger.
Se e!lers oppsiag rundt
omkring.
Skigruppa
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Gledefig nedgang Posthuset i Dalefj erdingen
i arbeidslØsheten legges ned fra nyttár
Det har v&ert en gledelig
nedgang i arbeidsløsheten den siste miineden.
Tallene fra september
viser en nedgang i
Enebakk med hele 22
personer fra miineden
tØr.

elier mindre) sunket med 799
personer, hvorav 12prosent
er under 20 dr. Antali personer i arbeidsmarkedstiitak,
Økte med 953 personer fra
august til september altsà en
økning pa 19 prosent.

Lisbeth Wille

Ledigheten for ungdomsgruppen gikk som ventet
betydelig ned i løpet av September, etter inntak til skoler
og tiltakspiasser. Det bie
registrert 1017 ledige ung—
dommer under 20 ar-henholdsvis 595 gutter og 422
jenter. Dette er en nedgang
med 474 personer fra forrige
mánedskifte. Lediheten i
ungdomsgruppen viser likevei en økning med 4 prosent
fra september i fjor, mens
den totale registrerte ledigheten i samme periode har Økt
med 35 prosent. Dette har
først og fremst sammen heng
med spesiell oppføigingog
arbeidsmarkedstiltak biant
ungdom. Lavere medeitilbøyeiigheter biant ungdom
uten dagpenger kan were en
medvirkende ârsak.

—Dette er noe av det mest
gledelige jeg har sett av statistikker i iøpet av de siste
mânedene, sa ordfØrer Kâre
Kjølie under mandagens for—dersom
mannskapsmøte,
denne nedgangen fortsetter,
vii det bety mye for skatteinngangen i kommunen.

Stadig nedgang
Bare fra juli i âr har nedgangen i antail registrerte
ledige ved arbeidskontoret pa
Nedre Romerike gâtt ned
med 46 personer. Det er en
nedgang pa nrrnere 35 prosent.
Det var i september registrert 120 ledige enebakkinger ved kontoret, hvorav
70 var menn og 50 kvinner.
Samme mâned var det registrert 52 enebakkinger i ulike sysseisetningstiitak og 20
pa attfØringstiltak.

Flere i arbeidsmarkedstiltak
Totait sank ledigheten i
Oslo og Akershus med 1810
personer fra august til September. Dette utgjØr en nedgang pa 14 prosent i
Akershus. Samtidig har antaii
nytiimeldte (iedig 3 uker,

A
—Av to onder er det dette
ondet som tjener brukerne
Han
best, sier Johnsen.
hâper a fA besatt de ledige
stillingene ved kontoret raskt
slik at bAde service og
arbeidsmiijø kan bedres.
øket lØnn
Kommunen har aniedning til,

Posthuset i
Dalefjerdingen vii sansynhigvis legges ned fra
nytttw av. 150 fastboende husstander og 200
hytter er ikke god nok
Økonomi for Postverket.

Ungom under 201w

Ferre ledige stillinger
Som en naturlig konsekvens
av nedgangen i arbeidsiedigheten, er det ogsâ registrert
ferre ledige stillinger sist
mâned. Akershus hadde 269
ledige stillinger, en nedgang
pa 1'06. De leste stiliingene
er fortsatt i offentiig se tor,
edagogiske yrker, pleiearEeid, administrasjon og forvaitning og handel.

Lisbeth Wille
—Vi fAr kjempe sA hardt vi
kan, sa Dag Skaug (AP)
under formannskapsmøtet
mandag. Men. til tross for et
enstemmig vedtak om a ga
sterkt imot nedleggelse av
posthuset i Dalefjerdingen,
ser siaget ut til A were tapt i
en diskusjon som har rukket
abli 15 Argammel.
For dArlig kundegrunnlag
—Kundegrunnlaget biir bare
og
mindre for hvert Ar
omsetningen ved postkontoret er alt for darlig, oppiyser
fungerende postsjef AnneLise Farnia ved Ski postkontor. Hun iegger til at man vii
ta formannskapets vedtak til
betraktning for det tas en
endeiig avgjØrelse om nedieggelse, men mye tyder pa* at
posthuset vil stenge dØrene
alierede fra nyttAr av.
—Det har i lengere 'tid wert
snakk om utbygging av et
nytt felt i Dalefjerdingen,
opplyser Farnia videre, —men
sA lenge det ikke foreligger
noen planer om denne, er det
heller ikke godt nok kundegrunniag til A drive videre i
Dalefjerdingen.

Landpostbud
etter hovedtariffavtaien, A
heve iønnen for den enkelte
arbeidstaker der det er spesielie probiemer med a fA
rekruttert kvaiifiserte arbeidstakere.
For A fA besatt stillmgene
ved sosiaikontoret vedtok
formannskapet derfor mandag a heve innsnivaet for
sosialkurator 1/sosialkonsulent opp til iønnstrinn 21-25.

Til aksjonerene i

A/S VIGNETT
A/S Vignett holder ekstraordin2er generaiforsamling
torsdag 18.10. 1990 kl. 19.00 i kantina pa* Herredshuset.
Sakspapirene blir utlagt i vAre
lokaler pA Nyberg samme dag kI. 12.00.

Erik Brãthen
styreformann

Distriktsadministrasjonen

Kroken pd dørafra nvttcr a'. Errer en 15 jr lang diskusjon, er

nedleggelsen en realitet.
pa Ski vii som en erstatning
innfØre en ordning med landpostbud. I sitt vedtak ber rAdmannen om at postkontoret i
Kirkebygda i tillegg fAr langapent en dag i uka nAr nedieggisen settes i verk.

Eidre rammes

kontoret i Dalefjerdingen vii
den hue grenda miste nok et
tilbud. Med bussavganger
kun to ganger om dagen vii
nedieggelsen naturiig nok gA
hardest ut over mØdre med
sma barn og eidre, som
utgjør hovedgruppen av brukere i dag.

Ved en nedleggeise av post-

Spor poli*tI*kernef.
Dersom saken gAr igjennom i kommunestyret
senere denne mAneden,
A publikum fli aniedning til A spørre ut politikerne offentlig pA
fremtidige kominunestyremØter.

spørsmAl til ordfører og
kommunestyremedlemmer.
Det kan were spØrsmAi om
saker som allerede er
behandlet i kommunen, eiler
forsiag til saker som bør tas
opp.

Lisbeth Wille
Na* kan de mange med sA
mangt pA hjertet stilie direkte

Det var et enstemmig formannskap, som mandag
gikk inn for en offentiig spør-

retidsordning.
Ordningen
innebrer at pubhikum vii fA
aniedning til A spørre ut de
folkevalgte i 30 minutter for
kornmunestyremøtene tar
fatt. I instiliingen ble det
foresiAtt at ordningen i første
omgang skal gjeide som en
prøveordning ut Aret. Poenget
ved ordningen er A styrke
demokratiet og tilby folk et
nierere forhoid til hva som
skjer i kommunen.

Kommunen gir
8000 til ets
ár Tv
aksjon

RAdmannens oppnnnelige
forsiag innebar A ikke gi noe
til aksjonen, pA grunn av
kommunens trange Økonomi
—Jeg inrømmer at vi er fattige, sa ordfØreren om rAdmannens forsiag, —men knølene
er vi ikke! —Jeg foreslAr at vi
gir 4000 kroner. AP's Lucie
Paus Faich tro deretter til
med et forsiag om at man

skuile gi minst like mye som
i fjor, aitsA 8000 boner.
FrP's øyvind StrØm derimot
sa seg enig med ordfØrerens
forsiag om A gi 4000 kroner
og heiler gi privat ved dørene.
Det endeiige resuitatet av
debatten bie 5 stemmer til
Lucie Paus'forsiag, mens fire
stemte med øyvind Strom.

Etter mye fram og tilbake
under mandagens formannskapsmøte, bie det fattet et
endelig vedtak om A &i 8000
kroner til Arets TV-aksjon.

Prøveperiode

c
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Mangfoldig obbyutstilli g
Sist heig arrangerte
Enebakk Helselag hobbyutstilling pa
Ignarbakke I
Kirkebygda med arbeider fra 25 av kommunens mange kreative
kunstnere. Her var
utstilt "ekte" julenisser,
arbeider i Iappeteknikk,
porselenssmykker, 1arbelier, rosemalte arbeider og mye mer. En
utstilling som viste
mangfoldet blant bygdas
hobbykunstnere.

Anne-Grete Lossius
Det var mange som hadde
tatt veien innom Ignarbakke i
helga, og den turen synes nok
ingen var forgjeves. Det trivlige rniljøet slo imot deg med
det samme dØren ble ápnet.
Det luktet kaffe og nystekte
vafler som riktig sto i stil til
det fine hndverket som var
utstilt.

Monica Bakken ifull sving med ci lage enda en lampeskjerm. —Tcilmodighet er stikkordet for cifa° til et godt
resultat, sier hun.

Stor kreativitet
Webjørg Steinset var pa plass
med sine nydelige rosemalte
arbeider. Hun har holdt flere
rosemaiingskurs i Ytre
Enebakk og var litt stolt av at
fire av hennes elever ogsâ
deltok ph utstillingen. Unni
Thoresen viste fram nydelig
bunadsøm "Ekte julenisser"
hadde hun ogsA tryliet fram i
samarbeid med Toni
GrØstad.
Nydelige arbeider i lappeteknikk ble vist, og porseienssmykkene var et syn for
Øyet. Signe Svendsen og
Astrid Eine deltok for fØrste
gang ph en utstilling. NAler,
kjeder og ringer kunne de
friste publikum med, og det
etter kun A ha arbeidet med
porselen ito hr. Flott!

Marianne Enoksen viserfram noe av det store utvalget av arbeider i lappeteknikk som hun og hennes mor
Ase Havdal kunne tilby publikum.

5-Øres belter
"Bjelle Design" kalte to hyggelige darner fra Flateby seg.

Ellinore Lund og Bjørg
Bergskaug's nisser falt nok
de aller fleste for. Ellinore

kunne fortelle at nissene var
ekte romeriksnisser. Ull til
nissene hAper de A fA kjøpt i

Banken med over 100 àrs god erfaring med folk
fra Enebakk, holder torsdager àpent til kI. 18.00.

Lampeskjermer til fryd
Tørkede blomsteroppsatser,
duker - bAde hekiede og i
iappeteknikk, gensere, drakter og kniver. Et utrolig spekter av godt hAndverk var A Se.
Monika Bakken fra Ytre
Enebakk viste frern egne produserte lampeskjerrner av
ypperste kvalitet. Et rneget
profesjonelt hAndverk. Hun
kunne betro at tAlmodighet
var stikkord for A mestre
deto
te. Hun var ogsA av de
mange sorn for første gang
deltok pa en utstilling.
Kamp mot krybbedød
Enebakk Helselag, sorn er tilsluttet Nasjonalforeningen
for folkehelsen, sto som
arrangør av utstillingen.
Gunnbjørg Svarthol, mangeArig leder av Heiselaget, kunne fortelie at en silk utstilling
var heit etter foreningens
arbeid nAr det gjelder bAde
helse, miljø og trivsel. —Det
er viktig at folk kan fA vist
fram sine arbeider - A oppdage at det de gjør blir verdsatt
har ogsA med helse og trivsel
A gjøre, sier GunnbjØrg
Svarthol, og tilføyer at det
sosiale ogsA teller mye.
Helselaget tok samtidig i et
tak for a gjøre forskningen
omkring kiybbedød kjent.
Nasjonalforeningen for folkehelsen har flere forskere i
sving pa dette omrAdet. —Det
er mange sorn har stor skyldfølelse i tillegg til sorgen
over a ha mistet et barn pa en
slik mAte, og det er viktig A
kunne finne fram til hvorfor
slike tragiske ting skjer, sier
Gunnbjørg Svarthol.
PA alle omrAder en
utstilling og et engasjement
som det er all grunn til A gi
honnØr til.

bygda fremover, og nrmere
en ekte enebakknisse kommer man vel ikke?
Et helt spesielt innslag ph
utstillingen var flatebymannen Yngvar Strandmoens
ekte lrbebter pyntet med
hele serien sorn er laget av 5Øringer. Strandmoen har vrt
myntsamler i 15 hr, og han
rAdet folk til a ha beltet ph
veggen i stedet for A benytte
det til A holde buksa oppe.

Leder av Enebakk Helselag,
GunnbjØrg Svarthol var opptatt
av, i tillegg til utstillingen,
kampen mot krybbedØd, og
kunne fortelle at det nclforskes
som aldrifØr pci dette omrddet.

PROBLEMER MED A
SELCE BILEN DIN?
I

IL

STROM

TORVET 5 - 2000 LILLESTRØM - TLF. (06) 81 26 60

NKEN
- banken du vii trives i!

HOLM BIL

Sormyrveien 1, 1820 Spydeberg. TIf. 83 87 67
Apent hverdager 10.00-17.00, torsdag til kI. 19.00, brdag 10.00-14.00
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Styrt avvikling av Revita
Pa den ekstraordinare
generalforsamlingen I
Revita, som ble avholdt
sist 1 september, ble det
vedtatt A foreta en styrt
avvikling av seiskapet.
Firmaet de arbeidsiedige
selv drev har etter dette
gãtt over i historien.

89 VW Golf GL 1,8, rod, 25.000 km
89 Ford Escort 1,6 I CL sty., hvit, 45.000 km
88 VW Golf Sport 1,8, hvit, 55.000 km
88 VW Passat CL, hvit, 37.000 km
88 Saab 9001, rod met., 91.000 km
88 Audi 100 2,2 E Avant, solv met., 84.000 km
87 Audi 100 CC, rod met., 70.000 km
87 Ford Scorpio 2,0 i CL, rod met., 45.000 km
87 VW Passat GL5, hvit, 59.000 km
87 Fiat Croma, grä met., 65.000 km
87 Opel Ascona 1,6 S GL, hvit, 70.000 km
86 Peugeot 305, blá met., 51.000 km
86 Ford Fiesta 1,1, solv met., 47.000 km
85 Audi 80 Quattro, rod, 86.000 km
85 VW Passat CL, rod met., 76.000 km
82 Audi 80 CL, blâ, 118.000 km.
Henv. Ove A. Stuveseth

Anne-Grete Lossius
—Vi har levd pa midler bevilget av Nringssjefen i fyiket,
og har ikke kiart a tjene en
krone pa driften, sier daglig
Egil
Jorgensen.
leder,
Samtidig legger han til at firmaet alikevel hadde hatt
livets rett hvis det offentlige
hadde vrt villige til en noe
stØrre satsing pA tiltaket.

TIf. 02-68 18 90, priv. 09-92 40 51

MOLLER RYEN A/S

Det offentlige sviktet
—I og med at det offentlige
ikke var villige til A satse
videre pA oss i form av Økonomisk støtte, yule det veP
uansvarlig A fortsette driften,
og vi vii derfor foreta en
styrt avvikiing. økonomisk
grunniag har vi til A dekke
UtCF
som telefon, strøm
og annet. De som har støttet
oss i form av aksjer vii fA ii!bakebetaling. Dette uttaler
Jorgensen.

Prioriterte Barum
Ideen med firmaet for

v/Ryenkrysset

Styreforrnann Stein Mahie i Revita til venstre sammen med byggmester Per Erik Østlie under innvielsen av lokalene som de
arbeidsledigefikk kine av østlie.

arbeidsiedige forte ikke fram
Økonornisk, og da med kutt i
overføringer fra det offentlige gikk det ikke rundt. Etter
uttallige
mØter
med
Neringssjefen i Akershus
mAtte de driftige folkene i
firmaet se sec, slAtt. —Fylket
hadde ikke penger til A satse
bAde pA oss og Revita i

Berum, og Brum vant, sier
Jorgensen.
Det som nA gjenstAr er A
tømme lokalene firmaet var
sA heldige A fA lAne av byggmester Per-Erik Østlie. En
trist skjebne pA noe som kunne butt redningen, bAde sosialt sett og yrkesmessig, for
mange arbeidsiedige.

jent i Enebakk?

Ski Autoservice
lndustrivn. 14, 1400 SKI —TIf. 87 27 35

Alt / b/lreparasjoner
TLBUD:

HOVEDSERVICE fra kr

1200.

Inki. deler og moms
I

GRATIS F IOKTOBER
Tirsdager kI. 9-15
Onsdager kI. 9-19

REM
Dekk-kontroll
Frysepunkt kjoIevske
Batteritest
Kontrollading
Lyskontroll
Ràd og servicevurdering
Reparasjon etter forhándsavtalte priser.
Kjent I Enebakk sist uke var nok en
skikkelig nøtt. Det var kun 14 som grelde a gjette riktig pa husmannsplassen
Engerhoim i Kirkebygda. De heldige
vinnerne av hvert sitt lodd ble:
Jan Svartebekk, Kirkebygden
Mari Magerøy, Kirkebygden

Steinar Engerhoim, Kirkebygden
Her kommer vtir nye nøtt. Vet du hvor
dette er, sã ring oss pa telefon 92 60 04
innen tirsdag klokken 12:00. De med
riktige svar blir med oss i trekningen av
nye pengelodd.

GODE TILBUD PA VINTERUTSTYR

re"NOTTERBECK
TIf. 09/92 44 14, Gran, 1914 Ytre Enebakk

AUTORISERT BILVERKSTED

t
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Hvordan vinterklargjore bilen
Vinteren nrmer seg med raske skritt. Neste mãned
er vi inne i vinterhalvàret og det er tid for a klargjøre
bilen for kuldegrader og glattføre setter inn.
For mange begrenser denne klargjøringen seg til det
obligatoriske skiftet av vinterdekk, men for at du
skal gi vinteren i mote med visshet om at alt er som
det bør, bringer vi deg en sjekkliste pa hvordan du
skal vinterklargjøre bilen.
Lisbeth Wille
Vi har møtt Sissel Otterbeck i
Otterbeck BiT og karosseri til
en prat om hvordan en best
skal stA rustet til vinteren.
Det meste pa sjekklisten kan
du utfØre selv, men er det noe
du er usikker ph kan du fA
hjelp ph et verksted. SA finn
en ettermiddag og sett i gang.
Dekk
—Det en første en mA tenke

BUSTER
ALT I HENGERE

Hândtralle for bât
Bãthenger fra
Varehenger fra
Hestehenger
2 h. (1600 kg)

kr 1800.kr 4500.kr 4600.-

ph er skoene ph bilen, sier
Sissel. Her bør man gA over
alle dekk, kontrollere mØnstre og eventuelt pigger. Videre
kan man ved en synskontroll
sjekke om dekkene er runde,
ikke har kuler osv.
Kuldeutsatte deter
—Neste skritt er A se ph de
tingene kulden belaster bilen
med. PA motorsiden gjelder
dette bl.a. kjølevske. Pass
o
pa at denne ikke fryser. Man
bØr ikke bruke en kjølevske
som holder under 20 minusgrader. Det er heller ikke heldig A bruke en som holder
over 20 minus for A helgaredere" seg. Denne har lett for
A sørpe seg dersom temperaturen blir for høy.

Oljeskift
Det neste du bør se ph er
oljeproduktene som smØrer
motor og drivverk. Jo kaldere
det er, Jo mer avhengig er
bilen av at smØrestoffene virker som de skal. Ta et oljeskift for vinteren og bruk en
type som egner seg for yinterbruk. Sissel Otterbeck
anbefaler A bruke en halvsyntetisk olje. Denne er
gunstig fordi man kan blande
den med vanlige, gammeldagse, .bilologiske oljer.
Dessuten er den adskillig mer
Økonomisk i bruken. Man
bØr videre kontrollere at
smøreeffekten ph bAde giroljer og automatoljer fungerer
som de skal fØr vinteren.
Fett og smøring
Fett og smøring i hjullagrene er ogsA noe du bør sjekke.
Dersom denne er for gammel
inneholder den mye fuktighet
og overføringer og funksjoner gAr mye tregere. Videre
er det viktig A gA over dørlAsene. NAr du vasker bilen bØr

du blAse ut fuktigheten, gjerne med en h5.rtørrer og sA
smØre med en penetrerende
lAsoije. Da er du garantert at
det holder seg nAr kulda
kommer.
Lys
GA over bilen. Sjekk at alle
1ysprer er ph plass og at det
ikke finnes noen skadede
lamper, eller prer som inneholder vann og fuktighet. Se
ogsA ph innstillingen. Det er
viktig at man ikke blender de
man møter. For A sjekke
instillingen pa en enkel mAte
parkerer du bilen ph en plan
bakke foran en vegg. Still
deg sA opp mot midten av
hovedlampen og gA derfra
mot veggen. Lyset fra hovedlampen skal da treffe 20 cm
under vertikal linje fra midten av hovedlampen.
Varmeapparat
Kontoller varmeapparatet. Se
ph temperaturmAleren. Denne
skal vise normalt i følge
instruksjonsboka selv om

kr 29900.inki. moms.
Utleie, salg og service.
Rep. av alle merker mottas.

Batteriet
Batteriet kan du utføre en
selvsjekk ph. Se etter om
veskemengden er riktig.
Riktig veskernengde gAr
akkurat over cellene inne i
batteriet.Dersom det er for
lite vske, mA du etterfylle
med destilert vann. Videre er
det viktig at du har et batten
som har fAn opp spenningen.
Dersom du er usikker kan det
lønne seg A fA en oppladning.
Ladespenningen bør ligge
mermest mulig 14,3 volt, og
husk at kulda trekker kapasitet Ut av batteniet.
SpyIeveaske
Det er mange som er fristet
til A fylle ph vann isteden for
spylevske i sommerhalvAret. Om vinteren bØr man
etterfylle en ren spylerveske
som tAler mellom 20 og 30
minusgrader. Pumper og
motor kan fryse ved bruk av
fell vske og gjøre skader ph
bilen

GRATIS HOSTSJEKK
AV VOLVO 06 RENAULT

S. BUSTERUD Tilhengertabrikk
1860 TROGSTAD
TIf. 09/82 64 88 - 82 65 31

SUVERENT
DEKK FOR
SNO OG IS!

varmen er ph. Sjekk ogsA at
varmespjeldene Apner og lukker seg som de skal.

U

VI HAR <<APENT H US>>

21

ONSDAG1O/100G
00
TORSDAG 11/10 TI KL.
BEG YNN 1105TENS H0ST' HOS ISBERG'S!

KJEMPETILBUD

TAMED
BILEN DIN
OG BESOK VART
VERKSTED. VI SJEKKER

PA KVALITETSPRODUKTER
FAA DELE/REKVISITAAVD.

med bl.a.:

GRATIS!"

H4 1YSPRER

U.

BI.a.: Vindus-/viskebiader,
frostvske, iys, bremsekiosser,
dekk, batteri, eksosaniegg og
bremsevske.

KR.

NB' Du kan selv delta
i kontrollen!

KR.

24.-

VOLVO
SPYLERVSKE

19°

5 ltr
KR. 76. BATTER[
60 amp. - 12 volt
KR. 350.-

VINTERDEKK

1986
244 CL

1986
744 CL

89.000 129.000

KOM, SE OG PROVEKJOR
199 1-moileiiene
av VOLVO 240, 460,
740 og 940. Og ãrets bil
1990- RENAULT 19.

7

FRA
BRUKTBILAVDELINGEN

VOLVO
KJOLEVSKE

Sjekk vAre priser det lonner seg!

Finrier du noe du vii ha ordnet,
gir vi deg SPESIALPRIS pA det!

KNALL TIL BUD

INKL. I PRISEN: REG. AVG.,
DOBBEL SKIBOKS OG
NYE PIGGDEKK!!!

.

MICHELIN

VEt KOMMEN ilL

VOLVO RENAULT

Norges beste vinterdekk!
Som nytt og otter 15.000 kin.

Jorgenrud
Bilverksted
1820 SPYDEBERG Tit. 8875 07

EN BEDRIFT I CATENA-KONSERNET

Myrfaret 1, Ski - hf. 09/8754 11

8

Seier for Kathrud
og Hellan

Knepent tap
Gunnleik Seierstad
Enebakks Gutter 14 møtte
søndag Haslum i Mjrhallen.
Etter en jevn og underholdende hAndballkamp mAtte
desverre enebakkingene se
•seg slAtt med ett eneste
Haslum gikk seirende av
banen med 16-15 i egen
favor.

1. omgang
Gejstene fra Haslum Apnet
og var raskt et par ma! foran
Enebakk. Hjemmelaget stres set for mye slik at pas ningsspillet sviktet. Men etter
en stund Iøsnet del for enebakkingene og de spilte jevnt
med Haslum. Ved pause var
stillingen 7-8.

2.omgang
Enebakk begynte andre
omgang veldig bra. Med til
tider flott spill fikk vi se
mange tine scoringer. Del sä
en stundt Ut til at del skulle
gA den relte veien for hjemmelaget, men desvcrre ble
enebakkingene lilt for ivrige
mot slutten, slik at Haslum
vant 16-15.

Mann Kathrud vant sin kiasse under landsrennet i Granskollen.
Stor bakke
Klasse l0fir: 1. Martin
Kathrud, Driv 160.0
Klasse 12 âr:3. Arild
Carlsson, Driv 201.5
Klasse 13 hr: 4. Anders
Kathrud, Driv 185.5

Martin Kathrud og Frank
Hellan vant begge sine kiasser under landsrennet i
Granskollen søndag 30. sep-.
tember. 7 hoppere fra Driv
deltok i plastrennet, hvor i all
51 hoppere fra 16 klubber
deltok.

Resultater:
Liten bakke
Klasse 8 âr: 2. Marius Thue,
Driv 113.5, 3. Stian Kjensli,
Driv 86.5.

Enebakks gutter 14 mltte se seg slatt med ett eneste null søndag

Hãndaballresultater, Mjarha11en
søndag 7. oktober.
Jenter 12: Driv 1-OppegArdi 1 -16
Gutter 12: Enebakk -Hosle
12-10
Jenter 14: Enebakk-Drivl
8-6
Gutter 14 Enebakk -Haslum 15-16
Jenter 16: Enebakk-H1and 10 -9

Jenter 16: Driv-As 1 10-11
Gutter 14: Driv2- Nesodden 16-7

Driv til semi*rinalen

Klasse 15 An 1. Frank
Hellan, Driv 218.0, 4. Robert
Halvorsen, Driv 191.0.

Hoppgruppa IL Driv
Vinteren nermer seg og
det kribler I kroppen hos
vãre aktive hoppere.
Noen har allerede startet
og deltatt i treninger og
plastrenn i Tomter.
Inntreningen for de yngste
fra 6 âr og oppover, starter pa
Ytre Enebakk skole tirsdag
16. oktober ki. 18:00-19:00.
Der kan alle som har lyst
mote opp. Hopp er topp.
Hoppsenteret i østby star
kiart til A ta imot oss straks
snøen kommer til Enebakk.
Vi skal pA treningssamling

ogsA i dr. 14-16. desember
drar hoppgruppas foreidre og
Smestadseter
til
barn
Fjellstue og Renabakkene.
Norgeseliten skal ha Apningsrenn i de to nyombygde bakkene samme weekend, sA her
skal vAre rekrutter fA idolene
sine helt inntil seg.
Hoppgruppa ser frem til en
aktiv sesong som hvert Ar
avsluttes med Holmenkollen
Mini-hopp i riksanlegget i
Holmenkollen.
Hoppgruppa,
Fred Kathrud.

Drivs sm.dgurtlag sikret seg plass i semifinalen etter a ha slátt Frediskstad pa Mj'zr

Gunnleik Seierstad
Drivs SmAgutt 1 spilte lørdag kvartfmale i sluttspillet
mot Fredrikstad pA Mjr. Del

ble en jevn og meget spennede kamp der del mAtte ekstraomganger til for a fA karet en
vinner. Etter en sterk avslutning av hjemmelaget ble sei-

eren sikret 15 sekunder fØr
andre ekstraomgang var over.
Dermed er Drivs smAgutter
kiare for semifinale.
Forts. side 9 (1)

9

UP&
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1.omgang
Det var Driv som âpnet
best. Allerede etter 5 minutters spill ordnet Roar
Martiniussen 1-0 for hjemmelaget. Driv kontrollerte
spillet og hadde taket pa midt
banen. Men etter hvert kom
Fredrikstad ogsâ inn i kampen, og etter 23 minutter kom
reduseringen. Og gjestene
var ikke snauere enn at de
minuttet senere tok ledelsen
etter meget flott spill.
2.omgang
Etter pause var det Driv som

fikk det første mãlet. Per
Opsahl sørget for det etter 9
minutters spill. Fredrikstad
hadde nà et spillemessig
overtak, men pA en rask kontring ga Kai Henning Holm
hjemmelaget ledelsen igjen.
Driv kjempet bedre etter
scoringen, men det var
Fredrikstad som hadde de
kiart farligste sjansene. SA da
gjestene utlignet etter 26
minutter var begge lag igjen
like langt.

Ekstraomganger
I ekstraomgangene var det
har kjemping fra begge lag.
Det var tydelig at ingen av
lagene skulle fA noe gratis.
Men da Tomas Kristiansen
scorte 15 sekunder fØr andre
ekstraomgang var over, brøt
jubelen løs pA Mj2er. Drivs
slAtt
smAgutter
hadde
Fredrikstad og sikret seg
plass i semifinalen.

Leilighet 8*08

i Kirkebygden eller i Ytre Enebakk til en flyktning.
Henv. Flyktningkonsulenten pa tif. 92 60 60

inerkient kunstner
(Atte àrs akademiutd. Paris, Berlin, Oslo) ledig for
portrettoppdrag. Tegning
og maleri.

[

Lars Fumes
TH. 92 55 18

Trenger du stort bus?

Velholdt villa (ombygget tornannsbolig) i Ytre Enebakk.
5 sove., stort bad, nytt kjØkken,, stue, kjellerstue, fly
sentralfyr, dobb. garasje.
Selges gunstig, kom og se og gi bud!!
TIf. 92 49 29

Hybel til Ieie pa Flateby
Ca. 30 rn2, egen inngang. Depositum.
Henv. tif. 92 86 00

I(L A Esq SPIN VAqNE,1!

Husm2, 1til
lele I We Enebakk
mA! hage + kjeller, dobb. garasje.

Ca. 110

Ring meg om du er inter.
Tif. 09/92 40 54, Eva Buer

Vägha
Pen, innholdsrik ene
bolig, 1973, selges. 247 m2
brutto. Tomt 600 m2.
Pris kr 750.000,-.
Tif. 92 55 70

GraNly Grendehus
Lokaler til mote og kursvirksomhet leles ut.
Henv. tlf. 92 62 35

Apent mote med tema:

Skolesituasjonen I Enebakk
PINSEMENIGHETEN
YTRE ENEBAKK

BETEL

Onsd. 10.10. ki. 19.30: MenighetsmØte.
SØnd. 14.10. ki. 10.00:
SØndagsskolens hØsttakkefest.
Ki. 18.00: Bjarne Solberg.
Velkommen til Betel.

holdes torsd. 11. okt. kL 19.00 pa
Flateby Samfunnshus, hue sal.
OrdfØrer Rare KjØlle og skolesjef Hans
Erik Holm innieder.
Benytt anledningen til a si din mening, og
til a hØre politikernes synspunkt.
Arr. Arbeiderlagene i
Kirkebygden og pa Flateby

Hva mener
du om narmiIjØet
värt?
Ytre Enebakk Arbeiderlag
innbyr deg til APENT MOTE
pa Mjr ungdomsskole
TORSDAG 11. OKTOBER kI. 19.00. Dag Skaug
innieder til samtale om hva som bor gjores I
kommende kommunestyreperiode.

Mot fram - si din mening.
Natur og Ungdom
holder foredrag pA Mjr ungdornsskole
torsd. 11.10. ki. 19.00. Alle er velkommen.
Hilsen Ytre Enebakk Husmorlag

Hàndballkamper I MjarhaIIen
sendag 14. okt.
12.00 G12 Enebakk - Fjellhamrner 2
12.55 J14 Driv 1 - Kurland 1
13.50 G14 Enebakk - Driv 1
14.45 J16 Enebakk - Gjerdrum 1
15.50 K 5.d. Enebakk 1 - Serum!Frogner
17.05 V Driv - Bj.langen
19.00 M 4.d. Driv - St.Hanshaugen

ON

E

BARNAS

For apbelmd
og fP1tid!
GODT
UTVALG.1
YrkeskIar A,/s
Sørmyrvn. 1 Spydeberg, tIf. 83 81 54

TORSDAG LANGDAG TIL 18.00

DAG

I

ENEBAKK

NORGES HUSMORFORBUND fyller 75 dr,
og vi markerer dagen:
YTRE ENEBAKK:
Barneskolen
Vi starter kI. 12 - 16

KIRKEBYGDEN:
Enebakk ungdornsskole
Dagen starter ki. 11 —15
Kirkebygden skolekorps kommer rnarsjerende ki. 11.15
(Vrforbehold)
ELI
RYGG
kommer
til Kirkebygden
ki. 13.00.
Ytre Enebakk
ki. 14.30.
Inngang
kr2O,- pr. barn
kr 10,- for voksne

Alle velkommen
ENEBAKK OG YTRE ENEBAKK H1JSMORLAG

ON

10

Iijntt
Rimelige nye
brukte demo.kjorte

Mer penger
til idretten!

-

SNERKERMASKINER
til hobby,
og/eller prod. selges.

%ke4llco

OK F I RBRENNLNGEN
BU RIKTLGERE S LANK.
-

Grete Roede Slankemetode
tilbyr nA en helt ny kroppsanalyse

til hjelp for a øke forbrenningen.
Anbefales av leger og ernringseksperter. Individuelt program
bygget pa elektronisk testing.

—.-i

Splt
i

X Máltips! a
i.

BRØNNBORING

.

$

Or

I

tlf. 09 88 08 96 Men Industrifelt

1800 Askirn

-

Bjorn Bondesv. 51,1253 Oslo 12

Enebolig i Ekebergdalen

S veums
Begravelsesbyrâ

til saigs. Rouge, barnevennlige omgivelser. Bruttoareal 174 m2, tomt Ca. 2,5 m1.
Takst: 1,2 mill. Bud mottas.
TH. 92 6190
e. kI. 17.00

Torggt. 2
2000 Lillestrom
-

RUST PA BILEN
Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsà opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIXKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhândspris.

Etter kontortid:
02197 44 65 06/84 17 74
SVEIJMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

A.S SLITU KABOSSERIVERKSTED
TIf. 09/89 44 76 - Slitu

Ski
13crvclsesbVr
0
CHR STENSRUD EFTE

TA VARE PA TAKET DITT!

TIPPING

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

Musikk-,
instru- ,menteiY"

Ostfold Bilauksjon AS

-

Annonser leses
av folk flest

Follodistriktets byrã
gjennom 60 *r

'I

'at1)

Auksjon hver torsdag kI. 1830

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411

all

t..

BRØNNBORING • PUMPESERVICE

,LS/S

JO MME VI
M4IMENJ
Dann et tippeiag, sá kan
dere øke innsctsen 09
gardere foibaftkamper
som dere er i tvii om.
Dessuten kan du oppieve
mye spenning ihyggelig
seiskap.

Pris fastsettes i for hold
til markedet.

Forhandler av Jacui pumper

a

ot

pa tlf. 09 - 88 08 96

LANGBRATEN

sto

Lagspill
lønner seg
I Tipping

Vi trenger flere bruktbiler
Ta kontakt snarest

02/62 08 65 e. ki. 17
611247-030/20470

CVSt1TO
nti J-'
r
flKett
re
ert.
1 ger
0g
o

Storsand, 3475 Stre,
TIf. 03/79 16 95, 9-15/19-21

Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

Kurs med kroppsanatyse
kr. 790.Fjerdingby:
Mette Holsve Johansen
tlf.06/831 185 e.kl. 17.

For hver krone du satser i
Mâltips, hjeper du norsk
idrett Iitt nrmere mâlet.
Allerede i sitt fØrste àr tilførte
Mâltips-spillet idretten mer
enn 80 millioner kroner.

Overskuddet fra Máltips
gár til idrett og forskriing.

SALGET OKER01

-

I

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • AN
Folio Varmeservice

W4L.
4
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
v/Bjørn Bredhoit, Tomter

Tit 9226 4710

L

fra

KEMUSI
Asenvn. 2, 1400 Ski
TH. 09/87 44 95

Bosch-bilalarm
Tyverisikker bil med FGgodkjent alarm. Ferdig
montert kr.2500.- inkl.mva.
Oppegrd Elektro-Diesel a.s
Trouäsvn.8 lit. 02- 80 82 8

AdVokat
bistand

høsttiibud pa
stein fra

Gunstige

SKARA SEMENTVARE
rails

prisoversiag!

Svein M.agne

;~ 41
i\festliin
BYGG- OG TOMRERMESTER
S PY DE B ERG
Fjellvn. 2 1820 Spydeberg
TH. 09/83 74 90
,

Aim. Pr;ksls
arv skit,e — &
familierett,a

"PABUDT I BARNEHAGEN!

'V

Originale Footi Cherrox
er varme, vanntette støvletter. Lette 6 ta av 09

pci. ideeile i sole 09
ku ide I
Kom innom, si viser vi

dere alie de spennende Targene!

-tar yore pa smá fatter

-

Advokat

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

FLATEBY SENTERET TIf. 09/92 83 74

VIKING

11

IF;m 10 4StL 4.% 4a~ irto 4= 49~
ELEKTI OREP
Teleton 091926276
r gll H. Jorgensen

Kjøpe eller selge
eiendom?

GLASS

RAMMEVERKSTED

E LE KTR I KER

EIENDOMSFORM.

Enebakk
Glass

Galleri Nygàrd

Byggvelen 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094/17 467

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol og frys
Kjoleskap kjolerom, tryseskap fryserom
Dag og kveld

Kontakt:
TRYI1 EIENDOMSMEGUNG A/S

-

BovlIflngshaVe: 55v

Holgo A. IsA
Fj&l.,o,an 55. 1914 VIto Enebakk
W. 09(92 5570

Saig

-

Flateby

Galleri

-

service og montering

-

—

hf. 92 80 80

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjelivn. 30 a, 1914 V. Enebakk
Tit. 9246 13 Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstid

innramming

-

Guilmedalje i innramming I VM 198909 1990

;J;1IT11;

Erling Rod A/S
1800

Utsigts rammeverksted

Soiheim Elektriske

Asklm

AUT. FLEKTBOENTREPRENØR

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

Tit. 92 64 20

-

SaIg av
medaijeskap og innrammede akvare/Iavtrykk

030/30 193

1911 Flateby tlf. 9286 10
Ogsá kveldstid
-

Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss.
TIf. 8816 15

TIf.

-

WELL BRENUJORD
UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER

88 15 70

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlt. 094/26 165

nebakk

Konkurransedyktige priser hele áret!

utforer alt i el-installasjoner

RI

1912 Enebakk — tlf. 92 63 00

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

__

FOUX

egnskcipskontor A/S
TIf. 09/92 6303
ICR
Potboks 24

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

Godkjent regnskapskontor

1912 Enebakk

Stromshorg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODI ESEL

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

-

•1

ELE KTR 0 ENTR E P R EN0 R FIR M A

Askim

TRINTO VERKSTED AS

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk hf. 9246 39
Mobil 094/27 522

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD

(P1k Kjelgaard

Alt i innramming

Hovel Heiaas

OIav C. Jensen

Regnskapskontor
SRR.registrert
regnskapsterer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlt. 09/92 64 33

MYRFARET2, 1400 SKI. TLF. 09-871457
-

EWRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGER.AVDELING

.

-

-

All innen • Sanitar •

Varme

•

Modernisering

TANNBEHANDL.
,0

• Regnskap & Forretningsforsei
Bedriftsràdgivning

Man-Ire. 9.00-17.00
DAME-OG
Tors. 10.00-19.00
HERREFRISØR
Ler. 9.00-14.00
SQL— PARFYMERI
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk lit. 92 54 13

7, (192fr

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

-

Ring 09

Lunds MalingA/S
og Tapetsering

~
&'OAm
,x

Helgesensgt. 12
Grünerløkka
TIf. 02138 51 73

SystemAciministrasion A/S
Gaupeveen 29
1914 Ytre Enebakk
lIt.: (09) 92 48 24-9247 74.

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

III. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

THmrer- 00 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

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

lit. 09/92 85 23 priv.
Gray., sprengning, transport

Mobil: 030/11 705

Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret, Flateby
928739
TH. kI. 8.00-15.00
92 80 31
lIt. utenom kontortid
Kveider, etter avtaie

TRAFIKKSKOLE

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
OppIring pa b/I
Teorikurs

-

Fase II

hf. 06/81 42 92

Fast pris

Lars M. Enger

—

43 37

5/ Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Entreprenor

U

. 92

BYGG OG ANLEGG

BYGG 00 ANLEGG

Rakkesladvn. 74
1912 Enebakk
TIC 92 63 81

*Pys-adnri

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlirtgveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 0992 46 82

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

hf. 87 37 10

Kiasse A Kiasse B
Teorikurs KjØretimer
-

-

Om nødvendig moter vi
Iii kjeretimer i Enebakk.

BYGG- OG TOMMERMESTER

Jan M. Johansen

Per-Erik østlie a.s

Mur, puss,
peiser og fliser

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG TIL8YGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTE RING
-

Tif. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

-

-

TEPPE ENGROS A/S
-

Annonser leses
av folk flest

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21

1911 Flateby

-

TH. 09/92 43 40

Mobil 030/06 359

Mobil: 094/30 295

SPESIALFORRETNINGER

Mur & Graveservice

A/S

1912 Enebakk

Graving

transport spreng fling
Mur- og betongarbeider
-

-

TIf. 09/92 6118 09/92 62 56
094/25 366 094/08 438
-

Beltegàende
minigraver
leies Ut rimelig, med eller uten ferer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.
TH. 92 52 28

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Inneh. Leif Vedal

Raskt og rimelig

Forhândspris
CODE REFERANSER

7
LYOA'i

T

L7m91zt 6'e'

TIf, 9291 07 Westerholm, 1911 Flateba

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fyilmasse
-

Flateby

tlf. 92 80 42
Mobiltif. 094/95 481
-

-

-

-

-

Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
lIt. 92 45 58

-

FLISLEGGING UTFØRES

D. FREI I AG X01
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro

KVIKI( RENS
rJ&thzamcZ
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tit. 09/92 62 94

• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi
• Lab.service Oppstalling opererte dyr

SKEDSIVIO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, KjeHer

1

Skill Ira Fetvn v/flyplasseril

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el
<<DROP-lNoo 8.30-14. Stengt helg.

Kontakdamilier etterlyses! Eldrera'd
a
etableres
Kommunens flyktninger Ønsker komme I
kontakt med enebakkinger. Mange føler seg
isolert, og ønsker ?t fi
venner I sitt nye hjemland. —Folk kan gjerne
kontakte meg hvis de vil
treffe vire nye sambygdinger, sier flyktningkonsulent Odd
Landsverk.

Anne-Grete Lossius
Fiyktningkonsulent
Odd
Landsverk forteiler at mange
av kommunens nye innbyggere fØier seg ensomme.
—Det er vanskeiig for dem A
fA kontakt med nordmenn,
sier han, og de vii gjerne bli
kjent med enebakkinger.

Kontaktfamilier
—Det er i yrkeslivet flyktningene først og fremst blir
kjent med nordmenn, sier
Landsverk. —Enebakk's nye
innbyggere kan for lite norsk
enda til A kunne fA seg fast
arbeid, men de kan gjøre seg
bra forstAeiig allerede. Alle
gAr ph norskundervisning og
de bar gjort store fremskritt
ph kort tid sA sprAkproblemene bØr ikke vre til noe hinder nA, sier Landsverk. Han
hAper at enebakkfamilier og
organisasjoner vii ta kontakt.
—Det er ikke noe problem
med A ta kontakt med flyktningene direkte, sier han - de
er vokst opp i en annen kultur enn oss der det er naturlig
at fremmede kommer bort og
hilser pA, men jeg kan vere
behjelpelig med A formidle
kontakt om ønskelig, sier
Landsverk.

Larerikt
For barna er det litt enklere A

Flyktningkonsulent Odd Landsverk !uper at enebakkinger tar kontakt med sine nye samnbygdingem —Mange fØler seg isolert og
ensomme i sitt nye hjemland og trenger venner, sier Landsverk.
fA kontakt med enebakkinger.
De blir kjent gjennom skolen, men de voksne har ingen
A henvende seg til. —Ta kontakt med vAre nye sambygdinger, oppfordrer flyktningkonsulenten. Det kan bli et
bAde hererikt og spennende
bekjentskap. Sosialt sett er
det ogsA av største betydning,
bAde for flyktningene og oss
andre.
—Det blir ofte sagt at innvandrere ma here seg A bli
som oss - here vAre skikker
og kultur, men hvordan skal
de kunne det uteri A ha kontakt med nordmenn?, er
spørsmAlet Landsverk stiller
seg. Norsk herer de ogsA
bedre, for det er nA en gang
slik at sprAk herer man best
ved A praktisere det.

Kartlegger yrkesbakgrunn
Flyktningkonsulenten er nA i
gang med a kartlegge den
yrkesfaglige bakgrunnen til
vAre nye innbyggere. Dette
for lettere A kunne skaffe
dem arbeid. —Flyktningene
har helt sikkert masse A bidra
med i vArt lokalsamfunn, og
interesser og hobbyer vii man
ogsA prØve A fA innsikt i.
Kanskje bygdas organisasjonsliv har store ressurser i
nrmi1jøet de ikke er klar
over? Kanskje vi alle kan fA
et rikere liv ved A fA nye,
eksotiske venner?

Etter forsiag fra ordfØrer
KAre KjøIle (H) har formannskapet vedtatt A opprette
eldrerAd i kommunen.
Pens jonistforeningen bar
tidligere bedt om at det
opprettes eldrerAd i samsvar
med Statens eldrerAds anbefalinger.
RAdmann Bjorn Halvorsen
er prinsipielt imot at det
opprettes "rAd" for spesielie
grupper, og han ønsket A
utsette saken til nemndstrukturen skal gjennomgAs, noe
som ble nedstemt i formannskapet.
Kommuneplanlegger Kari
Elisabeth Morbech blir mest
sannsynhig sekreter for
eldrerAdet, noe som vii medfØre større arbeidspress.
Morbech er tiltakskonsulent,
kommuneplanlegger
og
sekreter for kommunens mujØvernplan.

MISTET EN KATT
ELLER FUNNET
EN HUND?

POLITI- ©
RUNDEN
Traktor veltet
Tirsdag veltet en traktor
i en skrAning ved et jorde i Dalefjerdingen. Mye
tydet ph at ulykken
nettopp hadde skjedd da
politiet ankom Astedet.
Lysene var ph traktoren,
men det var ingen spor
etter gjerningsmannen.

Sierra stjàlet
Natt til torsdag ble en
Sierra Kosworth meldt
stjAlet fra VAglia i Ytre
Enebakk.

Trafikkuhell
Lørdag kveld ble to
enebakkgutter kjørt til
SIA etter at de hadde
kjørt av Riksvei 120 ved
Granli. De to var ph vei
til Tomter i en Ford, da
bilen skar ut av veien og
for gjennom et gjerde.
Bilen skjenet borti en
parkert bil
som stod
parkert ph gArdsplassen
pA innsiden av gjerdet.
Arsaken til forholdet er
enda ikke avgjort. Det
stAr etter forholdene bra
til med guttene.

Innbrudd i brakke
Søndag fikk politiet
melding om innbrudd i
en av Knut Engers brakker ph Gran. Det ble stjAlet en trosthagle, en tv og
videospiller fra stedet.

Gjem skattepengene!
Kunstauksj on i Herrecishuset 24. november.
Arr. Prestegãrden Kunstsent.

Service til
alle I Enebakk
Vi henter, leverer, Iàner deg gjerne en annen bil
(kr 1 OOIdogn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvalitet.
TU. 09-92 44 14. - 09-92 45 65

re"MOTTERBECK

01gueff

1
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Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
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