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Fratatt jelpe over natten
Mellom 30 og 40 eldre og pleietrengende I
Enebakk far ikke lenger den hjelp de sãrt
trenger fra kommunens hj emmehjelpstj eneste
og hjemmesykepleie. I forrige uke kom brevet.
I generelle former, og med beskjed om at
avgjørelsen kan ankes, blir eldre og syke
fortalt at man mister tilbudet fra
hjemmesykepleien/hjemmehjelpen. Ikke
hvilket tilbud - og heller ikke for hvor lenge.
Brevet er underskrevet av pleie og
omsorgssjef Erik Ohr og helse og sosialsjef
Inger Haagaas. Brevet ble sendt at uten at
etatsstyret var informert.

Aslaug Tidemann

- Vi har ikke flere hjelpere enn
fØr, og vi ma forholde oss til
del antall stillinger vi har og
regulere aktiviteten etter del,
sier helse og sosialsjef Inger
}Iaagaas.- Ut fra dette faktum
far politikerne diskutere hvor
meningsfylt ressursene blir
bruki.

- Del er overhodet ikke snakk
om nedskjringer hvis en ser
del i forhold til ressurser vi râr
over, sier helse og sosialsjefen.
- Vi opererer hele tiden med for
dârlig bemanning pa
hjemmehjelp og hjemmesykep leietjenester. Situasjonen er
derfor ikke annerledes nâ enn
den har vrt de siste 2 - 3 âr.
Bortsett fra at nA er den
dokumentert litt bedre.

Forts. s.

5.

Mange eldre og syke kan komme til a savne en hjelpende hand i tidenframover.

61 elever I Enebakkbeldrifter mandaq
Yrkesveiledningen har
pgitt for fulit I Enebakkskolene den siste uken. Pa
Enebakk ungdomskole har
det vart yrkesmesse og
mandag var 61 elever fra
Mjer ungdomskole utp lassert i forskjellige
Enebakk bedrifter.

Reportasje s. 10, 11 og 12.
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Rune Larsen
fyller ar den 24. jan.
Vi gratulerer
Hilsen W-gjengen

Gudstjenester 28. Januar
11: Enebakk kirke Fam.gudstj,
v/øvstegârd. Etter gudstjenesten: Menighetsmøte.
Sak: Vaig av utsending til
Bispemøte.
11: Marl kirke. Gudstjeneste v/
Heigheim.

Torsdag 25.1.
U) 18.30 En sikker vinner
V) 20.30 Raggedy Rawny
Søndag 28.1.
B) 16.30 Nye streker med
Emil i Lønneberga
U) 18.30 En sikker vinner
V) 20.30 Raggedy Rawny

Bli
fodder
Kr. 3,30 om dagen gjør
deg ikke fattigere,
i-np,,

IREDD
BARNA

Kjell
Gratuleres med dagen
26. jan.
Hilsen Ella m/resten av
gjengen
Superaktiv fotbalijente
utâlmodig, kan'ke vente
Punkete og kjapp i praten,
spretter gjerne i spagaten,
Gratulerer med de ti
til ei jente som er bud.

Gratulerer med
mogendagen, Marie!
Hilsen T idebanden.

Lill Kristin
Gratulerer med
tenâringsdagen 28.j an.
Hilsen
Ann Iren, mamma og pappa

Hei Thomas

Hei alle Emil-venner!
Søndag har du
anledning til A trefTe
Emil igjen pA Flateby
Kino. Denne gangen er
det "Nye streker med
Emil i Lønneberga".

Gratulerer med 18 Srs
dagen.
Vi er skrekkelig stolte av
deg!

•

Gustav og den andre
negeren

Tlf: (02) 414635

Nils Christian
Gratulerer med
myndighetsdagen 26.1.90
Hilsen Kai Vegar,
mamma og pappa

ABC-bank
Nye âpningstider
se ann.

Betel
Sangmøte

se ann.

Enebakk Hagelag
se ann.

Arsmøte

Lise Kristin
Gratulerer med 6-ârs dagen
den 29
Hilsen mor og far

Enebakk Husmorlag
se ann.

Arsmøte

ElF- skigruppa
karusellrenn

KJELL

28.1. utsatt

Flateby Kino
Ukens filmer

se ann.

Selvangivelsen
Veiledning/levering
se ann.

Jan-Erik og Tomas
Gratulasjoner pa 16- ârsdagene henholdsvis den
23. og 24. januar
Hilsen puslern

gratulerer til verdens beste
sønn, bror, svoger og onkel
Kjell Eriksen
som fyller 35 âr
den 23januar
hilsen
Mamma og pappa, Roar og
Soifrid, Arvid og Jorun, Bent
og Arne og alle du er onkel til.

Du vet filmen hvor folk i
Lønneberga begynner a bli
ganske lei av Enil og alle hans
pâfunn, og nA samler de inn
pènger for at foreldrene hans
skal fâ rAd til A sende ham til
Amerika. Men moren til Emil
blir rasende, for hvordan kan de
foreslA at guligutten henries
skal sendes bort.
PA ungdomsfilmen møter vi den
populre Kevin Costner i en
SIKKER VINNER.
Annie elsker baseball og
basebalispillere, og dette Are
har Durham Bull-laget to spille re son Annie mener er verdige
nok til a konkurrere om henries
gunst:
Nuke er en ung, like talentfull
som naiv , med en arm verdt en
million dollar.
Crash er en erfaren gammel
catcher som en gang spilte med
de store gutta. Chrash's
oppgave blir A temme og forme
den uferdige Nuke til
stjemespiller. Charsh vet at en
godt utført jobb kan eventyrliggjøre hans egen karriere;
laget har plass for bare en
stjerne. Men Annie tar ogsA pA

seg oppgaven A skolere Nuke,
noe hun tror hun kan gjøre bedre enn Charsh.
RAGGEDY RAWNY, en
gAtefull kriger er basert pA en
gammel sigøynerlegende Bob
Hoskins hørte som barn. Den
forteller historien om en ung
soldat som deserterer etter sitt
første mote med krigens brutale
virkelighet. Han søker tilflukt
hos et omreisende sigøy
nerfølge og har smink o
kledd seg som kvinne for ikke
bli gjenkjent Han har butt stum
etter sjokkene han har fAtt, og
sigøynerne tror han er en
rawny" - en kvinne med
overnaturlige evner....
11

Skøyeren Emil i filmen
NYE STREKER MED EMIL I
LONNEBERGA.
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Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange innlegg etter beste skjønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og adresse

Navnet Ignarbakki

Overtramp
Et tredvetalls eldre og syke i bygda harftt beskjed om
at de mister det tilbud de har hattfra hjemnmesykepieie
I hjemnmehjeipstjeneste. Fm-a dag til annen ble de
fratatt et tilbud SUm for mange av demn det ramnmet er
heit nødvendig for at defortsatt skal kunne bo
hjemnmne. Knappe ressurser oppgis somn gr unn.
Det er etatens administrasf on somn har tatt besfor.
lutningen. Det kan de ha hatt sine gode grunner.
Manglende ressurser og sykemeidinger gjør det
umnulig a oppretthoide etfuliverdig tilbud, sier
etatssjefen. Likevel er det kritikkverdig at
nedskja?ringen ikke em iagtframn for etatssiyretfør
brevene gikk ut. Man ma ikke glemmne hvor den besluttende mnyndighet sitter i et demnokrati. Det blir da
ogsd ettertiykkeligpâpektfra etatssjefens side - det er
politikerne som prioriterer. Sku lie da ikke ogsa° de
samnmnepolitikere bli konfrontert med krisen slik at de eventuelt SO?fl resultat av vettlausfordeling - selv
kunne tatt den upopulare besiutning omn nedskjring
pc tjenstene til gamle og syke. Sd hadde man i det
mninste hatt erpolitisk vedtak som alibi.
Ekstra bekiagelig - og uforsthelig blir det hele, nâr
man fra etatshold ikke vii kommnentere, forkiare og
oppklare misforstâelser blantpublikumn, men mnØter
pressens spØrsmnãl og søkelyspa mnulig kritikkverdige
forhoid med Øredøvende taushet.
Det taler for seg!

I Vignett nr 2 for 10. januar er
det en artikkei om Leikarringen
Ignars jubileumsAr. I den forbindelse gis en forklaring av
navnet Ignarbakki, og at navnet
skriver seg fra PrestAa. Del er
noe tvilsomt om en iiten A - det
her gjelder kan ha gitt navn til
en hei bygd.
I Biskop Eysteins jordbok Ira
ca 1300 er bygda omtalt under
to litt forskjeliige navn, nemlig
Ignbakka
og
Ignardale(Ignadale). Nevnte
bok basserer seg pA gamle
opptegnelser eller register, sA
navn her er langt eldre. BAde
bakka og daier betegner helling
ned mot et vassdrag (ely). At
en iiten bekk ( A ) skulle vre
opphavet til navnet pA en hel
bygd er litt unaturlig.

Guds gode vilje
Jesus fulgte alitid sin fars viije til punict og prikke.
Han mestret den til fulikommenhet. Livet hans var helt etter faderens planer. Kjrligheten var heit uten skyggesider, lydigheten
var en selvfølge og alle hans gjerninger var gode og rene.
Han var det vi skulle vrt, hele oa rene i alt. Derfor kom han da
ogsâ til oss for redde oss ut av vfr manglende evne til leve det
livet vi var skapt til.
Vi har pâdratt oss sâr som ingen lege kan hjelpe oss med, uten
Jeses Kristus.
Ingen av dem som Faderen gir til ham skal mistes.
Om du er en av dem som tror du har bruk for Jesus , er du blant
disse som Faderen gir til Sønnen. Da er du en av dem som skal
historiens siste dag og oppieve det evige liv. Da skal
reise opp
du vre der hvor det ike fumes noe ondt. Jorden nyskapes,og
døden blir drept mens du star livets side. Jesus vii ikke gi slipp
sine hvis de ikke selv ønsker forlate ham. Derfor oppfordres
ham. Guds viije og plan er god, og den gjelder for
vi til A tro
alle som tror pA Guds sønn.

a

a

Hva navnet øyeren kan komme
av er det flere tolkninger. Men
navnet mA ha oppstAtt langt
senere enn bAde bygda og
kirken. Noe som iigner øyeren
er navnet i jordboka under
bygda Rmligh, nemlig øyasete
Cappellu - øyasete Kapel1/kirke. Dette er dog nevnt bare
en gang, men pA den tid - som
nA - var det mange Oyer i vassdraget.
I nevnte jordbok er oppført
under Igndale/Ignardale/Ign bakka i alt 6 fjerdinger. Her er
det noe som ikke stemmer, da
en herding betyr 1/4 del. Bygda
kan opprinnelig ha vrt
annerledes inndelt.

øyeren slik den fremtoner i
dag, er ikke lik den som van
middelalderen.. Etter at den ble
oppdenimet, bar øyeren

Disse fjerdinger er:
Strodnenne (Stranda/Flateby)
Hanibrenom (Hanimein)

tidligere 'a 'en var mer
flombetinget. Det rant i lørre
perioder zrnst en ely, der del
i dag er en innsjø. I dagliglale
gAr øyeren under betegnelsen
"IELVA" Det kan indikere at
det har vrt en ely. Det sies i

dingen, som kan bety dalen mot
fjorden).
Yttra Byüordongenum (Ytre
Byfjerdingen - Ytre Enebakk)
Kirkiuflordongenom (KirkefjerdingenlKirkebygden).

pa

pa

a

Gunnar øvstegArd

Jordboka inneholder register
over parter eller jordeiendommer som tilhØrte ( var
gitt) til kirken. F.eks, til allltiz
bønnhald (sjelemesse).
Under Igndale er oppført:
Miulnuliid Ok serdeilis
kurnaforssen j sama stad.
Med andre ord Møllelia og sirdeles kvernfossen i samme
sted. Hadde det dengang vrt
et annet navn pA PrestAa, yule
det sannsynligvis vrt
fremkommet her, eller nok vrt
nevnt pA annen mAte.

av. Det kan vre del samme
som i islandsk Idna, som nA
betyr stimvirvel (clv).
Det er derforjeg tror at iLVA i
dagligtale er det same som
Igna.

N.S.

Pass a Ikke
pengene feriem
penger
dine!

STEINAR SYVERSEN
ble hastig forfremmet til
herligheten.
Enebakk 22.januar 1990
Grete
Leif øystein
Marianne
Asta Syversen (mor)
Begraves fra Marl kirke,
fredag 26.januar kLl3.00
I stedet for biomster til
hjemmet blir del anledning
til A gi en gave til Misjon bak
Jernteppet

Mange bankkunder har overtrukket en konto eller manglet
dekning til et fast oppdrag. Dette
gir ikke banken rett til a fá dekket belØpet ved a hente penger
fra andre konti du har I banken.

uten
ferie

- Vanhig bankskikk er at kunden selv skal bestemme hvordan
belØpet skal dekkes opp. Bankene kan ikke ta penger fra andre
konti uten a vars1e kunden pA
forhand. Selv med varsel er ikke
alle innskudd tilgjengelige for
banken, sier sekretariatsleder
Finn Tveter i Bankklagenemnda
til Forbrukerrapporten.

- Det er tydeligvis hite penger
blant folk na pa nyaret. Vi ringes
ned av folk som spØr om de har
krav pa a fA utbetalt feriepengene na, selv om de ikke skal ta
ut ferien sin for til sommeren, sier
førstekontorfullmektig Grete
østmo ved Arbeidstilsynet pa
LillestrØm.

pa

pa

Neseno (Enebakkneset)
Kirkuefiordongenom mA ha
hatt et annet navn for kirken
kom. Siden det var en Yttra
Byfiordongenom,
kan
Kirkebygda
ha
vrt
Byfiordongnom. For ellers yule
det ikke ha vrt nødvendig A
stedfeste Byfjerdingen til YTTRA.

p0

Min inderlig kjre mann, vAr
gode, snille pappa, sønn,
svigersønn, bror, svoger og
onkel

Jo/i. 6,39

muntlig tradisjon at en ved
enkelte hove kunne kjøre med
hest over til Enebakkneset.

VAREOPPTELLINGSSALG

20-70%
pa alle
lamper og skjermer

A

LNftIIU ET
SIVI 1I.HU7N It! 111777

(

- Vi ma dessverre skuffe dem
som ringer. OgsA i den nye ferieloven som tradte i kraft fra nyttAr, heter det at feriepengene skal
utbetales i forbindelse med ferien. Man har krav pA A fA Utbetait feriepengene senest en uke
fØr ferien begynner. Deles ferien,
skal feriepengebelØpet deles tilsvarende. OgsA feriepenger for fene som er ovenfØrt fra foregaende
ferieAr, skal utbetales nAr ferien
tas ut, sier Østmo.
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ktgl de su ertis per
Her er Enebakks
jaktglade og godlynte
supertisper - Iwa,
Rikki, Dolly, Anny og
Betsy, alle med
stamtavler i stjerneklassen, og høyt premierte We i utstillings
og jaktsammenheng.
Aslaug Tidemann
- Og gode jaktbikkjer, det er
nettopp hva Drevere er,
velegnet for râdyr og harejakt,
hvor langbeinte hunder ikke er
srlig brukbare, sierPer Fjeld, i
Enebakk Jeger og Fiskeforening, og er forskrekkelig entusi astisk pa rasens vegne. .Han er
forøvrig j aktprøvedommer og
har greie pa hva han prater om
nâr han lar superlativene hagle.

Familiehunder
- Godlynte familiehunder
vennhig gemytt, sarnstemmer de
fire andre hundeeieme som vi
mØter pa Enebakk Jeger o
Fiskeforening klubbhus p
Durud. Hundene logrer, snuser
utâlmodig - hilser pa hverandre.
Kiart de kjenner hverandre.
Noen er tjukke slekta ! Dolly er
mor til Betsy og Anny ( eller
Dalvangs Betsy og Dalvangs
Anny for a vre korrekt). Betsy
venter forøvrig valper og
sâledes skal bidra til flere
utmerkede harehunder.

Hundegruppe
Ellers treffes tisper og eiere i
konkurranser, o g pa treff i
Østfold Hareklubb. Deres eiere
er alle medlemmer av Enebakk
Jeger og Fiskeforening , men
foreløpig er del ikke noen egen
hundegruppe der, sâ vi treffes
mest i østfoldsammenheng.
Men vi burde hatt en egen hund
egruppe her hos oss og, sier
Fjeld, for vi er medarrangør i
mange harehundprøver.

Skikkeligjager
- Flere og flere kjøper Drevere
nAr de skal ha en hund, hevder
Fjeld. Forst og fremst pa grunn
av gemyt og jaktegenskaper.
For med en Drever er man
sikker pa a fâ en skikkelig
jager.
Vi betrakter premieksemplarene. Utâlmodig snusing
mot gulvet, bekkrefter
innstinktet - og likevel, smâ og
fredelige, med snille øyne og
korte bein. Ingen stor og
fryktinngytende bikkje som det
star respekt av. - Nei,
vaktbikkje egner de seg nok
ikke som, bekrefter Fjeld.

Riktige prakteksemplarer er disse r undpremierte drevër-tispene. Fra venstre Svein Johansen mned Iwa.
Harry Siaarud med Rikki, Tron Larsen med Dalvangs Anny, Per Fjeld med Dalvangs Betsy og Emnil med
Dolly.

Stor hund - liten kropp
En stor hund i en liten kropp,
sier Fjeld og er taniceleser. En
skikkelig brukshund er Dreveren. Og i Sverige, som er
rasens o pprinnelses land, blir
ogsA brukt som sporhund.
- Opprinnelig er det en tysk
rase, som ble annektert av
svenskene en gang pa førtitallet
- da tyskerene hadde det travelt
med andre ting - sier Fjeld. I
Sverige har man videreutviklet
hunden, som stort sett bare
finnes i de nordiske land.

en Fjeld, har vrt tre ganger pa
utstilling, og kan smykke seg
med like mange førstepremier.
To ganger har hun ogsA fâtt
tittelen beste tispe - i Norge og
Sverige. Del skjedde i for.

Anny
Søsteren, Anny 4 Ar, kan ogsA

skilte med fine utmerkelser
som to 2. premier pluss en 3.
premie i jaktprøver i 89.- 14un
er forøvrig fullsertet, sier Fjeld
og vi nikker - fârete. - Ja, det
betyr at hun har de utstillingssertifikatene hun trenger
for a bli norsk og svensk
champion. Hun mangler nâ

Rikki
Rikki 7 Ar, eies av Harry
Skaarud. Hun er den best
premierte av dem alle i
jaktsamenheng. For 2 Ar siden
gikk hun helt til topps i en
prove for smA jakthunder pA
Bjørkelangen. Hun har fire 1.
premier ijakt fra Sverige, og er
svensk jaktchampion. Hun har
en 1. premie i utstilling.

Avls-tisper
- Av de fern Drevereierne som
vi rnØter pa Durud er tre medlemmer i Svenska Drevhundkiubben, og far tilsendt ârbok
med oversikt over alt av stort
og srnâtt i Drever - verdenen i
âret sorn har gâtt. Og ettersom
alle fern tispene vi mØter
brukes i avl, kan man altsA i
denne ârboka i ro og mak
studere hvem man skal bruke
sorn far til nye premiehunder.

Rikki har forøvrig ogsA markert
seg ettertrykkelig i vAil naboland. I en klubbkonkurranse
mellom Østfold Harehundklubb
og en svens søsterorganisasjon i
fjor, ble Rikki tatt Ut pA det
norske laget, som en av de
hundene som har gjort det bra
pA jaktprøver. Her greidde
Rikki a ta halvparten a av de
borske poengene...

Bade Iwa, Dolly, Betsy , Anny
og Rikki har gjort det skarpt i
konkurranser, ogsA i 89.

Iwa

Dolly

Iwa , 4 Ar eies av Svein
Johansen. Hun har fAtt tre
førstepremier pa utstillinger, og
i tillegg tok hun 1. premie i
jakt i romjula, forteller den
stolte eier.

Dolly 6 1/2 Ar, som eies av Per
Fjeld bk to førstepremier i
jakt i 89. I løpet av 88/89 ble
det ogsa to 2. premier og en 3.
premie

Betsy
Betsy, 1 1/2 Ar, - Dollys datter
som ogsa holder hus hos famili -

bare ørlittegranne pA ávT!
svensk
norsk
og
utstillingschampion. Forøvri
ble Anny beste Drever p
Norsk Kennelklubbs internasjonale utstiling pa Bjerke i fjor
sommer. Hun har alt som skal
til for a ga til topps i alle land,
ogsa hundens opprinnelsesland,
Sverige.

Emil Fjeld viser stoltfra prakteksemnplarene Dolly og
Betsy, som er mnor og ctatter

DD BARNA
r)(RE
'III: (02)41 46 35
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1iForts. fra side 1

Skjer stadig
- Det skjer, og har stadig skjedd
at folk mister del tilbudet de
har hatt p.g.a. ressursmangel.
Vi har 4 hele stillinger. 1 1/2 er
for tiden sykemeldt og vi
betjener over 200 personer - de
tieste avhengige av den hjelpen,
vi kan gi dem, men selvsagt
med varierende behov. Et
gjennomsnitt pA 2 timer per
hjeipetrengende betyr et behov
for 400 timer i uka. Og vi har uten sykemeldinger 4 personer
med 37,5 timer liver.
Ut over dette vii helse og sosi aisjefen ikke gi noen
kommentarer.

Press
Etter hva Vignett har brakt i
erfaring har det vrt et
umenneskelig press pA
personalet innen pleie og om
sorg . Dette gjeider b
i
institusjon og hjemmehjelp og
hjemmesykepleie. Tidvis har
man kjØrt med under haiv
bemanningsresurs p.g.a.
sykemeidinger. taken til del
sladig økende presset innen
hjemmehjeipstjenestene og
hjemmesykepieien,er at grup pen hjelpe og pleietreengende
vokser. Det er ikke lenger bare
snakk om eidre. Ungdom og
barn med spesialie behov og
sykdommer øker stadig. Folk
blir utskrevet tidligere etter
operasjoner og trenger hjelp
hjem.

Stillingsbehov til 2
millioner
Etter hva Vignett har fAtt forstAelsen av er del behov for
minst 4 sykepleierstillinger og
4 hjemmehjeipere ekstra innen
pleie og omsorg. I rene kroner
betyr del et behov pA 2
millioner.
Fra etatshold blir det gilt
utrykk for at helse og sosiaistyret har vrt løpende onentert om forholdene, blant
annet med en situasjonsrapport
i oktober.

Taushet
Det er imidlertid umuiig A fA
bekreftet noe av dette, da ingen
i etaten vii uttale seg konkret
om saken. Hele og sosiaistyret
behandlet den i mote i gAr
kveid, etter at Vignett gikk i
trykken. Del var helier ikke
mulig A fA ullevert sakspapirene
da disse skulle unnlas fra
offentlighet!

Lkke informert
- Vi ble overholdet ikke
informert for brevene gikk Ut til
eldre og pieietrengende om at
de mistet sitt tilbud, sier leder i
helse og sosiaistyret, Eva Ek.
Mange av brukerne har
henvendt seg direkte til me ren frustrasjon, og jeg har gitt

beskjed om at Ijenestene ikke
skal opphøre for de som har
blitt varslet om dette fØr saken
liar vrt oppe til behaiiiling i
etaissi rd
isfu1e
oppklarende runder.

UforstäencJe
Ek stiller seg uforstende til
helse og crtciIsjefens ulsagn
som de har vrt de siste 2 -3
Irene.

Lorentzen - det sy ende postbud
I var artikkel om postjubileet i Ytre, har det
sneket seg inn en samenbianding av to
personer.
Det var Johan Hass Lorentzen som var
postäpner, herer og kirketjener ved ãrhundrskiftet, for teller Solbj org Kjeldgàrd i Ytre.
Lorentzen var ellers en
alisidig mann, som ogsA
hadde interesse for
gartneryrket.
Han flyttet fra skolen til
Hamborg (vis a vis
vannskisenteret). Der anla
han og etter datiden, en
fremragende blomster og
frukthage. Han var ogsã
en meget habil fotogral.
Etter Lorentzen overtok
Sofie Svendsen som
postApner. Den andre
personen som var blandet
inn var 1rer og ordfører
Peder Bersvik. Han var
"mAlmann"' fra vestlandet,
g eisket A dekiamere
lerje Viken.

PA bildet her ser vi
Lorentzen fra tiden han
bodde pA skolen. Kanskje
han var en av de første
som hadde sykkel her ute.
Han var medo startet
Ytre Enebakk Sanitetsforening for 75 Ar siden.
OgsA en misjonnsforenitig
startet han.
Han har en gjenlevende
sønn, Thorleiv Lorentzen,
Jaren i Hobøl, og en
datter, Trine Norum, Uslo.

KJUP eller SALG
PrOv en annonse I

S.Kjeldgârd

Slike tilstander som dette er
ukjent for meg fra tidligere
av.Det liar nok hendt at
ienhidiigere fra dag ill dag er
p.g.a- sykdom. Men det er noe
annet

Ikke enig
- NAr det gjelder A skyve hele
ansvaret over pA politikerne en
jeg overhodet ikke enig. Jeg mA
iunderstreke at helse og sosiaistyret overhodet ikke bar sett
denne saken, ellen noe vedtak
om reduksjon i tjenestene. At
etaten da gAr Ut og tar fra folk
tjenester uten at vi blir
informert, det reagerer vi veidi
pA. Da situasjonen var preki
ved legekontoret ble vi i brev
form gjort oppmerkSom pA
konsekvensefle - og hva som
konkret ble resultatet om ike
nessunser ble tilført. SA fikic
man sjansen til A sette inn til•
tak. En slik bekjed kunne ogst
pleie og omsorg ha git for dc
sendte Ut et siikt brev. Jeg hal
ogsA iyst til A Si at vi er i
begynnelSen av et budsjettAr.
til
muligheter
med
prioriteninger i eget budsjett
sier
om Ek.

Foig med
I
ncErmiljoet
[ES

Oloncift

1ipictt

1Iinttt
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Tra kksikri*ng for millioner

I

Na skal det bli ordnede
trafikkforhold i Bakkenkrysset i
Kirkebygden.Kommune
ns tekniske etat er nA i
gang med planlegging av
bussterminal med plass
for tre busser,
drosjeholdeplass og
telefonkiosk.

Aslaug Tidemann
Vegvesenet som bekoster
terminalen, har gitt grønt lys
for at planene kan realiseres i
innevrende âr. - Vi har hatt
en konsulent til a utarbeide
planer i et âr nâ, uten at noe
srlig har skjedd, og nâ har vi
overtatt planieggingen selv, sier
bygningssjef Marsdal, som
regner med at etaten skal
komme i mal med planarbeide
slik at bussterminaien star ferdig i løpet av âret.
De farlige trafikkforholdene i
omrâdet har vrt pãpekt fra flere hold, og folk i Kirkebygda
har vrt engstelige for ungene
sine i forbindelse med kryssing
av veien til og fra skolene.
I forbindelse med arebidet med
bussterminalen vii ogsa veien
bli lagt om noe slik at man far
en mer trafikksiker vei.

Gangvei
Det skal ogsâ bli gangvei fra
terminalen og bort til barnesko len. Kommunen fikk penger fra
Aksjon skolevei til dette formâ let i fjor, planene var ogsâ kla re, men man magiet svar fra
KUD angâende grunner very
Pengene er derfor overfØrt til i
âr. NAr gangveien er ferdig kan
skolebarna gA av bussen, inn pa
gangveien et lite tykke langs
Lotterudveien over jordet, og
inn ved skolen.

Miljøverndeparteinentet har nc godkjent reguleringsplanen for gaig //sykkelvei langs
Rv 155 fra Orreveien til Vag7iveien. Men noen utkjørsel til RV 155 fra denne
etendommen blir det ikke snakk oni. Utkjørselen ind legges til Borgvezen.
Gangvei langs hele Lia.
Miljøvemdepartementet har nA
godkjent reguleringspianen for
gangveien meilom Orreveien
og Vâgliveien langs RV 155.i
Ytre Enebakk. Nâr denne veit rekningen har fâtt sin gangvei,
vil det vre gangvei langs
riksveien for hele Lia fra
Kvernstuen til avkjØrselen ved
Knurrestad.

Ingen avkjørsel til
riksvei
I reguieringspianen som
kommunestyret vedtok, hadde
en av grunneierne pa
strekningen fâtt adgang til a
fortsatt ha avkjørsei fra
eiendommen og rett Ut pa
riksveien, men inlensjonen hele
tiden har vrt a legge aile
avkjørsler inn mot B orgveien

Va'r truede Mode
Hjemme i hverdagen kan hver enkelt gjØre
mye for a minske miljøproblemene. Ogsâ pa
jobben er det mye som kan gjØres annerledes
for a redusere nedbryting av ozonlaget og faren for Økt drivhuseffekt. Siste nummer av
Forbruker-rapporten gir deg 22 rãd for hvordan du kan were med og redusere miljØproblemene.
Det er siett ikke uvanlig at en
norsk familie slipper Ut 10 000 kg
karbondioksyd i Aret. Det er Atte
ganger mer enn hva vi kan tiliate
oss, hvis vi vii forrykke balansen
i naturen.

I forretningene vii vi etter
hvert là hjelp til a velge de minst
miljØfarlige varene. En grØnn
svane blir det nordiske miljØmerket. Hàpet er at merkingen skal
pávirke forbrukere og produsen-

.Vegvesenet hadde imidletid
innsigeiser mot at vedkommende grunneier fikk
beholde sin avkjørsel til
riksveien, og fikk medhoid i
Miljøverndepartementet., som
ogsâ sa nei til avkjørsel Ut pa
riksveien.
Gangvein langs Vâg, mellom
Orreveien og Vâgliveien er
prioritert i 1991. Strekningen
er pA 1 km, og prisiappen er pA
2,5 millioner. I tillegg kommer
ved erlag til oppsitterne langs
veien for grunnavstAeise.
Teknisk etat regner med A vre
i gang forhandlinger om
grunnavstAelser i iøpet av kost
tid, fAr vi oppiyst hos
bygningssjefen.

Busslomme
Ellers har kommunen ogsA fAtt
midiert til ensidig busslomme

ved (aupeveien. Her finnes i
dag ingen bussiomme i det hele
tatt, og busstoppene pA begge
sider av veien gjør trafikkforholdene bAde farlige og
uoversiktlige.

RAken/ Kvernstuen - 92?
Gangveien RAken/Kvernstuen,
en strekning pA 0,9 km
kostnadsberegnet til rundt to
millioner har Vegvesenet
prioritert i 1992.
Arbeidene med kioakkering av
Kvernstuen/RAken /Gran skal
imidlertidgjennomføres i
innevrende Ar. Mandag var
Jet anbudsApning, og man
regner med anieggstart om ikke
sA altfor lenge. Gang sykkelveien burde vel anlegges i samme
runde?
- Vi mA prove a fA dette til ,sier

ter til a bli mer miljØbevisste.
DOUNREAY
Men det er ikke bare opp til
hver enkelt a handle miljØbevisst. Bare 50 mil fra Norge ligger
Dounreay-reaktoren. Om là Ax
kan bade et gjenvinningsanlegg
for plutonium og et permanent
lager for radioaktivt avfall bli
lagt til Skottlands nordspiss.
Forbruker-rapporten har laget
en reportasje Ira reaktoren. Den
viser hvor alvorlig et radioaktivt
utslipp vii vre for Norge. GolfstrØmmen vii fØre de farlige stoffene oppover langs hele norskekysten. Fisk Ira vAre nre havomràder vii bli egnet som menneskeføde i mange Ax.

langs norske kysten sà vi sist ved
Solund utenfor Sognejorden. 01jeutslippet Ira den brasiianske
bulkbaten var svrt beskjedent.
Takket vre iherdig innsats fra
lokalbefolknirigen og andre, ble
45-50 prosent av utslippet tatt
opp.
Likevel har forskere pâvist oljerester i torsk og sei. Det kommer til a ta mange Ar fØr alie synOLJEKATASTROFER
lige spor etter oljeutslippet er
ødeleggelser etter oljeutslipp borte.

teknisk sjef Torgils Opedal. En
mulighet er A be Vegvesenet
omprioritere, KvernstuenIRAken blir prioritert først,
ettersom gang og sykkelveien
Orreveien/VAgliveien ikke er
detaljprosjektert. En annen
mAte A fA det til pA er at
kommunen forskutterer gang
og sykkelveien i RAken, sier
teknisk sjef.

Redusert
tilførsel av
slakt
Tilførselen av slakt til
Fellesslakteriet har i løpet
av 1orAret gAit ned. Det ble i
1989 tilført Fellesslakteriet
17,4 mill. kilo slakt, dvs. en
nedgang fra 1988 med 5%.
Videre har Fellesslakteriet
mottatt 3500 smAgris og 500
kalv/foringsdyr fra andre
landsdeler. Dette er en fly
trend i forhold til tidligere
hvor Fellesslakieriet var storeksportør av smAgns.
'Ill tross for redusert
kjøttsalg pA iandsbasis med 5
%. har Fellesslakteriet økt
omsetningen i Aret som gikk.
Fellesslakteriet melder
videre om en kiar økning i
markedsandelen pA salg av
foredlet vare. I Follo,
Enebakk og, Aurskog/Høland var denne pA 25-30%,
del vil si en dobbling av
markedsandelen fra mars 89.

18 dodsulykker i
j Ordbruket i.fj or

Statistikken over
trafikkulykker pa
enebakkveiene har
hatt en positiv
utvikuing i tisrommet
fra 1984 og fram til
idag, viser
Vegvesenets
statistikker.

Dette til tross for stor økning i
folketall og bilstrafikk i same
tidsrom.
I fjord ble ingen personer drept
i trafikkulykker i bygda vAr,
hverken pA riksveier, fylkesvei er eller kommunale veier.

PA de kommunale veiene var
det ingen trafikkulykker med
personskader.
Av de som ble skadet i ulykker
pA Enebakkveiene i fjor var 4
bilførere, 3 bilpassasjerer, 3
motorsyklister, 3 fotgjengere..

5 personer ble alvorlig skadet,
og 8 fikk lettere skader i
trafikkulykker. 11 av de totalt
13 personskadene skjedde i
forbindelse med ulykker pA
riksveier, 2 pA fylkesveier.

- For meg som bygningssjef er
det spesielt gledelig at det ikke
var ulykker med personskader
pA kommuneveier, sier
bygningssjef Stein Marsdal.

Ay 65 dødsulykker I
arbeidslivet i 19892
skjedde hele 18 1
jordbruket. Antall uiykker
totalt er pa vei ned for
andre âret pa rad, men
informasjonssjef Tor
Skjervagen
Arbeidstilsynet sier til
Bondebiadet at han synes
det er spesielt tile at sa
mennesker
mange
omkommer pa grunn av
traktorulykker.
- Sammen med organisasjonene i landbruket vii

vi derfor ir gjennomføre
en større aksjon for A
forebygge slike ulykker,
sier han.
Det er ingen andre
nringsgrupper der det er
like
ti1nrmelsesvis
mange uiykker med
dødelig utfall som 1 iandbruket. I bygge og
anieggsbransen er det
reglsfrert 15 dødsuiykker.
I jordbruket 18, i slcogbrutet 5 slik at totaiantället for fandbruket 1 Norge
kommer opp i 23.

HVERT HAM SIN '0100-eff

Aksjon skolevei

Gangveier I Va0glia hoyt
prioritert
Forlengelse av
gang/sykkelveien fra
Borgveien til
Vãgliveien i Ytre star
Øverst pa teknisk styres prioriteringsliste
for midler fra Aksjon
skolevei.
Aslaug Tidemann
7
,11,

3 millioner kroner har Statens
vegvesen i innevrende Ar til
fordeling til Aksjon Skolevei prosjekter. Opp til 300.000
kroner kan man fA til et enkelt
tiltak, og man kan godt fA til
sikring av flere veier i en og
same kommune. Enebakk
kommune fikk i For 226.000
kroner til gang/sykkelvei fra
RV 120 til Kirkebygden skole.
Tiltak som kvalifiserte til midler fra Aksjon skolevei i fjor,
men som ikke ble tatt med da er
tatt med i prioriteringslista for
90.
I forbindelse med søknad om
midler fra Aksjon skolevei i
innevrende Ar har teknisk etat
henvendt seg til skolene i bygda
for A fA forsiag til nye tiltak
som er aktuelle.
Teksnisk styres prioritringsliste
ser slik Ut:

- Hold deg oriented om bygda di
Abonnement kan ogsA bestilles i tlf. 92 65 50 - 92 65 40
Jeg ønsker

>

a motta Vignett

Navn
Adr
Vignett, p.b. 62, 1912 Enebakk

derefØring av gangveien langs Vägliveien fra
Borgveien it Râdyrveien star Øverst pa
priorzteringslista nâr det gjelder midler fra Aksjon sko leveL
1. Forlengelse av gang/sykkel
ang/sykkel-vei langs VAgliveien fra
vei
Borgveien til RAdyrveien, Ytre
Enebakk.
2. Sikring av tilstrekkelig frisikt
I krysset VAgliveien Ekornveien, Ytre Enebakk.
3. Gang / sykkelvei langs
Orreveien, Ytre Enebakk

4. Fortau, gang - /sykkelvei
langs Sagstuveien, Ytre
Enebakk
5. Gang - / sykkelvei fra
bussholdeplassen i Kirkebygden til Lotterud byggefelt.
6. Stenging av Sagstubakken
for fri gjennomkjøring pA
vinterstid, Ytre Enebakk.

Mephisto
Sort Nr. 37461/2

kr849.
aaiama
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Aud Skogholt gâr av

N skal
jeg lese
a
O

Hun har det travelt, bibliotekar Aud
Skogholt, der hun fra sitt skrivebord I enden
av lokalet skal styre skipet gjennom nok et
hektisk storefri. For til henne kommer de,
elevene fra Enebakk ungdomsskole, när de
skal ha svar pa spørsmAl eller hjelp til
sroppgavene sine, og Aud Skogholt finnerfrem bøker, svarer, og gestikulerer mens hun
prater som en foss. For bibliotekar Skogholt
kan alt. Det sier barna.
Lisbeth Wille
-- Er del flere som skal lane
bøker nA? roper hun fra sin
plass bak skrivebordet, -hvis ikke, far dere se a lette
pA dere. Storefri er siutt og
fru Skogholt lener seg tilbake i stolen. --Dette er langt
fra den vrste dagen , forte!ler hun, -- del er enkelte
dager jeg ikke fAr lettet fra
denne stolen.
Aud Skogholt begynte som
bibliotekar pA Enebakk
Folkebibliotek i 1973, og i
mars skal hun slutte.
-- Hva jeg skal gjøre nAr jeg
slutter ? Da skal jeg kose
meg , fortelier hun med et
smil.
--Jeg har jo et hjem og en
mann A ta vare pA, ogsA er
jeg jo homøopat i tillegg, og
del har jeg tenkt til A fortsette
med. Hvis ikke kundene hell
har glemt meg da.
Og sA skal hun lese. Alie de
bøkene hun ikke har fAll tid
til A lese mens hun har vrt
bibliotekar. -- Ja, jeg har

alltid vrt glad i a lese. Da
jeg var yngre var jeg en
skikkelig stuegris, leste
mens andre var ute pa ski.
Men nA er del lenge siden jeg
bar lest en skikkelig bok, del
har del ikke butt lid til. Je
tar med en lett krim p
sengen for jeg skal sove,
men jeg har en bokhyile full
av bøker jeg ikke har lest.
Gamie bØker..
Aud Skogholt bar ikke sA
mye til overs for nyere lilteralur. -- Jeg liker ikke
ordinrt sprAk i bøkene, jeg
er litt gammeidags sAnn.
SprAkel skal vre renslig.
Jeg synes belier ikke del er
nødvendig A gA i delalj i *
beskrivelsene av saker og
ting. Vanligé seksualopplysningsbøker er Jo noe
man trenger, men detaijerte
beskriveiser I hell vanlige
bøker kan man godt spare
seg. Noe mA jo undommen
selv finne ut av.
Hun prater i vei, Aud
Skogholt , om bØker, om
barn og biblioteket, og bar
Etter 17 âr som bibliotekar gárAud Skogholt av I mars
ingen tro pA at TVn har lagt

Bibliotekar Aud Skogholt I samtale med elever fra Enebakk ungdomskole
l .i: uIU

.t:1Jci,:

noen demper pA leselysten
hos barn.
Aud Skogholt tar meg med
pa en rundtur gjennom silt
hue bokimperium. Hun vii
gjerne vise noe av del
arbeidet en bibliotekar til
daglig mA utføre.
--Del er mange av de som
kommer innom og ser meg i
en stille slund, som spør om
del ikke blir kjedelig A sitte
silk, alene. Men de vet jo
ikke at jeg bar tusen andre
ting a holder styr pa. Inne pa
bomberommet ved siden av
selve biblioteket ligger del
haug pA haug med aviser,
brosjyrer ogbøker som skulhe ha vrl arkivert I hyller.
-- Ja del har vel stAtt der
siden jeg kom hit, spøker
hun. PA kontoret stAr del en
tralle full av nye bøker som
skal settes pa piass. -- De har
stAtt der et halvt ar nA , forte!ler Aud Skogholt og ler,
mens hun geleider meg vide-

re gjennom sin hverdag som
bibliotekar. -- Akkurat nA
holder jeg pA med
Arameldinga, sier hun, men
ellers skal del Jo skrives
bestiulinger til Biblioteksentralen og Nordli, for ikke
Asnakke ahle purringene! De
mA Jeg Jo fA unna for jeg
slutter. Heist skuile Jeg Jo
ogsa ha laget et klipparkiv
med aktuelle klipp fra avisen,
men del bar del heller ikke
blilt lid til.
--Ja biblioteket ja, sier hun
mens hun filosoferer
omkring ordet, del er viktig A
fA folk inn hit. Del er Jo
fremdeies mange som ser pA
biblioteket som el slags
mosoleum de mA lisle seg p
IA igjennom, men del er jc
langt fra del, sier bibiioteka
Aud Skogholt, og speider u
over de rode bokhyliene hui
egenhendig har skrud
sammen den gangen bibii
oleket flyttet inn i lokalene.

Z 'r ucft

N skal Enebakk pa' kartet

9
I forbifarten

a
O

Far du problemer med selvangiveisen?

NA skal det bli fart pA
nenn2setb1erin2en i
Enebakk. Et av
omrAdene hvor
naringsrAdet mener
man har mye A hente er
innen reiseliv/turisme.
14. februar inviterer
N2eringsrAdet til
kjempeide-dugnad. Og
tema er: FA Enebakk pA
kartret

Anne Lise Skaug, Ytre
Enebakk

Aslaug Tidemann

--Nei, overhode ikke.
De som er invitert til a vre
med pa dugnaden er landbruks laget, bondekvinnelaget, EHHI,
Enebakk kunstforening og
ABC bank, sami daglig leder
og styreleder i Folio
utviklingsselskap er ogsâ
invitert. Kommunens etatssjefer
skal ogsâ vre med.
Allerede i august i fjor vedtok
nringsradet a arbeide videre
med en detaljpian for en felies
markedsføring av Enebakks
kvaliteter - med attraktive natur
og friluftsomrAder og interessante
kulturminner.
Hensikten var en fellesmarkering i mai i àr, og ide

dugnaden er et skritt videre i
riktig retning.
Om mrkeringen blir i mai, tØr
vi ikke ennâ si med sikkerhet,
sier sekretr i Nringsrâdet
Karl Elisabeth Morbech. Men
vi er fast bestemt pA A [A i stand

dette, fordi vi troidet kan vre
mye A hente her. 1-iva vi fAr i
stand er ogsA et okonomisk
- spørsmAl. NringsrAdet har
begrensede ressurser, men et
tverretatlig samarbeid regner
vi med kan framckaffe ytterligere midler, og tillegsbevil-

gninger er vel ikke heller
umulig dersom vi kommer fram
med en skikkelig plan for et
PR framstøt med nye arbeidsplasser i Enebakk som
mAlsetting.
Eva Buer, Kirkebygden
--Nei, jeg gjør ikke det.

Flyktnigmstopp ut
1990 i Enebakk
Enebakk vii ikke ta imot flere flyktninger I
1990. Dette sier rAdmann Bjorn Halvorsen
etter at samtlige kommuner i Akershus, har
butt forespurt om a ta imot tilsammen 650
personer ärlig i tidsrommet 1990-92.
Lisbeth Wille
Enebakk kommune
anmodes om A inngA en treArs avtale om bosettiñg og
intergrering av 15-20
flyktninger og personer med
opphoIdstiilatelse
pA
humanitrt grunniag Arlig, i
perioden 1990-92.
Kommunen har tidligere
vedtatt en "Handlingsplan
for
integrering
av
flyktninger'. Det ble i denne
sammenheng gitt uttrykk for
at Enebakk bør kunne ta imot
10-15 flyktninger pr At.
Fra slutten av 1988 og frem
til nA har Enebakk tan imot
24 personer.
Skoleetaten og helse- Of
sosial etaten Ønsker nA
foreta en evaluering av de

mottak som hittil har foregAtt
for man tar imot flere
flyktninger.
VicJere fremhever rAdstore
den
mannen
usikkerheten som er skapt fra
sentralt statlig hold m.h.t.
kommunenes ansvar og rolle
i tilknytning til bosetting og
integrering av flyktninger.
En embetsmannsgruppe fra
sentrale departementer har
utarbeidet en rapport om
bosetting og intergrering av
flyktninger og personer med
pA
oppholdstiiiatelse
humanitrt grunniag.
RAdmannen er skeptisk til
enkelte av de forsiagene som
kommer frem av denne
rapporten og vii ikke anbefak mottak fØr det blir avklart
hvilke betingelser og pAlegg
som blir rettet mot
kommunene.

Flyktningkonsulent Per
Arne Øiestad i Enebakk
Kommune, opplyser at han
ennu ikke har butt forelagt
saken og han heiler ikke liar
butt bedt om noen evaluering. Han ønsker derfor
ikke uttale seg om saken.
-- Rent bortsett fra det, sier
øiestad,--er kanskje del
forsiaget som har kommet
frem riktig. Men, som sagt
blir detie en slags talende
taushet. Jeg vii heist ikke
uttaie meg.
Øiestad kan imidlertid opplyse om at det fra statens side
kan pAlegges kommunene A
ta inn flyktninger, slik at man
i Enebakk ikke kan sette seg
pA bakbeina oLy be om tid.

MISTET EN KATT
ELLER FUNNET
EN HUND?

Villy Solvang, Soiheim
--Nei den er ikke noe problem. Jeg fAr en til A ordne
den for meg.

GRATU[.ASJONSKUPONG
La bygda ta
del / dine
sma° og store
gleder

Send
gjerne med
bide

Gratulasjonen gjelder:
NavnAdresse:
Postnr/sted:
VAr adresse:
Vignett, Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonen er selvfølgellg gratis

Bent Andreassen, Ytre
Enebakk
--Nei, jeg jobber i ligningsvesenet, sA jeg tror ikke det
blir noe problem.
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Jenter I typiske manns-yrker:

Dette er g ø y!
Mandag var 61
niendekiassinger fra
Mjar umgdommskole utplassert I
forskjellige
Enebakkbedrifter.
Vignett møtte seks
jenter i typiske
mannsyrker pA
Gran.
Lisbeth Wille
Første mann Ut var Kristin
Berg Olsen og Tone
Sørfjord. Dc var begge Utplasserte pa bilverkstedet
hos Knut Enger. Vignett
møtte jentene med hver sin
bøtle og kiut. Da hadde de
vasket en brakke hele
morgenen. Kvinnfolkarbeid
unngâr man tydligvis ikke sâ
lenge man er kvinne!
--Men var det ikke
meningen at dere skulle fâ
oppleve ett typisk mannsyrke i dag?
--Ja, vi hadde Jo ventet oss et
typisk mannsyrke og ikke at
vi skulle drive a vaske, sier
en skuffet Kristin Berg
Olsen. -- Men det kan Jo
hende vi far gjøre floe annet
etterpä. -- Ja, vi hadde Jo
hâpet a fA ordne med biler og
slikt, skyter Tone inn.
Kvinnearbeid til tross, begge
jentene var fornøyde med a
ha en slik dag.
-- Kunne dere tenke dere a
gA inn i typiske mannsyrker?
-- Kanskje, svarer Kristin,
men jeg har tenkt meg pa
kokk og servitor eller frisør
linja etter ungdomskolen.
Tone derimot, kunne godt
tenke seg et mannsyrke. Hun
har planer om a ta allmennfaglig til høsten og søke seg
videre pa NTH etterpâ.
Goy A avbalansere
Hos firma Otterbeck var en
meget førnøyd Katrine
Nordstad i full sving som bilmekaniker. -- Jeg avbalanserer hjulet, forkiarer Katrine,
som om hun ikke skulle ha
gjort annet i hele sitt liv.
--Liker du jobben? -- Ja jeg
synes den er morsom, sier

Katrine Nordstad avbalanserer hjul hos Otterbeck
Katrine. Hun kunne likevel
ikke tenke seg a begynne i et
typisk mannsyrke. -- Jeg har
lyst til a jobbe med
alkoholikere og narkomane,
kanskje som sosionom,
forteller Katrine --0g. til
høsten har jeg tenkt meg
inn pa helse og sosial.
-- Hva synes du om a ha en
silk dag?
--Jeg synes det er kjempebra
at jentene blir plassert i typiske gutteyrker og omvendt.
Bilvask
Litt lengre inn i lokalene
finner jeg Tina Wagenius
inne i en bil. Hun har fâtt
jobben med bilvasken. -- Det
er en ok jobb, forteller Tina,
som har erfaring fra pappas
bilverksted fra for.
-- Kan du tenke deg a
begynne a jobbe i et typisk
mannsyrke?
-- Nei, det kan jeg ikke, svarer Tina. Jeg skal bli førskoleilerer fordi jeg synes det er
goy med unger. Til høsten
har jeg tenkt meg pa folkehøyskole et âr. Det blir et
slags "hvileâr". Etterpâ tar
jegvel videregaende for jeg
gâr inn pa en tre-ârig skole
for a bli førskoIe1rer.
-- Synes du det har vrt
vanskelig a finne et yrke som
kan gi deg en jobb i

Enebakk? --Ja, nâ har Jeg
bodd mer i Oslo cnn
Enebakk, men det er klan at
det ikke er sâ mange jobber
for fØrskolelrere i Enebakk.
Det kan Jo hende at jeg
bestemmer meg for a reise
tilbake til Oslo.

Kristin Berg Olsen og Tone Sørfjord var ikke helt
fornøyde med "vaskejobben
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Male, male og kappe
Det tredje firmaet Vignett
besøkte var Hunnebeck. Her
hoidt Kristin Sydtveit o
Vivvi Karistad Jensen p
med a -- male, male og
kappe.
-- Hva synes dere om
jobben?
-- Ok, men det er iitt tidlig a
si enda, svarer Kristin.
-- Hva synes dere om en silk
dag?-- Det er goy , svarer
\ivvi.
Kunne dere tenke dere a
begynne i et siikt yrke?
-- Kanskje, svarer Vivvi. Jeg vet ikke, svarer Kristin.
Og hva de skulle gjøre i
fremtiden, det var det heller
ingen av dem som visste.
Utradisjonelt
-- Januar er en maned som
star i yrkesorienteringens
tegn, forteller râdgiver Kirsti
Paulsen, ved Mjr ungdomskole. -- Da har vi Økter av
tre timer, hvor vi tar for oss
emner av forskjellige slag for
A hjelpe elevene med a finne
ut hva de skal bli. Mandagen
gikk under emnet utradisjonelle yrkesvalg, hvor
jentene ble plasssert i typiske
mannsyrker og mannfolkene
i typiske myke yrker", eller
omsorgsyrker.
-- Er det vankelig for elevene
A velge et yrke i en alder av
15-16 ar? -- det er kiart at de
har vanskeligheter med a
velge. Hvis de ikke er teoretisk stødige gar de gjerne

inn pa yrkesfaglig og det kan
vre vanskelig a velge i en
sa ung alder. Karakterene
spiller jo en stor rolle. Men
Ni prøverjo hele tiden a forklare elevene at ingen
utdannelse er bortkastet, sier
Kirsti Paulsen.
-- Har dette med utplassering
vrt et vellykket opplegg,
Paulsen?
-- Erfaringer fra I fjor viser at
det var svrt vellykket og at
elevne gjerne skulle ha vrt
der en hel uke, sier Paulsen.
Varier t tilbud
Elevene ved Mjer
ungdomskole har den siste
tiden fatt et variert tilbud
innen yrkesveiledningen.
Foredrag av Yrkesoppheringsnemda, forsvaret,
filmer, besøk pa videregâende skoler og en
yrkes-messe er bare deler av
programmet elevene skal
gjennom, for søknadsfristen
for de videregâende skolene
gâr Ut.
Intensjonene med den
yrkesveiledningen skolen nã
gjennomfører, er a fA de
unge til a tenke fremover,
diskutere framtida seg
imellom, og med foreidrene.
-- Elevene er kanskje usikre,
men veldig interesserte,
konkluderer Kirsti Paulsen.

Male, male op kappe varjobben Kristin Sydtveit op Viwi Karistad Jensen
fikk prove seg pci hos Hunnebeck
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- Har du tenkt pa det?

- Har-du glemt det?

Gjor alvor av det ná!
Abonner pa Enebakks egen lokalavis

'iilftitt

Tina Wagemus tar seg en pause I bilvasken hos
Otterbech
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Yrkesmesse pa Enebakk ungdsomsskole

Niende-k1assinger foran
vanskelig vaig
Til hØsten stir
elevene ved ungdomskolene foran et
vanskelig vaig. Da
skal de inn i yrkeslivet, vidreutdanning,
eller 1ar1ingfaget.
Men, fã vet hva de
skal velge.
Lisbeth Wile
Som et ledd i yrkesveiledningen ble del torsdag
arrangert en sâkalt yrkesmesse pa Enebakk ungdomskole. Her hadde et hundretails elever møtt frem for a
fâ râd og veiledning for
valgels kvaler lii høsten.
13 fagomrâder var representert pa forskjeilige
stands i ungdomskolens
gymsal, slik at elevene kunne
vandre frill omkring og
snakke med representanter
for de ulike yrkesgruppene.
Den generelle oppfatningen
etter arrangementet var at f

Helsesøster Liv Rosenberg i samtale med elever fra kiasse 9c
av elevene vet hva de skal
inn pa til høsten. Dc fleste
har spørsmâl som gâr pa
hvorvidt del er vanskelig a
komme inn pa de forskjellige

skolene, hvorvidt de ma Ia
allmennfaglig eller ikke og
om de ma ha bra karakterer..
--Del er vanskelig a velge,
sier niende kiassingen Jan

Ola Eggen. -- jeg har tenkt pa
A bli fotograf, har inleresse
for del, men jeg er ikke
sikker enda Men, pressefotografskolen i Fredristad

som har en gjennomsnittsalder pa 20 âr og 12
opptak i âret kan vel knapt
gi noe tilbud til Jan, foreløpig.

Saugdalen
I artikkelen om
Enebakkdalen i forrige
nummer av Vignett sto
det i billedteksten under
kartskissen: Enebakkdaalen - eller
Baugdalen.... Det skal
selvsagt vere Saugdalen
(sagdalen).Det var
mange oppgangssager i
drift I Enebakkdalen pa
1800 - tallet.
Ulf Oppegaard har
skrevet en bok som
omhandler dette Enebakkvassdragene og
virksomheten der. Boka
er til saigs I ABC - bank
og I Enebakk
bokhandel.
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Fin seriest r t

S folket til sno
og Vinterleker
As I.L. hadde i helgen
arrangementet av
Vinterlekene - et
mønstnngsrenn til
hovedlands-rennet for
gutter ogjenter. Rennet
mAtte imidlertid flyttes
til et mere snørikt sted,
og pA øvre Romerike er
det fortsatt mulig med
skirenn, og de pAmeldte
Enebakkingene satte
kursen mot Hurdal.
Rennet ble avviklet i strâlende
solskinn, og med nok snØ We
for løpere og tilskuere.
Her er resultatene:

Gutter 12 fir
Nr.6 Frode Michalsen 12.02
"57 Kristian Søgaard 14.26

Frode Michalsen med en
flott 6.plass i Hurdal pa
sandag.

Gutter 13 fir
Stor jubel etter endt dyst. Foran fra v.. Marie Therese Tideinann, Lars øyvind
Kristiansen, Ole HenrikJohiznsen, Andreas Vedal;i'on Pettersen, Jan Frode Sunde,
Hege Nøkleby,
Bakfra v.. Eivind Eriksen, Andre Halset, Mats Takla, Truls Gulliksen, Marianne Veda4
Marius Grongstad Magne, Katie Kiagenhjelin.
Lørdag gikk star tsskuddet for aktivitetsserien i hAndball, og rundt 20
unge dnvspillerei alderen 9 - 11 fir var
avgArde pi sin alter første
hAndballturnering. 2 lag dro til
Skedsmohallen hvor Lilestrøm/Fram
var arrangør, et lag dro fit
Lommedaishallen, hvor Lommedalen
IL var arrangør.
Og la det med en gang vre sagt: De

unge hAndballspillerne kom serde1es
godt fra debuten.
Driv 1 som dro til Lommedalen møtte
Aker og Helset, og slo begge lag.
Driv 3, møtte Fenstad, Frogner og Driv
2 i Skedsmohallen, og vant alle
kampene, mens Driv 2 vant sin kamp
mot Frogner, men tapte det innbyrdes
oppgjØret med Driv 3.
Gratulerer med fin debut!

Nr 28 Erlend.Olaisen 12.12.
12.22
30 Stian Helle
32 Glenn H Skillbekk 12.23
"46 Pal Chr. Eggen 13.08

Gutter 15 dr
Nr 31 Kenneth Helle 15.21
33 Espen Olafsen 15.26
ff

Hfindballresultater
Old boys Driv - Fet 15 - 23

G14 Enebakk

K.7.div.
Enebakk 2 -Kurland 18- 23

Jl6 Enebakk -As

Jl4 Enebakk l-As2 13-8

K.5.div
Enebakk - Asker 26 - 14

- Asi

10-8

10-10

G14
Driv - FSB/SKI 2 15 -9

Mange grotmuligheter
I host arrangerte Meierienes
Prøvekjøkken konkurranse om
den beste grøtoppskriften i samarbeid med radioens Ni-time. Interessen var stor og oppskrifter
pa grØt til hverdag og fest strØmmet inn.
Det er tydelig at stadig flere er
Mar over grøtens store fordeler
bade nãr det gjelder emaning,
pris og smak. Dessuten er det lettvint og raskt a koke grøt enten vi
bruker en mikrobølgeovn eller
tradisjonell komfyr.
Her er tre av de innsendte oppskriftene. Den første en typisk
frokostgrøt, den andre en ny ide
til lØrdagsgrøt og den tredje en
ordentlig festgrØt.

HAVREGRØT MED EPLER
4 porsjoner
3 dl lettkokte havregryn
II melk
1/2 ts salt
2 epler

Bland havregryn og melk i en
kjele og rØr til det koker. La grøten smâkoke under røring 2-3 minutter. Smak til med salt og tilsett epleterninger. La eplene bli
gjennomvarme I grØten og server.
RIMULEGRØT
4 porsjoner
2 dl grØtris
1/2 dl semulegryn
Ca. 14 dl melk
1 ts salt

Bland ris, semule og melk i en

kjele og rØr til det koker. Kok Ca.
20 minutter. Rør av og til. Smak
grøten til med smørøye, sukker
og kane!.
INGRIDS RØMMEGRØT
4 porsjoner
6 dl kremflØte
1 egg
6 di kefir/kulturmelk
3 dl hvetemei
1 ts salt

RØr sammen flØte og egg i en
kjele. Dryss pa halvparten av melet. La koke til smØret kommer
frem. Skum av smøret og rør inn
resten av melet. Spe med surmelk og la grøten koke Ca. 5 minutter. Smak den til med salt.
Server grøten med smørøye, sukker og kane!. Rod saft er godt til.

Stadig flere far smak pa havregrØt til frokost. Den hjelper til a holde
blodsukkernivdet jevnt utover formiddagen - sd gdr arbeid og skole
lettere. At havregrøt er rimelig er ogsd enfordel a ta med. (Foto: Ragge Strand)
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ldrettshall ved Streifinn
Ildsjeler pa Flateby, med Tor Gitlesen i spissen gár
nâ med idéer om idrettshall i forbindelse med
Streifinn. Gâr alt som vi hAper og tror kan vi stikke
spaden i jorda til neste var, sier en optimistisk
avtroppende kasserer i idrettsforeningen.
Det har versert planer om
idrettshall pa Flateby for,
men denne gangen er det en
nøktern og gjennomførbar
plan som utarbeides. Pa
kommunens utbyggingsplan
er den prioritert til 2.plass
etter gressmatta pa fotbailbanen i Kirkebygda.
En arbeidsgruppe skal
arbeide vidére, og legge fram
planer, og fâ de godkjent i
kommunen. Innen 15. januar
91 skal det foreligge søknad
om Stui-midier. De dekker ca
1/3 av kostnadene, med et tak
pa 2 mill. Det forutsetter at
den andre tredjedelen dekkes
av kommunen. Kiubbens
nävrende gjeld skal nedbetales i iøpet av innevrende âr.

Kjeil Engelund har
tegninger til en løsning, og en
annen Romerikskommune
har allerede byggepianene
kiare for en lignende hail.
En av grunnene til at
Streifinn er valgt, er at de
eksisterende lokalene skal
utnyttes bedre. Der foreligger

alt noen garderober og ferdig
kafeteria. Hailen er tenkt
bygd pa den nâvrende
banen, og løsningen vii
sannsynligvis ble en stâikonstruksjon eller laminert
treverk.
Et samarbeid med
vannverket ma ogsâ inngâs.
Det ma med tid og stunder
legges fly ledning fra
Mortevann, og fram til
Bergskaugveien, og blir de
flere om den grøfta, sâ kan
den brukes til fiere rør.

Fotballbane i grustaket skal
det ogsâ bli.Eeg-Henriksen's
lid der burde vel vre over
forlengst. Banen der skulle
vrt ferdig for en opprustning av banen i
Kirkebygda, sier han. Na blir
del kamp om plassen til neste
ar, for gressmatta kan nok
ikke brukes i ârets sesong.

Dermed er Flateby's
befolkning i gang igjen.
Dette blir ikke gratis, og
andelstegninger ma gjenn-

Seier med fall
Thomas AlsgArd stakk
av med seieren under
søndagens Norgescuprenn i Trondheim. Han
slo mermeste konkurrent med nesten 13
sekunder, og det med fall
underveis.
Denne seieren gir han ogsâ
plass pa ungdomslandslaget
som skal delta i Nordisk i
Steinkjer om to uker.

Under søndagens lop hadde
han ledelsen stort sett hele
veien fra start til mâl. Bare en
kort stund etter et uheldig
Call i en isete utforkjøring l
n annen Thomas - nemlig
Weman først.
Men i mâi var det ingen tvil.
Thomas var best - Flateby-gutten som for andre äret
representerer Eidsvoid Vrks
skiklubb

omføres, det vil bli lotteri,og
dugnader. Gitlesen ser ikke
svart pa del. Na har han bodd
pa Flateby i over tjue ar, og
vrt innom stort sett det
meste av dugnader, og vi skal
nok greie dette ogsâ, mener
han.
Gitlesen vet nok hva han
prater om. Gjennom mange
âr har han vrt a finne i et
eller annet very. Pa ârsmøte i
idrettsforeningen ble han
overrakt en velfortjent
blomsterhiisen.Her har han
vrt en aktiv sjel med
søknader og planlegging av
omtrent alle anlegg kiubben
har. Eksempelvis kan nevnes
alpinbakken, bailpiassen ved
Streifinn, gressbanen i
Kirkebygda og flomlys pa
Vidotta. Inn&n hândballen
har han ogsâ vrt en drivkraft, og bade Vellet og
Enebakk Dramatiske Salskab er nok takknemlig for at
del finnes ildsjeler som G itlesen.

Tor Gitlesen - en kapasitet i lokalrniljØet, og planene
hans varer til langt over pensjonistalderen.

Nytt Driv Maraton i mai
Tiden er inne for et nytt maraton. Sã
knyt pt deg skoene og begynn ajogg.

Denne oppfordringen
kommer fra Per Finner i
idrettsklubben Driv. I mai
arrangerer kiubben et nytt
minimaraton, og haper pa a
videreføre suksesen fra i
or. Da stilite hele 250 deltagere og det ble et av
bygdas store arrangement.
Løypa i ar blir den samme,
fra Mjr ungdomskole frem
til begynnelsen av Vagalia
og tilbake igjen. Den er pa ca
10 kilometer, men det finnes
en kortere iøype pa 4
kilometer for de som Ønsker
det.
Gamle som unge ønskes
velkommen, sâ ta pa deg
skoa ogjogg!!

• HAR DU HUSKET
A FORNYE ABONNEMENTET?

AIF

neft

Ster kvi*nne ved roret i EIF
Enebakk
Idrettsforening er
fortsatt i live. PA det
ekstraordiiuere
Arsmøte forrige
torsdag var det riktig
folksomt, og det
befant seg kandidater
til begge de ubesatte
very. Dermed er
hovedstyret intakt, og
allerede i full
virksomhet.
Det var Astrid Strom
fra Flateby, som
pAtok segjobben med
A vere leder.

Etter oppfordring gjennom
Vignett, og flygeblader til
alle husstander pA Flateby,
i Kirkebygda og Dalefjerdingen meldte det seg to
stykker.
Astrid Strom var en av de
to som ga postitivt svar.
Hun gjorde enebakking av
seg for fire âr siden, og har
en gutt som er aktiv i
fotballgruppa, En jente
finnes ogs 1 familien,hun
har vlert med i hndba1lgruppa. Astrid selv har
arbeidet i ungdomsklubben
et par fir, og har ogs hatt
andre jobber med barn og
ungdom i det offentlige,
men ingen som kan
sammenhignes med denne.
Dette er en skikkehi

Riktig kjønnskvotering i Eif's arbeidsutvalg. Her er de to nye damene, fra venstre Helga Nilsen
som er kasserer, og Astrid Strøm som pa°tok seg c were leder.
utfordring, sa hun, og d&
kan jeg ikke stâ i mot.
Hun blir den andre
kvinnelige leder som
idrettsforeningen gjennom
tidene har hatt, og Astrid
tar oppgaven sin alvorlig.
Det er viktig at vi har en
samlet idrettsforening, og
sâ lenge de enkelte
pp er fungerer slik de
r 1 dag s skal vi nok
iaredette ogsâ.
Som nestleder ble
innvalgt Einar Tvedt, og
han ble ogsâ kiubbens Iku-

representant.Hanbrukte Han var ikke til stede ,men
sterke ord i forsamlingen hadde sagt seg vihhig til Fra de enkelte gruppene er
om folks ansvar. Det er en oppgaven. De to andre rep - følgende representanter I
skam at idrettsforeningen, resentantene var kiare fra hovedstyret:
og andre er i mangel pao første arsmøte. Det er Brita Abrahamsen- fotball.
tiiitsvalgte, sa han.
Helga Nilsen som kasserer Bjorn Olsen - ski/alpin,
og
Jan Magnus Johansen Synnøve Ekeberg - turn,
Ord som noen og enhver
bør tenke over. I det nye som ansvarhig for Jan-Erik østeras/ handball.
styret finnes det egenthig Streifinn,
ingen nykomlinger. Alle
Arsmøte ble hevet etter ti
som en har selv vrt, eller minutter, og det gamle og
har et familiemedlem som nye styret trâdte sammen
har vrt involvert i for overdragelser av papiidrettforeningen tidligere.
rer og gode râd.
Forretningsfører blir Egil
Jørgensen fra Kirkebygda.

Nye gode langrenn av Drivjentene
Christine Teig og
May Bente Weng
viste i helgen nye,
sterke prestasjoner i
langrennsløypa.
Christine Teig deltok i
Cuprenn i Trondheim i
konkurranse med alle de

beste i landet og ble nr 25.
De som var foran kom for
det meste fra omrder av
landet som har snø 9 trene
Pa.
May Bente som startet i
Ullensaker skiklubbs
landsrenn i Hurdal, vant
igjen kiasse B, og fikk
cfagens beste tid, 39
sekunder loran Aud Irene

Røynestad fra Høybrâten
og Stovner som vant klase
A. Kai Henning Holm,
Andreas Joner og Petter
Bergstrom gikk alle
brukbare renn.
Skigruppa

SEND INNLEGG TIL FRITT FORUM
FOLG MED I DEBATTENI
ABONNER PA VIGNETT
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Vi har flyttet!
Na finner du oss i Ovre RIingsvei 82
i RIingens Nringssenter.
(Gamle kommunehuset)

Vi ønsker gamle og nye kunder
hjertelig velkommen.
APNINGSTIDER:
10-17

Mand., tirsd., onsd., fred.
Torsd. 10-18. Lord. stengt.
Tif. verksted: 06/8375 24. Privat 06/83 84 01

• ALT I RADIO - TV - VIDEO • REPARASJONER
. AUTORISERT VERKSTED MED LANG ERFARING
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Solveig Kringlebotten og Oystein Wiik i samspill med Stig
Adolfsen og Lasse Sagen fra Enebakk Storband!
Stig Adolfsen og Lasse
Sagen, henholdsvis
bassist og solist I
Enebakk storband, er It
finne i hver sin hovedroi le i den visuelle
konser ten Chess pIt
As" som nIt gAr for fulle
hus i Auditorium
Maximum ph As. Stig
Adolfsen barer en stor
del av " kompet" med
sin bass, og Lasse Sagen
har en av de store
sangpartiene fra den
kjente musikalen Han
synger rollen til
Amerikaneren".
Denne sAkalte visuelle
konserten er kommet i stapd
etter initiativ fra As
musikkorps. De yule gjerne se
sine to sambygdinger, Solveig
Kringlebotten og øystein Wiik
pA same scene. Og hva yule
passe bedre ein at dette skjedde
i hjembygda As? AitsA lager de
en forestilling bygget pA
musikalen "Chess" - og en vil
vel uvilkArlig spørre seg om
ikke dette er for ambisiØst?

"Chess Pd As" - en stor inusikkopplevelse!
Isentrurn av bildet, Lasse Sagen — Enebakk Storbands e,ninente solist. iii venstre for
ham, Solveig Kringlebotten, Øystein WUIç Cecilie Thorgersen, og Bjorn Johansen. Til
hØyreforLasse, EigilAasen. De tyrolerkledte erdanserefra Follo-baletten.
Adolfsen, som her mA forlate
sine vanhige akkorder og spille
de rene sololøp i enkelte partier. 'VI bar en dyktig bassist i
Enebakk, som med dette har
gitt seg selv en utfordring han
bar vokst pA.

Vignelts utsendte spør seg ikke
lenger. Vi var tilstede pA generalprøvei fredag kveld, og vi
vet nA: As musikkorps klarte
del! Dette ble en star
musikkopplevelse! Naturligvis
kan del skyldes de to
internasjonale stjernene: Solveig Kringlebotten synger
fantastisk i rollen som
Florence: øystein Wiik er ikke
dArligere i rollen som"Russeren". Men del hadde hjulpet
forestilingen som heihet lile
dersom de ikke hadde solid
støtte fra emsemblet forøvrig.
Vi kan ikke se at amatørene i
oppsetningen stAr srlig tilbake
for de skolerte her. Dette er en
solid konsert der del gAr fra del
ene høydepunktet til del andre:
Lasse Sagen synger flott i balladen "Pity the Child';
stemmen barer uanstrengt og
flott gjennom til dels svrt
vanskelige partier. Bjorn
Johnsen fra Ski har en imponerende bass i rollen som
Molokov, Cecilie Torgersen fra
DrØbak tolker Svetlana med
innlevelse. Og s As
musikkoprs; de lyder sam et
symfoniorkester! Litt hjelp til
dette bar de fAtt fra den dyktige
"lydlureren", syntesizer-spillende Vidar Uthaug, kient for
mange fra Ski videregAende
skole der han har arbeidet som
musikklrer. PA "kompsida"
har vi sA vAr egen Stig
,*a%.# .a-*.t * .t

. •

-

Til de musikalske bildene fAr vi
ogsA visuelle bilder med kullsser, kostymer og dansere. Liv
Steen fra Kolbotn er koreograf
og Tilde Halvorsen, en av
hennes elever Ira Enebakk sam
er med i Apningsscenen
Koret lyder tell og fint og teller
mer enn 80 sangere fra As og
Ski. Del hele bar sin
musikaiske ledelse i Lars
Jegiheim, ogsA kjent for ass
som Enebakk Storbands forige
dirigent.
Opprinnelig var del tenkt A
sette app sju forestillinger, men
dette er utvidet til Ii. Alle 7.500
billettene sies A vre utsolgt,
men del er mulig at del gAr an A
stille seg i kø for uavhentede
billetter. Del ville vre bryet
verdI.
Til slutt sier vi "Heia As og
lykke til med forestillingene."
Og sA er vi stolte av A tilhøre
den lokale musikaiske familie i
Folio!

Lasse Sagen i aksjon.

MaMy

Mi1dvar
kan skape
problemer
for skogsdriften
--Den milde vinteren
kan komme til
skape problemer for
skogsdriften hvis den
vedvarer. Uten tele I
jorda kommer ikke
tØmmeret ut.

a

Dette sier skogbruksleder
Harald Brekken til Vignett.
Mildvret i vinter har
gjort det problematisk A
komme inn i skog med myr
og har begrenset driften til
omrAder rundt gArdene, eller
hagaskauen, som den kalles.
Miidvret kan videre
•komme til A skape problemer
med A IA tømmeret Ut. Disse
kan forArsakes av mangel pA
tele i bakken, eller veier som
gAr i oppiøsning pA Qmnn as'
regn-- Grunniaget i Ar er mye
bedre enn i fjor, opplyser
Bakken, --og pr idag gAr
driften for fuilt.

8000 til
Romania
Formannskapet vedtok mandag
A gi et bidrag pA 8000 kroner tilsvarende 1 krone pr enebakking til Norsk Folkehjelps
arbeid i Romania.

.En grei mItte
for kjap og saig
En ANNONSE
kan gi mange svar!
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i9nett
50 000 feil
serfradrag
50 000 pensjonister risikerer a
M feil srfradragsforslag fra rikstrygdeverket. Fern prosent av
en million pensjonister kan fâ
oppgitt gale tall til bruk i selvangivelsen, skriver Forbrukerrapporten i siste nummer.
Arsaken er at Rikstrygdeverket ikke har kapasitet til a lange
opp alle endringer som pâvirker
stØrrelsen pa srfradraget.

Jente, 18 är, søker hybel

Hänclballkamper
iMjarha11en
søndag 28.januar

I Ytre Enebakk, helst i Vágiia.
Ring Anne: 9240 24

IF

KJ 13.05 J 10 Enebakk - Nordby
13.45 M 6.d. Enebakk - Langhus
15.00 J12 Driv 1 - Nordby
15.55 J 12 Enebakk - Krkstad
16.50 G 12 Driv - Vestby 2
17.45 J 14 Enebakk 2- As 1
18.40 J 14 Driv - FSB/SKI 3

ENEBAKK KOMMUNE

Enebakk skolestyre

har mote I herredsstyresalen tirsdag 30. januar
1990 ki. 19.00. Saksdokumenter et utlagt pa skolestyrekontoret.
Carsten H. BarbØl
leder

/NH\ Enebakk Husmorlag

STILLING LEDIG

Vi søker etter ekstrahjelp
HENV.: BUTIKKEN

KjeII Ringnes

I

;

Det innkalles til ársmØtet onsdag 14.
februar ki. 19.30 i Gml. Herredshuset,
Kirkebygden.
Styret

Bolseths Eftf.

Kirkebygden, 1912 Enebakk - TIf. 92 62 67

TIL SAWS

Hytte I hus
med 2 m1 tomt til saigs
pa Flateby. (Landsted)
Tif. 02 - 29 75 75

RELIGIOSE MØTER

PIUEM€NIGIIflEN
YTHE

BETEL

Onsdag 24.1. ki. 19.30:
Sangkveld - Solveig og
Henrik Friis Larsen. Offer til reise i Øst-Europa.
Presentasjon av Bokringen.
Søndag 28.1. ki. 10: SØndagsskole. Ki. 17 Arsfest
- alle mote besØkende er
velkommen.
Velkommen til Betel.

Selvangivelsen - veiledning - levering

Nye àpningstider fra 1. februar 90

ABC-bank

KIRKEBYGDEN:
Mand., onsd., torsd., f red.
Tirsdag

09.00-15.30
09.00-17.00

YTRE ENEBAKK
Mand., tirsd., onsd.,fred.
Torsdag

09.00-15.30
09.00-17.00

AIBIC

Kirkebygden tlf. 92 60 70
.bank, Enebakk Ytre Enebakk tlf. 92 43 39

Leilighet sUkes
2-3 roms leiighet ev. hybeileil. Ønkes leid snarest.
Henv. tif. 92 63 60 - turnuskandidaten
mellom 09-11 og 13-14

Vi minrier om a.rsmøtet i kantinen
redshuset onsdag 30. jan. ki. 19.

pa

Her-

MASKINSKFHVING
TASTATURBEHANDLING
L/ES TOUCH! Ettektiv tastatur-beharIin9

Kurs starter urn kurt tid
Ski ungdomss. man. 5.2. kI.
19.30. TIf. 87 34 57.
Lillestrøm ons. 7.2. kI.18.00. TIf.
06/81 2020.
EL maskiner hjemnie og pa skolen, inki.
Vitnemâl etter tuillert kurs.

Ocheideger
UI!. godk. breuskole

IV

ENEBAKK KOMMUNE

Helse- og sosialetaten
VIKARIAT FOR SYKEPLEIER

Ligningskontoret vil ha langápent torsdag 25/1 og tirsdag 30/1 d.á. for veiledmng/hjelp til utfylling av selvangivelsen: Apningstid: Ki. 17.00-20.00 disse dager, ellers er kontoret âpent pa dagtid ki. 08.30-15.00.31. januar
vii kontoret ha telefonvakt/svare pa spØrsmál - samt
vakt ved innievering fram til ki. 24.00.
Enebakk Ligningskontor
TIf. 09/92 64 61

OPTISK SYNSPROVE
Timebestilli ng
Kjo!berg Optiske a.s
Brtergata 2
v.'Vinmonopolet
Lillestrom
TIf. 06/81 16 22
KOm

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • At
Ad
1
)
Folio Varmeservice
v/Bjorn Bredholt, Tomter
hf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Innen pleie- og omsorgsavdelingen er det pga. sykdom
behov for snarest a fâ besatt et vikariat i '/i stilling for sykepleier, foreløpig for 6 máneder. Arbeidsomrãdet vil
kunne omfattte We institusjons- og hjemmebasert tjeneste.
AvlØnning i still. kode 7174, l.tr. 16-20, med topplØnn etter 10 ãr.

KJOKKENLEDER

2 rye
milhonciorer
hver uke!
(Gjennomsnitf siste holvàr.)

—

.—

Stilling som leder for kjØkkenfunksjonen i pleie- og omsorgsavdelingen er ledig. For stillingen kreves fagbrev
som kokk eller tilsvarende bakgrunn. Det er Ønskelig
med erfaring/utdanning innen diettoppsett. Den som tilsettes vil ha det totale innkjØpsansvar, og vii rapportere
direkte til pleie- og omsorgsleder. Stillingen vil vre krevende, men samtidig utfordrende og utviklende.
AvlØnning som kokk i still. kode 6660, i.tr. 15-19 med
topplØnn etter 10 ár. Ev. som dietetiker I still. kode 7042,
l.tr. 16-20 med topplønn etter 10 6Lr for sØker med slik utdanning.
For begge stillinger:
Ansettelse i henhold til g)eldende lovverk, tariffavtale
og instrukser. Nrmere opplysninger ved henv. pleie- og
omsorgsleder Erik B. Ohr, tlf. 09-92 44 60.
SØknad med bekreftede kopier av vitnemál og attester
sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 1. februar d.â..

Fin ,nat,.fbr enhver sniak

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk
Tilbyr i januar og februar
tallerkenretter til kr 50.- pr. p.
3 forskjellige lyper:

* Roastbiff m/potetsalat
* Kylling mlwaldorfsalat
* Spekemat m/tetsa1at
GrØnn salat til alle

Ring 09/92 43 37
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.EDB

Kontaktlinser
tilpasses

,SKOLEN

Over /talvparten av vdie
studenfer arbeider og studerer
det kan da greie
sam f/dig
ogsd..

LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)

OPTIKER

OLAV KJDLBERG
CEIR KJØLBERG
M.N.K.F. - M.N.O.F.

Fram til 31. januar gir vi:

:20%
rabatt p a* J K E kjokken
og baderbmsmobler i alle
utforelser.
RESTPARTIER AV VEGGOG GULVFLISER:
Roverkjop p topp kvalitetsfliser til bad, vindfang, hail,
kjeilerstue etc.:
VEGG FLIS
15 x 20 09 20 x 30 cm
For 298,—og313,— pr. m2

GULVFLIS

120
130

NA

10x20, 15 x 15, 20 x 20, 33 x 33
NA
For 265,— og 335,— pr. m2

10-18 • Torsd. 10-19 • Lord. 9-14
Fliskuttingsservice
Oppmàlingsservice
Konsulentbistand av
interiorarkitekt

KUNDEPANG

B11
fadder
Kr. 3,30 om dagen gjor
deg ikke fattigere,
men rikere.

IREDD

BARNA

Tlf:(02)41 4635

c
FURUVN. 9— 1911 FLATEBY
TELEFON HELE DOGNET
JOHN EGIL. NILSSEN - 92 85 33

Kommer i
hjemmekonferanse
Ordner alt

Sveums
Begravelsesbyrà
Torggt. 2 2000 Lillestrom

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

Ski
l3c0raVclscsb?r
CHRSTENSRUD EFTE

Nordbyvn. 27, Ski

TIf. (09) 87 30 60

SKI

I

Timebestifing: TIt. 06/81 43 91

I februar âpner vi fly butikk
med kjokken, bad og garderober.
Vi har n brosjyrer og utstilling
av dortypene. Ta med tegnin,g eller
ring oss for oppm5ng.

j1ituwtt

•

Sats
uWan

0
pa

9

U1 1

EDB-KONTORFAC STUDIET
En praktisk utdannelse innen fagerie kontorfunksjoner, regneark,
innforing I EDB, EDB-regnskap/Ionn/faktura, tekstbehandling.
Studiet gár over 1 âr, med 2 kvelder I uken. Frivillig eksamen.

EDB-MARKEDSOKONOM STUDIET
Praktisk markedsforing/salg, EDB, okonomi. Offentlig eksamen.
Studiet gár over 1 1/2 âr, 2 kvelder I uken.
Oppstart for begge studier er medlo februar.
Disse to studier er faglig godkjent av Kirke- og undervisningsdep.
for Ian/stipend i Statens Inekasse.

NY KVELDSKLASSE
STARTER I FEBRUAR
Vi starter utdannelse for deg
som ikke kjenner EDB fra for!

gâtt utdannelsen og
greid det!

Praktisk oppIring for nybegynnere
Start din EDB-utdannelse ved med hovedvekt pa praktisk

landets Iedende oppIringsinstitusjon innen EDB.
Kursopplegget er tilpasset nringslivets behov. Grunnkurset
gir generell EDB-oppIring

bruk av profesjoneHe datamaskiner.
Kurset kan pábygges med 2.
09 3. avdeling frem til eksamen
EDB-KANDI DAT.

LYST TIL A HORE MER?
KOM PA vART INFORMASJONSMOTE
1. februar kI. 19.
Ring og bekreft din deltagelse.
EDB
SKOLEN

_1

TIf. 09/8723 63
Ski Nringspark

Hele dØgnet

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrS
gjennom 60 ir

Video turning!
VED ALLE STORE OG SMA ANLEDNINGER.
Vi kommer, ta kontakt:

OLSEN: TLF. 92 52 57 PIIRAINEN: TLF. 92 64 83

Storgaten 31 - L!LLESTRØM - TIP (06) 819590

87 Nissan King Cab.

Pent toy - som nytt! Bra utvalg * Baby * Barn * Darner
Forsoker nâ med herrekIr NA KOMMER VINTER'N
Jeg har brukte skøyter - skistøvler - skidresser og slalámbukser

4x4 diesel, mltopp, 45.000 km ferdig reg. kr 95.000.
Finansiering.
Tif. 09-88 16 15 ki. 9-16.30
Erling RØd AIS, 1800 Askim

FLATEBYSENTERET - TLF. 92 9044
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4a~ ir1%r

IF;m Ism A%r,
EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galled Nygàrd

BIL

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD
TIf.

Auôi

-

Vi ordner LAN
for kjøper/selger
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Askim

SVEIN H. HELLER A/S

1570

JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

TLF. 87 37 37

KjOpe eller selge
eiendom?

Erling Rod A/S
1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

WELL BRENOJORD

Roll Nssvold

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

Vestli, 1911 Flateby

FYRINGSOLJE PARAFIN
AUTODIESEL
-

I

1912 Enebakk
NOROI.

Graving transport sprengning
Mur- 09 betongarbeider
-

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
TI). 09/92 6118-09/9262 56
094/25 366 094/08 438

-

—

Godkjent regnskapskontor

1912 Enebakk

Man.-fre. 9.00-17.00

DAME- OG
HERPEFOISOR
SQL— PARFYMERI

SRR.registrert

Forretningssenteret,
Ytre En e bakk tlf. 92 54 13
-

FLATEBY DAME
Drop in eller
timebestiling

-

OG HER REFRISOR
Apent:
Tirs..-tors. kI. 9 -16
kI. 11 -18
Fre.
kI. 9-14
Lør.

Ring
tlf. 92 8049

Mandag stengt

v/Trygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I AØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

-

• Regnskap & Forretningsførsel
• Bedriftsràdgivning

K3

Váglivn. 25, 1914 Enebakk

-

fit. 92 43 54

Varnie, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522
-

MYRFARET 2,1400 SKI. TLF.09-871457

regnskapsforer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Tots. 10.00-1900

Lot. 9.00-14.00

Enebakk rørleggerbedrift

EO1av C. Jensen
SønA/S

sys.adn

á9Scilae

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til We

JI

FRISØR

Jan M. Johansen
Mur, puss,

U

1.

EIL.AG

BYGGOGANLEOG

peiser 09 fliser

Cnebakk
cgnskpuIitor A/S
TIf. 09/92 6303
rzR
Postboks 24

Hovel Heiaas

tlf. 92 63 00

-

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 92 48 92

JAM rI.
huhueH

Erik Kjelgaard

)

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

-

Strømsborg &
Enersen A/S

-

Konkurransedyktige priser hele âret!

09-92 55 55 mobil. 094-14469.

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsà kveldstid
REGNSKAP

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

TIf. 92 81 24

TRINTO VERKSTED AS

Guumedalje i innramming i 1989

ELEKTRIKER

Esso diesel, parafin og fyringsolje

JOHN A. ANDRESEN

innramming

Saig av
medaijeskap og innrammede akvarellavtrykk

Bevitllngshaver: Adv. Helge A Tyl
Fjellveien 55. 1914 Ytre Enebakk
Tit.: 09!92 55 70

BRENSEL

-

tlf. 92 80 80

Alt i innramming

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS

TIf. 88 16 15

Galleri

-

Utsigts rammeverksted

Kontakt:

Kjop din nye el/er brukte bil hos oss.

-

Flateby

RORLEGGER

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29

1914 Ytre Enebakk
Ill.: (09) 92 48 24 92 47 74.
-

SKILTER/REKLAME
PRODtJSENT av selvklebende

bokstaver tekst-dekor
BIL- og VINDUSDEKOR
SKILTER og LYSREKLAME

RBRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGEFIMOELING
All innen • Sanitar • Varme • Mouernlsering
TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

TIf. kI. 8.00-15.00
Tif. utenom kontortid

92 87 39

92 80 31

Kvelder. etter avtale

Enebakk Tannteknikk

-

DEKORtext

1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 47 80 92 52 78 fax 92 52 78
-

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

TI). 09/92 46 82

.

-

Enebakk glaSs

Forhândspris
GODE REFERANSER

4

4
III. 9291 07 Westerhelm, 1911 Flateby

,

SPESIALFORRETNINGER

GLASS

FLISLEGGING UTFØRES
Raskt og rimelig

Alt / glassarbeid
cp

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk

-

tlf. 92 46 13

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

TI). 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pris

Tamper- og suekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Uttorer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705
BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING- PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Wilhelm Helgesen Motor AS
s.t "'
% —v-g,..
-

1911 Flateby

P0i

-

TIf. 09/92 90 90

utterer alle typer jobber

%

til en rimelig pris.

Mobil: 094/30 295

-

* Saig og service av kjøleog fryseutstyr

D.
Elektro

lAGCO

Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrøm Svakstrom
Bil Elektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

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

SKEDSMO DYREHUNIKK
N. Riisgàrd, Kjeller

fra Fetvo. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
(skilt

Timebestilling 06/87 85 00 el.

<<DROP-IN), 8.30-14. Stengt helg.

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
OppI>ring pa b/I
Teorikurs

-

Fase II

TI). 06181 42 92

* Hydrauliske slanger og koblinger

Ski Trafikkskole

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

1400 Ski

-

Kiasse A

tlf. 8737 10

-

Kiasse B

lnneh. Leif Vedal

Teorikurs Kjøretimer

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

Om nødvendig meter vi
Ill kjoretimer i Enebakk.

APENT LØRDAGER ETTEA AVTALE

Vet. Knut-Arne N00verdal

.

-

Laste- og personbilverksted
pa Rud Industrifelt

c1,L'aL'L' XuPe ot,.iflek. e'erk;/e.l
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 Mobil 030/14 290

TRAFIKKSKOLE

KVIKK HENS

-

VAKTSELSKAP

'az7ama
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TI). 09/92 83 74

TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER

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

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport
Sand,
stein og fylimasse
Flateby tlf. 92 80 42
-

-

Mobiltlf. 094/95 481

20

iIgnitt

Bedrift med suksess:

9 Cs Burgermat
Det har vrt full kiaff for
eierne" av bedriften
9Cs Burgermat NS.
15.000 kroner har de
tjent pa salget av melk
og hamburegere i storefri.
Og pengene- de skal
brukes til Berlintur i
mars!
11

Bedriften 9Cs Burgermat
A/S ble starlet av clever i
kiasse 9C ved Enebakk
ungdomskole. Formâlet
med bedriften er først og
fremst a tjene penger til en
Berlin-tur, men 1arer Rune
Haukeland opplyser at noe
av hensikten med opplegget
er a lre elevene hvordan
man starter og driver el
aksjeselskap. Bedriften er
selvstyrt av elevene, og
begynte i det smâ med at
elevene overlok melkesalget
ved skolen. Siden har det
gait slag i slag og nâ har
elevene skaffet seg en
mikrobølgeovn for selge
hamburgere i storefri. De har
ogsâ inntatt ci nytt marked i
Kirkebygden, fra bedriftene
der tas del opp bestillinger
til leveranse neste dag!

Janne, Therese og Hege lager hamburgere

61,19
%dder
Kr. 3,30 om dagen gjør
deg ikke fattigere,
men rikere
1S00

IEDñ
BARNA

00

HAR DU HUSKET
A FORNYE ABONNEMENTET?

I

TIf: (02)41 4635

0=0@10TTERBECK
Rask, moderne 09 rimelig

BILVERKSTED

Tommy og Fredrik steker

ostesmØrbrØd i bedriften

9C s Burgermnat.
Bedriften selger ogsc kake,;
Redakson og eeaisjor:
Nyberg
Postboks 62, 1912 Eneb kk
Telefon red 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
TIf. telefax og eksp 92 60 04
Bankgiro. 160502 01426
Postgiro:419 3298

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-9244 14, BERGNINGSBIL 09-92 45 65
Apent 8-16 - onsdag 8-20

Annonsepnser fra 1.10.89
rivatfeIefoner,
Ans. red, Aslaug Tdemann 92 45 36
Joum, Lisbeth Wille 02/52 39 09
Ann. kons. Ella M. Went 92 63 39
Ann kons. Solvg Enksen 06/83 72 36

AWsen trykkes I Indre Smaa!eneneS A

1

ode or. mm kr 595

Aim. plass or mm kr 290
Tekstside pi. mm kr 190
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Millio
iOvei synker i myra
Det har I lengere tid Anleggsleder Geir Jensen i
Statens Veivesen pa Kjeller
foregãtt veiarbeide
forkiarer at veien stadig ma
pi Riksvei 120 ved
utbedres fordi den gir etter
Holtskogen. Dette er og slâr sprekker i asfalten.
Veien ligger pa en myr med
et arbeid som skulle 8-10 meter ned til fast grunn.
denne er det lagt en
ha vert ferdigstilt i Oppa
motfylling som stadig m
august, men som
utbedres for a sikre at
grunnen
ikke gir etter eller at
stadig ma' utbedres
veien sklir helt Ut.
pA grunn av
--Det har vrt en del
setninger i veien.
uroligheter i veien i det siste
Tilsammen har
og det er det vi n jobber for
bli kvitt. Men, man m
arbeidet pA
regne med at det fortsatt v11
sfrekiingen pAført
vere uroligheter i lida
staten en regning pA fremover. Hvorfor de graver
opp asfalten ná er for legge
flere millioner
asfalt med armering, sier
Jensen.
kroner.
Lisbeth Wille
Det finnes vel knapt den
bilist som ikke har undret
seg over at man pa veistrekningen ved Holtskogen
legger asfalt den ene dagen
og graver den opp igjen den
andre. Det visste ikke
engang anleggsarbeiderne da
de ble stilt spørsmâlet av
Vignetts utsendte medarbeider..

--Hvor mye har dette
arbeidet kostet Jensen?
--Hvis man legger sanimen
det arbeidet som er gjort pa
strekningen TømmerbrâtenBØler, som er en veistrekning
pa 2,6 km, er summen 5,1
millioner kroner, men man
ma regne med a bruker ytterligere 100.000-150.000
kroner for veien er helt ferdig, konkluderer anleggsleder Jansen.

Fra 10. mars trenger vi fly

JOURNALIST I

to

Har du skarp penn, interesse for lokaljournalistikk
pâgangsmot , og vilje ill a stâ pa litt ekstra, da er du den
rette for oss!
Du ma disponere bil. Vii du vite mer?

Kontakt Aslaug Tidemann pa tif. 92 6540
Stadige reparasjoner pd den nye veien over Holtskogen p.g. a. setninger i grunnen.
Fern rnillioner har prosjektet kostet.
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Heia Ragnhild,

Ligningskontoret
Langâpent

se ann.

Arbeiderpartiet
Arsmøte

se ann.

Betel
Ukens møter
Gudstjenester 21. jan
11. Enebakk kirke v/øvstegârd.
Nattverd.
11. Mari kirke v/Helgheim.
Nattverd

se ann.

BET

ER

............ RUSSER
I

Driv/EIF
Hândballkamper se ann.

ElF
Arsmøte i morgen se ann.

Gratulerer med dagen:
Vi ønsker deg alle verdens
gleder i fremtiden
Torsdag 18.1
U)18.30 Del er var russer
V) 20.30 Nâdeløs hevn
Søndag 21.1
B) 16.30 VaIhall
U) 18.30 Det er var russer
V) 20.30 Nâdels hevn

RELIGIOSE MOTER

Hilsen gjengen i "Lia"

Enebakk kommune
Søknadsfrist for
kulturstøtte
se ann.
Selvbyggerprosjekt
Nylende
se ann.

Flateby Kino

HUSK!
Ekstraordinrt ârsmøte
i ElF torsdag 18. janua, (i morgen) ki 19.00
P a Streifinn.

Vis ansvar - MØt opp

Ukens filmer

se ann.

Fnundervisningen
Ny katalog
se ann.

As

WHIP HUBLEY PETER BILLINGSLEY Regi
LEAF PHOENIX STEFAN DeSALLE RICK ROSENTHAL

Filadelfia
Ukens møter

se ann

Ilandikaplaget
Svømming EUS se ann.

PINSIMENIGHETEN
VWill!ENEUAXK

BETEL

Onsdag 17.1. ki. 19.30: Bibel og bØnn.
SØndag 21.1. Id. 10: SØndagsskole. Ki. 18: Pauli
Stâlesen og Junior'n. Offer til søndagsskolen.
Onsdag 24.1. ki. 19.30:
SangmØte. Solveig og
Henrik Fris Larsen.
Velkommen til Betel.

t
Min kjre hustru, var gode
mor, svigermor og bestemor.
Min kjre datter, var søster
n
og svlgenne

LIV VIKAN
døde fra oss i dag,
Y.Enebakk 12.jan. 1990.
Ola
Lisbeth
Harald
Mette
barnebarn
Ruth(mor)
Randi og KjeII
Tor og Bent
øvnige familie
Bisettes fra Marl kirke
fred. 19.januar kLll.00.
Sørgehøytideligheten avsluttes i kirken.

Lensmannskontorets
nye mobilnummer:

030 - 28089

Russerne vHIe utnytte ham <'
Amerikanerne yule ta ham til tange.
Og tre smê gutter yule redde ham...

Kulturkontoret
Konsert Arne Domnerius se ann.

Stønadsordninger og kulturmidler
Kulturetaten minner om motet
med foreninger og lag i
kommunestyresalen i morgen
kveld (Torsdag)

Joh. 3,1-3-

Visste du det?
Visste du at ingen blir kristne ved a godla kristen moral?
Visste du at ingen blir kristne ved a ire
trosbekjennelsen elier de 10 bud ? Visste du at ingen er
kristne fordi de ofte er a se pa møter og gudstjenester?
A vre kristne er som Jesus sier i teksten, A BLI FØDT
OM IGJEN. Denne fødselen er en frukt av motet mellom
Jesus og det enkelte menneske. Der han blir trodd, fødes
det nye livet som preges av Guds tilgivelse over vAr
manglende evne til a elske Gud over alle ting og var
neste som oss selv. Og ikke nok med det. Han tar pA en
ubegripelig mate bolig i oss ved sin And og setter sitt
preg pa dagliglivet vArt. Moralen og alt del andre
kommer som en naturlig følge av denne nye fødseien.
Du kan ikke bestemme deg for a tra, men du kan
frivillig oppsøke han som gjennom sitt ord kan gi deg
troen og det nye livet.Som tilskuer, stAende pa god
avstand, ser du ikke annet enn utsiden, mennesker som
lever lilt annerledes enn de fleste andre. Men kommer du
nrmere vii du imidlertid oppdage han som er A15aken til
de kristne aktiviteter, og en dag vii du selv kanskje vre
blant dem som er født om igjen. Oppfordringen i dag MA
derfor bli: Kom og kjenn at Herren er god

VALHALL er søndagens barneforestilling. Del er en
spennende fortelling fra viking
gudenes verden, og med norsk
tale. sa her er det samtidig med
god underhoidning, mye a lre
for bAde vo
-i
Litt fra handlingen; En kveld
mens vikinggutten Tjalve fra
Midgard hugger ved, rir den
mektige tordenguden Tor over
himmelen.. Sammen med sin
ledsager, den lure Lake,
bestemmer Tar seg for A
ovematte has Tjalves familie.
Tjalve synes det er fantastisk,
for han har Tar sam sin stare
hell.. Her skjer det mye
spennende. Det blir en kamp
mellom jatner og guder, en
kamp hvor barna spiler en star
og avgjørende rolle...
DET ER VAR RUSSER er en
ungdamsfilm og handler am
Mischa. Pusckin som
bakstavelig talt er ute pA dypt
vann.
Han er en ung russisk sjø,mann
sam en dag skylles i land pA

Floridas kyst etter A ha butt
sendt Ut fra en bAt i farrykende
uvr. Han har et appdrag a
utføre, og forsøker av den
grunn fartvilet A holde seg
skjult. Men Mischa blir

awadwai
is
gr Etter

e*Te gjensi dige forskrekkelsen og
skepsisen har lagt seg, opplever
de imidlertid ting som kommer
til A farandre deres liv...
Og til slutt , NADELØS
HEVN. Eddie har boksing i
bladet. En arv sam har gatt fra
far til sønn i generasjoner.
Eddie er imidletid ulik de andre
i familien. Han er ikke interessert i del han kan tjene av
penger pA proff boksing. Han
trener med et mAl for Øyet; en
gullmedalje i de alympiske
leker. Eddies planer blir imid letid glemt da broren, sam er
prafesjaneil bokser, blir drept
av medlemmer av det korrupte,
profesjanelie baksemiljøet i
New York. Han vii hevne brarem død..
En sterk film, med blant annet
Gene Hackman i hovedralien.

Inger

N1 DEWS
HEVN
(Split Decisions)

De har boksing
I bloclet.
GRAIG SHEFFERJENNIFER BEALS

GENE HACKMAN
Regi DAVID DRURY

3
Fast stilling for
flyktningkonsulenten.

Millioner i myra
Mens bygdeveienefoifallei; og koininunens tekniske
etat greinmes over inanglende ressurser tilforsvarlig
veivedlikehold rundt om i koinmunen, spenner staten
5 inillioner pa° a0 legge om og utbedre en veistuinp pa'
2,6 kin. En strekning soin ikke har sta°tt hØyestpa°
koinmunensprioriterngsliste over hva soin trenges av
veiutbedringer i Enebakk
Det tok lang tid a fa0 veien over Holtskogen ferdig.
Risting og humping soin sletpä ba0de bildekk og
ta0linodighet. Det viste seg at Vegvesenet ikke hadde
kiart a0 sa;nkjøre avsluttende arbeider med asfaltering, sa° da veien var klar, gikk det en god stundfør
asfaltfir,naet kunne komme. Oinsiderfikk man fint fast
dekke. Den gleden varte ikke lenge. For etter noen fâ
mna0neder koin 20 cin brede, dype, sprekker til syne. Og
sa° var veiarbeiderne der igjen. Med gravemnaskin. De
koin og gikk, til stadighet. Gravde opp ogfylte
igjen. Veien sprekker kort og godtfordi den liggerpâ
mnyr. Har man hørt om grunnundersøkelsei; og omn
slike erforetatt - har man glatt ignorert forholdene?
Man burde ha vcrt skeptisk I samnmne omnrâde raste
veien u i Holttjern for ca 15 âr siden.
Man forundres over hvilke ressurser mnanpa0 statlig
hold mna0 ha til disposisjon, nor man helt vilkOrlig, og
pa° siden av kommnunaleprioriteringer kaster
mnillioner " ut i myra" samntidig soin komnmnunene sultefores, og mO std i kØ i Orevis i pOvente av ressurser
til egne, prioriter te trafikksikkerhetstiltak..

Administreasjonsutvalget i
kommunen har vedtatt at
engasjementet som flyktningkonsulent skal gâ over til fast
stilling, og at den som innehar
engasjementet, nemlig Per
Arne Øiestad blir tiibudt
stillingen.
Det samme gjelder engasjementet som HVPU konsulent.
Her er Jan Peter Hegg tilsatt i
engasjementet og vii nâ bli tilbudt fast stilling.

Ny biblioteksjef
Bibliteksjef Aud Skogholt
slutter 3. mars da hun trer inn i
pensjonistenes rekker. Adm inistrasjonsutvalget har nâ bes luttet a lyse ut stilingen som
biblioteksjef fra med tiltredelse
4. mars

Innfordringssekreter
Det er nâ vedtatt at det skal
lyses ut et engasjement som
innfordringssekretr ved
kommunens økonomikontor,
foreløpig ut 1990. Kommunen
har store utestâende skatterestanser, og man hâper med
innfordringssekretren a fA inn
noen av disse pengene,

Ski

13c0ravclscsbVr
CHRSTENSRUDEFTF. 4.
Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

Stor Tegnekonkurranse *_t T 1I 1LL
Skolebarn I alle aidre inviteres til A vre med i en stor
tegnekonkurranse.
Du skal tegne et bilde av Bygdetun, som siden skal brukes
som plakat for museet.
Tegningen kan sendes til Ole Weng, Ytre Enebakk innen
31. mars.
J4nneren vii bli premiert med 1000 kroner.

o

BEE DEES-SERIEN
TRUSER BH

'

DAME BUKSE
CORD OG RUTET
DAME SKJERF
STORE

BARN Pyjamas
2-10 àr

IRIS
BABYTROYER

Liv Vikan
døde plutselig i en alder av
bare knapt 53 âr.
Dette sorgens budskap fikk
vi fredag 12.januar.
Dette er ufattelig for oss
som hadde mye med henne a
gjøre. Senest mandag 8.
januar deitok hun aktivt i
formannskapsmøte, og 11.
januar var hun a finne omtalt
pa førstesiden i en av lokalavisene, og selvsagt i forbindelse med en av hennes
hjertesaker. Og hennes
hjertesaker var kampen for
de svakes rettigheter og
aktivt arbeid for a styrke de
svakes situasjon slik at de
kunne bli best mulig
selvhjulpne. Hun var selv
bevegelseshemmet, men
greidde seg selv. Ja, mer enn
det. Ved Silt liv viste hun et
eksempel for oss alle i det a
ikke gi opp tross sykdom og
motgang, men se det posi live i enhver situasjon og
finne muligheter til gode
løsninger. Hennes engasjement og aktive virksomhet
favnet vidt. Det var isr i
foreningslivet
for
funksjonshemmede og i del
politiske liv hun gjorde seg
gjeldende. I 1981 var hun
biant stifterne av Enebakk
Handikaplag, en forening
hun var aktivt med i resten
av sin liv. i en Deriode os1,12
som formann i láge
t.
I del politiske liv fant hun
sin piass i Hovre. og i 1986

var hun formann i Enebakk
Høyre. Fra 1980 hadde hun
en rekke very innen
Enebakk kommune innen
omrâdene barnehage, heise og sosialsektoren og teknisk
sektor., og fra 1984 var hun
representant i kommunestyret og siden 1988 hadde hun
fast plass i formannskapet.
Alle sine very skjØttet hun
trofast og samvittighetsfullt
og pa sin personhige mate i
et positivt samarbeid i de
politiske fora. Hun var for
oss alle den vâkne
samvittighet overfor dem
som isr trengte det, bade i
nr familie og eilers i
samfunnslivet.. Hun vii bli
savnet av oss alle. Men vâre
tanker gâr isr til den
nrmeste famihie - ektefellen og barna. For dem er
savnet stOrst, og vare
varmeste tanker gâr til dem
som mistet en omsorgsfull
ektefelle og mor. I
takknemlighet for hva Liv
Vikan ga oss i den tid hun
var blam oss. lvser vi fred
over hennes minne.
,- Kãre Kjølle
Ordfører i Enebakk

-

Follodistriktets bvra
gjennom 60 Ar

t
A

p,mJej4vti

FLJRUVN. 9 - 1911 FLATEBY
TELEFON HELE DOGNET

i TRIUMPH

MINNEORD

Var inderligste takk hI alle som har vist oss omsorg
og hjelp i denne tunge tiden siden Tore dde fra oss.
Berit Torbjørn, Elm og
øystein Slette.
Takk for kr 10200 til Norsk Luftambulanse

JOHN EGIL NILSSEN - 92 85 33

Kommer /
hjemmekonferanse
Ordner alt

"-"-

Wi

Mums
Begravelsesbyrà
Torggt. 2 2000 Litestram

ORDNER ALT
VIED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kontortid:
02/97 44 65 —06/841774
SVEIJMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

HAR DU HUSKET

A FORNYE ABONNEMENTET?

BARN
3 pkn. tennissokker

BABY

sparkebukse

* INNBRUDDSALARM
Vilainnbrudd
* CALLINGANLEGG
Fra en villa i Borgvcien I
Ytre Enebakk
* BRANNVERN
Tyverj
ALARM
* SIKKERHETSUTSTYR
S I G N A LA N LEG G
Ryttejnnbrudd
ytte i Tan,,* VIDEOOVERVAKING
Solheimâsen
rflIU
"-Enp)s
1912 Enebakk
* EL. REPARASJONER
S .c1
Q
62
TIf. (09) 9264 20
ye
If killa
stjâlet sivtøy og "
oez1bnJl.
'nykker for store verdier.
RING TLF. (O9)926420 MAN.—LOR. 12.00-20.00: EN SIKKER INVESTERING

S OLH

LEKTRISKE

Langapent og " nødtelefon"
pa ligningskontoret
Tid for selvangivelse!
Tid for sene nattetimer
hvor man river seg i
háret og svetter i
hendene alt mens man
forsker
tailfeste sitt
økonomiske liv xre
og samvittighet, pA
gunstigste vis.

a

pa

Men fortvil ikke ! En
ligningssjef Jacob Mysen
ønsker sine sambygdinger godt
nytt Ar med føigende gladmelding: OgsA i Ar vii det bli
hjelp A fA pA ligningskontoret til
selvangivelsen.
Ligningssjefen kan forøvrig
oppiyse at de ailer fleste skriver
og leverer selvangiveisen sin til
rett tid.

LangApent
Torsdag 25 . og tisdag 30. januar har ligningskontoret
langApent for hjeip og veiledning til seivangiveisen. Pensjonister, eldre, og andre
med spesielt behov for det, kan
ogsA fA hjelp til utfyllingen, sier
Mysen. Han presiserer samtidig at folk som kommer ti
ligningskontoret for A fA hjelp
med utfyllingen av Se!vangivelsen mA ha med seg aile
nødvendige papirer, sAsom
iønnsoppgaver, bankutskrifter,
0.1., sammen med selvangiveisen.
Fra 18. januar og utover vii vi
ogsA yte den samme servicen pA
dgtid i den vanhige
kontortiden. (For klokkeslett se annonse I dagens avis).

Skatteberegning.
- Det vi ikke kan gjØre i forbindelse med selvangiveisen er
A foreta skatteberegninger for
folk. Det har tidligere vtt

ort en del av, men dette kan
vi ikke lenger kiare. Slik
beregning er forhoidsvis
komplisert, seiv for de som
jobber her, og med det tidspresset vi har i denne perioden er
muligheten for A gjøre feil
ganske stor. Vi hâper at
publikum vii akseptere dette.
Aiie far jo beskjed om resultatet senere i â.

Tilbakebetaling
- Vi har mange henvendelser
om a-konto tilbakebetaiing for
de som har fAtt trukket for mye
skatt. Slike henvendelser mA vi
ha skriftlig, fastslAr Mysen.
Man mA sende oss en sØknad
som mA were begrunnet i spesi elt uforutsette forhold, og det
ma gjelder personer som antas
A ha et beløp pA minst 5000
kroner eller mer tilgode.

Telefonvakt.

Søknaclssjema
Det er utarbeidet egne
sØknadsskjemaer for den som
søker utsetteise pa selvangivelsen. Skjemaene er lagt
ut pa postkontorene og i banken

Roser i "tornekrattet"
Et besøk pA ligningskontoret nA
i januar kan bli en hyggelig
oplevelse, enten man nA trenger
hjelp til seivangiveløsen elier
ikke. I januar stiller nemlig
Vbjørg Steinset ut ,
iigningskontorets lokaler.
Mangeav Os s har alierede god
kjennskap til Webjørgsfiotte
rosemaite gjenstandet I dagene
18. og 19 februar vii hun selv
vre tilstede pA ligningskontoret pA dagtid. Har du iyst til a
treffe henne, og se henne i
aksjon med penseien, sA ta en
tut

For folk med akutte probiemer
med utfyllingen like for fristen
utløper vii ligningskontoret ha
teiefonvakt pA kveidstid den 31.
januar. - Vi vii ogsA ha vakt her
for mottak av selvangivelser i
postluka i ingangsdøra her fram
til midnatt, sier iigningssjefen..

Ikke Slutt p *a
kond
t

Utsettelse
Selv om de fleste leverer sd vangivelse i rett tid, far
ligningskontoret en del henvendelser om utsetteise.
- Her vii vi følge gjeldende reg ier, sier Mysen.- Slike søknader
skal heist vre skriftiig, og
begrunnet, men vi vii iikevel
akseptere henvendeiser pA
telefon fra iønnstakere dersom
det er snakk om noen fA dagers
utsettelse, sier iigningssjefen.

I
&

En snarvisittpâ
ligningskontoret i disse
selvangivelsestider kan
bli en hyggelig opplevelse. Her kan du ,note
WebjØrg Steinset sorn stiller ut roseinalte
gjenstander

Glad melding til alie som liker
ferske wienerbrød og gode
kaker. Ytre konditori skal ikke
iegges ned.
- Jeg regner med at konditoriet
Apner ien om en mAneds tid sannsyniigvis med nye eiere,
sier innehaver Vigdis Jensen til
Vignett. - Jeg har ikke tid til A
drive seiv ved siden av lastebilkjøringen. Egentiig var det
meningen at jeg skuile solgt

iastebiien, men det har ikke latt
seggjøre.
Jeg mener kiart at det er
kundegrunnlag nok for driften
av konditoriet i Ytre, men da
mA man ikke basere det pA ieid
hjelp.
Er del bestemt hvem som skal
overta konditoriet?
Det er det ikke, men det er flere
interesserte inne i bildet

Ingen ko til
Revita mangler folk etablererkurs
- Vi sprudler av ideer, men ,mangler folk, sier Egil Jorgensen I
Revita. Skal noen av väre gode
prosjekter bli satt ut I livet
trenger vi flere voksne folk til a
- Det var den 18. desember i
fjor, at Revita A/S, arbeidsiedi ges egen bedrift for utvikiing
av ideer ogprosjekter med
varige arbeidsplasser som
mAlsettirig, flyttet inn i sine
lokaier i Senteret i Ytre. Here
prosjekter er allerede i
gang.Noen har etabiert egne
bedrifter.
- Og enda er mer pA gang. Men

hjelpe oss med det. Det er 111
arbeidsiedige I Enebakk. I Revita
er vi 20. Vi burde vert 60, sier
Jorgensen, og anbefaler arbeidsledige a ta kontakt

det er ikke nok med en idealis tisk gjeng. Skai vi IA flere av
vAre planer ut i livet, mA vi ha
noen A jobbe samen med. Vi
oppfordrer derfor arbeidsiedige
til A ta kontakt med oss.
- Kanskje folk ikke tor, er redd
for A miste trygden sin, og
dermed ikke kiare faste
utgifter?

- Ingen mister trygdepengene
sine ved A gA inn i Revita,
forsikrer Jorgensen. Meningen
er nettopp at folk trygt kan reise seg Ira sofaen og bli med i
arbeidet for A skape seg og anre
en yang arbeidsplass , uten at
man skal komme dArligere ut
dersom det ikke lykkes, sier
Jorgensen.

Foreløpig er det ingen kø til NringsrAdets etablererkurs. - Men en del har det meldt seg, og jeg regner
med at kurset kommeri gang, sier sekretr i
NetringsrAdet, Kari Elisabeth Morbech. Hun har
satt et tak pA 10 deltakere for A kunne gjennomfØre
kurset, som gjennomføres med støtte fra fylket.
Kurset starter 6. januar, og
søknadsfristen gAr ut I dag. Deter fortsatt sjanse for folk til
A melde seg pA, sier Morbech,
og understereker samtidig at
kurset er vel verd bAde tid og
penger for deltakerne. GAr man
med tanker om A etabiere egen
bedrift har man mye nyttig A
ire her, og man kan kanskje
unngA en del failgruber i starfasen og dermed fA en heidige re start, som gjør sjansene til A

lykkes bedre.
Enebakk er faktisk den eneste
foiiokommunen hvor det
gjennomføres et siikt kurs i regi
av kommunen. At vi kan tiiby
del kommer av at vi kommer
inn under fyikets nringsfonds
virkeomrAde. Derfor har vi ogsA
kunnet IA nødvendig tilskudd til
kurset. Fylket skyter til 17.000
av de 27.000 det koster oss A
gjennomføre kurset.
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Kient I Enebakk?
De om ikke utfoldte seg pa dansegulvet var ivrig
opptatt rundt biljardbordet

Ungdomsdisko
pa Solheim
0

Enebakkveien inot Ski
over i Vik md det bli,
en jeger uten si..'ik
dci md det bli Beigst'ik

Tove Hagen, 1912 Enebakk
Henriksen, Mãrveien 11, Ytre
Enebakk
ReidunStubberud,
Ytre Enebakk
Vttr lokale poet svarer for tsatt pa fine.
I1R1IJi
.:
verseføtter - ogsti clenne gangen helt..T.

korrekt.
Og at enebakkinger kjenner bygda Si,
det er det ingen tvil om. Hele 56
gjenkjente gtirden Bergsvik i nr V. Av
disse har vi trukket ut følgende som far
tilsendt hver sitt lodd i pengelotteriet:

cir

Her kommer var nye nøtt.. Vet du hvor
dette er, sá skriv til oss, eller ring ttf. 92
60 04 innen tirsdag Id. 12.00 sâ blir du
med i trekningen om nye lodd i
pengelotteriet.

Enebakkungdommen har
fatt et nytt tilbud. Annen
hver tirsdag kveld innbyr
Soiheim Café til diskotek
for ungdom under 18 ár.
Forrige tirsdag var det full fart i
diskoteket, med ungdom fra
hele Enebakk samlet. Kemegoy mente de, bra at vi
far noe tt finne pa. ogsa pa en
vanhig ukekveld.
- Jeg starter opp med dette
fordi jeg gjerne vii hjeipe
ungdommen med et sted A samles. Det er en prøveordning, sA

far vi se hvordan det gAr, sier
innehaver Tevfik Ergul.
Tevfik overtok Solheim Cafe 3.
desember 88. A drive cafe i
Enebakk er ingen spøk. Det far
ogsA han merke. Men for den
som vii gA Ut i mermiljøet og
spise god mat, har han en
rikholdig meny A tilby. - Vi
skuhle gjerne enske at flere
voskne ogsA yule besøke ass,
sier han. Skal man beholde tit budene i nrmiljøet, mA folk
benytte seg av dem.

Ingen sverordning
for utlendi*nger
Utlendinger og
innvandrere kan ikke
drive forretning i to
är uten betale merverdiavgift
-

a

Alle som starter forretningsvirksomhet med
omsetning av varer eller
avgiftspliktige tjenester ma
følge bestemmekiser og mer-

•Skattedirektoratet gâr nâ Ut og
understreker dette.

og
verdiavgift
investeringsavgift. Dette gjelder
for utiendinger og innvandrere
som for alie andre.

Det var full fart pd dansegulvet I diskoteket pd Soiheim
kafeforrige ttrsdag.

•

Hva skier i Enebakk?

Arsaken er at det later til at
mange har tror at innvandrere
og utlendinger ikke ma betale
avgift pa uk linje med andre
nringsdrivende.
Dette er et rykte som
savnerheter det i et skriv som
skattedirektoratet nâ har sendt
Ut til fylkesskattekontorene.
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HAR DU HUSKET
A FORNYE ABONNEMENTET?

Vi vii gjerne vite hva barn - ungdom og
voksne gjør og tenker!
Ring eller skriv til

Jiflhltt
Postboks 62, 1912 Enebakk
TIf. 92 65 40 - 92 65 50
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Enebakkdalen og 11*tt av, dens hi*storie
Enebakkdalen er et
stedsnavn som for
mange i bygda i dag er
lite kjent, men for vel
huindre hr siden var
dette dalfret langs elva
PrestAa nedenfor kirken
velkjent. Da1fret
rommet stor aktivitet,
med sagbruk, møller og
tegiverk langs elva, og
mange husmannsplasser
ph begge sider, som i da
er nedlagte og borte. Et
yrende liv mA det ha
vcrt.
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Av Jan Svartebekk

9;2t- (by C. Iv I w r,

Dalføret er det eldste med fast
bosetning.i Enebakk. Alt i 1393
skriver biskop øisten i sin jordebok om mØlle ved Miulnulid
eller MjØnli som det heter i
dag. Men elva kunne gi kraft til
mer enn mØller, og i siste halvdel av 1500 Arene mA vi anta
at de første sagene kom i drift
her.
I Are. 1666 ble det meste av
London lagt i aske, o
engelskrnennelTe trngte
mye trelast til oppbyggingen.
Eksporten til England økte
sterkt, og ble Norges stØrste
avtaker helt fram til 1830
Arene. Tidligere var det nederlenderne
som
mottok
mesteparten av Norges trelasteksport, og i denne
virksomheten var ogsA sagene i
Enebakkdalen med.
Sagbruksreglementet av 1688
reduserte kraftig virksomheten
ogsA her i dalen, og i en periode
var det bare Fjeld sag som
hadde bevilget kvantum A skj re. Virksomheten skyter fly fart
nAr skurkvantumet blir frigilt i
1795, og i 1817 kan vi lese i
Budstikken "Et Ugeblad af
statistisk og oekonomisk
Indhold" at av 27 sagbruk med
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Kariskisse over Enebakkdalen - eller Baugdalen- sorn den ogsô het dengang i 1800 a°rene
dalen. Bruker en yirere odt;
kan en ogsA finne rester av
stein og tømmerkonstruksjoner,
men det er vanskelig a tenke
seg hvor stor aktiviteten mA ha
vrt her den gangen for over
hundre Ar siden.

hestebane som
VArrygg der bAthavna I dag
ligger. Der IA det ogsA bordhus
for de skArne bord og planker
som skulle fraktes pA bordbAter
oppover langs øyeren til
Stalsberg og videre til bordtomtene i Christiania.

Sagene ia pA rekke og rad
mellom Svartebekk og
Andersrud, og de fikk to mmer
fraktet opp fra øyeren pA en

Mye folk bodcle det ogsA her.
Foruten to arbeiderboliger:
Nedre bygning (med 8 fainilier i 1865) og øvre bygning (

-m sramurer

elva mange plasser som I dag
er nedlagte , og nesten alle spor
er bone for de fleste av dem.
Jeg kan nevne plassnavn som
Tangen, Bauserud, Li,
Knadden, Haugen og Haraldstua som alle lâ mellom
Andersud og litt nedenfor Fjeld
- en streknin g pA ca 500 meter.
Flere lA i nrheten, sA en kan
tenke seg et yrende liv av bAde
folk, fe, og ikke minst av hester

Svinghjulet fra ei oppgangssag soin vari drift i Enebakkdalen, og sorn for tsatt ligger
den som et minne om stordrifta

anspot av
ng es
som
tØmmer opp, og planker og
bord ned til bordbAtene.
Mot slutten av 1800 Arene var
det slutt pA stordrifta i
Enebakkdalen. Fossekrafta var
ikke lenger den eneste
kraftkilden, - dampmaskinen
var kommet. øyeren og
Glomma vassdraget ble regulert
sA sabrukene kunne ligge nrmere utskipingshavnene. Men
enda noen tiAr skulle elva gi
aktivitet noen korte forsommeruker hvert Ar med fløting av
tømmer fra Børtervann og ned i
øyeren, men i 1950 - Ara var
ogsA dette slutt og nA renner
den ned dalen uten at den kan
fortelle om alt slit og strev,
glede og sorg som den har vrt
vidne til ned igjennom Arhundrene.

privilegier i Enebakk fantes
hele 12 sagbruk i PrestAa eller
Børter ely. Av disse 27 sagene
fikk bare 9 a 10 sitt tømmer fra
Enebakks egne skoger, og
resten fikk sitt tømmer fra
Glomma og Vorma vassdragene. Tømmeret ble fraktet
videre over øyeren og opp til
sagbrukene.
11660 Arene ble det bygget et
nytt bruk med 6 sager i fossene
nedenfor Andersrud. Det er
dette vi kan finne rester av i
dag., om vi ser go
dt etter nAr vi
gAr langs elva. Det tydeligste er
nok det gamle svinghjulet i jern
fra ei av oppgangssagene som
er blitt liggende igjen i elva
som et minne om stordrifta i
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Flott resulta t for Flateby Kino:

Besokstallet opp 26 prosent

I forbifarten
'fror du den milde vinteren
skyldes drivhuseffekten?

1989 ble nok et godt fir for Flateby Kino.
Kinoen hadde i fjor 11276 besøk. Det er en
gjennomsnittlig økning pA 26 prosent fra Aret
for. Av de 11. 276 kinobesøk, var 3.584 barn.
Besøkstallet nAr det gjelder barn hadde en
økning pA 15 prosent fra 88.
Nytt overskudd for kinoen som i alt spilte inn
261.400 kroner - eller 57 prosent mer enn i 88.
Ase Svartbekk, Flateby
- Vi er selvsagt svrtgodt
fornøyd med dette resultatet, sier Erik Brthen i
Flateby Kino. Han viser
ogsâ til det forhold at nr
besøkstallet totalt Økte
med 26 prosent, og tallet
for barn med 15, betyr det
atvoksne og ungdom gâr
mer pa kino enn for. Det er
selvfølgelig en av

--Ja det trur jeg. Det har Jo
ikke vfl sâ varmi tidligere
om ârene.

grunnene til at spil[einntekte ne Økte med
hele 57 prosent.
Det flotte resultatet kan
ikke tilskrives store kassa suksesser som f.eks.
Crocodile Dundee. - Men
vi har hatt mye fine filmer,
blant
annet
flere
Norgespremierer.

Erik Bräthen i Flateby Kino har grunn til al were
fornØöd. Besøkstalletpã kinoen gikk opp med 26prosen

Flatebygutter bak
innbruddsserie
Fire flatebygutter i
alderen 16- 18 fir har
nA tilstAtt at det var
de som sto bak flerehytteinnbrudd med
h&erverk og tyverier
pi Flateby.
Innbruddene har
foregAtt helt fra
hØsten 88.1 alt er det
ødelagt og stjAlet for
godt over 100.000
kroner.

Ingen av guttene har vrt borti
straffbare forhold for, opplyser
lensmannsbetjent Holten ved
Enebakk lensmannskontor.
I alt har guttene innrØmmet et
tjuetalls tilfeller av innbrudd og
hrverk. De har ikke oppgitt
noe motiv for innbruddene.Antagelig har det vrt
spenning og tidsfordriv som har
vrt drivkraften.

Politiet har arbeidet med
etterfosrkingen av innbruddserien pa Flateby i et halvt Ars
tid. Mistanken til guttene fikk
man da to av dem ble tatt pa

Etterlysning
Ved ulevering av rensetøy er det dessverre blitt
en forbytting.
En herre har na en damefrakk i sitt skap, og
Harajama SKO har en herrefrakk til en dame.
Det skjedde i løpet av nov.-des. i fjor, og
frakken er beige-gra med nr. 112. Den som all
har fatt feil har nr 121. Lappene har orange
farge.
Vennligst ta kontakt med butikken, og alle blir
fornøydle igjen.
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FLATEBYSENTERET
TIf. 09/92 83 74

El

fersk gjerning i bAthavna p
Flateby ijuni. Da hadde de stjâ
let en bat og en del fiskeutstyr.
Dermed begynte snøbailen a
rulle.
- Takket were tips fra publikum
har vi nâ kommet til bunns i
saken, sier Holten. Hadde folk
vrt flinkere til a gi oss tips
generelt, ville flere saker kunne
oppklares lettere. Ofte er det
bare en liten opplysning som
skal til for at vi har løsningen.
Det man sitter inne med av
informasjon kan synes
betydninasløst, men det vii vi
gjerne d avgjøre, sa kontakt
oss, oppfordrer Holten.

K4\HLLA OG TYVEN
II PA TOPP
Her er listen over de ti
mest besøkte filrnene pa
Flateby Kino i 1989:
1. Kamilla og Tyven II

453 besøkende
2. Rain Man, 434
3. Roger Rabbit, 364
4. Coctail. 361
5. Bryllupsfesten, 339

Gro Anita Hillestad, Elate by
—Det kan hende, men jeg er
ikke sr1ig redd for det.

6.s.o.s
7. Sigurd Drakedreper
8. Indiana Jones
9. Mitt liv som Hund
10. Karate Kid III
- Nâr det gjelder
Bryllupsfesten, og det fine
besøkstallet der, var det litt
overraskende for oss, fordi
den ble vist pa "ukurante
dager.

Reidun Krogstad, Hammer
-en
--Nei , det tror jeg ikke.

Ellers merket vi oss at
filmer som har fatt svrt
høye besøkstall andre
steder rundt om i landet
ikke ble Iike stor sukses
her hos oss, sier Brathen.
Det gjlder filmer som
James Bond, Politiskolen..
Dykket, som vi hadde
Norgespremie pa trakk
heifer ikke det store
ublikum. Det skyldes
Eanskje at vi var for tidlig
ute. Det viser seg ofte at
først nar filmer har gätt en
tid pa Oslokinoene, og er
tilstrekkelig omtalt i
pressen, far vi opp
besØkstallene.

Nils Stubberud, Kirkebygden
--Nei, jeg tror ikke det.
Vret har forandret seg sâ
lenge jeg har levd.
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Fi*lmer som komme'r
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Følsomt rollebilde fra fihinen "Sea of Love". Har tvilen
P)zos detektivAl Pacino dukket opp?
Det er med stor giede vi
omtaler filmene som vii
bli vist pa Flateby Kino i
tiden fremover. Vi ber
imidletid publikum følge
godt med i kino annonseringen, da enkei te av filmene vii bli vist
pa utradisjoneile dager.
Vi tenker da spesielt pa
GHOSTBUSTERS II, som vii
bli vist pa en tirsdag i slutten av
februar mâned. Det vii da bli
kun en "opvarmingsforestiiing",
for vi setter den opp igjen i
mars. Fire ar er gâtt siden the
Ghostbusters sist ble oppringt
p.g.a. spøkeiser. Endelig er de
her igjen.

Ir

ledd i etterforskingen, rykker
Keller og Touhey inn en
annonse i et magasin for
ensomme. Dette fØrer den
langbente og sensuelle Helen
inn i bildet som hovedmistenkt.
Frank og Helen blir mer
personlig invoivert i hverandre,
og Al Pacino finner det problematisk og skille meilom
arbeid og privatliv.
Fra utitholdelig spenning over
til noe lettere:
SOGA OM EIRIK VIKING, av
monty Phyton - regissøren
Terry Jones. "Monty Phyton
engen" har satt seg som mâl a
avslØre sannheten om
vikingtiden. John Cieese som
skurken Halvdan Svarte
garanterer for er en helt korekt
historiebeskrivelse
Historien handler om en
vikimng som har fAtt det for
seg at livet ikke bare bestâr av
plyndring, kvinnfolk og drap.

Denne tvil begynner den dagen
han foreisker seg I en vakker
kvinne han nettopp har drept.
Ja, det erpa alle mater en typisk
Monty Phyton film.
VILL, VILLERE, VILLAVEIEN er butt film - VIVA VILLAVEIEN.
En ellevill komedie med
Brasse Brannstrøm, Sverre
Hansen, Elsa Lystad, Minken
Fossheim og mange andre.
Naboene som ikke kan fordra
hverandre og som ender i hver
sin bungalow pa ferie pa Grand
Canaria pA samme lid.
COOKIE - Mafiaaprinsessen Cookie er en 18 ar gammel,
smâpønkete jente, som en dag
tvinges til A besøke sin mafiafar
Dino som har sittet i fengsel i
13 ar. Han blir nâ satt fr, og de
to har vanskeligheter med a
akseptere hverandre. Men etter
en lid inngAs vâpenhvile, og
hun begynner a arbeide som
hans sjAfør.
Det er mye bra film for
ungdom, og en av disse er den
populre DA HAN MØTTE
HENNE., eller vennskap og sex
Er det i det hele tatt mulig a
bare vre venner - uten sex?
Eller er guiter og jenter venner
bare thrdi de ikke tor A vre
t%*
Har du allerede en hund, da vii
deu syn es at filmen er topp.Har
du ikke, da vii du aidri skaffe
deg en. TURNER OG HOOCH
med Tom Hanks. A pata seg
ansvaret for en siklende kjøtef
av en hund kan vre en
prøvelse nAr man selv er en
pertentlig
ordensmann.
Problemet er bare at bikkja er
eneste "vitne" til et mord
politimannen Tom Hansk har
forbannet seg pa at han skai
oppklare.
MIN VENN MAC. PA en
planet langt ute i verdensrommet bor hue Mac med
famihien sin. Eventyret
begynner nAr en amerikansk
forskningsrobot lander pa
pianeten deres, og ved avreise
klarer a suge inn Max og
familien. Og snart befinner de
seg pa vei mot jorden.
Spesialeffektfirmaet som laget
Mac uttaler at dette er den mest
ambisiøse satsing de noen sinne
har vrt med pa.

Vi vii ogsâ be dere vre
oppmerksom pa to meget
populre filmer , som vii bli
vist pa en fredag:
Steven Spielbergs TILBAKE
T1L FREMTIDEN II , som vi
vet mange gAr og gleder seg til
er den ene. Den andre er Sea of
Love.
Al Pacino har hovedroilen i
denne erotiske, spennende thrii leren som detektiven Frank
Keller. . Frank Keller er en
fordrukken fraskilt "cop", i sitt
tyvende âr hos New York
politiet.
Sammen med Sherman Touhey
etterforsker Pacino et bestialsk
mord pa en naken mann, skull
gjennom hodet. Det ene mordet
fører det andre med seg, kun
menn, alle nakne - samtlige
Emily Lloyd og Peter "Colombo" Faick som
skull gjennom hodet. Som et jØnkedatter ol inafi afar fra filnen Cookie

I

Norgespremiere,'

Det skal ogsâ bli nogespremiere pa filmen KANSAS p
Flateby Kino i nr framtid.
Wade er en ung mann pa vei til New York. Bilen stopper og
han hopper inn i en âpen vogn pa et godstog. Til sin overraskelse finner han at det sitter en der fra for. Doyle, en ungi
bräkmaker som tiitrekker seg problemer bare han âpnerl
munnen.
i
De slat følge til Kansas der Doyle tar Wade med flu den lokale
banken. sa snail de er innenfor trekker Doyle en strømpe over
hodet. Wade er lurt med pa et bankran. Utenfor skiler de lag,
og Wade gjemmer seg under en bro mens han venter pa Doyle.11
Imens blir han vitne til en bilulykke, en bil raser utenfor broeni
og havuer i eiven - med et ilte barn fastspent inne i bilen.
Vide stuper aLt og redder barnet, som er dafleren til byens
lull blirhan avslørtsöm deli ukjeiite rédñiiiniañiiéñ.
Han blir feiret scm byens store hell, og ingen kan nktig forstA I
hvorfor han har hoidt dette hemmelig sA lenge. Bare en vet
hvorfor, og han akler a sorge for at heiteglorien blir plukket av I
Wade raskest mulig...

Barnerilmene
I tiden framover vii Flateby Kino vise flere nye
popukere tegnefilmer, foruten NYE STREKER
MED EMIL I LØNNEBERGA. Emil er stadig pA
farten og folk i Lønneberga er butt sA lei av alt
han finner DA at de samler inn penger slik at han I
kan bli sendt til Amerika.
I
Ing.n kan passe .mMesken
I
nom Storebror Kanin...
OLIVER
OG
GJENGEN,
en
Lille
moderne versjon av Oliver
Soster
Twist, med hunder i
Kanin
hovedrollen. Men Oliver er I
+
selv en foreldreløs kattunge. •

Sirre Strik
og Padde Ba. 1

De aller minstes egen kinotime!
De ailer minstes kinotime!
LILLE SØSTER KARIN +
SIRRE STRIKK OG PADDE
BALL med to tegnefilmer i en
og med sanger og pannekaker,
skkurker og biljakter, all like
sprudlene oppiagt som barn kan
vre
LILLEFOT OG VENNENE
HANS. Et eventyr I dinosaurens verden. Historien finner
sted I en fortid fjern fra vAr
egen. Vi følger fern smA
dinasaurier I deres vandring
mot den "grønne dalen".

OISTR
En av de mest hjertevarme
av alle Disneys tegnefilmer,
DUMBO. Historien om den
lille elefanten som blir fØdt
med altfor store Ører, og den
eneste som er glad i ham er
moren.

Vow
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Eneboliger i gavepakning
lo enboliger pa' 60
kvm grunnflate
nydelig plassert i et
attraktivt boomrãde
pa 4,3 daa - pa hver
sin selveiertomt,
beregnet pA
enebakkungdom
mellom 18 - og 30 An
Det er Enebakk
kommunes se1
vbyggerprosjekt pA
Nylende i et
nØtteskall.
Aslaug Tidemann
- Tomtene lyses ut i disse dager,
og med søknadsfrist 15.
mars.De som kjØper tomt er
garantert maks husbanklân,
eventuelt ogsA etableringslân
gjennom kommunen, og i
enkelte
tilfelier
ogsa
ungdomslân.

Innflytting tiljul
Styringsgruppa for prosjektet
regner med byggstart 1. juni.
Innflytting til jul er en konkret
mulighet . Alirede da reguleringsplanen for Nylende bie
utarbeidet ble et omrâde satt av
med tankepâ rimelige boliger
for ungdom. I juni i fjor bie
styringsgruppa for selvbyggerprosjektet oppnevnt, og
siden oktober har arbeidet med
detajplanlegging og tilrettelegging gâtt for fulit. - Vanhig
kommunalt arbeidstempo, sier
en spøkefull bygningssjef.

Mønsterprosjekt
Prosjektet er utarbeidet i nrt
samarbeid med Husbankens
arkitektkontor
og
byggeprosessen kommer
antagelig til a bli filmet med
tanke pa at den kan brukes som
mal for husbankens lignende
prosjekter andre steder i landet.
- Vi har halt til hensikt a tilrettelegge et boligtilbud for
unge mennesker med beskjeden
egenkapital og betalingsevne,
men med god mulighet for
egeninnsats for de som far tomt
her. Mâlet vi har halt for Øyet
er a skape gode boliger i et godt
bomiljø.

Maks husbanklán
Det er i prosjektet lagt
maksimalt tilrette for at
ungdom gjennom dette
prosjektet far en reell mulighet
til a skaffe seg en bohig med
utgifter som er overkommelige.
For det første er boligene sikret
maksimai husbankiân. I tiliegg
vii man med egeninnsats, og
fordelen av serierabatter ved at
mange bygger og kjøper
innsamtidig kunne komme
veldig gunstig ut. Endelig vii
husbanken utarbeide finansieringsoversikt for liver av de ti

Et godt bomiljø med eneboliger ai swert overkoininelig penge for enèbakkungdoin. Her er bebyggelsesplanerI
utarbeidet i saiharbeid,ned Husbankens árldtektkôntor av sivilarkitekt Henriette Salvesen. .com w.c& liar tegnet
Kirkebygden barnehage
selvbyggerne ut fra den enkeletasje. Det er med andre ord
Mange inter esserte
Greie regler
tes inntekt , silk at man far
oversikt over reeile bokostner i
ar framover.

godemuligheter for den enkeite
til a velge planløsning og utførelser.

Velforening

Lift om gangen

Det er styringsgruppen , som
bestâr av øyvind Strom, Jorunn
Buer, bygningssjef Stein
Marsdal , Einar Hoistad og
Ingeborg Gaare Ira Husbankens
arkitektkontor som er byggherre, inntil alle tomtene er soigt.
Da er pianen at del skal etaableres en velforening som kan
overta byggherrefunksjonen og
gjennomføre utbyggingen.
Velforeningen vii ogsa stâ som
eier de-de feliesareal og anlegg
som er planiagt inn i omradet.
Om kjøperne skulie sette bort
alt arbeidet , yule husene med
tomt og forarbeider komme pa
rundt 800.000. Her har
husbyggerne anledning til a
komme adskihlig rimeligere ut
av del.

- Oa det fine er framholder
Ingeborg Gare Ira Husbanken,
at man behøver ikke a ha hele
huset ferdig for man flytter inn.
Man kan flytte inn nâr hovedplanet er ferdig, og sâ ta resten
litt etter lilt. Man far iikevel
fullt lan. Og man har fem âr pa
seg til a gjøre ferdig resten av
huset.

Det er styringsgruppa som
tildeler tomtene, og reglene de
har a holde seg til er greie. Det
er enebakkungdom mellom 18 30 âr, og med ansienneitet etter
botid i kommunen. Det blir
ogsâ lagt vekt pa navrende
boforhold. Det er meningen at
egeninnsatsen skal vre den
enkeltes egenkapitai, men
sØkeme ma dokumentere at de
vii kunne klare boutgiftene. De
ma ogsa vre innstilt pa samarbeid og pa a akseptere beslutninger som skal sikre felles
interesser.

Bygningssjef Marsdai kan
fortelle at han aiierede har hatt
henveldeiser fra flere interesserte som har hØrt om
prosjektet. Man regner derfor
med at tomtene skal gâ radig
unna.

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen!

- Hva far sa den som kjøper
tomt og blir med i selvbyggerprosjektet?
- En enebohig pa seiveiertomt,
med plass for carport eller
garasje. I omradet er det ekstra
b i lop p s ti lungs ph ass/gj es teparkering, felles leke og
oppholdsomrade, og plass til
felieshus eller pavilion.

To typer
Selve husene er basert pa en
hovedtype, med grunnflate pa
60 kvm. Det er lagt opp til to
forskjellige planløsninger.I tiliegg til hovedplanet har noen
av husene underetasje og innredbart loft, andre kjeller og 2.

Styringsgruppa liar hatt et godt sanarbeid hele veien, og er tilfreds med resultatet. Fra
v. Ingeborg Gaarefra Husbankens arkitektkontor, bygningssjef Stein Marsda4 Jorunn
Buei; og øyvind Strom
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Pultosten overtar R kelaksen
Det fleste kjenner vel pultosten, men de ferreste er yel War over at Norges eneste pultost
for øyeblikket produseres her i Enebakk!
PA nyAret startet nemlig Synnøve Finden
osteproduksjon pA Flateby, en bedrift som
kan tilføre bygda nye arbeidsplasser.
Lisbeth Wille
Osteprodusenten Synnøve
Finden, flyttet pa nyaret fra
VAlerenga i Oslo inn i de
gamle lokalene til A/S
Røkelaks pa Flateby. Her
produseres fern sorter ost
som pakkes og leveres til
kjøprnenn over hele landet.
Synnøve Finden er en
bedrift i stadig ekspansjon.
Den sâ sin spede begynnelse
pa vestlandet for vel 60 âr
siden, da to darner bestemte
seg for a pakke sakene sine
og sette kursen mot Oslo for
A starte osteproduksjon der.
Den ene hadde greie pa ost
og den andre pa økonomi.
Disse ankorn hovedstaden i
1928, og kunne observeres
syklende med osten
nedpakket i koffert for a
levere den til byens
kjøpmenn.

Siden den gangen har
bedriften vrt drevet av
pinsevenner som brukte
hele overskuddei
ill
misjonsarbeide. Disse drev
frem til bankmannen Dag
Svanstrøm fra Oslo overtok
for to âr siden. I dag har
Synnøve Finden 8 heltidsansatte, overflyttet fra
VAlerenga, men SvantrØm
regner med at det i nermeste
fremtid vii bli rorn for 2-3
ledige stillinger ved
bedriften. Mâlet er a utvide
nok til a mote all
etterspørsel. --Slik situasjonen er i dag sliter
bedriften med et luksusproblem, forkiarer SvanstTØm1 -vi har enda tilgode a kunnemØte all etterspørsel.

Fra 1. januar gOr produksjonen av pultost for fuilt i A/S Røkelaks tidligere lokaler pa'
Flateby.

SI*MpeIt tyyeri

Anne Karine og Dag SvanstrØin har over tatt Synnøve
Finden, og produserer no Norges eneste pultostpO
Flateby.

Det finnes ikke grenser for
hva folk tar med seg, sier en
indignert leser til oss pa
telefonen. Kjekt a ha er sâ
mangt, men la nâ i alle fall
lysene pa kirkegârden fâ stä i
fred.
Det er andre gang at lykta
som Kari Johansen setter pa
sine foreldres gray er butt
borte. Første gang var for to
âr siden, ogsã na sist mellom

jul og nyttär. Hun pieier a ta
seg en tur pa kirkegârden for
A tenne et lys hver dag i
høytiden, men i Ar ble det
ikke sa mange besøk pa
grunn av sykdom.
Ly s pa graven til sine er en
god tradisjon, men det ma da
vre tnst a tenne et lys som
man har tatt pa en uer1ig
mate.

MISTET EN KATT
ELLER FUNNET
EN HUND?
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Januarsaig
Stikk innom
dI et lonner seg!
Salget pâgár

Pent toy — som nytt!

hos

Forsøker nâ med herrekIr

± 30.50%
Flatebysenteret - TIf. 09/92 86 74

Bra utvalg * Baby * Barn * Darner

NA KOMMER VINTER'N

TIf. 92 90 44 Flateby

Termostovier
med eller uten

APENT
FRED.
LORD.

10-17
10-18
09-14

•
zabcZma
FLATEBYSENTERET

J

fn

TIf. 09/928374
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ned glade priser

I
Pa senteret
tinner du:

KARLSENS
BILRUTER A/S
Avd. Hageutstyr, Flatebv

Siw's salong er nt

Salget har
startet med
50% avslag
Pa masse
varer

FLATEBY DAME- OG HERREFRISØR
Apent:
Tirs.-tors.
kI. 9-16
Fre.
kI. 11-18
Lør.
kI. 9-14
Mandag stengt

Drop in eller
tirnebestilling

Ring
tlf. 92 80 49

Sporten starter salget
torsdag 18.1.90.
Mange gode tilbud
GE-TE MANUFAKTUR
FLATEBYSENTERET
1911 FLATEBY
TLF. 92 83 32

Apent 10-17. Fre. 10-18. Lør. 9-14

1/1111111 eneai
/11/11111 5FORT ULi I-NI//U as

Tid for innkjøp
F.o.m. 18. jan. har vi
saig pa snøfresere og
gressklippere samt en
del varme- og verneutstyr med 20-30% avslag.
Vi har tilbud pa
sportsskjorter, fiberpels
skogstreye, varmedresser, samt gode innbyttetilbud pa sager.
Gode tilbud pa kjedeolje
og reservedeler.
TIf. 09/92 80 13

Flatebysenteret,
1911 Flateby - tf. 92 88 90

Frisor
Lege
Tanniege
Post
Lotto Tipping
Medisinutsaig
Film
Bokhandel
Blomster
Gayer
Reiseeftekter
Dame-, herreklr
Sol
Garn, stoff
Barneklr
Kvi kkrens
Sko
Mat
Sport
Trykkeri
Restaurant
Bensinstasjon
B rukttoybuti kk
Hageutstyr

Tilbudene gjelder I begge butikker
til og med lørdag 20. januar

90 Stabhuret

KUN

• Fast Iavpris pa
middagsmat, og
ailtid gode tilbud pa
varer du trenger hver dag.
• Roma mineralvann til fabrikkpris.
• Loft hver onsdag til kun 5,90
• Kneippbrod hver dag til kun 5,90

TORSKESKIVER

VASKEPULVER

KAFFE
Dollar

KJOTTPOLSER

Kok- og
filtermalt
pr. kvartkilo

1'

Dypfryst,
700 g,
vakuumpk

KUN

Ekte, ferske, rokte

pr. kilo KUN

1990

KAWS
DAGLIGVARE
Ytre Enebakk, tlf. (09) 92 40 03

Royal D'Or
70 dl

KUN

FOSFATFRITT1

APN'INGSTIDER:
Mandag- 9 -1
fredag ki.
Lørdag kI.

9 - 15

90

9

TORE'S
9 MAT
Flatebysenteret, tlf. (09) 92 83 38
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Syng deg glad i nyttenebakkor
NA skal Enebakks sangkrefter samles! Et kor med
medlemmer fra alle bygdas kretser er det kulturetat
og Sang og musikkrAd tar sikte pA nAr de nA setter
alle gode krefter inn for A styrke og videreut'vikle
den interessen for korsang som de vet er til stede
Et sangsemniar pA vttrparten, antagelig i mars, og
med Per Oddvar Hiidre som dirigent, vii
forhApentligvis resultere i et enebakkor med sangere fra hele bygda.
- Vi hâper nA a fã etablert et
interimsstyre som kan organisere og videreutvikle ideen og
initiativet, sier kuitursjef Per
Sandvik. Interimsstyret vii fA
som mandat a tilrettelegge
semniaret, lokalisere interessen
for opplegget , og i tillegg a
finne en fast, habil dirigent.
Nâr det gjelder sangseminaret
sa skal dette avsluttes med en
konsert, hvor ogsâ musikkrefter
vii delta. - en slags stØrre
musikaisk happening som
sikkert vil by pA fine
musikkoppievelser.

VAr kiare hensikt er a fA etablert et "enebakkor". Fortsatt
eksisterer Flatebykoret, men
det er pA vei mot oppløsning. Et
ekstraordinrt Arsmøtei nr
framtid vii antagelig resuitere i
at det blir lagt ned. Koret har
ikke sangere nok. Men nAr det
nA satses stort pA et kor med
sanginteresserte fra hele bygda
som rekrutteringspotensi ale,
skulle det ligge vel til rette for A
fA i stand et nytt kor.
-Denne satsingen skjer i et

Det er inye fine sangkrefter d ta av nr man nc skal prove a etablere et enebakkor med
medlemmer fra hele bygda. Her Emauskoret fra Kzrkebygda under en kulturaften pa
Flateby Samfunnshus
samarbeid meliom Sang og
MusikkrAd og kulturetat, og
vAil bidrag vii vre a gi hjelp
tii den ideen som er født
gjennom praktisk tiirettelegging. De økonomiske
rammer er sikret pA samme

mAten som de var det i for-.
bindelse med satsingen pA
teaterfestivalen.
Den var fjorArets store satsing,
musikk.
i ar er det sang og
Det a fA til noe samlet over

kretsgrensene er veldig verdifuilt. Det er mye grendetenking ellers, og noen
steder er det ye! naturlig. Men
jeg synes det er viktig at vi ikke
stimuierer til grendetenking,
sier kultursjefen.

Storbandet
jubilerer
10. februar braker det løs pA Mjr ungdomsskole.
Da gAr den Arlige Storbandkonserten av stabelen. Og
denne gangen er det ikke en i rekken av de mange.
Det er snakk om bandets 10- Arsjubileumskonsert.
Vi tipper stappfullt hus av entusiastiske storbandfans
Gjestesoiister blir Harald Bergersen og Per Nyhaug.
Dirigent blir Torgrim Solid.
Gjestesolister
Alt ligger til rette for en jubiieumskonsert av ypperste merke.
OgsA ved Bandets 5 - Ars jubo eumskonsert var Harald
Bergersen solist pA bade aitsax
og sopransax. Vi som var der
vet hva vi har i vente. Per
Nyhaug stiftet vi bekjennskap
torband med under fjorarets Storband
konsert som solist pA vibrafon.
Dengang ga vi utrykk for at vi
hapet A høre Nyhaug snart igjen
i Enebakk. Nd kommer han
aitsA.

"Svisker" og nytt stoff
- Det publikum vii fA høre pA
konserten er for det første alle
"sviskene" fra de arene vi har
hoidt pa forteller Viggo Aker
Olsen i Enebakk Storband.
Han loverimidletid ogsa nytt,

og spennende stoff. Later med
spesialskrevne arrangementer
av Per Nyhaug. Dirigenten,
Torgrim Sollid, etablert
jaz-musiker, og pedagog med
improvisasjon som spesialomrAde. Dermed skulle det
vre duket for en spennende
konsert med overraskelsesmomenter , og med et opplagt
Storband pA sitt aller beste.

Mer jazz
I tiden framover kommer
j azzopplevelsene som perier pA
en snor. Allerede 28. januar
kommer saxofonisten og
kiarinettisten Arne Domnerus
til Mjr. Da han besØkte
Enebakk for halvannet ar siden,
trakk han 250 personer til
Enebakk kirke, og ga oss en
uforgiemmelig konsertopp ievelse. Vi ser fram til
konserten pA Mjr.

Jazzentusiaster kan glede seg til ;nangt i tiden frainovei: Blant annet til Enebakk
Storbands jubileumskonsert j februa,: Det biti- en jubileuinskonsert med det store
suset, og med kjente solister som gjester. Her utfolder Roar Myhre seg i ellevill
unprovtsasjon under en tidligere Storbandkonsert.

INNLEGG TIL FRITT FORUM —
FOLG MED I DEBATTENI
ABONNER PA VIGNETT
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Samarbeid sa svetten slier
Aslaug Tidemann
Et tredvetalls trauste
karer dribler og leker
seg med ball fra vegg til
vegg i M.jerhallen.
Svetten siler. Det er
fredag kveld, og ldokka
er 20.00.
Vi er vitne til en historisk
begivenhet - egentlig. For her
er karer fra hele bygda samlet
til aktivitetslederkurs. Et kurs
som Enebakk IF og IL Driv
gjennomfører i samarbeid! Her
samles alle positive krefter for
a sikre drift og kontinuitet i
barnefotballen. For det er det
det dreier seg om.
- Det hele startet med at
fotbaligruppa i Enebakk IF
ansatte meg som treningskoordinator, forteller Magne
Nordlie, Jeg sâ behovet for a
ire trenere noe om hvordan
man trener unge lag. For jul
kontaktet vi IL Driv for a
sondere mulighelene for et
samarbeid om....aktivftetslederkurs for trenere for
aldersgruppen 8 - 12 Ar. Lagets
leder var positiv til samarbeidet, og na er vi i gang - 11
dektakere fra IL Driv og 19 20 fra Enebakk. Det er faktisk
første gang de to lagene har et
konkret samarbeid , og jeg
mener at det er et sterkt behov
for at lagene i framtida samarbeider om mye mer, sier Nordli.
I det hele tatt burde smAkiubber
ha et bedre samarbeide pA topplan. Dette er i alle fall et skritt i
riktig retning. Faktisk er det
ogsA første gang at Enebakkfotballen benytter seg av
Mjrha1len. NA har vi imidlertid, gjennom et samarbeid
med hAndbalien kommet fra til
en ordning hvor vi fAr bruke
hallen nAr de ikke har den.
Kurset som medlemmer i
Enebakk IF og Driv nA
gjennomfører i fellesskap er
deikurs 1 av 4 i et B kurs i
Norges Fotbaliforbund. Dette
kurset er nødvendig for A
komme videre oppover i
Fotbailforbundets 2 delte
pyramide - den ene for de som
tar sikte pA A bli ternere, den
andre for de som vii bli lagledere. Kurset bestAr av fire
kurskvelder - 2 teorikvelder
som avvikles pA Streifinn og to
praksiskveider i Mjrhaiien.
Kurset er uhyre viktig for folk
som skal trene unge lag - ikke
minst nAr man har vrt lenge
borte fra slikt arbeid - eiier fra
idrett generelt, sier Magnar. Det
er svrt viktig A 1re hvordan
man skal 1re unger noe, og det
erlike viktig A lire noe om
hvordan man behandler unge
mennesker- hvordan man ter
seg overfor barn - for det er
barn vi har med A gjøre, og det
mA vi ikke glemme.

Her er gjengen som borger for kontinuitet i fotballg ruppenes trezingsopplegget i de yngre al4ersklàsser.
29 potensielle trenere fra Enebakk IF og IL Driv

DriNhopperne
markerte seg i
Transmator n
Det ble mange fine plasseringer for de unge
Driv - hopperne som deltok I Transmatorn
rennet i Heggedal søndag.
Beste plassering fikk Aril Carlsson som ble
nummer 2 i klasse 11 An Han hadde forøvrig
dagens beste poengsum, 100,3 i andre omgang.
I Masse 9 fir ble Martin Kathrud nr 3
Resultater:
Klasse 7 Ar
Nr 7. Marius Thue, 100,1 p
11 Stian Kjensli, 91,6 t
ff

Klasse 8 Ar
Nr 9 øystein Kolbenstvedt,
119,9p

Klasse 9 Ar
Nr 3 Martin Kathhrud, 176,2 p
Nr 22 Morten Kjuus, 139,6 p
Nr 29 Stian Andre Holen, loop
Klasse 10 Ar
Nr 23 Erik Kristiansen, 148,5 p

Martin Kathrud tok en fin 3. plass i kiasse 9 dr
Klasse 11 Ar
Nr 2 Arild Carlsson, 192,4 p
Nr 9 Kai Robert Jensen 173,2p
Klasse 12 Ar
Nr 4. Anders Kathrud, 187p
Nr 11 Christian Fjeldstad,
l6l,8p
Nr 12 Kim Key Thoren, 157,3p

Tilsammen deltok 133 hoppere
i alderen 6 - 12 Ar i rennet. Av
disse var 12 fra IL Driv.

q
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Drivienter hevder seg I
langrennsloypa

Ogsâ ârets vinter sert til bli
vanskelig for de som driver
skisport. Men til tross for
dette har noen Drivløpere
konkurrert med bra resultat,
da srlig Christine Teig og
May Bente Weng. Forst ute
var Christine som i
Asenrennet annen dag jul ble
nummer 7. I nyiiârsrennet pa
Solihøgda ble det en fin
annen plass. I Gjellerâsenes
renn nâ sist heig kom hun pa
ferrite plass i den sterke 17

ârs kiassen. Christine har
allerede deltait i fem renn, og
til helgen reiser hun til
Trondheim hvor det første
rennet i Coca Cola Cup
arrangeres av Ranheim I.F.
May Bente, som ikke har gait
langrenn pa to âr starter nâ i
klasse B. Hun har gâtt to
renn og vunnet begge. Første
seieren kom i Laurits
Bergendals minneløp, og den
andre i rennet til Gjellerâsen. NM pa Gjøvik i februar er

May Bentes største mAl for
sesongen. I Gjelleräsens deltok ogsâ noen gutter fra Driv
i klassene 12-15 är.
Det beste resultatet blant
disse oppnâdde Petter
Bergstrom som ble premiert i
14 ârs klassen.
I.L. Driv
Langrennsgruppe

Mye sproytemi*dler I
importert frukt
39 prosent av epleprøvene og 36 prosent
av pare-prøvene
inneholder
sprøytemiddel I
kontrollen av frukt
som importeres til
Sverige, opplyser
Bondebladet tirdag.

Bellona utpeker italienske
og nederlandske epler som de-,
mest sprøytemiddelbefengte i
testene. Bellona nevner ogsâ
import fra Spania og
Frankrike som srlig
s p r 0 yt e m i dde 1 b e fe n g t.
Amerikansk frukt er ikke
spesielt nevnt i testresultaiene
men Bellona hevder at en
av
fjerdedel
USAs
produksjon er forbudt a selge
pa hjemmemarkedet.

Dette komer frem av en
undersøkelse foretatt av
miljøvernsorgannisasjonen
Bellona.

Ole Harbitz i Statens
Nringsmiddeltilsyn mener
sikkerhetsmarginene er gode

LOKALAVISEN

nok for norske forbrukere. De
svneske grenseverdiene
hevdes det, er lavere enn
vare.
I følge den amerikanske forbrukerorgganisasjonen
NRDC, far barn pa grunn av
sin lave kroppsvekt, i seg fire
ganger mer giftstoff fra ma ten
enn voksne.

Spis med glede
Sã er detjanuar
igjen. Etter all
julehyggen, føler
mange for i bli kvitt
noen kilo. Det kan
vere lett a la seg friste til et skipper tak,
men det er de daglige
kostvanene vi bør
investere i.
-- kanskje du nâ skille
satse pa a innarbeide gode
kostvaner, sier Merete Moe i
Nasjonalforeningen for
folkehelsen , og Iovproser
brødet. Alt brød er sunt.
Brød og korn inneholder
blant annet fiber som stimulerer fordøyelsen og har
gunstig virkning pa en rekke
sykdommer i fordøyelsesorganene. Spis gjerne brødvarer til middagen ogsa. Det
bidrar til at kosten blir mag rere.

- DEN KAN DU IKKE UNNV,LERE

- Har du tenkt pa det?

- Har du glemt det?

Dersom du smører tyni pa
brødskiven, utgjør margarinen ca. 3 gram fett. Et
tykkere lag mar garin gir ca.
6 gram fett. Denne forskjellen kan gi en betydelig innsparing i fettintaket over tid.
Spiser du for eksempel 5
brødskiver liver dag, sparer
du 12 gram fett daglig,
tilsvarende 5 1/2 kilo
margarin arlig ved a kun
bruke et tynt fettlag pa
brødet.
Palegg kan inneholde en
del av fett uten at del synes.
Les varedeklarasjonen, da
kan du velge en magrere
pâleggsvariantene om du
ønsker det.
Gode kostvaner til daglig
gjor at vi tâler en julefeiring
og leitere kommer pa rett
kjøl igjen pa nyâret, sier
Moe
Merete
Nasjonalforeningen.

NB. NB. NB.
Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?

Gjor alvor av det nâ!

Prøv en
smàannonse I

Abonner pa Enebakks egen lokalavis

køuitt
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Fordi Vignett

* Er partipolitisk uavhengig
* Vet mest cm bygda
* Skrives av enebakkinger

* Bryr seg om DIN hverdag
* Dekker hele Enebakk

SLA PA TRADEN NA, - ELLER SEND INN NEDENSTAENDE SL$PP SNAREST
Jeg ensker et abonnement

pa

Iigtt
ni

Navn

SYKKELHJ ELM
ER INN
UANSETT
ALDERSTRIN N

Adr.
Vignett p.b. 62, 1912 Enebakk. TIf. 9265 40 - 92 65 50
amMEwVW19

93
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Postkontoret i Ytre 115 ár

GRATULASJONSKUPONG
La bygda ta
del I dine
sm og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Gratulasjonen gjelder:
Navn
Adresse:
Postnr./sted:
Var adresse:
Vigriett,, Postboks 62, 1912 Enebakk

Gra tulasjonen er selvfølgelig gratis

KJOP eller SALG rof. nett
PrØv en annonse I 10
Førerkort
kL C•DECE
Vii du ha
nermere oppi.
ring eller
stikk innom.
gml. apoteket
VESTBY

BUSS&
TRAILER
TRAFIKKSKOLE

Ytre Enebakk
Postkontor fyller 115 fir
i Ar. Onsdag blejubileet
markert med servering
av kaffe, konfekt og
utdeling av gayer til alle
besøkende.
Da Ytre Enebakk
Postkontor ble âpnet i 1875.
IS det skole i samme
bygningen. En av de
besøkende uffder feiringen
onsdag, en eldre herre, kunne
fortelle at han husket sko-

le1reren fra den gang. Han
var bade 1rer. postâpner,
ordfører og kirketjener og
visstnok en ekspert pa a deklamere Tede Viken. Det var
ingen kunst a forsvinne
ubemerket fra skolestua
mens han holdt pa. Men det
var den gang, da postkontoret
ikke hadde stempel og man
matte skrive datoen for hand
og postkontoret het Enebakk
Ytre.
I dag har postkontoret âtte
ansatte, tre pa heltid og fern

pa deltid sorn betjener 1230
hushoidninger og har ca
105.000 ekspedisjoner pr. Sr.

Vestby TIf. 951212 .95 3333

For sommeren flytter
postkontoret inn i Per Erik
østlies nybygg pa senteret
Det var en fornøyd
postmester Bjorn østby som
svarte da Vignett spurte om
han hadde en kommentar i
anledning dagen.-- Jo, han
gledet seg til a komme inn i
nye lokaler i Iøpet av jubileumsaret.

Vi rydder lageret

GJOR ET KUPP
Masser av beis og maling
fra kr 10.- pr. liter
+ mange andre gode tilbud

/

LmIN.LJEBVtE
AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY
OBS
Kveldsâpent HVER tirsdag til
kI. 19.00
NA OGSA: Diesel fra egen tank.
24 timers fylling
for storkunder.
OROL
Kr 2.35 inkl. moms.

NORSK OLJE I TANKENE

Buti kken
som setter
service i
sentru m

Willi

- bilreparasjoner
- maskinreparasjoner
- utleiebiler
- dekksalg
Kontakt var verksmester
ØYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/928772

NYTT TRELASTUTSALG
med beste sort materialer
Prisene, ja kom og se selv!!
Det er kortere vei til Knapstad enn du tror

XXXX KNA"Am' D
BYGG & JERNVARE A4

Kraftlinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/92 89 90

FIBERPELS-KLIER
OG REGNTØY
FOR HELE FAMILIEN

Byggevarer - Jernvarer - Maling - Ovner
1823 Knapstad - TIf. 09/92 11 30

P-H US
UNDER TORVET
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Vekt'ig grunn
for kylling
Det er mye vi kan fà Ut av en kylling hvis vi bare ikke ser for smàtt pa det.
Gtr vi opp i vekt, far vi ikke bare langt mer kjøtt pa benene. Mulighetene for
variert tilberedning Øker samtidig som prisen blir lavere.
Smã grilikyllinger kan vre 2 ss soya
svrt velegnet som kosespise. 1 ts paprika
Annerledes nix kyllingen skal 1 ts salt
vre utgangspunkt for en hel saft av 1/2 sitron
rett. Da er det en fordel at kyllingen holder kiloen. Vi ma sá gjerRiv selleri og gulrOtter grovt.
ne ogsâ gã hoyere opp i vekt - Snitt Wen fint. Bland grØnnsahvis muligheten til litt storre kyl- kene og legg dem i en ildfast
linger fOrst byr seg i kjøpman- form. Tilsett buijong, knust hvitnens frysedisk.
10k, soya og paprika. Skjr kylDet kan were mye mat og vel- lingen i âtte biter og legg dem i
smakende mat for fire pa en kilos gronnsakene. Dryss pa salt og
kylling. Mulighetene er mange, hell over sitronsaft. Sett formen i
spesielt hvis vi tar oss tid til a ovnen ved 200 grader C i Ca. 50
renskjre kjøttet og syde deilig minutter.
kraft pA skroget.
At kylling er mager kost, er KYLLING I SV0P:
ogsA noe A ta med seg nA som vi 1 stor rA kylling
har starlet pA nytt fir og belager 8 skiver bacon
055 pA lysere tider.
3 purre
VINTERFORM:
1 stor rA kylling
150 g sellerirot
300 g gulrottei
300 g hodekAl
Ca. 2 dl buljong
2 fedd hvitløk

Rens purrene og skjr dem i
stykker pA Ca. 2 cm. Legg purren
i en ildfast form. Hell over Ca. 2
dl vann. Del kyllingen i 8 biter,
svop stykkene i bacon og legg
dem over purren. Sett formen i
ovenen ved 190 grader C i Ca. 45
minutter.

0
Overskudd pa jern
kan vare fivsfarfig!
pa-

Personer som far i seg for mye jern i kosten kan
dra seg alvorlige lidelser som leddgikt, sukkersyke og
hjerte-karsykdommer, melder det popukervitenskapelige bladet Fakta.
Personer som spiser for mye
jern, risikerer - ifØlge Fakta - at
jernet lagres i leveren og bukspyttkjertelen. Her kan det skade
cellene slik at det utvikles farlige
sykdommer. I bukspyttkjertelen
kan jemet for eksempel skade
produksjonen av insulin slik at
man utvikler sukkersyke (diabetes). Hvis jernet odelegger cellene i leveren, kan resultatet ifOlge Fakta - bli skrumplever,
leddgikt, impotens og hjerte-karsykdommer.
Normalt skal en kropp pA 70
kilo inneholde cirka 5 gram jern.
Amerikanske leger har malt opptil 50 gram jern i kroppen til pasienter. Dette tilsvarer like mye
jern som en neve spiker. Slike
mengder jern kan utløse den arvelige sykdommen hemokromatose. Ofte kalt <<farget blodx..

økte egenandeler
for helsetj enester
Fra 1. januar 1990 øker egenandelen ved undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende

Hvert hr fødes mer enn ett av
2000 barn med denne sykdommen, som dermed er en av de
mest utbredte arvelige sykdommene, skriver Fakta. Likevel er
kunnskap om sykdommen lite Utbredt. Ingen vet hvor mange som
Arlig dØr pA grunn av denne.
Dersorn sykdommen ikke er
arvet, kan man pAdra seg den
gjennom overdreven bruk av
jerntabletter. 1 tidlige stadier kan
symptomene minne om vanlig
blodmangel og bli forsOkt behandlet med jerntabletter. Dermed kan det oppstA en sterk forverring av tilstanden. Dersom
sykdommen oppdages i tide, kan
den behandles med blodtapping.
Erfaringer viser, ifOlge Fakta, at
jernmengden i kroppen da synker
til et normalt nivA.

leger, psykologer og fysioterapeuter med omlag 15 prosent.
Dette fører til at egenandelen hos
allmennpraktiserende lege Øker
fra 53 til 63 kroner og hos spesialist fra 68 til 80 kroner.

-

Kyllinggryte med band
spaghetti:
1 rA kylling
1 rod paprika
smAlØk
1 boks hel champignon
1 guirot
1 fedd hvitløk
2 ss tomatpur
1 ts kyllingkrydder
1 laurbanb1ad
salt og pepper
1 ts sukker
1 ss hvetemel
4 dl kraft
smØr til steking
bAndspaghetti

Del kyllingen i smA biter og
brun dem i en gryte. Spe med 4
dl kraft. Del grønnsakene i passende biter og ha dem i gryten
sammen med krydder og tomatpure. Kok det hele pA svak varme
i Ca. 25-30 minutter. Jevn sausen
med 1 ss hvetemel rØrt Ut i litt
vann og la det smAkoke i noen
minutter. Smak til med salt og

Det kan vre mye mat og veismakende mat pa en litt stor kylling.
(Arklvtoto)
pepper. Serveres med bAnd-spagHvis kyllingen har vrt renhetti.
skAret, er skroget fint A koke
KYLLINGSUPPE:
kraft pA. Dermed har vi grunnlaget for en velsmakende lys sup11 kyllingkraft
pe. Smak til med finhakket 10k
2 ss smOr
og jevn den med eggeplomme og
3 ss hvetemel
fløte. Server gjerne ristede brød1/2 10k
Ca. 1 1/2 ts salt
terninger til.
1-2 eggeplommer
1 dl fløte

22,3% nedgang
I traktorsalget
1989
Registreringsstatistikken for
traktorer viser at det 1 1989 ble
omsatt 4 137 nye traktorer mot
5 329 11988, det vii si en nedgang
pA 22,3%.
HovedArsaken til nedgangen
ligger foruten i den generelle svake konjunktursituasjonen Norge
har vrt inne i, fortsatt usikkerhet om landbrukets fremtid. Den
politiske diskusjonen i hØst har
vel iikevei bidratt til A erne en
del av usikkerheten. At landbruket I Arene som kommer vU
mAtte ieve med strammere rammebetingelser er neppe til A unnga. Likevel er det heit kiart at vi
skal ha et landbruk I Norge.
Omsetningen 4. kvartal 1989
viste sAledes en positiv tendens.

Nye kraftrekorder 1 89
-. 1989 gikk over i historien
som et rekordens fir for kraftforsyningen. Produksjonen av
elektrisitet ved Arsskiftet kom
opp i over 119 milliarder kilowattimer (TWh), en Okning pA Atte prosent i forhold til kraftproduksjonen i 1988. Eksporten av
kraft til vAre naboland har ogsA
vrt høyere enn noen gang. Samlet har vi solgt 15 milliarder kilowattimer til Sverige, Danmark og
Finland. Krafteksporten har i Ar
gitt Norge en inntekt pA ornkring
820 millioner kroner.

FISKEFILET I KARRISAUS (4 pers.)
Ca. 800 g fiskefilet (sei, torsk e.l.) 1 stor
finhakket 10k, 1 1/2 ts karri, 1 ss hvetemel,
3 dl skummet melk/lettmelk, salt, sitronsaft.
Drypp fiskefileten med sitron, strø pa salt
og skjmr i tynne skiver. Ha 1 dl vann i en
gryte, tilsett finhakket 10k og 1 1/2 ts karri.
Kok til løken er blank. Tilsett hvetemel
rørt Ut i 3 dl skummet melk. Kok opp og
tilsett fiskefiletene. Surres ved svak varme
i ca. 10 mm. Dryss med persille eller
estragonblader.

Sol- og helsestudio

Enebakk sportssenter
VEKTER

- SOL - AEROBIC - SELVFORS VAR

Trening oker trivselen
Ring for pâmelding 92 62 80

lijuctt
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KUNNGJORINGEA

ENEBAKK KOMMUNE

LrerstiIIinger i
grunnskolen
FØlgende 1rervikariater blir ledige ved Kirkebygden
skole:
1. Hel stilling i tidsrommet 5/2-22/6-90.
2. Hel stilling i tidsrommet 18/4-22/6-90.
Kirkebygden skole har Ca. 140 elever pa 1.-6. trinn.
Nrmere opplysninger ved rektor, tif. 09/92 6113, eller
skolesjefen, tif. 09/92 60 60.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl
sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, innen 24/1.
Oppgi gjerne tif. nr. privat og pa arbeidssted.
Skolesjefen

Enebakk kommune

Selvbygger-prosjekt
pa Nylende
Styringsgruppa for prosjektet inviterer alle interesserte
til a melde seg innen 10. feb. Pâmeldte vii uten forpliktelser fâ tilsendt et prospekt av utbyggingsplanen.
Antatt byggestart er 1. juni 1990.
Kontaktperson Stein Marstal, Teknisk etat.
Pâmelding sendes Enebakk kommune v/Stein Marstal.
Styringsgruppa
I

1,L Friundervisningen i Ski
VAR- KATALOGEN ER NA SENDT ALLE
HUSSTANDER I ENEBAKK OG SKI KOMMUNE
Katalogen har flere kurstilbud enn noen gang. Mange av
disse er kompetansegivende og yrkesrettede. For deg
som liker a bruke hendene, er det mye a velge i. Vi har
ogsá et bredere spráktilbud enn tidligere, og vi kan tilby
spennende og 1rerike kurs innen gruppen Hjem og
Samfurm.
Sist men ikke minst: Du kan nã ta din universitetsutdannelse i SKI.
Les katalogen!
Send oss din pâmeiding, eller ring 09-87 34 57 (bekiager
hvis du far opptatt signal, prØv igjen).
OBS! Kursene i Rosemaling for beg., Akvarellmaling for
beg. og gymping ki. 19 er dessverre ailerede fulitegnede.
Du kan skrive deg pa venteliste.
Friundervisningen i SKI

KUNNGJORINGER

KU NNGJORING ER

ENEBAKK ARBEIDERPARTI

ENEBAKK
KOMMUNE

Enebakk Arbeiderparti avhoider àrsmøte pa
Ignarbakke 26. januar ki. 19.
Vanlige arsmØtesaker. Vaig av programkomite og nominasjonskomité.
Eventuelie forsiag som Ønskes behandlet, ma sendes
styret innen 22. januar.
Vi minner om festen i tilknytning til ârsmøtet, pâmeiding innen 23. januar til:
May Strandás Johansen, tif. 92 86 22, eller All Nilsen
92 87 69.
Jan Brunstrøm
leder

Kulturkontoret
Kommunalt tilskudd til
kulturformâl 1990
FØlgende tilskuddsordninger kunngj Øres herved med søknadsfrist 20.
februar 1990:
- GrunnstØnad til organisasjoner.
- Tiiskudd til vedlikehold og drift av anlegg.
SØknadsskjemaer mv. er
ailerede utsendt til aktuelle kuiturorganisasjoner og forefinger. For
øvrig kan sØknadsskjemaer fas ved henvendeise til Kulturkontoret, tif.
92 60 55 (56).

Handikapsvomming
Vi starter opp igjen pa Enebakk ungdomsskoie iørdag
20. jan.
Voksne uten barn Ira ki. 10.00 til 12.00.
Voksne med barn Ira kl. 12.00 til 14.00.
Pris voksne kr 15,-, barn kr 7,50.
Vei mØtt.
Enebakk handikaplag

Enmillioni FR
fødselsdagsgave ici

Selvangivelsen - veiledning - levering

Ligningskontoret vii ha langapent torsdag 25/1 og tirsdag 30/1 d.á. for veiledning/hjelp til utfyiling av selvangiveisen: Apningstid: Ri. 17.00-20.00 disse dager, ellers er kontoret apent pa dagtid ki. 08.30-15.00. 31. januar
vil kontoret ha telefonvakt/svare pa spørsmai - samt
vakt ved innievering fram til Id. 24.00.
Enebakk Ligningskontor
Tif. 09 92 64 61

kan bli utfallet hvis du gir
bort en ferdig utfylt 5-ukers [!E!]
tippekupong. Vii du vre
pa den sikre siden, anbefaer vi deg derfor A kjøpe to. H
En til deg selv ogsa!

Hàndballkamper
I MjrhaUen
Sondag 21. januar:

TIPPING-:
ga mer enn

Ri. 10.30 old boys Driv - Fet
Ri. 11,45 K7. div. Enebakk 2 - Kurland 2
Ri. 13.00 J14 Enebakk 1 - As 2
Ri. 14.50 G14 Driv - FSB/Ski 2
Ri. 15.45 G14 Enebakk - As 1
Ri. 16.40 J16 Enebakk - As
Ri. 17.45 K5. div. Enebakk - Asker

680 miilioner III
idrett 09 forskning 11988.

-

f1I

RELIGIOSE MOTER

tilsiuttet folkeuniversitetet

Holteveien 7, postb. 282, 1401 SKI

Konsert med
Arne Domnerus
Rune Gustafsson, Lena Ericsson og Ulf
Johansson
vfi Miser Ungdomsskole
Søndag 28.1.90 Id. 19.00
Bill.pris. Barn/ ungd. under 18 âr og pensjoni ster: kr 50,-,
Voksne kr 100,Billetter til salgs hos Harajama Sko, Flateby, Postkontoret,
Flateby, øyeren Bensin & Service, Flateby, kulturkontoret,
Kirkebygden, 111. 92 60 55 / 92 6060, Vardeberg Kirkebygden,
ABC - bank Kirkebygden og Ytre, og Ytre Enebakk Bensin &
Service A/S
Billetter selges ogsâ ved inngangen fra ki. 18.00.
Am: Enebakk kuitiirstyre/
Enebakk Sang og Musikkrãd

Menigheten Filadelfia, Rhngen
innbyr til mote pa Stranden bedehus onsdag 17.1. ki.
19.30.
Taier: Steinar Johansen, og menighetsmusikken fra Fiiadeifia.
Søndag: MØte Filadelfia, Riingen, Id. 19. Taler: Steinar
Johansen.
Velkommen til mØtene!

Over 100.000
premier!
Hver eneste ukel

REFLEKS
-GOD
FORSIKRING
TIL LAV
PRIS!

I
Vignett-rnarked
kjip eller saig
kr 30,- pr annonse

Ingen nyhet er
for liten for
lokalavisen!

f
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FILBUD
GULL S URS SOLV
OPTIKK
-10% PA ALLE VARER
Smykker i gull og solv!
Den natiii- Iigc gavcidebutikken!
SPAR PENGER I 1990
BYENS
BILLIGSTE

S LG

Starter i
ASKIM og SPYDEBERG
TIRSOAG 16. jan.

GARDIN & UTSTYR

DYNER

DYNER

.Srnykker i en re -e
'spennende
utførelser

Vinterens billigste fra
NORSK FJERFA13[ut<
Vaskbare fiber

DUN/FJIER49fl

- DYNER

1470 g fy11 6-8 ord. 890

auergitestet

ANDE HELDUN
1200 g 7 kanaler fy11
beste ord. 1190
Fjrlett HELDUN
1100g6kanaler
ord. 2090

-

1498 —
U

"Verdens beste dyne>)

ord. 955

JUVEL GASEDUN

50x70

Vi forer dyner I spesielle
storrelser, bredder og
lengder.
VAr lange erfaring kern-,
mer kunden til gode.

49

DALE

SENGESETT
PUTEVAR

-

140x200

DUKER

SENGESETT

I.

PUTEVAR 50 x 70
Ass, menstre
og ensfarget

KJ0KKEN-FAG

FILLERYER

Masse farger
og fasonger

Lekre pastellfarg.
70 x 140

119

1

-

19 -

SY SELV/SPAR
PENGER
Masse forskjellig

Apent 10-17
10-18
Lør. 10-14

RUNDSTK.

pr. m

39

HATrINGS
15 stk. grove og fine

185.

Blomstret, Strykef rift
2 deler

2HOO/
o

BOMULLS

KYLLING

GRILLET
850g rávekt

pr. stk.

pr. pose

DYNETREKK 1Q fra I .U.

140x220

VIKING
SENTER
Askim
885961

-

i.

-

nydelige

STOFFER

1820 Spydeberg. TIf. 83 84 50

OBS:

G ARDINER

Alt

598.

Urmakeren
1 Tobosentorot

PUTE

•

100-vis av meter flotte
-

de luxe

Helarsdynel
1150g
I

98 -

PUTE 5Ox7Oord. 149

Bomull sateng
STORES
For opptil
150 pr. m

-

KONKURRENT

198OM

ll7Og ord. 2738

2 lag

289

THERMAX

1300 g

.

Gjeldcr uvaigtc ur over hr 6,- .Spnr din urmaker. Han ha> alle dczaijcr.

THERMAX
1200 g
ord. 398

Armbândsur
i lekre
designer,
selvfølgelig med
Multigaranti

4950

AQ

tip.

1 stk. 25.
4 stk. 80.

STOLPUTER

HANDWER

STORE TYKKE
GAvEPAKN. ±30%
PYNTEPLJTER applikerte 79.
-

GRYTEKLUTER

,-

JOW

AA~S

GARDIN & UTSTYR

SUPPEKJOTT

GILDE
okse hoyrygg

4

1-2 KG
frossen

ORRET

Se váre gode tilbud
I kjottavd.

stk. 15.

TEBOSENTERET
SPYDEB ERG
837645
Apent 9-18
Ler. 9-14

Tebo Senteret
Spydeberg

-

TIf. 83 75 50

pr.

kg

KrU

Kr

49
00

pr.

kg

Kr

AA

21

jIutft

ABETS GAVE
En

SINGER

MASKINSKRIVING
TA STA I U RB EHAN 0 LING

KVELDSAPENT
TEGNEKONTOR

Kurs starter om kort tidi

Alt innen bygg - maskin
og konstruksjonstegning.
Mandag og onsdag kI. 18-21

symaskin

i

Foig med

1./ER TOUCH! Effektiv tastatur-behandhr

Ovre Ostfold
Tegnekontor
Askimvn. 6 - Spydeberg
lit. 83 85 40

Ski ur1domss. man. 5.2. kI.
19.30. TIf. 87 34 57.
Lillestrem ons. 7.2. kl.18.00. hf.
06/81 2020.
El. rnaskiner hjemme og pa skolen. ink!.
Vitnemâi etter fulffort kurs.

Snheideuiger
Ott. godkj. breeskole

nwrmiljoet

r ni,tt
Oto

ER DU ENEBAN-PATRIOT?

ABONNER PA VIGNETT

RESTEBORD M/STOFFER TIL

49.

KNALLTILBUD,
0
ffffff
F85EffaH
25%

pr.

Burda monster — sytilbehor
Hverdager 10-00-19.00 — Lørdager 9.00-15.00

Singer Sysentep

•

Vektertorget, 2000 Liliestrøm
TIf. 06/81 22 92

Tilbudet gjelder alle modeller

I1jfltt- MARKED
Fra den ene - til den andre

HAR.DU NOE DU VII
SELGE - ELLER KJØPE
NB. KUN PRIVAT
ANNONSERING

Kun kr

30.-

pr. annonse

Merk konvolutten:
Vignett-marked

Forsag 2:

Forslag 4: 120 cm

60 120 cm

0

PRISEKSEMPEL

VIGNETT
(pv4 Inj,)

hiWUtt -marked hver onsdag

Boks (2
1912 Enebakk

L

Hvit Dekor
u/servant
8T364

g5S4

945820

.065.

6.273. ii

Oslo og Folio Septikrens, avd Askim

GODE TILBUD
ETTER
VAREOPPTELLINGEN

Tenk positivt!
tenk Enebakk-service:
FYRINGS-PRODUKTER OG MATERIELL
FYRINGS-SERVICE

SM0RE-OLJER

211.IG(J1'J
I

Kiosetter
Servanter
Blandebatterier
Dusjlosninger
Matter og forheng

APENT MAND.-FRED. KL. 7-18
TORSDAG KL. 7-19. LORD. KL. 9-13

Se for øvrig annonse 1. side

COMFORTBUTIKKEN
Tor Veiteberg A/S
Kjeppestadvn. hf. 09/87 03 28 - 87 35 06 SKI

Best. tIt. 92 40 47
HYDRO

SVARTHOL 8RENSEL A/S

comoft

22-

z1-tt
Jeg er 111bake
1 Askim!
Du finner meg i Ruigárden vflorvet.

Jeg kan
tilby briller I meget
stort utvalg

MOPEDER & MC'ER

Gratis park.ring

W

Optiske synsprøver
Gamle og nye kunder
ønskes velkommen

GULISMED

OPTIKER

Meget gode tilbud

Harry WaHøe's Efti. A/S

$ Hans

Verksted Deler og utstyr til alle merker
- Kjempetilbud
pa ski og skiutstyr

6rromn, 67, Sam. 6yni,,en, 2070 5i,omn,en • TO 06, 87 96 40

Prepping og
montering pa dagen

FYRINGSOLJE • PARAFIN
•AUTODIESELw4i)
•

Rune Berg'.
Motor & Sport AJS

Husk refleksen I mørket!

17;W
'.
54 23.
815424

Folio Varmeservice

0. Aune

Medi. N.O.FJOIf. godkjent
Trøgstadvn. 2,18W ASKIM
Telefon (09) 88 29 80

v/Bjørn Bredholt, Tomter

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

NY rørlegger I Enebakk
Rorlegger med lave priser ledig for oppdrag. 10% rabatt til pensjonister og uføretrygdede.

Villeroy & Boch

Bytt deres WC nã med
et Gustaubm
ferdig montert

VEGG-FLISER

kP 1930

Nytt termostathatteri
til had
terdig montert
200 liter
VV-hereder

kP 1050
kP 2G00

GUI V-FLISER

ONTARIO
250 25 Cm, grO, marrrmrert.
Fø, 304,-pr.

169m

Mange gode tilbud.

Marmorert
GUI V-FLIS
30 040 cm, gr, pr. in2

Staking, spyling,
graving og
TV-undersokelse av Deres ror
hele dognet

VEGG-FLISER

VEGG-FLISER

TRAVERTINO

CODE TILBtJD
Vilieroy & Boch
Sphinx
Refin etc.

20 x 25 cm, beige. pr. m2

103m
GAYA
16024cm, marmoreil, pr. m2

RITA
15 x 20 cm, svak grenn, pr. m2

VEGG-FLISER

ARIZONA
15 x 25 cm, bla og gTOflfl.
For 234,-pr. m2
105

m

TILBUD
En rekke design,
larger og storretser
40-50%

159-

BLANCO HVIT
31,6 x 31,6 cm.
For 225,- pr. n

110V6re
flisieggere gir

Ole Anton Gystad

75SE VILLA
15020 cm, beige og grO.
For 224,-pr. m2

KIINKER

ALMUE rDd/brun
11,5x24 cm, fiam. For 210,pr. in2

TIIBULJ

Tif. 09-92 46 30 - mobiltlf 030-04 997

119-

132-

129M

I
01541

KJBP eller SAIG to
PrOv en annonse i

401.11
f,

PwRips.1
klink.import

t

_\

Her tinner du oss:
Tandbergbyggot
Fetveien 1
2007e,efon
Kielleir
(06

APNINGSTIDER:
- ft
HVER
DAGER U m 19
LURDAGER
•

23

BIL

A. NILSENS
BILSERVICE

RAMMEVERKSTED

EUENDOMSFORMIDLING

Galled Nygàrd

Vi ordner LAN
for kjøper/selger

Flateby - tlf. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TORNERUD - Askim
TIf.

EIENDOMSFORM.

SVEIN H. HELLER A/S

1570

•JERNB.VN. 2, 1,400 SKI - TLF. 87 37 37

RORLEGGER

JOHN A. ANDRESEN
Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Galled — innramming
Gullmedaije I innramming i 1989

lihin
luIFI

I'

Audi

Erling Red A/S
1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Kjøpe eHer selge
elendom?
Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

Kjop din nye el/er brukfe b/I hos oss.
TIf. 88 16 15

Bevillingshaver: Adv. He/ge A. Try/,
FjeIIveier 55, 1914 0/re Enebakk
III. 09/925570

BRENSEL

KJEI.L BRENDJORIJ

Ralf NssvoId

UTFORER ALT I ELINSTALLASJONER

Vestli, 1911 Flateby

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

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele âret!

Saig av
meda/jeskap og innrammede akvare//avtrykk

vulrygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsà kveldstid

RI
NOROL

I
1

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

::VA

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby
Minigraver til We
Graving - transport - spreng fling

Mur- og betongarbeider

d9S9eDAME-OG
HER RE FRISOR
SQL- PARFYMERI

hIt. 09/9261 18- 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Man-Ire. 9.00-1700
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

FLATEBY DAME - OG HERREFRISØR
Drop in eVer
time best iling

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk

-—

Ring
tlf. 92 8049

Apent:
Tirs..-tors. RI. 9 -16
kIll -18
Fre.
Lor.
RI. 9-14
Mandag stengt

GLASS
Enebakk glass

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13

SPESIALFORRETNINGER
TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris
Tømrer- eg snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

BYGC- OG TØMMERMESTER
Per-Erik østIie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGO - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
* TEGNING - PROSJEKTERING
Mobil: 094/30 295

Laste- og personbilverksted
pa Rud Industrifelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90
utterer alle typer jobber

til en rimelig pris.

Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

OIav C. Jensen

SRR.registrert
regnskapslorer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

FRISØR

Jan M. Johansen
Mur, PUSS,
peiser og fliser

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

EIL.AG

nebakk
cgnskapskontor A/S
III. 09/92 63 03
KR
Postboks 24
1912 Enebakk

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Erik Kjelgaard

)

Hovel Ileiaas

Strømshorg &
Enersen A/S

BYGG OG ANLEGG

TIf. 09/92 43 40

Enebakk rørleggerbedritt

REGNSKAP

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

TIf. 92 81 24

09-925555 mobil. 094-14 469.

Alt i innramming

ELEKTRIKER

Esso diesel, parafin og fyringsolje

TRINTO VERKSTED AS

LJtsigts rammeverksted

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 92 48 92

sys.adn
• Regnskap & Forretningsførsel
Bedrittsrâdgivning
SystemAdministrasjor, A/S
Gaupeveien 29
M
qW
1914 Ytre Enebakk

III.: (09) 92 48 24 - 92 47 74.

SKILTER/REKLAME

& SOn A/S
MYRFARET 2,1400 SKI. Tu. 09-871457
RORLEGGERBUIIKK
EGEN RBRLEGGERAVDELING
All 10080 • Sanitar • Varine • Moernlsertng
TANNBEHANDL.

Stein Darre-llanssen
Grendesenteret, Flateby
92 87 39
hf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
Tlf. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

PRODUSENT av selvklebende
bokstaver - tekst-dekor
BIL- og VINDtJSDEKOR
SKILTER og LYSRERLAME

Eneliakk Tannteknikk

DEKORtext
1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 47 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78

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

SPESIALFORRETNINGER

TRAFI KKSKOLE

,ieaLL' XuVe o, ...J'(ok. t,otLnte)
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290
* Saig og service av kjøleog fryseutstyr

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Opp/wring pa bil
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

* Hydrauliske slanger og koblinger
Ski Trafikkskole

Enebakk Markiseservice

1400 Ski - tlf. 8737 10

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Kiasse A — Kiasse B
Teorikurs — Kjøretimer

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

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

Om nedvendig møter vi
til kjeretimer i Enebakk.

VAKTSELSKAP
KVIKI( HENS

D. FREI I AG aCO4

J&za7zrna

0

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrøm
Bil - Elektro

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

TIf. 09/92 83 74

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

SKEDSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. RiisgArd, Keller

(skilt Ira Fetvri. vltlyplaosen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

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

TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fylimasse
Flateby - tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

20

.Ikjnttt

SI*ste
Det gâr tregt i Nyeng
-saken. Det er nâ
over to ãr siden eieren første gang ble
gitt en frist for t forbedre forholdene ved
plassen. Pr. idag har
det ikke vert gjort
noe for i mote disse
betingelsene, og eieren har fãtt en fly
frist til september.
Etter det er det over
og ut.

frist for Svarthol

Fire pAgrepet
Fire mann ble pâgrepet natt
til onsdag etter at en
tilhenger fylt med 800 dekk
ble stjâiet i Ytre Enebakk.
Tilhengeren ble funnet igjen i
Aurskog tirsdag. Politet, som
hadde satt saken i
sammenheng med et tyveri
av en trekkvogn i Oslo, pägrep natt til onsdag to menn
fra Enebakk og en fra
Lillestrøm. Senere ble ytterligere en mann mistenkt for
medvirkning i saken, pagrepet. En femte er ettersøkt.

Innbrudd pa skolen
Natt til torsdag var det innbrudd ved Mjr ungdomsskole. Det ble stjalet et
dataaniegg, og et beiøp pa
3.- 5.000 kroner.

Lisbeth Wille
For knappe to ar siden
anbefalte fylkesmannes
miljøvernavdeling overfor
Miljøverdepartementet at
Egil Svarthol skulle fratas
konsesjonen pa driften av
Enebakk bilopphogging pa
Nyeng. Folk fra fylkesmannens miljøvernavdeling
var da pa befaring i omrâdet
og fant at forholdene var
under enhver kritikk. Ti! nâ
har eieren av stedet, Egil
Svarthol, fâtt adskillige frister pa seg til a forbedre
forholdene ved plassen, uten
at dette har butt gJort.

P'olitirunden

Ill trossforflere henstillinger og krav o;n oj,prydding harfortsatt ingenting skjeddp
Nyeng. !Va er siste frist for innehaveren til a etterkoinme kravene satt til september.
Rädmann Bjorn
Halvorsen opplyser at det
nylig ble avviklet et mote
mellom kommunen, en representant for fylkesmannens
mi!jøvernavdeiing
og
Svarthol selv. Svarthol skal
da ha butt gitt en siste frist til
september for a mote visse
betingelser. Svarthol er bl.a.
pâlagt a skjeme plassen med
et plankegjerde mot veien,

batterier og andre ting som
søler ma kjøres bort, og det
ma settes opp toaletter.
Sigmund Lislevann ved
fylkesmannens miijøvernavdeiing, opplyser at Svarthol nâ har kontaktet et firma
som skal utføre arbeidet.
-- Men er ikke sâ mange frister over sâ lang Lid iitt vel
"raust", Lislevann?

Innbrudd i tirmaet Klausen

-- Kommunen er Jo interessert i at noen driver
plassen og vi har derfor gitt
Svarthol en siste frist til
september.
--Dersom ikke forholdene
blir forbedret innen gitte frist, vii eieren fä en relativ
høyt bot, og da kan det vre
over og ut, opplyser
Lislevann.

Va'rtegnij
anuar
Fulit utsprugne g?isunger ijanuar er ikke helt
vanlig, men at denne vinteren er litt unormal bar
vel alle erfart.
Ni dager inn i det nye ãret fikk vi melding fra
førskolen pa Hauglia. P en tur i skogen , oppdaget
de disse fine gãsungene mile ved Streifinn, og det var
ikke bare smá knopper pa grenene, nei de var allerede lodne og fine.

Natt til fredag ble det gjort
et forsøk pa innbrudd i
firmaet Klausen i Ytre
EiebiIk. Tyvene hadde
forsøkt ." - d seg et skjrebrenneutstyr, SO
. kan
brukes til skapâpnin'
Tyvene skal ha fatt med seg
noc verktøy.

Fytlearresten
Tidlig iørdag morgen matte
politiet ta inn en jente i
r k.
learresten pa grin a
Hun h.d.de danektet a fjerne
seg fra en boiig.

Innbrudd i hytte
Politiet fikk søndag melding
am et innbrudd i en hytte pa
Flateby. Innbruddet har
antagelig skjedd en gang i
uke to og tyvene fikk med
seg verdier for tilsammen 60kroner.
70.000
Inbruddstyvene hadde bi.a.
stjâlet en Yamaha batmotor,
garn og en sereo.

Vignett besøkte B-gruppa, og pa bildet er det
Karvan og Trond som viser oss hva de fant, som
egentlig ikke skulle vrt der enna.

flask, moderne og rimelig

re"NOTTERBECK
BILVERKSTED
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-9244 14, BERGNINGSBIL 09-92 45 65
Apent 8-16 - onsdag b-
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