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Na gâr "Peter Wessel" fra
Enebakk og Askim. Forst
rn/buss og bat (Basteferga),
sâ til Larvik, hvor vi gár om
bord I "Peter Wessel".
Hyggetur med
MIS Peter Wessel, Norges
største passasjerferge til
Frederikshavn. God mat,
godt drikke, danserestaurant, nattk!ubb, kino osv.

Fra Larvik hver mandag til
og med 29/10-90 kI. 20.30,
fra Frederikshavn neste dag
kI. 13.30.
Avg.: Flateby kI. 16.00,
Askim kI. 17.00.
Ledige plasser fra 30/9-90.
Vr tidlig ute med pámeldingen.
PRIS PR. PERSON KUN KR

250

Tilbudet inkluderer:
Bátreisen inki. dobbeitlugar
med dusj og toalett tur/retur.
Buss tur/retur.

/4/e/InidppdI
20 ãrs aldersgrense i helgene. Daglugaren beholdes til 3 timer for ankomst Larvik. Tillegg for enelugar.
Dansk statshavnavgift kr 2,- pr. pers.
pr. vei kommer i tillegg.

-

Pâmeldlng, program

Scandinavian Tours
09/889144

Lossaig kr. 7,-

Norsjoolje
Beste kvalitet

7. argang
17. oktober-23. oktober 1990.

Best.tlf...92

4047

Hvor blir det av gang=
og sykk elveien vr?
0

—Hva har skjedd med gang- og sykkelveien var?,
spør Ieder av R?iken og Tangen VelForening Lasse
Henriksen. —Gang- og sykkelveien mellom Rãken og
Vik hadde førsteprioritet I 1985, og nâ er vi nesten
ute av bildet. Dette er kommunens farligste veistrekning og enda blir ingen ting gjort. Velforeningen ønsker ikke a sitte pa gjerdet lenger og varsier aksjoner
hvis det ikke skjer en snarlig Iøsning i omri,det.
Anne-Grete Lossius
Kommunen har forskuttert
midler til bygging av gangog sykkelvei i omrAdet.
Opedal sier sarntidig at
gang- og sykkelvei I omrâdet
Orreveien/Vâgliveien ogsâ er
vedtatt bygget i 92.Gang- og
sykkelveien mellom Rdken
og Vik hadde førsteprioritet
høsten -85. Bade politikere
og administrasjon var enige
om at noe mAtte gjøres raskt
med den farlige veistrekningen.
Ulykker
Opp gjennom Arene bar

mange barn og unge vrt
utsatt for ulykker pd strekningen, men hittil har ingen
butt alvorlig skadet. —Det blir
stadig flere folk i omrAdet
her. og de aller fleste er unge
mennesker med barn.
—Veien er veldig svinget og
uoversiktlig. Ikke har vi A
mye som et veilys her heller,
sier Henriksen.

Skylder pa' veikontoret
—PA et mote som ble holdt i
85 var alle i panelet med ordføreren i spissen enige om at
dette var den farligste
veistrekningen i hele komForts. side 3

Leder av Rdken og Tan gen Velforening, Lasse Henriksen, etterlyser
gang- og sykkelvei mellom Rdken og Vik. —Aksjoner vii b/i igangsatt
hvis ingen ting skjet; sier Henriksen.

Hurra for gulIguttene
Seiersbrølet runget og
champagnekorkene
spratt pa' LillestrØm stadion da Enebakks 111kgutter ble kretsmestere
etter A ha slAtt
Nannestad 6-3.
Sporten SIDE 8

Synnove Finden
osteprodukter
Fettfathge produkter
fra naturens eget
kjøkken

e
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To ganger 27
SUKSESSEN F0RTSEFER - MED ENDA MERE SPENNING

Kirkene
21. oktober 1990

OG TYVENP

11:00 Marl Kirke.
Familiegudstjeneste
v/ øvstegârd. Utdeling av
Godt Nytt til 4. kiassingene.
Kirkekaffe.

-DEL 2VERONIKjt FLAT
DENNIS STORHOI
AGNETE HAALAND
MORTEN HARKET
EN FILM AV
GRETE SALOMONSEN

Torsdag 18.10
U)18:30 Hennes alibi
V 20:30 Veiviseren
Søndg21 .10
B)16:30 Kamilla og tyven
del 2
U)18:30 Hennes alibi
V)20:30 Veiviseren

Lisbeth og Britt gratuleres med 54 Arsdagen.
Hilsen Egil og Anne Grete.

Har du
ak sj* er?
Det vii avholdes en ekstraordinrr generalforsamling i
Vignett torsdag 18. oktober
kl. 1900 i kantina pa
Herredshuset.
Det er mange lag og foreninger i bygda som har aksjer
i seiskapet. Er du i tvil om
din forening/organisasjOfl har
aksjer, sâ ta kontakt med
Vignetts ekspedisjon pA telefon 92 60 04.
Vel møtt til generalforsamlingen.
Vignett

Rektor ved
Kirkebygden skole,
Aud Irene SØrli gratuleres
med 50 Arsdagen som var
den 12. oktober.
Hilsen gode venner.

Som lovet viser vi nA del II
av KAMILLA OG TYVEN (desverre stAr det feil i kinoavisa,
der vi har skrevet del I) Del
II starter der del I slutter. Du
vii kjenne igjen alle de samme hovedpersonene. Kamilla
kjemper videre for at
Sebastian skal bli godtaxt
We mens han er i fengselet,
og etter at han kommer. Ut.
Hun er den eneste som tror
pA ham nAr han sier at han
ikke vii stjele mer. Klarer
Sebastian A la vre A stjele
mer?
Kamillafilmene er ikke bare
beregnet pa barn,- de ma
betegnes som tvpiske familiefilmerl
HENNES ALIBI, med Tom
Selleck, er en kriminaikomedie der hovedpersonen er forfatteren Phillip Blackwood.

Etter at hans kone har forlatt
ham, har han helt mistet
inspirasjonen til A skrive...
helt inntil han en dag møter
den mordtiltalte Nina. Hun er
en rumensk skjønnhet og han
faller pladask. SelvfØlgelig
bli han overbevist om at hun
er uskyldig, og gir henne et
alibi ved A si at de er elskere
og at hun var hos ham pA det
tidspunktet mordet ble
begAtt.
A foreiske seg i en vakker
kvinne er livsfarlig...
I midten av november vii
Nils Gaups film HAK0N
HA!c2NS$EN bli vist
Fla tebyKifib.offi ii öppvarming og som et bevis pA
hva Gaup kan fA til, setter vi
denne uken opp VEIVISEREN
som ønskereprise.
Inger

Du har aldii sett maken
til norsk film!

JOHN M.JACODSEN
PflESENJBO IN FILM AV

NHS GAUP
Linda
Til verdens beste lillesøster.Gratulerer som tenAring.
Hilsen Tone Sørfjord.

Banken med over 100 àrs god erfaring med folk
Ira [nebakk, holder torsdager àpent til kI. 18.00.

lii aksjonrene

I

A/S VICNETT
Vi minner om ekstraordiiuer generalforsamling torsdag 18. oktober 1990 (i morgen), ki. 19.00 i kantina pa
Herredsliuset.
Sakliste:
1. Apning av generalforsamling.
2. Vaig av meteleder og underskriver av protokoll.
3. Fortegnelse over aksjonrer og fullmakter.
4. Godkjennelse av sakliste.
5. Forsiag til videre drift.
6. Vaig.
Aksjonrer med ikke personlige aksjer bes mete
med fullmakter.

t-.

Tor Arne

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

Erik BrAthen
styreformanu

- banken du vii trives i
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Etterlyser veibelysning
Râken og Tangen Vel forefling etterlyser ogsA veibelysning pa den planlagte gangog sykkelvei i omrâdet.
—Veibelysning pA strekningen RAken -Kvernstubekken
fikk ogsA førsteprioritet av
kommunen i 85, og nA er det
plutselig ogsA her andre som
stAr ansvarlig. Leder av velforeningen, Lasse Henriksen
stiller seg uforstAende til dette.
Velforeningen henstiller til
kommunen om A anlegge veibelysning samtidig som anleggsarbeider er i gang.

Teknisk sjef Torgils Opedal
sier at det blir lagt tiirette for
veibelysning under anleggsarbeidene. Trekkrør for kabler blir nedlagt. —Kommunen
er den instans som anbefaler
hva som bør prioriteres først
i egen kommune, men det er
veikontoret i fylket og departernentet som avgjØr nAr
belysning skal komme.
Kommunen betaler strØrnmen og fylket bevilger midler til oppsett av lys, sier
Opedal.

Tommer ikke søppel?
—Hvorfor brukes ikke iiibringerbil for tømming av
søppel i omrAdet RAkenTangen?,
lurer
Lasse
Henriksen og velforeningen
PA.
En del husstander har fAu
varsel om A utbedre de lokale
veiene hvis søppelbilen skal
fortsette A hente søppel- i
omrAdet. Velforeningen pApeker at veiene i omrAdet ikke
er bygget for A tAle en sA stor
belastning som søppelbilen
utsetter de for. —Er det gjort
feil i anbudsutlysningen?,
lures det pA, og er det riktig at
beboerne skal bekoste hele
opprustningen av veien hvis
det er blitt begAtt en saksbehandlingsfeil?
Kommuneingeniør Sverre
Netting sier at det kun er
kommunens velvilje som gjør

at søppelbilen i det hele tatt
kjører inn i omrAdet. —Vi har
ikke gransket hva som er hytter kontra hus, og kommunen
har ikke renovasjon i hytteomrAder, sier Netting, og
legger til at skal det fortsatt
tømrnes søppel er det en
betingelse at veien er i orden.
Et alternativ for beboerne
hvis de mener søppelbilen
ødelegger for mye av veien er
selv A frakte søpla ut til
offentlig vei.
—I anbudskontrakten stAr det
at man kan ha tilbringerbil,
men dette er først og fremst
et økonomisk spørsmAl. Skal
en slik bil tas i bruk vil det
medføre høyere kostnader og
dette mA dekkes opp av beboerne. Dette uttaler Sverre
Netting.

Forts. fra side 1
munen, men hva skjer nA fern Ar etter. Gang- og sykkelveien er skjøvet ut i det
blA!, sier Henriksen.
Velforeningen har kontaktet teknisk etat og bedt om en
redgjørelse rundt disse forholdene.

vendelse til teknisk etat, der
det heter at det er fylket som
avgjØr utbygging. Dette er
bare en unnskyldning til ikke
A gjøre floe. Vi har ligget
fØrst pA prioriteringslista fra
kommunens side for og nA er
vi blitt skjøvet ut i det blA.
Dette vii vi ikke godta uten
videre, sier Henriksen.

Ny veitrase
—Det er planlagt bygget en ny
riksvei
fra
Vik
til
Tangenkrysset. Veikontoret i
fylket avgjør nAr denne skal
bygges.
—I hvilket Ar vii den nye veien komme, og. hvor lenge
skal vi vente i uvisshet pA
gang- og sykkelvei? spør
Henriksen. TAimodigheten
begynner A ta siutt, og aksjoner kan bli iverksatt om ingen ting gjØres.
—Vi har fAtt svar pA vAr hen-

HAper pA rask avkiaring
Teknisk sjef Torgils Opedal
sier at reguleringsplan for
omrAdet er utarbeidet i
samarbeid med veikontoret i
fylket. Planen ble sist torsdag
enstemmig vedtatt i bygningsradet og gAr nA videre
til kommunestyret.
Det er planlagt rundkjøring i Vik-krysset, og ny
vei derfra til Tangenkrysset.
LikesA skal gang- og sykkelvei i hele omrAdet fra
til
Kvernstubekken

PROBLEMER MEDA
SELGE BILEN DIN?

HOLM BIL

Sormyrveien 1, 1820 Spydeberg. TIf. 83 87 67
Apent hverdager 10.00-17.00, torsdag Iii k. 19.00, Iørdag 10.00-14.00

Tommelen ned for
ungdomsskole pa' Flateby
Skoleutbygging og IarebØker var temaer som ble dis- fra skoiesjefen.
kutert pA et Apent mote pA Flateby Samfunnshus
torsdag. —Det kommer ungdomsskole pA Flateby,
Mistiipasninger
men det er ikke godt A si nAr, sa ordfØrer Ka* re
ble
Lreboksituasjonen
Kjølle. Skofesjef Hans Erik Holm var av en heit
behørig diskutert. IfØlge
annen oppfatning. —Det vii aidri bli bygd noen ungHolm varierer situasjonen
domsskole pA Flateby, var hans kommentar.
fra skole til skole. Blant
annet har man mAttet vente
med A fAr tilsendt nye bØker.
og vii bli en rirnelig løsning. Ifølge Holm er det mistilpasEller kanskje første etasje pA ninger mellom sentrale og
Anne-Grete Lossius
Gamle Herredshus kunne fri- lokale myndigheter som er
gjøres, eller vi kan ieie rom
Rundt 25 stykker hadde fun- ved andre skoler i bygda, var det største problernet her.
—Eksamensoppgavene blir
net. veien til Flateby tanker ordfØreren la fram.
utarbeidet sentralt, mens
torsdag.
Samfunnshus
lreplaner
blir utformet
Arbeiderlagene pA Flateby og
lokalt.
Dette
gjelder for nienSkolen mA utbygges
i Kirkebygda hadde invitert
dekiassingene,
og vi prioritetil et Apent mote med tema Skolesjef Hans Erik Holm la
rer
avgangsklassene
ved kjøp
utbygging av Kirkebygden fram skolestyrets syn pA
av lrebØker, sier Holm.
skole og ireboksituasjonen.
utbygging av skolen. Et
ensternrnig skolestyre har
innstilt pA at Kirkebygden Ungdomsskole pA Flateby?
Kortsiktige løsninger
skole utbygges i 91. Dette SpørsmAlet om ungdomsskoNAr det gjaldt utbygging av med bakgrunn i at kommuneKirkebygden skole var ordfø- styret nylig har vedtatt en le pA Flateby ble ogsA tatt
rer KAre Kjølle av den opp- boligbygging i omrAdet som opp. Here mente det var
fatning at det hadde ikke vii fore til en økning av antali uheldig med den løsningen
som idag er pA Flateby der
kommunen rAd til. —Et nytt barn i kretsen.
elevene mA bytte skole tre
tilbygg pA skolen vil komme
Skoiesjefen var ogsA opp- ganger i løpet av den niArige
pA cirka 20 miliioner, og det
tatt
av A belyse dagens sam- skoiegangen.
er det ikke penger til de førsfunnsmodell.
—Samfunnet
En av tilhørerne lurte pA
te fern Ar, var KjØlles oppfatlider av mangelsykdommer. om skole kom i dette
fling.
Mangel i form av medmenAilerede ved neste skoies- neskelighet og varme. Arhundrede. Ordfører Kjølle
tart vii det bli for liten plass Kommunene har med de sva- kunne ikke svare pA det, men
ved skolen da dagens førsko- keste A gjøre, og overføringe- mente at ungdomsskole mAtlebarn tilsier at en ekstra ne fra Staten strekker ikke til. te komme for eller siden.
frsteklasse starter. Kjølie PA andre omrAder flyter det Skoiesjefen hadde derimot
ingen tro pA det. —I andre
var fuilt inneforstAtt med det- med melk og horning.
kommuner
iegger man ned
te, og mente at kortsiktige
skoler
pA
grunn
av dAriig
Skolen
er
kanskje
den
vikløsninger mAtte planlegges
Økonorni.
Jeg
har
ingen tro
tigste
institusjon
vi
har
i
dag.
snarest. Langsiktige tiltak
pA
at
situasjonen
blir
slik hos
Fler
og
fler
trenger
vokseni
forbindelse
mAtte klargjøres
oss
at
vi
har
rAd
til
utbygging
kontakt,
og
dette
rnerkes
godt
med kommuneplanarbeidet
ved barneskolene. Skulle av ungdomsskole pA Flateby.
til vAren.
ønske at det snart ble pA mote Vi mA ta sikte pA A lose pro—En paviljongløsning kan igjen A satse pA fellesskap og blemene i Kirkebygda, var
kanskje vre en løsning. det offentlige, var hjertesukk hans mening.
Denne kan leies eller bygges,

OrdfØrer Kd,-e KjØ!Ie, til venstre, og skolesjef Hans Erik Ho/?i var uenige oni clef nieste. Bdde bygging
av skole i Kirkehvgda og pa Flateby hadde de u/ike svn pa.
Tangenkrysset bygges i 92,
med unntak av strekningen
der den nye veitraseen er
planlagt. Her vil det bli bygget gang- og sykkelvei samtidig med bygging av fly vei,
sier Opedal.

—Vi stAr pA overfor veikontoret, og regner med at
avklaring pA nAr ombygging
av riksveien kan ta til kornmer forholdsvis raskt, legger
Opedal til.

Kommunen har forskuttert
midier til bygging av gang og
sykkelvei i omrAdet.
Opedal sier ogsA at det er
vedtatt A bygge gang og sykkelvei i omrAdet Orreveien/
VAgliveien i løpet av 1992.

JIiJll(tt
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Barnas Dag med Eli
Klovner og katter - smã hender fulle av maling, bolledeig og kake. Barnas Dag ble en like stor suksess
som tidligere ãr og ogsã denne gang var det husmorlagene I bygda som sto som arrangør. Fabelaktige Eli
Rygg f'ikk med seg bade smâ og store i sitt halvtimes
lange show der alle ble aktivisert.
Anne-Grete Lossius
Lørdag gikk den ârlige
Barnas Dag av stabelen bade
i Ytre Enebakk og i
Kirkebygda.
Norges
Husmorforbund feirer i disse

dager sitt 75-ârsjubileum, og
hva var yel mer naturlig enn
A feire med et felles arrangement i bygda.
Populre Eli
Eli Rygg satte sitt spesielle

Eli Ryggfikk enfulistappet sal med seg. Bdde smd og store ble aktivisert. Her fra gymsalen pd Enebakk
Ungdomsskole.
preg pA dagen. BAde i Ytre
og i Kirkebygda var det stor
trengsel under den halvtimes
lange forestillingen hun
fremviste. Og her mAtte alle
stille opp! Jubelen sto høyt i
taket da to av de mannlige
tilskueme fikk i oppdrag A
Me pA to 'babyer', og ikke
bare kie pA - det skulle skje
med omtanke og godord.
Et lite knippe av de driftige ungdommene i Ytre. De sto pdfra morgen til kveld for at dagen skulle bli sd vel!ykket som mulig. —En
imponerende innsats, sier Esme Knagenhjelm.

SPYDEBERG Zoo

Det var mange ivrige og
spente barnefjes A Se, og Eli
hadde dem i sin hule hAnd.
—Na mA vi vre musestilie,
hvisket hun, og en knappenAl
kunne lett bli hørt.

Portveiensangen var det ikke
bare Eli som kunne. De tynne
barnestemmene kunne hres
over hele omrAdet. Eli skuffet nok ingen, og mange var
de som fikk autografen hennes etter forestillingen.
Fiskedammen popular
Ungene kunne velge mellom
mange fine aktiviteter.
Bollebakingen var de aller
fleste innom, og smA barnefingre fulle av deig var A se
overalt. Sminking var ogsA et
en aktivitet som trakk mange.
SmA katter og klovner kunne
man se bade snekret og mal-

te. Fiskedammen var mektig
popular. Kanskje foidi det
vanket premie til alle?
Flinke medhjelpere
Husmorlagene skal ha all xre
for et flott arrangement. En
verdig markering av deres
jubileum.
Esme Knagenhjelm,
ansvarlig for arrangementet i
Ytre, kunne fortelle at mange
ungdommer hadde stilt opp
for A ta i et tak. —Bade voksne og unge gjorde en fantastisk innsats, sier hun, men
Ønsker spesielt A gi honnør til
de flinke ungdommene.

Stasjonsgt. 15— TIf. 09/83 8335

flatazor

TILBUD T.O.M. 20.10. IAMS •.

HUNDEN I FOKUS
Flatazor Crack 4 kg
Croissance4kg
Tørrfisk

pr. kg

Alle Bio-Groom
shampoo/balsam-prod

59.'
kr 64.
kr 490kr

Etl*kk Pa' dagsorden
Kommunens politikere
og ansatte skal nã bli
mer palitelige enn noen
gang. Etiske retningslinjer blir na innført der
det blant annet heter at
kommunen skal legge
stor vekt
redelighet,
arlighet og ãpenhet.

pa

.20%
-

Vi deler Ut prØver pa flere typer for hele dagen

Anne-Grete Lossius

TORSDAG 18. OKT.
KL. 12.00 - 18.00

LØRDAG 20. OKT.
KL. 11.00 - 14.00

Nina SmidtsrØd, Norgescupvinner, norsk, svensk
og nordisk mester i nomekjøring, kommer.
Her kan du fâ rAd og veiledning om foring, trefling og kjøring + mye,
mye mer.
Benytt sjansen og stikk
innom.

Lisbeth Øvermo fra
Paghanini Dog Shop,
kjent <<pelshundspesialist>> gir deg tips om pelsstell, vasking og klipping.
Gratis kloklipp.
Ta med hunden og mot
Opp!

Pa bakgrunn av en del misligheter som har fremkommet i enkelte kommuner den
senere tid har Kommunenes
sentralforbund nedsatt et
etikkutvaig for blant annet A
se pA folkevalgtes og ansattes
adgang til a motta service,
gayer og oppmerksomhet.
Etiske retningslinjer
Utva!get har nA sendt Ut til
høring forsiag til etiske ret-

ningslinjer i kommunene.
RAdmann Bjorn Halvorsen
ser behovet for innføring av
s!ike retningslinjer, og
mener forsiaget gir en god
oversikt over aktuelle
spørsmAl og problemstil!inger.
Tillitsfulle
I retningsiinjene blir det
understreket at alle plikter a
overholde de lover og
forskrifter som gjelder for
kommunens virksomhet. I tillegg skal medarbeidere og
politikere vre seg bevisste
pA at de danner grunnlag for
innbyggernes tillit.
Folkevaigte og ansatte i
kommunen skal unnga personlige fordeler, men det
gjelder ikke gayer av ubetydelig verdi, som blomster og
lignende.
Blir de nye regiene fulgt
vii de av kommunens innbyggere som fra for av har

vrt i tvii nA kunne stole
fulit og helt pa alle som har
kommunal tilknytning.
UnngA konflikter
Kommunens ansatte og folkevalgte skal unngA A komme
i situasjoner som kan medføre konflikter, sies det i retningsiinjene. I det ligger
blant annet lØnnet biverv som
kan pAvirke ens arbeid i
kommunen, personlige Økonomiske interesser som kan
medføre iojalitetskonflikt og
familiere og andre mere sosiale forbindeiser.
Retningsiinjene er nok pA
sin plass idag som stadig flere skandalØse forhoid blir
oppruilet. Kanskje kan det
medfØre at politikere og
andre fAr den tiilit de fortjener. For enda er de alier fleste av vAre folkevaigte og
kommuneansatte bAde redelige og eriige mennesker.
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NARING

Sammen med var hovedgrossist,
L. Th. Wiborg a.s, byr vi pa
spesielle jubileumstilbud
sá Iangt det rekker:

MOTESKO

FOR TENA RINGER:
Tofarget

sort m/bordo besetning
kraftig sale
348,-

MOTESKO

kraftig sale, 36/41
348,-

1

1980

Sort

SEMSKET MOTE
kraftig sale, 36/41
218,-

FOR HERRER:

FOR DAMER:

Flott, finsk

Kraftig, brun

HERRESTOVLETT

SPASERSKO

sort, 41/46
698,-

on

m/semsket besetning,
36/41
298,-

on

P aO alle andre varer
1/)

S

tzi-amz
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FLATEBYSENTERET
TLF. 09/92 83 74

gir A

1:1% ayslag!
Apent
Fredag
Lordag

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

iiitttlo

rfaren
0
tenaring
Anne-Grete Lossius
I disse dager blir Harajama
sko pa Flateby tenâring.
Tretten âr har de rukket a bli,
og er den eidste butikken pa
senteret. Skobutikken og en
isemkrambutikk var de første
forretningene som etablerte
seg pa Flateby. De startet opp
i underetasjen i bankbygningen som den gang var det
eneste bygget pa senteret.
Clifford mat kom et âr etter,
og siden har det gatt slag i
slag.
Det er Halyard og Randi
Waade som driver Harajama
sko. De var med pa bygging
av senteret og eier bygget
butikken i dag ligger i.
Det er først og fremst sko
for hele familien de satser pa,

MOTER MOTER MOTER MOTER
Fritt vaig pa Øverste hylle........
Fra Norden til Middelalderens Byzantz

men har ogsâ et godt utvalg i
vesker, hansker, regntØy og
mye mer. Kvikkrensen er
populr, og skoreparasjoner
er et fint tilbud.
Til vâren har de planlagt a
utvide butikken. —Vi har et
stort varelager som vi ikke
far vist fram, sier Halyard
Waade, og dette skal vi prove
A rette pa.
Utover hØsten vil senteret
vre kveldsâpent en dag i
uken. Det vii bli lagt opp til a
stenge til vanlig tid, men sA
apne igjen litt senere pa kvelden. —Da fAr folk tid til a spise middag for de tar seg en
tur Ut igjen, sier Waade.
TenAringen Ønskes tillykke
med bAde bursdag og fremtidig drift.

De ulike trendene for klesmoten er ogsa a finne i skohyllene. Moteskapemes tnbutt til de nordiske landNordisk Saga—gir oss foruten
strikkekofter og varme piagg,
fomuftig og brukbart fottøy.
Boots og støvler med sAler
og for er et "must" for kalde
.dager. Et økologisk aspekt er
holdbarhet. Blant disse finner
vi kraftige fjellstøveltyper,
varmtforede ridestøveltyper
og kraftige spasersko.
Uniformspreg fra øst
Funksjonell, strikt mote, med
stor innflytelse fra uniformer
gAr igjen som tema, mens
øst-europa, gjenvunnet frihet
og muren som falt, gjenspeiler seg i høstens motebilde.
Og fremfor alt er det tid for A
blankpusse skoene som skal
were i glatte skinnmaterialer.
Men det skal were nØkternt i
stil og i farge. Bade nordisk
og uniformstemaet velger
blant fargene i lys natur og
alle de brune til mØrkt brunt.
Ornamental middelalder
Ikoner, mosaikk og veggtepper, kirkelige middelalderske drakter, har sØrget for
effekter til sko og klr i host.
Vi snakker om fottøy til finere bruk. Store spenner, enten
i metall eller semsket skirin.
Sløyfer, gullislett, fargede
stener og perler, og brodenier.
For de som følger denne stilen totalt, finnes det enkelte

Annonser leses
av folk flest

Randi Waade viserfram litt av høstens nyheter. Butikken er nd
stapp full av sko og stØvletter med tilhehØr for enhver smak.

Dagmamma/skoleelev
onskes til to barn, 11/2 og 8 ár. Du ma komme hjem til oss i
Tlf. 9245 40
Râken mandag - torsdag om ettermiddagen.

Enebakk
Landbrukslag
ArsmØte avholdes pA BØndenes Hus onsd. 24.
okt. 1990 ki. 19.30:
- Vanhige Arsmøtesaker
- Enkel bevertning

Vel mØtt.

EneIiakk
Ikismorgs
lotteri

som ble trukket pa Barnas Dag 13/10-90.
Blá bolle, fam. Kalle Solyang, div. osteprodukter,
fam. Skjret, stort sjal,
Jorunn Alfhai, spill, Linda E. Wenneberg,gavekort, Tora Birkeland,
heklet pute, Bente Knutsen, kake, Mona Joransen, fruktku.rv, Tove
Skjeseth, fruktkurv, Are
Darre Hansen.
Enebakk Husmorlag takker de forretningsdrlvende i bygda for alle de fine
gevinstene.

støvelmodeller med broderier, eller annen besetning i
skaftet. Pikesko finner ogsA
mange av sine detaljer fra det
ornamentale. Foruten svart
finner man dyprøde, vinrøde
fargetoner, brune toner og
forhApentligvis drister noen
seg inn pA litt mer spennende
grønne og rode nyanser.
60-tall og folklore
De unge, som henter ideer
fra 60-tallet, velger fortsatt
modeller med svarte sAler,
kraftige sAler. Plukker litt fra
folklore i eget land og fra
øst-Europa. De er dristgere i
bruken av kraftige farger i
kIr, men kjører en ganske
mørk fargelinje pA skosiden.
Robust
Velkjente modeller er kanskje engelsk eller klassisk stil.
Nubuktmaterialer selger godt
i syd-europeiske land og derfor skrives det mye om det
materialet. Men, det er et

materiale mange menn ser
med skepsis pA i Norge. I
vAse hjemlige trakter Ønsker
man et glatt skinn- mykt og
blankt til pene sko.
Kraftigeie og mer robuste
materialer kommer sterkere
tilbake til host og spasersko.
Ragummisalene
kommer
sterkere tilbake pA høstskoene med høy kalosjering eller
stormkanteffekt. Unge motebevisste menn, velger smalere, eller langsmale tAformer,
eller westemstøvler.
Barnesko
Her er fargegleden størst.
Spar ikke pA sko til bama!
Sett krav, gode sAler, skikkelige matenialer som puster og
varmt for. Cherrox-typer til
slapseføre, gummistøvler nAr
det regner. Detaljene pa skoene plukkes at med samme
hAnd som for voksne sko.
Smajentene vil ha noe som
ligner pA mors sko.

Lappeteknikk i
Ytres Conditori
Sist lørdag Apnet en ny
utstilling i Ytres Conditori.
Det er mor og dafter
Marianne Enoksen og Ase
Havdal som stiller Ut sine
produkter. De har begge
spesialisert seg pA kunstarten
lappeteknikk, en type sy-teknikk, som blir stadig mer
popuher og som ofte preger
nostalgiske interiørmoter.

Eksperttips øker
vinnersjansene
i Tipping

5MAPJ!

Utstillingen omfatter et
utvalg av lappetepper, puter,
brikker duker, eggvarmere,
og veggtepper. Det er en ren
salgsutstilling og vii pynte
opp veggene i Ytres
Conditori de tre neste ukene.

4
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Høstens motekIer
I lekre larger finner
du hos oss
AVe størrelser fra 36 - 48

Statistikken visor at du har
stone sianse lila vinnei
Tipping nâr du fol9er
eksperttipsene p6 radio, i 1Y
ogaviset Det er smart á
falge eksperttips. Og dater
enda smartere 6 levere inn
kupongen seriest liver
onsdag.

TIPPING

Styret

Us høstlest
avholdes lØrdag 20. okt. pA Bøndernes Hus. Apen utstilhing for alle interesserte fra ki. 18.00-19.00.
Styret

Enebakk Bondekvinnelag
har mote hos Ingrid Brevik, Raanes, tlrsdag
23. okt. ki. 19.30.
Tema: Utnyttelse av kvinneressurser pA gArden
vIHildegunn Grepperud. Alle velkommen.

Flatebysenteret
TH. 92 86 74

7
MOTER MOTER MOTER MOTER MOTER MOTER MOTER
LORD & LADY
FRISOR
Flatebysenteret

Tl. 09-92 92 40
Heidi Paulsen

Lene Strømsborg

9.00-17.00
Apningstider: Mandag - onsdag
Torsdag
9.00-19.00
Fredag
9.00-17.00
Lordager stengt, ápent kun ved spesielle anledninger kun tlf.bestillinger.

i

Synsprove
Briller/kontaktlinser
Medlem av Norges Optikerforbund

FLL

Timebestilling:
TU. 09/87 50 30
gen targekonsulent

UR a BRILLESENTER AS

@

—

IDRETTSVN. 20,1400 SKI

Gratis parkering
GULISMED

Harry Wallee's EftI. A/S
(/I 9647)
20 /0 Sn-o,,,,,,,,, • 7/f. k/I
Tiil/.Swc,,n,n,'n K, ,:,.

Sm,,,,-,,.

Britt 5-Mrdcsigii
Smâttavn. 1 6C, Flateby - tlf. 92 81 62

Flôtestcdveien 3,1415 Oppeg&d.

Jubileumstilbud ut uken
SNOW•JOGG

SNOW.JOGG

barn

krlO.

Voksne
Str. 36-46

kr

980

JAKT•/FRlTIDS
e
herre
WOO
STØVLER

CHEROX
Str. 23-36

Str. 40-46

Hostens nyheter i
ungdommelig damemote fra
bI.a. Dranella, Voice of Europe,
Hauske m.fI. pa plass i butikken.
Kjempeutvalg i barnesko!

kr uQu

SaIg av naturnre
hár- og hudpreparater

-

-

BONITAII/s
DAMEKONFEKSJON

UNG MOTE
BARN - DAMEOG HE$RESKO

Ved innievering av denne annonsen / var
forretning, gis 10% rab. pa alle ordinre varer.

TLF99 16.3O

Fin titjut?
Topp moderne og elegante moteklcr til julebord og
andre festlige anledninger er ankommet!
Motebutikken Nye Zan Zara, Ytre Enebakk Forretningssenter, bar alt innen hverdags-, fest- og selskapsklcer til 30-40% under ordinare butikkpriser.

Apningstider:
Mandag til fredag
11.00 til 17.00
Lørdag
10.00 ti 14.00
Kveldsápent uke 42 og 43 (innev, og neste uke)
torsdag og fredag fit kI. 20.00

Nye Zan Zara, 9ttre EnebakkForretningssenter

1

Trenger du en ny0 vri? )
Bestill time NA!!

Onsdag 17. okt. holder vi kveldsâpent til kI. 22.00
- ellers i uken til kI. 19.00 og til kI. 15.00.
Blâlrosa
Str. 22-31

/7

- X JPT GULLSMED
ALFJORD
Storgaten 20, 2000 Lillestrøm. Telefon 06/81 13 30
Pa LiI/estrøm s/den 1923

1Iijnctt
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KM til Enebakks fillegutter Driv-seier
HAndballsesongens
første
lokalderby fant sted i
Mjrhallen søndag. Det var
G14-lagene til Driv og Eif som
møttes. Ikke første gang disse
to motes, men like spennede
hver gang - for hvem er best i
Enebakk?
Ved pause var stillingen 7 - 6 til
Eif, men i andre omgang ble
det fern flere scoringer pA
Drivgutta og de vant kampen
med 15 -11.
Drivs lag:
Roar Martinussen 5 mAl, Kim
Erik Stenberg 4 mAl,Espen
Pettersen 4 mAl, Glenn
Røkeness 2 mAl, Eivind Lie,
Bernt Myrer, Lasse Thoresen
og Thomas Kristiansen.

Kretsmestere: Jan Roger Strømsrud, Leif Kristian Kvalheim, Aleksander Nymo, Fredrjk Langnes,
Marius Hansen, Reidar Gravlien, Stian Larsen, Tom Erik Hageberg, Tommy Kjensli, Bjørnar
Skogstad, Terje Kolbeinsen, Teije Jemterud, He/ge Berg, Kent/i Østdahl, Anders B. Nilsen og trenere
Terfe Kejnsli og Ai-ifiuiiz Grav/ien.
3-0 midtveis i omgangen
Vinneren av 3. divisjon
guttene alvoret, og det ble en
rAdde sydlandske tilstander
Gruppe A, Nannestad, møtte
avslutning man sjeldent ser i
tirsdag vinneren av Gruppe
pA banen og blant tilskueme.
lilleguttfotball. Ballen gikk
B, Enebakk, til kamp om
Enebakks sjefsupporter Lars
fra spiller til spiller for den
kretsmesterskapet pA nøytral
hadde problemer med sin
havnet i NannestadmAlet.
ellers sA -ode stemme.
bane pA LillestrØm stadion
Nannestad kom helt pA h1a
Et hundretalls forventningsStillingen ved pause var 3-1
og forstod tydeligvis ingen
etter
fulle tilskuere var møtt frem
redusering
av
tng av Enebakks offsidetakNannestad i sluttminuttene.
til denne meget viktige kamtikk. Da dommeren blAste av
pen.
for full tid, stod det 6-3 til
Enebakk, og da spratt cham2. omgang
pagne-korken,
mens seiers1. omgang
Armen omgang var bare 5
brølet runget over Lillestrøm
minutter gammel da
FØrste omgang startet med
stadion.
Nannestad ved en task gjenvoidsomme stormløp mot
- Trenerne
nomløping ordnet sitt andre
Nannestads mAl, og da
mAl. Da skjønte enebakkEnebakkguttene gikk opp til

Full fart I

t

Eifs lag:
Vegard Benterud 4 rnAI, Birger
Mork 3 mAl, Marius Bergum 1
mAl, Jon Andre Breivik I mM
Asmund Sand 1 mM, Kristian
Lindern 1 mM. Trond
Andersen,
Svein
Erik
Guldbrandsen, Terje Andersen,
Torleif Rust og Andre Liholt.

2 KM til Driv
En del av Drivs friidrettsutØvere har deltatt i kretsmesterskapet i banestafett i Ski. De gjorde det bra og av de fern lagene
som deltok fikk vi to kretsmestere.
PA lørdagens 3x 800 meter i
kiassen jenter 13-14 fikk vi
vAre første kretsmestere. Laget
som besto av Laila Eriksen,
Katrine Furulund og Ingeborg
Enger, flick tiden 9.11.1 og sb
toeren Minerva klart. I kiassen
gutter 13-14 Ar fikk vi en fjerdeplass med tiden 7.48.9.
Guttelaget besto av Alexander
Nordgaren, Anders Kathrud og
Henrik Eide.
I kiassen gutter 11-12 var det
stor konkurranse, men laget
kjempet seg til en plass i firialen. Der fikk de en sjetteplass
med tiden 37.4 med laget Arild
Carlsson, Morten Finnerud,
Rune Berg og Kim
Thorvaidsen.
PA 4x100 m. klasse gutter 1516 Ar flick vi vAre andre kretsmestere. Der iøp Christian HØe,
Petter Furulund, Jan Andre
Delbeck og Richard Finnerud
inn til en overraskende seier pA
tiden 50.9
Friidrettsgruppa IL Driv.

Resultatliste fra 1. løp
skigruppas terrengkarusel
.Tenter 10 fir
Marianne Andersen 03.59
.Tenter 11 fir
Gry Helen Fossum 10.37
.Ienter 13 fir
Anett Olafsen 07.22
.Ienter 15 fir
Hege Vestli 15.42
Gutter 9 Ar
Bjorn Tore Langnes 02. 07
Andreas Kolbeinsen 03.47
Gutter 10 fir
Hasse Andre Vestli 03.23
HAvard Nordli 03.27
Thomas Rundtom 03.34
Tom Harald Muland 04.27
Askild Andersen BØ 04.41
Gutter 12 fir
Terje Jemterud 07.21
Peder Godvik 07.46
Fredrik Langnes 08.33

Gutter 13 fir
øyvind Andersen 07.26
Erlend Andersen Bø 07.56
Gutter 16 fir
Kennneth Helle 10.47
Espen Olafsen 12.44
Gutter 17 fir
øystein Enegen 10.55
Kiasse mosjonist
Harry Olafsen 10.40
Tormod Andersen 14.11
Tom Holmsen 14.37
Arne Bekkenstein 14.39
Svein Amesen 14.46
Torlil Michaelsen 16.07
Tone Kolbeinsen 16.32
Magnar Nordli 17.40
Ellen Marl A. BØ 18.28
Hilde Nordli 18.28
Vigdis Langnes 23.11
Gerd Liland 23.11

Friidrettsgruppa
minner om Arsmøtet i Klubbhuset I dag.

Hàndballkamper
i MjrhaIIen sondag 21. okt.
Søndag ble det arrangert
aktivitetsdag ved østby hopp
-senter i Ytre. Det var skigruppa i Driv som sto som
arrangør og det var flere aktiviteter A velge mellom. Det

var blant annet mulig A begi
seg Ut pA en skogstur der det
var satt Ut noen poster. Ellers
var det adskillige aktiviteter
ute pA sletta, for de som
foretrakk det. Det var nok

mange som fikk en fin dag
ved østbybakkene selv om
vret ikke var det aller beste.
- Gunnleik Seierstad

J 12
J12
J12
G12
J14
J14
G14

12.00
12.55
13.50
14.45
15.40
16.35
17.30

Driv 1- Frogner 2
Enebakk - R. & Ames 2
Driv 2- FSB/SKI 3
Driv - KrAkstad
Enebakk - Kløfta 1
Driv 2- F SB/SKI 3
Driv 1 - Kolbotn 2

iguctt
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ALLE TIPS:

C'

/

kan ringes inn
pa telefon

Medlemsmete holdes onsdag 24. oktober
ki. 19.00 1 kantina pa Herredshuset.
Av saker til behandling: Nominasjon til
fylkestingsliste. Vel mott.

Styret

926004
Musikk-,
instrumenteç}.:

Enebakk Arbeiderparti

Basar
pa Emaus, Kirkebygden, torsd. 25. og fred. 26. okt.
Torsd. apent fra ki. 12-16
Fred. âpent fra 12 - utover
Hovedtrekning kl. 19.
Kakeutlodning - àresalg - kafeteria

fra

"US
Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09/87 44 95

PINSEMENIGHETEN
YTRE ENEBAKK

0-gruppa
avholder ärsmote fredag 19. okt. ki. 18.00
pa Ytre Enebakk skole (musikkrommet).
Enkel bevertning fra ki. 19.00.
Utdeling av turorienteringsmerker.
Alle o-interesserte velkommen.
Styret

BETEL

Onsd. 17.10. ki. 19.30: Bibel og bØnn.
Torsd. 18.10. ki. 19.00: SØsterring hos Ase Bjerkland.
Fred. 19.10. ki. 19.30:
UngdomsmØte Karl Otto
Olsen.
SØnd. 21.10. kI. 10.00:
Søndagsskole.
Ki. 11.15: Oddleif Wahil
og menighetsmusikken.
Velkommen til Betel.

Enebakk 1-tcigelaçj

a

.

I

ENEBAKK KOMMUNE
IVy kommuneplan for Enebakk

Enebakk kommune starter nâ opp med
rullering av Kommuneplan for 1988-2000.
Det tas sikte pa at planen behandles i
kommunestyret I juni 1991. Kommunestyret har det
øverste ansvar for kommuneplanleggingen. Formannskapet er kommuneplanutvalg og har den polltiske leclelsen av arbeidet fram til et ferdig planforsiag. Râdmannen leder planarbeidet I administrasjonen.
Mg. plan- og bygningsloven skal kommuneplanen
revideres minst en gang hver kommunevalgperiode.
Det tas sikte pa a legge ut et høringsutkast i februar/mars 1991.
Kontaktpersoner for arbeidet er:
Ràdmann Bjorn Halvorsen
Kommuneplanlegger Karl Elisabeth Morbech
Bygningssjef Stein Marsdal
Dersom det er noe du ønsker at vi skal ta opp i forbindelse med rulleringsarbeidet, kan vi kontaktes pa
tif. 09-92 60 60.

R.ãdmannen

Molder, àrsmote
søndag 18. nov. ki. 16.00 pa Ytre Enebakk
skole.
Forsiag som ønskes behandlet pa ársmøtet
sendes styret senest 3. nov.

Styret

avholder àrsmote 13. nov. ki. 19.00 i
kantina pa Herredshuset.
Saker som skal behandles pa ársmøtet, ma vre
styret 1 hende senest 1. nov.

Kirkebygden og
We Enebakk Vannverk

Etter àrsmetet blir det servert ost -kjeks - te og
kaffe. Utlodning.
Alle velkommen.

Spyling av hovedvamiledningsnettet iverksettes fra
mandag 22. oktober.

Styret

Tirsdag 23. - Kirkebygden syd og sentrum.
Onsdag 24. - Hammeren - Dalefjerdingen.
Torsdag 25. - Kirkebygden nord og Lotterud.
Urent vaun kan forekomme en tid etter spyling.

Vii du
komme til a savne lokalavisa?
LII Lokalavisa - markedsplassen for samfunnsdebatt og iokalt
engasjement, - formidler av den lokale kulturen.
LII Forsvinner lokalavisa, forsvinner noe av den lokale identiteten.
LIII Det er ressurskrevende A drive avis, og lokalavisene er avhengig av en pressestøtteordning. Den sikrer oss en geografisk differensiert presse I Norge.
III Smavisene sliter tungt okonomisk. Mange trues av nedieggelse og konkurs. Ogsao I oa r har aviser mttet innstille
driften.
LIII Pressestotteordningen er en livsbetingelse for smavisene.
I framlegget til Statsbudsjett for 1991 er det bebudet reduk25 prosent, elier 35 miil.kroner.
sjon I pressestotten
Det vii bety at udodsiisten for norske aviser blir enda lenger.
LII En geografisk differensiert presse ma vre et m 55 og en ertilWert programpost for aile politiske partier. Staten
rettelegge for dette ved a gi de nodvendige rammebetingelse r.
El Vii du beholde lokalavisa I ditt nrmiijo, ma vi samies om a
be Stortinget oppretteholde pressestotteordningen minimum dagens nivâ.

pa

ma
pa

Arne Svarthol

GRATIS f

IOKTOBER

Tirsdager W. 9-15
Onsdager kI. 9-19

Dekk-kontroll
Frysepunkt kjoIevske
Batteritest
Kontrollading
Lyskontrol I
Râd og servicevurdering

Reparasjon etter forhándsavtalte priser.
GODE TILBUD PA VINTERUTSTYR

A HA SIN EGEN LOKALAVIS ER INGEN SELVFOLGELIGHET!

ILA

LANDSLAGET FOR LOKALAVISER

re"N OTTERBECK
TIf. 09/92 44 14, Gran, 1914 Ytre Enebakk
AUTORISERT BILVERKSTED

'artlett
to

Vàgvann We Enebakk
Lys, delvis nyoppusset
leil., 84 m2 1 2. etg. villa
mlvakker utsikt. Stor
stue mlpeis, spisestue,
kjøkken, 1 soverom og
bad, samt bod, til leie
omgaende.
Leie kr 3.500,- pr. mnd. +
vannikloakkavg.
Dep. kr 20.000,-.

SNEKKERMASKINER
til hobby,
og/eller prod. selges.

TimebestiIIing
Kjolberg Optiske a.s

kellco

0K F S RBRENNLNGEN
- BLI RIKTIGERE SLANK.
Crete Roede Slankemetocle
tilbyr nA en heft fly kroppsanalyse
til hjelp for a øke forbrenningen.
Anbefales av leger og ernaringseksperter. Individuelt program
bygget pa elektronisk testing.

Storsand, 3475 Stre,
TU. 03/79 1695, 9-15/19-21

B.m.: seriose henv./ref.

Vàgvann We Enebakk
Hybelleil., 80 m2 i underetg. (over bakken), til
leie i villa. Stor stue,
kjokken, romslig entré,
bacllvaskerom og bod, til
leie omgende.Leie kr
2.500,- pr. mnd. + vanni
kloakkavg. Dep. 10.000,B.m.: seriøse henv.fref.

OPTISK SYNSPROVE

RimeIge nye brukte - demo.kjørte

Swum
Beg ravelsesbyrà
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEIJMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

GARASJESALG

(dodsbo)

Diverse innbo og losore selges. Skinnstoler, bord. staler,
kommoder, lamper, glass, stentoy. kjokkenutstyr mm.
16 tot Fjordplast, eldre modell, Volvo Penta 9 hk.
Div. luftverktøy og annet. Borhammer og pigger. sveiseapparat Esab. 400 amp. mifjernkontroll.

RUST PA BILEN

Anerkjent kunstner
(Atte àrs akademiutd. Paris, Berlin, Oslo) ledig for
portrettoppdrag. Tegning
og maleri.
Lars Fumes
TH. 92 55 18

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

Bosch-bilalarm

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Tyverisikker bil med FGgodkjent alarm. Ferdig
montert kr.2500.- inkl.mva.

• AUTODIESEL •

Oppegárd Elektro-Diesel a.s
Trollâsvn.8 lIt. 02- 80 82 8
TA VARE PA TAKET DITF!

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

TH. 9226.10
W
I
)
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

frct!JI
"

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED

BRONNBORING

Ski

I

0 CHRSTENSRUD EFTF. .

Vi utfører rust-skadereparasj oiler pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utforer ogsâ opprettning og deleskifting. Lakkerer gjor vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.

Tif. 09/89 44 76 - Slitu

TIf. 06/81 16 22

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

Lordag 20. okt. - sondag 21. okt. kI. 11.00-16.00.
Adresse: Werili v/Boner elverk,
Prestaa, 1912 Enebakk, tlf. 92 63 39

Brotergata 2
v/Vinmonopolet
Lillestrom

Gunstige høsttilbud pa
stein fra
SKARA SEMENTVARE

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

rA

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

LANGBRATEN
BRONNBORING • PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v. 51, 1253 Oslo 12

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

Sven Magne

I\fest Iia $1
BYGG- OG TOMRERMESTER
SPYDEBERG
Fjellvn. 2, 1820 Spydeberg
TIf. 09/83 74 90

N ITrIARENES
SYMASKIN!

N

DIO

Godklont i Norske Negledesigners forbund

Negleproblemer?
Forlengelse
av neglene kr

450,-

Behold sommerfargen i váre
Wolff SOLSENGER

(sol deg med musikk til)
10 ganger kr 250,"t

Antirynkekrem kommet!
Stromsvn. 67 C
(v/Str. Storsenters P-Hus)

Tlf. 06/81 55 90

• Maskinen som spoler undertráden av seg selv (eneste i verden)
• Maskinen som mater knappen
og syr perfekte knappehull i en
operasjon
• Maskinen som syr enkelt i gjennom 12 lag med dongeri
• Pluss mange andre fordeler
som gjør det lettere nár du skal

sy

• Den største fordelen er allikevel
prisen

Vi gleder oss til a fâ demonstrert alt
sam men for deg.
Verdens mest kjøpte symaskin
-din garanti for kvalitet
Stoffer
Monster
Sytilbehor
Stnikkemaskiner
Strykepresser

Singer Sysenter
VEKTERTORGET
2000 Lillestrom

TIf. 06/81 22 92

APNINGSTIDER: Mand. -fred. 9-19. Lord. 9-15

1
•1

1inctt

am 40

,

j%r

EL]KTKOKEP

Kjøpe eller selge
elendom?

Telefon 091926276
6911 H. Jorgensen
Byggvelen 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094/17 467

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

Kontakt:
'4—

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A!S

-

B19IIheo Ad.

991904. T4
F1OI0oon 55.1914 0110 E,,obokk
TA 091925510

Saig

-

-

service og montering

Galled Nygárd
Flateby

Galleri

-

Alt / glassarbeid

innramming

—

Enebakk
Glass

tlf. 92 80 80

Svein Thorsen
FjeIIvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 9246 13 Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstid
-

Guilmedaije I innramming I VM 1989 og 1990

-

RØRLEGGER

BIL

Utsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Audi

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

E!ENDOMSFORM.

Alt i innramming

Soiheim Elektriske

1800 Asklm

I
•

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

AUT. ELEXTRUENTREPREN$R
1912 Enebakk

°

TIf. 92 64 20 030/30 193
-

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.

TIf. 88 16 15

Salgav
medaijeskap og innrammede akvarellavtrykk

1911 Flateby — tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

1914 Ytre Enebakk tIf. 9246 39
Mobil 094/27 522
-

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD
TIf. :

-

KJELL BRENDJORD

Askim

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

15 70

BRENSEL

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTO VERKSTED AS
09.925555 mobil. 094-14 469.

IMn ebakk
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

RI

-

tlf. 92 63 00

Eli_AG

NOROL

SELSKAPSMAT

FRISOR

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

OIav C. Jensen
&SØnA1S
MYRFAREr 2,1400 SKI. TEE. 09-871457

Regnskapskontor

SRR.registrert

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk

DURIJD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK

egnskapukoñtor A/S

StrBmshorg &
Enersen A/S

O

ENEBAKK VANN 00 VARME

0

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

regnskapsfører
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33
-

RORLEGGERBUTIKK
ECEN RUBLEGGERAVDELJNG
All innen • Sanilar

•

Varme

•

nioaernisenng

TANNBEHANDL.
sys•odrn

• Regnskap & Forretningsførsel
• Bedriftsràdgivning

Man-f re. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

DAME-OG
HERREFRISOR
SOL- PARFYMERI

KER.

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13
-

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG

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

90-1044".

TIf. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

~
P lUtfører

alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
TIf. 02/38 51 73

Fast pris
Tømret'- og snekkerservice

Entreprenør

E

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Lars M. Enger

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

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

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

Gray., sprengnlng, transport

BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s

Mur, puss,
peiser og fliser

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
-

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

-

-

TEGNING PROSJEKTERING
-

TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

SystemAdminislrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
TIf.: (09) 92 48 24-92 4774.

40

Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret, Flateby

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

TRAFIKKSKOLE

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

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP
Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Masse A Masse B
Teorikurs Kjøretimer
-

-

Om nodvendig meter vi
Iii kjoretimer i Enebakk.

Bygg- og tømmermester

Jon Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80 92 44 88
Mobiltlf. 030/5750

SPESIALFORRETNINGER

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

-

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

TIf. 92 80 21

1911 Flateby

Mobil 030/06359

SPESIALFORRETNIN

Mur & Graveservice

A'S

1912 Enebakk
Graving transport sprengning
Mur- og betongarbeider
-

-

TIf. 09/92 61 18 - 09/92 6256
094/25 366 094/08 438

Beltegàende
minigraver

GODE REFERANSER

jfl 4)TA/Z11

TIf. 9291 07 Westerhelm, 1911 Flateby

Vi renser det meste:

Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

TIf. 92 52 28

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fyilmasse
-

I4

J&a7ama

leles Ut rimelig, med eller uten fører.
Ypperlig UI mindre gravearb., planering av
plener etc.

-

FLISLEGGING UTFORES
Raskt og rimelig
Forhándspris

KVIKK 'ENS

Flateby

-

tlf. 92 80 42

Mobiltlf. 094/95 481

Smáannonser

TIf. 28 22 10
TELEFAX 28 09 42

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

-

-

-

Bit

-

Elektro

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

•
•
SKEUSMO DYREKLINIKK

• Poliklinikk
Rontgen• Kirurgi
• Lab.service
Oppstalling opererte dyr
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. RiisgArd, Kjeller
(skill fra Fetvn. v/flyplassen(

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
IIDROP-IN'S 8.30-14. Stengt helg.

Vellykket konfirmasi onsweekm end
vera middag og det var nok
mange som satte pris pa en
god posjon grøt etter en hektisk formiddag. Senere fikk
konfirmantene filmen "korset
og springkniven", som handlet om hvordan Jesus kan
forandre menneskers liv.
Etter dette sto nattorientering
pA programmet, en bit som
mange hadde sett frem til.
Konfirmantene ble sendt Ut
skogen med lommelykter for
A lose noen utplasserte oppgayer og det var nok mange
som fikk seg en noe uventet
overraskelse i høstmørket.
Kvelden ble formelt avsluttet med andakt, men roen

senket seg ikke fØr langt ut
pA morgenkvisten.

Morgentrøtt
Søndag var siste dag og da
var det ogsA klart for vasking
og rydding, men for det var
det frokost og gudstjeneste.
Det var nok mange konfirmanter som hadde fAtt merke
nattens liardkjør, for det var
en ganske morgentrøtt forsamling som satt ved frokostbordet. Da alle hadde pakket
og ryddet, bar det hjem igjen
etter en trivelig helg for sAvel
konfirmanter som ledere.

Gunnar prest ledet andaktene under weekendseniinaret.

Gunnleik Seierstad
I helgen ble den første av i
alt tre konfirmantweekender
avviklet pa Lunde leirsted
like utenfor Son. Det var tilsammen 29 konfirmanter fra
hele bygda pa leiren.
Programmet var lagt opp
slik at det bade var plass til

underholdning og alvorlige
samtaler om Jesus. I tillegg
var det god tid til aktiviteter
som fotball, volleyball og
bordtennis.
Leiren startet fredag kveld
med innkvartering og senere
en felles kveldssamling. Det
var andakt med Gunnar
øvstegârd, etterfu1t av en
del underholdnig.

Nattorientering
Etter frokosten lørdag morgen ble konfirmantene delt
inn i to grupper. Den ene
hadde noe som het "Prestens
time der øvstegârd var
ansvarlig, mens den andre
gruppen hadde en samling
med de øvrige ledeme.
Etterpà byttet gruppene plass.
Litt Ut pa dagen blo det ser-

Siste nyttfra boligfronten'!
r

11

-

Lars Ringnes stilte sporty opp

pa lekenefredag kveld.

Barnepass
Voksen dame, barnekjr, ønsker a passe dine barn.

Nylende Borettslag, Ytre Enebakk
Borettslaget er organisert I tre husrekker rundt et tun. Noen av
leilighetene har utsikt over Vágvannet.
Boligene ligger I et barnevennlig miljø og med
sentral beliggenhet I forhold til Oslo.
Vi har fortsatt noen 3 roms leiligheter for saig.
Er du pa boligjakt eller bare har lyst til a Se, er du
velkommen til visning denne helgen. Visningen vii
foregà Ito leiligheter som har adkomst fra SlesswF
âsveien.
t...ri
OV
VISNING lørdag 20. og søndag 21. oktober fra
%
kI. 13-15 begge dager.

RIingen
Boligbyggelag

c
471
1

ikgnctt

Grevlingv. 1
2014 Blystadlia
Tit. 06/83 8220

Redaksjon og ekspedisjon
Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Thlefon red.: 926540
elelon anfl. 9265 50
'111. telcfax/ckspcdisjon 92 60 04
Bankgiro :16050201426
Poslgiro 0805 4 1932 98

Bill. mrk. Barnepass

Service til
alle i Enebakk
2.113.

,.z,

v if

Vi henter, leverer, lAner deg gjerne en annen bil
(kr 1 00/døgn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvahitet.
Tit. 09-9244

14. - 09-92 45 65

1IIOTTERBECK
Privattekfoner:
Redaktør Lisbeth Wile 02/52 39 09
Journalist Anne-Circle LOSUS 92 62 76
lkspedkjon Odd hjørg Krislianscn 92 85 84
Annonsekonkikter
1i1a Wenli (Fob, øslfo!d) 9263 39
Olav Olafsson (Enebakk) 92 8401
Willy Bjørnstad (Skedsmo. Rlingen. Lorenskog) 06/57 85 20
Ram Konsuknlsi.rvlce (Skedsmo) 06/88 211

Annonsepriser fra 1.7.90
1. side pr. mm kr 6.00
Alni.pkis.s pr. mm kr 3,(()
Tekstside pr. mm kr 4,00
lnnlev.frist:
Rubnkkann.: mandag Id 12(10
iorretningsann.: Mandag Id. 09.00
Abonnementspris
kr 280 pr. r - kr 140,- pr. ha1vr

