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Lokalbankinitiativ i
Enebakk

I

500 av Enebakks 8000
innbyggere er uten
skikkelig banktilbud.
Det er nA dannet en lokaibankforening som
vii arbeide for a etabiere en egen Enebakkbank etter at det er Mart
at ingen av de eksisterende banker Ønsker a
gà inn i kommunen.
—Hvis folk vii ha en
bank, far vi det til, sier
Halyard Waade, som
sitter i lokalbankforeningens interrimstyre.
Han inrØmmer imidlertid at dette blir en vanskelig oppgave, og det
blir dyrt.
SIDE 6

Ytre bed rift
lager stoler
til cruiseskip
Ytrebedriften Folio Industrier monterer stoier
til cruiseskip, utstyr til
fysioterapi og rØrkoblinger til VVS.
Bedriften startet opp i
hØsten 1985 og Knut
StrØmsborg fra Kikrkebygda var en av initiativtakerne. I dag er det
12 ansatte i bedriften
og de fleste kommer fra
Enebakk.
SISTE SIDE

Jolsens liv
I billedvev
Formingsirer Astrid
Holtop har laget tre biiiedvev som omhandler
Ragnhiid Jølsens liv og
historie. Serien skildrer
tidsepoken fra Ragnhild Jøisen ble født pa
Ekeberg gArd i 1875 og
frem til hennes clod i
1908.
SISTE SIDE
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kutt til
beinet
Râdmann Bjorn Halvorsen kutter til beient i
sitt forsiag til Enebakk budsjettet for neste fir.
Bortunot 20 stillinger foreslás fjernet, hvorav
12 i skolesektoren.
Dc kommunale avgifter vii gjøre et kraftig
hopp, etter râdmannens forsiag. Tilskudd til
private barnehager foreslãs fjernet, noe som
setter 150 barnehager i fare.
Ogsã tilskudd til lag og foreninger fjernes.
SIDE 2-3

Men hopp i
leder •Iønn

—I

Ikke noe mer a hente hos râdmann BjØrn Halvorsen

De kommunale lederlønningene i Enebakk vil
gjøre et hopp fra nyttãr dersom kommunestyret følger formannskapets vedtak. Det gjelder
avlønningen av rádmannen, teknisk sjef, helse
SIDE 2
og sosiaisjefen og personalsjefen.

Bygger bus for
trafikkskadde

Synnøve Finden
osteprodukter

SIDE 3

Fettfattige produkter
fra naturerts eget
kjokken
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Store
avgifts•
okninger
Kloakk- og renovasjonsavgiftene er foreslãtt
øket med 12 prosent,
mens feieravgift og septiktankrenovasjon heves
med 10 prosent fra neste
ar.
Det ligger an til store avgiftsøkfinger fra neste Ar av om rAdmann Bjorn Halvorsens forslag
til budsjett blir stâende.
Kloakkavgiften er i dag pA 1
710 kroner, og er blant de høyeste i fylket. Det gjelder ogsA
de andre kommunale avgiftene.
RAdmannen har derfor ikke
foreslAtt økning i tiikoblingsavgiften
for
kloakk.
Strømavgiften er heller ikke
foresiAtt øket selv om det ligger an til økte strømpriser fra
fylkets side.

Innsparingene ser ur til d gd hardt Ut over skolesektoren.

Svinger budsjettoksa
Forenin$er
20
stillingerfjernesl.
og lag far
ANNE-GRETE LOSSIUS

mindre
Kulturbudjettet er heller ikke uberørt av sparekniven. 150 000 kroner mindre til frivillig
barne- og ungdomsarbeid I forhold til etatens
forslag er status. I tillegg ma foreningene stille egen tilsynsvakt til
disposisjon ved gratis
leie av skolene.
Seiv det fra for minimale kulturbudsjettet har mAttet ta sin
del av innstramningene. Dette
vii i første rekke gA utover det
forebyggende arbeidet som drives Want bygdas barn og unge.
I tillegg kommer nedskjeringer pA 10 000 kroner ved hver
av
ungdomskiubbene.
Assistentstilling ved biblioteket
har heller ikke rAdmann
Halvorsen funnet plass til, men
han hAper A fA besatt denne ved
omplassering av stilling fra
andre sektorer.
Heretter mA aile som leier
skolelokaler seiv stille vakt til
rAdighet. Hele tilsynsvaktordningen i nAwerende form foreslAs avviklet.
Null investeringer
RAdmannen har lagt opp til null
pA investeringsbudsjettet neste
Ar. Klubbhuset som Enebakk IF
sA iherdig har stAtt pA for A fA
bygget mA nok vente en god
stund til. Det samme gjelder
Kirkebygden skole.
Om det i det hele tatt blir
investeringer mA PU-bohiger og
kloakksanering komme i første
rekke, iføige rAdmannen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Rãdmannens forslag til
neste firs kommunebudsjett er na kiart. Tolv
Iarerstilhinger er foreslãtt fjernet, tilsynsvak.
tordningen opphører og
stillinger ved flere etater
foreslas inndratt.
—Oppsigelser
kan komo
me pa tale, men dette
hãper jeg i forhindre i
stØrst mulig grad ved
omplasseringer, sier rãdmann Bjorn Halvorsen.

Det er et meget stramt budsjett
. som nA iegges fram. Ingen etat
er uberØrt av de harde
nedskjeringene
rAdmann

Halvorsen har vrt nØdt til A
foreta for A fA budsjettet nogenlunde i balanse. Enda mangler
det rundt 500 000, men
Halvorsen hAper at kommunen
fAr noe lavere folketrygdavgift
neste Ar og pA den mAte spare
inn disse midlene. Stor skattesvikt, store uttellinger til PUreformen, merutgifter til skole,
helse/sosial og lønninger er
hovedgrunnen til det stramme
budsjettet. I tillegg drar kommunen med seg et underskudd
fra fjorAret pA rundt fire millioner, og store avdrag pA lAn.

Stiliinger forsvinner
I helse- og sosialetaten er
stihlingen som pheie- og oms-

orgsleder ved sykehjemmet
foreslAtt ubesatt. Det er ikke
funnet plass til en psykologstilling fordelt pA skole og
sosial.
Innfordringssekretr
ved Okonomikontoret er foreslAtt ubesatt og tilsynsvaktordningen foreslAs avviklet. Det er
ogsA Iagt opp til redusert
bemanning ved teknisk etat, og
stillinger som blir ledige kan
komme til A forbii ubesatt.

12 lrere forsvinner
Den aller stØrste nedskjringen
vil komme pA skolesektoren. I
alt 12 stillinger foreslAs inndratt
ved A sammmenslA khasser - to
ved Ytre Enebakk skole, en ved
Mjr og en pA Hauglia. Dette
vil gi innsparinger pA Atte

stillinger. Oppdateringstimen
som ble benyttet for A sette seg
inn i den nye mønsterplanen
forsvinner, i alt tilsvarer dette
to og en halv stilling.
Vikarordningen som ble innført
for fA Ar tilbake vil ogsA bli
svekket ved at ytterligere en
stilling fjemes.
Rektor ved Mjer ungdomsskole, Oddvar Stubberud,
er slett ikke glad for det sorn
nA skjer, men innser at skolen
ogsA mA ta sin del av ansvaret.
Rektor Jan Sthren ved Ytre
Enebakk bameskole synes det
er trist A mAtte sammensiA klasser, men anser at hvis ikke det
skjer vii det gA utover annen
undervisning.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Men lonnshopp for lederne'.)
Fra juli 1991 Økes radmannslønnen med to lønnstrinn - Ira 33 til 35. I tillegg Økes personalsjef, helseog sosialsjef og teknisk sjefs fØnn med ett lØnnstrinn
hvis formannskapets innstilling blir vedtatt av kom-

munestyret. Flertallet I formannskapet gikk mandag
inn for a heve disse lønningene. De resterende fag- og
etatsjefer ma finne seg i a vente til fremtidige lokale
lønnsforhandlinger.

PA grunn av kommunens økonomiske situasjon foreslo ordfører KAte KjølIe (H) i administrasjonsutvalget. kun A
oppjustere rAdmannslønn pluss
kultursjef og personaisjefs lØn1991.
juli
fra
finger
Utgangspunktet var A heve de
alier fleste hederlønningene. Et
enstemmig adrninistrasjonsutvaig sluttet seg til Kjølles
forslag sorn ville medført en
Arlig utgift for kommunen pA
rundt 40:000 kroner.
Formannskapet var ikke enige
I dette og etter forslag fra
øyvind Strom (FrP) vedtok
flertallet pA fern A øke We rAdmannslØnn, helse- og sosiaisjef,
personal- og teknisk sjefs løn-

Anstendig iønn

ninger allerede fra nyttAr.
Kuitursjefen mA finne seg i A
vente om vedtaket blir stAende i
kommunestyret.

Lønnstrinn for ledere

RAdmannslønnen og en del av
de andre iederlønningene ligger
langt under tilsvarende lønn i
de fleste andre kommuner i
Akershus.

Bakgrunnen for at denne saken
nA tas opp var et vedtak fattet i
vAr der kommunestyret utsatte
A ta stilling til lønnstrinnsalternativ for lederstillinger. Man
Onsket A se dette i sammenheng
med 91-budsjettet.
Lønnstrinns-stige for lederhønninger ble samtidig behandiet
pA motet.
Ved fremtidige
lønnsforhandiinger blir fremsatte krav A vurdere innenfor
disse rammer.

—RAdmannen har tilsvarende
lØnn som en av kommunens
etatsjefer, og dette er urimehig,
mener personalsjef Jan Ryste.
Han sier ogsA at det er vanskehg A foreta seg noe med lederlønningene pA dette tidspunkt,
men at dette mA sees i sammenheng med A behandle kommunens ledere anstendig. Anne
Stanger (Krf) var enda litt krassere i uttalelsen, og mente det

var direkte uanstendig at tAdmannen har tilsvarende lØnn
sorn en etatsjef.
Kultursjef og personalsjef
anses A iigge alt for iavt I lØnn
sett i forhold til de andre lederlønninger i kommunen. Det ble
derfor foreslAtt av administrasjonsutvalget A cake deres lønn
med ett lØnnstrinn - fra 29 til
30, men kultursjefen ble utelatt
i formannskapets vedtak.
NA gjenstAr det A se om
kommunestyret har rAd til A
heve lØnnen til fire av kommunens ledere allerede fra nyttAr.
NNE-GRETE LOSSIUS
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150 mister
barnehagem
plassen- &).
Rundt 150 barn i bygda star i fare for a miste barnehageplassene sine dersom de foikevaLgte gir sin vetsignelse til neste firs budsjettforslag. - Värt eneste
alternativ er A legge ned, sier Grethe Syvertsen i
Ytre Enebakk Barnepark,- vi kan Jo ikke basere oss
Pa at foreidrene betaler det nødvendige beløpet.
Det er de private barnehagene
som rammes hardest av nest Ars
budsjettkutt. Totalt 225.000
kroner i beviigninger, fordelt pA
5 private bamehager og barneparker er foreslAtt strøket fra
neste firs budsjett. I tillegg vii
den offentlige støtten fit friplasser falter bort.

Lovet 44. 000, far 0
—Jeg synes det er skuffende,
sier Madti Magerøy I Emaus
kortidsbarnehage. - For ikke
lenge siden var jeg i kontakt
med sosiaikontoret og fikk opplyst at vi skulle fA 44.000 kroner I støtte, pluss et tillegg pA
fire prosent,— og sA velger de A
stryke støtten i steden.
Emaus kortidsbarnehage bar i
dag 34 barn fordett pA to grupper som er der to dager i uken.
—Mange av disse barna bor pA
garder og bar ingen sosial
omgang med andre barn. Andre
bar mødre i deltidstillinger og
bruker dette tilbudet i tillegg til
dagmamma. A kutte støtten kan
fA adskiilige større ringvirkfinger enn at bama star uten
bamehageplass. Mødrene mister ogsa sine tilbud dl aviastning.—Det er likevel vrst for
barna, sukker Madli Magerøy.
—Det blir Jo heit hApiøst, sier
Grethe Syvertsen og Monica
Smadal i barneparken I Ytre
Enebakk. - Vi gAr Jo med
underskudd i dag, hvordan skal
vi da greie a drive uten støtte?

Begge bar vert ansatt I barneparken I flere Ar og fortelter at
køene med unger bar vrt
lange sA ienge de kan huske.
—Det bar aidri vrt mange] pA
unger,forteiler Grethe, men
hvor skal vi sende dem nA?
—Vi bar skaret utgiftene belt inn
til beinet, sier Sissei Bjerkiy i
Fiateby barnepark og vi kan
ikke basere oss pA A vre
foreidredrevet. Det blir for dyrt
for den enkelte. I dag betaler de
385 kroner pr. mAned og det
kan raskt stige til 500. Hvor
vidt vi er liv taga avhenger av
om foreidrene makter A betale.

Mister friplasser
I de kommunale barnehagene
ma foreldre som tidligere fikk
friptass betale 500 kroner i
mAneden, piuss 350 kroner i
kostpenger. Kriteriene for a fA
friplass er at familien bar en
bruttoinntekt pA rundt 124. 000
kroner i aret, som tilsier at man
allerede bar lite A rutte med.
Det er i dag 13 familier i bygda som fratas tilbudet om
friplas.
RAdmannen bar ellers ikke
foreslAtt noen endringer i betalingssatsene, bortsett fra betaling for opphotd i de kommunate kortidsbarnehagene. Disse
stiger fra 300 di 350 kroner.
LISBETH WILLE

Solveig Person, til venstre, Ronny Person og Annie Martinsen ifull sving med a lage saker til utlodning. —Still opp og gi din stØtte ill vdrt prosjekt, sier Annie.

ygger hus for'
traf i kkskadde
Sanitetsforeningene i Enebakk
i samarbeid med de samme
foreninger i de øvrige
Follokommunene er na i full
gang med a utarbeide planer
for byggmg av hus dl unge
trafikk- og ulykkesskadde. I
dag blir mange unge piassert
pA gamlehjem nAr de er friske
nok til a utskrives fra sykehus,
og dette ønsker sanitetsforeningene a gjøre noe med.
Annie Martinsen, leder av
DaiefJerdingen Sanitetsforening, sier at det er stort behov
for et eget sted for unge, skadete mennesker. —Da kan de
bli aktivisert I et ungt milJØ,
og vere sammen med folk pA
sin egen alder, sier Annie.

Mangler tomt
Sanitetsforeningene bar allerede en god del penger til formAlet, men foreløbig ikke
nok.
Finstadtun i Ski bte I sin tid

bygget av Saniteten. Fyiket
bar overtatt bygningen, og
dette ga en god slump penger.
—Resten skal vi klare A samle
inn gJennom lotterier, jutemesser og andre tiltak, sier
iidsJeien fra Dalefjerdingen,
Annie.
Det er tomt til bygget det nA
fØrst og fremst stAr pA, og alle
foreningene i Follo-kommunene er nA pA jakt etter tomt.
—Skal vi fA realisert prosjektet
trenger vi tomt, og vi hAper en
av kommunene vii vre velviltig og prioritere tomt til formAlet, sier Annie.

Gtøgg og Luciapiker.
DaiefJerdingen Sanitetsforening er nA i full sving med A
lage masse flotte ting som
skal utloddes da Julen synges
inn pA Bøndernes hus i midten
av desember. Mange fine ting
kan kJøpes, og det vil bli servert gløgg og masse annet
godt. Inntekten gAr selvfølgehg til trafikkskadde, og det

planlagte huset.
—Enebakk Skolekorps vii
spille, og Oddvar Wennevoid
vii lede sangen. Luciapiker
blir ogsA et trivlig innstag sA
A hAper at riktig mange kan
komme pA besøk den dagen,
sier Annie Martinsen.

Trenger ungdom
Sanitetsforeningene i bygda
bar stort behov for yngre mediemmer, og Annie hAper at
prosjektet for unge trafikkskadde kan bidra dl at foreningene fAr flere aktive medlemmer. —Kjere bygdefoik, vi
trenger hjetp, bAde i form av
S&
penger og unge mediemmer,
still opp og hjelp til, sier
Annie.
Det store prosjektet som nA
er pA gang krever bAde folk og
penger.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Forhastet skolebok-utspill
ForeldrerAdets arbeidsutvaig
(FAU) ved Enebakk ungdomsskole Ønsker A avkrefte at
de star bak utspillet om at
foreidre setv skal kjøpe skolebøker. Det hete skyldes en
"glipp" innen egne rekker.

Mad/i MagerØy og barn fra Emaus kortidsbarnehage. Fra neste
dr stdr hun kanskje uten arbeidsplass.—Det er likevel wvrst for barna, sier hun.

PA det konstituerende motet I
FAU bte skoleboksituasjonen
tatt opp. PA privat initiativ var
behov og mangler pA syvende
klassetnnn nesten ferdig utredet. Behovet for nye bøker var
stort, og kassa torn. Var det noe
FAU kunne gjØre?

FAU nedsatte en komitee som
skulie utrede behovet pA aile
kiassetrinn. NAr dette var utredet skuile et nytt mote avholdes
for A diskutere videre fremd rift.
FØr motet fant sted hadde
foreidrekontaktene i den ene av
niendekiassene gAtt Ut med det
omtalte brevet til niendektasseforeldrene. Den ene sitter i
FAU, mens den andre er vara.
De andre representantene var
ikke orientert hverken om
brevet etier intervJuet med
Vignett.
Skrlvet var sendt Ut i FAUs

navn, noe som bektages sterkt,
og som det vit bli redgJort for i
et nytt skriv til foreldrene.
Om FAU kan gJøre noe for A
rette pa den store mangeten pA
berebøker bar enda ikke vrt
diskutert. FØrst mA behovet pA
alie kiassetrinn kartiegges deretter bør saken diskuteres I
aile kiasser. Et forsiag som er
reist er oppretteise av et friviliig fond, uten registrering av
bidragsytere, som skal komme
alie elever tilgode. Et annet
forsiag er kakeiotteri og enda
ett er sponsoravtaler.
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Gratulerer Pâkino
.........
•.......

Stranden skoles musikkorps,
Enebakk skolemusikkorps, Ytre
Enebakk skolemusikkorps, Enebakk Janitsjar og Betel Hornorkester.

Den store revejakten og Dynamis barnekor vil fremfØre en
musikal.

Lys i Iøypa
•ic.(.'r
U ill

Hei Tommy
Gratulerer med 22 3xsdagen den
18. november.
Fra mamma, pappa, Tove, Rune,
Rikke og Desiree.

iii.V'1
II

PA grunn av annet arrangement
blir det ingen barneforestilling
denne uken. Det er i disse dager
sendt Ut en folder fra Flateby
kino, som vi har kalt tid for den
gode filmen... Dette er filmer
som vi mener fortjener et stort
publikum og det er filmer som
allerede har truffet et stort publikum.
Vi presenterer i fØrste omgang
4 titier, og først ute er MIN
VENSTRE FOT. MiljØet er fra
en katoisk arbeiderklassefamilie
i Dublin pA 40 og femtitallet, og
bygger pit den irske forfatteren
Christy Browns selvbiografiske
skildring av sin barndom og
oppvekst. Han var celebral pareserammet, og filmen skildrer
ham som et resurssterkt menneske, fylt av lidenskap.

Det blir gjensyn med musikkteateret pa Vik denne uken.

Pensjonisttreff
Tirsdag blir det pensjonisttieff
pit Ignarbakke. Odd Gryte, Ase
Wentzel og HAkon Karisen vil
underholde. Det blir en enkel bevertning. Fri entre.

Stiller Ut

0000410 41 40
Mjar ungdomsskole
Fredag itpner det en barnekunstutstilling i bomberommet
pit Mjcr ungdomsskole. Det vil
bli vist arbeider av Enebakkbarn
og Hammarøbam og utstillingen
vil vre Apen hver dag i skoletiden frem til klokken 20:00 og
frem til sØndag den 25. november.
Galleri EK

MADONNA (di IFlIN DNNI

Jonas
Bestemor og bestefar gratulerer
godgutten med 3 ársdagen den
17. november.

Who'sM
That
Gir
Noe merkelig skjedde

Solveig
fylte 50 5r mandag 12. november.
Takk for en kjempefin aften pa
by'n.
Jammen godt du fant dine gryn.
Da fikk du betalt bade mat og
yin.
Hilsen drosjekameratene.

I.L. Driv har nit satt pit lysene i
lyslØypa. Lysene gitr pit automatisk gjennom en fotocelle og
slits av klokken halv elleve.
Et belt nytt lyssystem der alt
bum styrt fra klubbhuset em nit
innstallert, sit i pitvente av snø
kan man nit git kveldsturer i den
fint opplyste lyslØypa i Ytre
som starter i toppen av Vitglia.

pa vei til bussholdeplassen

Fredag ettermiddag itpner en
utstillig i galleri Ek i Ytre hvor
medlemmer av kunstforeningen
vii stille Ut sine arbeid.
Utstillingen er Apen hver dag
mellom klokken 17:00 og klokken 20:00 frem til søndag 25.
november.

Lars Fumes er blant de som har
gitt sitt bidrag til Prestegdrdslâyen kunstsenter Her bildet
kfterlighet til de toferskenei"

Herredstyresalen
Mandag itpner PrestegArden
kunstsenters utstilling av maleri,
grafikk, skuiptur og vev i herredstyresalen. Arbeidene er gitt
av kunstnere i og utenfor Enebakk til stØtte for PrestegArden
Kunstsenter og vil senere auksjoneres bort. Blant kunstnerne
finner vi Anne Lise Knoff, Lars
Fumes, Olav Thune, Erling Enger, Willybald Storn med flere.
Utstillingen holder Apent hver
dag mellom klokken 18:00 og
21:00 og iørdag klokken 12:0017:00.

Pa konsert
.........

Ytres Conditori
Lørdag Apner en ny utstilling i
Ytres Conditori. Denne gangen
er det Solveig ødeby som stiller
Ut oljemaleri. Utstillingen vii
henge i tre uker fremover.

COLWAR

Søndagens ungdomsforestilling
er WHO'S THAT GIRL med
Madonna i hovedrollen. Dette er
en film vi har vist tidligere, men
som vi skjønner flere godt kunne tenke seg it se igjen. Bade
freiste Madonna fans og vanlige
dødelige kan kan se fram ill en
og en halv time med uforbeholden moro.

Mjairhallen
Lørdag avholdes kuituraften i
Mjrhallen medvirkende Enebakk blandakor, Frisk Luft,
Trekkspiliklubben , Leikarringen
Ignar, Rallaren, Foten Swingbiyggeri, HainmarØ Kammerkor,
og Hammarø Folkedanslag m/
musikere.
Det vii bli en enkel bevertning
og etter kulturprogrammet blir
det dans til toner fra flere av de
medvirkende musikkkreftene.

Faddere i teknisk etat
Ukens glamelding kommer fra
tekniks etat i kommunen hvor
de etter mye diskusjoner om hva
de kunne gjØre for Redd Barna
bestemte seg for it bli fadder.
William Sher kaster nit ballen
videme til de andre etatene og
oppfordrer ogsit disse om A bli
faddere.

Vennskapsforbindelsen
11988 vedtok kommunestymet i
Enebakk og Hammarø enstemmig it opprette vennskapsfombindelse, hvor det satses pit utveksling og kulturutveksling hvert
itr.I for sommer var det HammrØ som hadde arrangementet
med kulturutveksling og møter
for kommunale delegasjoner. I
Sr em det Enebakks tur til it gjØre
det samme. Ved kulturdagene
9-25. november i Enebakk er det
mange innslag fra HammarØ.
Og den 16. november samles
kommunale delegasjoner med
politikere og ansatte til 5 seminimi, peronal og skole.
Hensikten med disse seminarene er blant annet it utveksle erfaringem for it kunne oppnit bethe ressursutnyttelse.
Pit lørdag kveld vil de kommunale delegasjoner vre tilstede
ved kulturaften i Mjrhallen.

Kainmerkonsert

Vi motes

SØndag er det konsert i Enebakk
kirke. HammarØ Kammerkor
framfører Requiem for lite orkester, kor og sopran av John
Rutter,

ID

19:30: Stranden bedehus,
Flateby. Kveldsbønn ved
Bjarne Solberg.

Ellinore Lund med den berØmte
Romeriksnissen.

Hanne Gro Jahren og Steinar
Sandbye er viet i Hvaier Kirke.

Kjell Matheussen og hans ballongteater har etterhvert blitt
godt kjent blant bygdas mange
unger. Torsdag blir det gjensyn
med ballongteateret i Gamle
Herredshus, hvor forestillingen
'Lille blit' fremføres.

Vi har forlovet oss

Barneteatermønstring

Vi giftet oss

fredag 2. november.
Unni Killerud, Ytre Enebakk og
Frode Alvestad, Stavanger.

FØdt
Na er det endelig slutt pa d yente. Sverre Ronni ble ei jente!
Hanne Cathrine og Ole Jan Kristiansen.

I forbindelse med kulturdagene
blir det en stor barneteatermØnstring pit Flateby samfunnshus torsdag. Medvirkende
i forestillingen er Musikkteateret pit Vik med utdrag fra forestillingen om Folk og rØvere i
Kardemomme By. Flateby barnekor vil fremfØre musikalen

Kirkene
18. november 1990

Bjelle Design
Duoen Bjørg Bergskaug og Ellinore Lund/ Bjelle design Apner
salgsutstilling av hitndlagde ting
lørdag. Her blir det god anledning til it titte pit julepressanger,
gayer, og hAndlagde ting til
hjemmet. Blant arbeidene finner
man den kjente Romeriksnissen,
malt treverk, porselensnisser,
dekorerte glass, dekorerte porselenssmykker og porselen.
Ustillingen finner sted hos Ellifore, i Flatebydalen, og holder
Apent fram til sØndag 25. november. Det vii ogsit bli servering av kaffe med nogo attitt.

Torsdag 15. 11
Annet arrangement
V) 21:00: My left foot
Spesialvisning med kinokafe.
Søndag 18.11

Korpskosert
Søndag kveld avvikles en korpskonsert i Mjrhal1en med bl.a.

Annet arrangement
U) 18:30 Who's that girl
V) 20:30 My left foot

Prisverdig, men umulig lokalbank- initiativ
Vi har nylig vrt pa bankmØte.
Det er prisverdig at det er evne
til initiativ i folket, og det ble
savidt jeg forsto startet en forefling i Enebakk som vii prove a
fA etablert en bank her i en eller
annen form.
Undertegnede er ikke av dem
som tar sjansen pa en slik seilas. Det ble fra inniederne
understreket forskjellige fakta
som sikkert er belt velbegrunnet.
Blant annet ble det sagt at om
en har et tilbud i nrmiijøet,
vet en ikke a sette pris pt det.
Sâ mister en tilbudet, da vàkner
en , men det er som regei for
sent.

Det ble ogsá hevdet at folk var
blitt kiar over at A ha en stØrre
lokal sparebank, ga den enkeite
en stØrre mulighet til A pAvirke
det som skjedde innen sin egen
bank. Men nAr en hadde fusjonert, yule en fa liten eller ingen
innflyteise over de disposisjoner som ble gjort.
Da Enebakk Sparebank fusjonerte med annen bank, var det
yel en del midler som mer eller
mindre gikk tapt. Midler som
var opparbeidet i nØysomhet
gjennom en lang periode da det
var Iangt trangere tider i Norge.
Det syns jeg er svrt lite pAaktet i denne saken, men det nyt-

ter jo ikke A grAte over spilt
melk.
En hovedgrunn til at jeg fant A
komme med dette inniegget, er
av en belt annen dimensjon enn
at vi bar mistet en lokal bankfiha! i Enebakk.
Vi registrerer ná at regjering og
storting kjØrer med hurtigtogsfart for A fA Norge fusjonert
med Europa. Vi skal iil og med
betale en hØy kontingent for at
vi skal bli styrt fra Brussei.
Jeg spør da foiket:
Hva er det vi er i ferd med a
gjØre? Innledningen om banken
og dens sjebne er jo helt sammenhignbart med det forholdet

Disse har forelopig
stottet

mange sker at vi skal "fusjonere' med EF. Er det ikke pA
tide at vi vAkner opp som
nasjon og som folk? Vi gir fra
055 styringsretten til kapitalkreftene! Jeg vii ikke utbrodere
dette noe mer, men jeg hAper
inderlig vi vAkner fØr det er for
sent.Den ahler mest ihuga EFtilhenger mA erkjenne at det
tross alt er mye kortere veg for
eksempel fra Flateby til Ytre
Enebakk enn det vii bli til
Brussel. En eventuell retrett fra
EF vii bli mye mer tragisk for
ikke A si umulig, enn A starte en
ny bank i Enebakk
Bjorn Solberg

Rulleringen av
kommuneplanen
SL- stadig
med hodet
under armen
Jeg blir ikke en fast busstrafikkant, mAnedskort bruker, dersom jeg ikke føler at busseiskapene gir meg et fleksibelt tilbud. Vii jeg bruke buss i stedenfor bil ma jeg vite at det er
en buss der jeg er og til den
tiden da jeg trenger den.
NA krever SL at Enebakkrutene
mA kutte ned tilbudet. Biir
busstilbudet dArligere enn det
er i dag, kommer det til a nre
opp under ønsket om egen bil.
Men flere biibrukere er ikke det
miljøet trenger.
Tro om ikke flere tenker som
meg? I det siste har man merket
en liten økning i passasjertaliet.
Nye busspassasjerer er føisomme. Vil ikke et rutekutt na
skremme disse tilbake til bilene
sine?
Karsten Butenschøn

Kirkebygden Veis styre bar
drøftet endel genereile betraktfinger i tilknytning til den forestAende ruilering av kommunepianen for Enebakk.
Velet ber om at det iegges større vekt pa den reelle etterspørsel
etter boliger ved framtidig planlegging. Vi føler oss ikke sikre
pa om det er marked for endel
av den utbygging som skjer i
dag. Dette kan ha sammenheng
med sAvel boiigtyper som den
økonomiske situasjonen.
Vi ser samtidig at Kirkebygda
skolens kapasitet er i ferd med a
sprenges ved eievinntaket bøsten 1991. Vi ber kommunen legge stor vekt pA A lose dette
lokalt. Velet vii se det som uaksetabeit dersom førsteklassinger
sendes Ut av kretsen og deres
eget miijø. Denne saken tilsier
at kommunen opererer med en
viss sikkerhetsmargin ved planiegging av boiigbygging.
Velet registrerer at det ved diskusjon av utbyggingsalternativer argumenteres for maksimal
skoleutnyttelse ut fra tankegangen at flere innflyttere betyr
potensieile skatteytere. Det er
inniysende at vi vii trenge
mange nye skatteytere dersom
det mA bygges ny, eller utvidet
skoie.

Enebakk framstAr i disse dager
som en foregangskommune med
en omfattende miijøplan. Som
nrmijØoraginsasjon vii vi fra
velets side hApe at den ruilerte
kommuneplan kommer til a
bre preg av miljoplanarbeidet.
Vi erfarer at den endehige plan
for Prosjektet Ekebergdalen skal
legges frem i november. Det
burde da were tid nok til A fA

Genereit Ønsker Kirkebygden
Vel en mer balansert utvikhing
av hele kommunen. I denne
sammenheng vii vi beklage at
BurstadomrAdet har stAtt siik i
stampe at postkontoret blir nedlagt.

denne prosjektplanen innarbeidet
i
kommuneplanene.
Ekebergdalen er i dag nøkkeien

Kjell Dehli
Kirkebygden Ye!
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19-21
Et spesielt
tilbud.....
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Hver tirsdag frem til jul stenger vi til vanlig tid,
men ãpner igjen fra kI. 19 til kI. 21.
I ((siestaen>> (for kI. 19) kan du komme hjem,
spise middag og slappe av for du tar en tur pa
Flatebysenteret og handler i fred og ro uten
stress og mas.

Velkommen til handel
uten stress hos

BRØNNBORING

FoIg med
1
ncermiljoet

til den fremtidige utvikiingen i
sAvel Kirkebygda som Gran
(vanntilførsel)!

Gjennomboring for vann og
aviop. Montering og
rehabilitering av
vannforsynlngsanlegg.
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Lokabankforening I arbeid:

0
Satser pa a stifte
egen Enebakkmbank
At 5000 av bygdas 8000
innbyggere star uten
skikkeiig banktilbud er
ikke nok til at narliggende banker vii Apne en
filial i Enebakk. En ny
bank kan likevel bli en
realitet dersom Enebakk
lokalbankforening far
det som de vii. Til tross
for advarende pekefingre om skyhøye
driftskostnader har den
nystiftede foreningen
som mãl a etablere en
egen bank i bygda.
Det var ingen optimistiske
hoidninger A spore blant de
mange representantene for ulike banker, som etter tur inntok
talerstolen pA torsdagens stormøte om bank. —For dyrt, var
var kommentaren fra de fleste.
Det er nA helt pA det rene at
ingen bank ønsker A etablere
seg i Enebakk. Kommunen har
vert I kontakt med DNB og
Kreditkassen, som har vurdert A
Apne filial i de ledige lokalene i
Kirkebygda og senere takket
nei. Det er heller ingen av bankene som var representert pA
motet, som fant 5000 nye kunder god nok butikk til A etablere
en filial i bygda.

Skremmes vekk
—Mange banker har registrert at
en storbank ikke finner det
n2eringsdrivende her, dette fører
til at de andre bankene skremmes vekk, sa banksjefen i
Strømmen Sparebank Odd
Henriksen. Men til tross for de
mange advarende pekefingrene,
valgte et flertall av forsamlingen pA 50 A gi sitt ja til A etablere
en egen bank i bygda.

Lokaibankforening
38 av disse tegnet seg som
medlemmer i Enebakk lokalbankforening, som skal lede
arbeidet med A etablere banken.
Det bie videre valgt et interrimstyre betAende av Frank Dehli,
Tor Gittlesen, Arthur Orderud
og Halyard Waade. De to sistnevnte var forøvrig blant initiativtakerne til motet. En plass

Vi stØtter

Topp beredskap
1 brannvesenet
—Enebakk brannvesen
har topp beredskap,
og folk kan føle seg
heit trygge, sier kommunens brannsjef
Torgils Opedal. —Det
er brannfolk pa hvert
tettsted i bygda som
kan rykke at til ãstedet pa fã minutter,
legger han til.
—Vedkommende som ringte
kommunens brannvesen da
LennestadlAven brant Ia pA
røret alt for fort. Hun ringte
bare fire ganger, og det er
for kort tid, sier brannsjefen.
IfØige vedkommende som
ringte brannvesenet gikk det
en halv time for de kom til
Astedet da ingen tok telefonen pA kommunens branritelefon. Vedkommende mAtte
derfor gA veien om
Romerike.
Syv minutter
Brannsjef Opedal kan oppiyse at det kun tok syv
minutter fra brannvesenet
mottok alarmen til de var pA
brannstedet. Da var alierede
lAven overtent, og det var
iite de kunne gjøre.

38 medlemmer tegnet seg som medlemmer i lokalbankforeningen
pd stornzØtet torsdag kveld. F.v. interrimstyrets Arthur Orderud og
Halyard Waade.
fore samtaier med de bankene
ble dessuten hoidt Apen til en
som var tilstede pA motet.
representant fra kommunen.
—Det er en vanskelig oppgave
Stor debatt
og det blir dyrt. sa Halyard
Debatten var stor blant forsamWaade i en kommentar til
lingen etter motet torsdag. De
Vignett etter motet. —Men hvis
fleste er nok positive til en ny
folk vil ha en bank, sA fAr vi det
bank i bygda, men mange stiltil.
ler seg tvilende til at dette lar
500.000 minimum
seg gjøre rent økonomisk.
Jeg synes dette virker forferFor A etablere en bank mA det
delig
vanskeiig, sier pensjonist
minimum 500.000 kroner til i
Oiav Olafsson til Vignett. Bare
ansvarskapitai. —Det skal vi
en ting som en minibarik koster
greie A skrape sammen, seiv i
jo en halv million A drive, tenk
Enebakk, sa Halyard Waade.
deg hva en hel bank vil koste.
I tiiiegg mA ansvarskapitaien
Man har jo snart ikke rAd ti! A.
vre minst 8% av utiAnskapitadrive
service noen sted.
len og det kan by pA probiemer.
Waade legger likevel til at den—Som nringsdrivende synes
jeg det yule vre tint med en
ne kan bestA av sA mangt. Man
kan lAne Ut penger ved at det
iokal bank i nrmiljøet. Men
stilles pant i f.eks. hus og leijeg tror det kan ta tid, sier eieligheter, eller ved A lAne av
ren av øyern Bensin og
andre finansinstitusjoner.
Service, Emil Andersen. Han
frykter at en postbank kan kom—Vi i Enebakk vii dra lasset sA
me foreningen i forkant.
iangt vi kan, reise kapital og sA
kan vi fA hjelp utenifra, fortelLISBETH WILLE
ler Waade. Man vii blant annet

O'Peft

Vakt hele døgnet
Opedal fortelier at det ikke
er fast ansatte mannskaper i
Enebakk brannvesen. Det er
frivillige folk som har
ukevaktordninger I tillegg til
annet arbeid. —De driver
nesten pA hobbybasis da jobben er dArlig betalt, og de
gjør en kjempeinnsats, sier
Opedal.
Det er tre personer som til
enhver tid er pA vakt, og det

BrannsjefTorgils Opedal
sier at i Enebakk er beredskapen pd topp.
er fort gjort a kaiie opp tier
om nødvendig. Disse har
teiefonoverdrag. Det vii si
at en kode mA slAs inn for A
Apne for telefonen pA hAndapparatet. Dette tar iitt tid sA
ring til dere kommer fram,
er oppfordringen som gis.
—Det er folk ved telefonen
hele døgnet og ingen mA fA
inntrykk av at vi er vanskelige A nA, sier brannsjefen.
Topp beredskap
—Vi har topp beredskap, sier
Opedal. Det er brannfoik pA
hvert tettsted i bygda som
kan rykke in og vre pA
Astedet i løpet av fA minutter.
Om ikke lenge kommer
Enebakk inn under den landsomfattende aiarmteiefonen
som skai ringes blant annet
ved brann. Tidspunkt for nAr
dette innfØres i kommunen
vii bli nrmere kunngjort.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Bussene gár fremdeles
I siste nummer av Vignett
kom undertegnede i skade
for A gi Ut feilinformasjon i
forbinde!se med artikelen
"Buss-tilbudet blir dArligere". Det er den siste rushavgangen over Ryen, som
ankom Oslo klokken 8:40
som er innstilt, hviiket ikke
er ensbetydene med at det
ikke gAr busser etter klokken
ni om kvelden. —Det gAr
fremdeles busser fra Oslo
klokken 21:35 og 23:35,
opplyser trafikksjef Tom E.
Karistad ved Enebakk rutene. Han Ønsker videre A
understreke at det i tilfellene
hvor skoleavgangene er

innstilt, fremdeles gAr vanlige rutebusser. Som et resultat av dette stAr det nA to
busser igjen i byen, som
sammen med de andre nevnte innsparingene, bidrar til at
Enebakkrutene vil spare det
pAiagte beløpet pA 200.000
kroner. Vi bekiager feilen.
Vignett beklager ogsA at
hele artikkelen fra trykkeriets side bie stokket om
under "paste-upen", slik at
den flick et noe rotete preg.

LISBETH WILLE

TANNLEGE

Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret - 1911 Flateby
hf. kont. 92 87 39 - pr. 92 80 31

gjør du?
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Talentfull forestilling
av elever pao Mj r

Stortap for Driv
Driv's Jenter 14 mØtte i helgen KlØfta i Mjerha1len.
Dessverre for hjemmelaget
var KlOfta et meget godt lag
som spilte raskt og elegant
handball slik at Driv til slutt
mAtte se seg slAtt med 24 3.

Enveiskjøring
KlØfta viste raski at de var
flere hakk bedre enn Driv.
Med raske fine kontringer
og et kontant forsvarsspill
ble hjemmelaget nrmest
gjort til statister. Ved pause
hadde gjestene opparbeidet

seg en ledelse pA hele 11 -1.

KlØfta fortsatte
I andre omgang fortsatte
KlØfta A dominere spillet.
Spilleme var flinke til a lese
spillet slik at Driv ikke kiarte a bygge opp angrepene. I
tillegg var gjestene langt
mere bevegelige og teknisk
veldig gode. Dermed mAtte
Driv til slutt se seg slAtt med
24-3.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Tid for den gode filmen
Flateby Kino presenterer i disse dager en
informasjonsfolder
om lire spesieit utvaigte filmer som vii bli
vist i løpet av vinteren. Med dette filmtilbudet hãper kinokomiteen a nã frem til
et bredere og mer
voksent publikum.
—Hovedtyngden av publikumet vArt er barn og ungdom,
sier Bjørg Benterud i kinokomiteen for Flateby Kino, og vi bestreber oss stadig pA
A gi disse gruppene et variert
og godt tilbud. Det betyr
ikke at vi mangler filmtilbud
for et bredere, voksent
publikum, nA. Ønsker vi A
fokusere pA filmer som
kino-komiteen spesielt vii
anbefale for de som setter
pris pA god film. De filmene
som vi fremhever i folderen,
er filmer som alierede har

truffet et stort publikum.
Programmet byr pA europeisk og faktisk ogsA indisk
produksjon. Temaene i filmene spenner ogsA vidt.
—Hva legger du i god film?
—En fellesnevner mA were
film som griper fatt i deg,
river deg med og gir deg
drømmer eiler sannhetsopplevelser,
sier
Bjørg
Benterud.
—Flateby Kino har tidligere
arrangert nattkino med
"nogo attAt", vii dere gjore
noe ekstra rundt visningene
av disse fire filmene?
- Vi inviterer til enkel kinokafe I "foajeen" en halv time
for forestillingene. Film og
sosialt samwer er en god
kombinasjon. Visnings-tidspunktet er forøvrig valgt
med omhu,- en torsdags
kveld i mAneden etter ieggetid, avslutter Benterud.
LISBETH WILLE

Alarmen gAr - løpende føtter
høres i trappa. Sønnen kommer
løpende inn. —Hjelp meg, politiet forfolger meg, og kameraten min er tatt! —Hva har du
gjort? Bare solgt noen uiovlige
aviser! Lop og gjem deg! —Hva
skal vi gjøre? Legg deg ned og
lat som du skal føde!
Et lite utdrag fra en forestilling som syvendeklasse-elever ved Mjr ungdomsskole
fremførte mandag kveld. Bade
niende og syvendeklassene har
arbeidet med flyktninger og
asylsokeres situasjon og bakgrunn sist uke. Grupper har
wert i sving med drama, avis og
foto. Eksotiske matretter er
laget, og filmer om temaet er
vist.

"We are the world"
Attendeklassene ved skolen
arbeidet sist uke, og derfor var
det mulig A gjennomfore et
sApass stort arrangement. Og
det var ikke lite elevene hadde
klart A fA til i lopet av kort tid.
Onsdag viste niendeklassingene frem hva de hadde arbeidet
med, og den yngste tropp tro
til mandag. "We are the world,
we are the children' ble sunget
med stor innlevelse. Spennende
matretter ble servert, selviagde
aviser utdelt, og teater som
omhandiet asyisokere ble
fremfØrt

"Asylsøkeren"
Det er tydelig at det finnes
mange teatertalenter ved Mjr.
Forestiliingen "Asylsokeren"
ble profesjonelt fremført av elever i syvendeklasse. Stykket
tok utgangspunkt i mange lands
undergrunnsbevegelser.
Konkret gikk det pA salg av
illegale aviser. —)Eru ge'm, sier
far da han fAr hOre hva sØnnen
driver med. —du kan bli drept!
HvorpA sonnen repliserer:

Monica Iren Sten Johannessenfremfører sangen om Asylsøkeren,
som hunforØvrig sbdde pilte og sang swrrt godt.
—Skal vi ikke ta hensyn til de
som ligger pA gata, skal vi bare
overse dem?
Det er mellomsjiktet som er
aktive i undergrunnsbevegeiser.
De som er noe bedre stilt enn
de aller fattigste prover A spre
informasjon om hva som i virkeligheten skjer.

Nytt sprAk - nytt land

ble slAtt ned og drept. Til sist
kommer "sØnnen" til Norge.
Han ønsker A søke politisk asyl
og biir meget dArlig mottatt.
"Ensom vei, langt vekk fra mitt
land" og "nytt sprAk -nytt
folk ...... jeg drmmer om mitt
land". Noen strofer fra sangen
det hele ble avsluttet med,
nydelig fremført av "sØnnen"
Monica Iren Sten Johannessen.

Teaterforestillingen viste den
virkelige volden i verden, folk

ANNE-GRETE LOSSIUS

Ett Ballongteaterrike
"Jeg vil ikke gA pA skolen. De
store er slemme, og jeg er redd.
Skal jeg fA en fatter sier' u? Hva
er det? Banker'n meg opp?"
Har du gjettet det? Joda, ballongteateret er pA ferde igjen.
Denne gang med forestillingen
"Lille B1A begynner pA skolen.
Sist uke ble kommunens fØrskolebam innskrevet pA skolen.
Det var ikke fritt for at det var
spennende A sitte ved pulten og
høre pA hva den fremmede
damen hadde A fortelle. —Na
skal du tegne deg selv, og tegningen skal vi gjemme til du

begynner pA skolen, sa
"reke'tor" Audun, som Ulrik
mus i dukketeaterforestillingen
kalte rektor Audun Irene SØrIi
ved Kirkebygden skole.

Tenk om jeg ma' tisse!
Lille BlA fortaite Ulrik mus om
hvordan det var pA skolen, men
Ulrik var swert engstlig. —Jeg
kan ikke lese og skrive, og tenk
om jeg mA tisse! Jeg veit ikke
engang hvor don' er! Det hele
rettet seg til sist, og selv Ulrik
ville begynne pA skolen.

Ettertraktet
Kjell Matheussen og hans
Ballongteater er etterhvert butt
meget ettertraktet. —Det er fjerde Aret jeg viser forestillinger
ved innskriveise pA skolen, men
det er først gangen jeg er pA
alie skolene, sier Kjell. Han har
ogsA vist forestillinger i flere
andre kommuner, og begynner
A bli en ettertraktet kar. —FØr
var det for lite A gjøre, og nA
mA jeg si nei til flere, sier han.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Vi støtter JJIJflL!tt
Datterseiskap av Oslo og Folio Bussfrafikk A/S
1912 ENEBAKK TLF.: 09-92 64 65 - fax 09-92 72 40
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?oar ødegdrd var en av de mange foreidrene som velvillig

ELV

ia/p til med oppussingen.
Det er en kjent sak at kommunens Økonomi ikke er pA
topp, og det har elevene i
kiasse 7C ved Enebakk
Ungdomskole tatt følgende
av. PA eget initiativ gikk de
til teknisk etat for A fA midler til oppussing av kiasserommet sitt, og snart hadde
hele kiasserommet fAtt et
nytt og bedre utseende.

det. Svarene fra foreidrene
var positive, sA da var det
bare A ta fatt pA arbeidet.
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Losningen ma vre Vignett i hende
senest førstkommende
mandag kI. 12.
Nam
Adresse:

V.

Premie for forst uttrukne riktige losning:

5 Flax-Iodd.

LN GAN

Vinner av sist ukes kryssord ble Ruth Pedersen i
ødegãrdsveien p Flateby. Hun far tilsendt fern FlaxIodd til en verdi ev 100 kroner. Vignett gratulerer.
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Elevene hadde ogsA vrt
rundt i diverse lokale forretfinger for A fA gayer til en
utlodning der inntektene
skulle vere med pA A dekke
utgiftene ved oppussingen.
Kiasseforstander Steinar H
Olsen hAper at elevene vii ta
bedre vare pA kiasserommet
sitt nA som de har vrt med
pA A sette det i stand selv.
Han vii ogsA takke foreldrene for den positive innsatsen
de viste under dugnaden.

Det var elevene selv som
tok initiativet til oppussingen. De gikk selv boil til teknisk etat for A fA godkjenneise og midler til A pusse opp
klasserommet, og da det var
kiart sendte elevene et skriv
hjem til foreidrene der de ba
om hjelp til A utføre arbeiJOKE

E

FATAL

Utlodning

Eget initiativ

I

AK

HAP

MUNE

TA K

Vinneren off entliggjores I neste utgave av Vignett.
L
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BEGQAVELSESBYBAER

OPJSKES LEIIJ

Hus
eller stop Ieihghet
Ønskes leid, eventuelt kjøpt i Ytre Enebakk. Haster.

Hjertelig takk
for all vennhig deltagelse ved Or kjre
Sverre Kjelgárds
bortgang. En spesiell takk til sykehjemmet for god pleie.
Gaven til arbeidsstua ble 3.750,-.
Familien

Tif. 071/36 498

Leilighet
pa Flateby sekes av par. TH. 92 88 55.

DAGMAMMA

TILLEIE

Hybefleilighet til leie

Dagmamma

Dagmamma ledig

.

Ski
I3c rvc1scsbVr
0CHR STFNSRUD EFTE

fra 15. des., 65 m2. 3.500 kr + strØm + 1 mnd. depositum.
Grevlingvn. 71, Ytre Enebakk
Tif. 09/92 44 82

sØkes i Kirkebygden. Henv. tif. 92 7195.

vu
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrem
ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
06 BEGRAVELSESBYRA

.

Nordbyvn. 27, Ski

TIf. (09) 87 30 60

IlL SALGS

pa Nylende i Ytre Enebakk. Reykfri. Har kjempesnill hund. Ring 92 44 48.

Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

Flateby!

MISTET

Velholdt, romslig enebolig selges. Huset er over 3
plan - bruttoareal 136 m2 + uinnredet kjellerstue 40
rn2.
Garasje - Kabel-TV.
Tomt 560 m2 , byggeãr 1982.
Adresse: Gjeddevannsvn. 8.

Hap du sell Tinka?
Sortllysebrun, liten dunkertispe forsvant under jakt pa
Flateby torsd. 8/11.
Henv. tlf. 92 60 86

Follodistriktets byr
gjennom 60 fir
Annonser leses

Tif. 92 85 42

av folk flest

KUNNCJURINCER

Advokatbistand

Jo kortere
tid du bruker
pa a pløye,jo
bedre blir
lønnsomheten.

4app-Lisa-Weldo
ENEBAKK KIRKE
torsdag 15. november kI. 19.30.

; Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN

Evangelist Alva Umenius fra Sverige
synger << Lapp- Lisa-sanger> og forteller
fra hennes liv og virke.

Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TH. 87 55 85

Felleskjopet Ostlandet
S.K.O. avd. Enebakk
holder kormriottaket STENGT 14., 15. og 16. november
pa grunn av reparasjonsarbeid.

SALGET OKERON
Vi trenger flere bruktbiler
Ta kontakt snarest
pa HE09 - 88 08 96

Hjertelig velkommen!
II
r
NO
M

ma

BjeIIe Design
01
(FIatebydaen ned ved Flateby helsesenter)
Pi
NN
Li Vi har salgsutstilling av hândlagede ting:
I Romeriksnissen, dekorert porselen og treverk, por011
jj selenssmykker m.m.m.
Oppe alle dager, fra og med lerdag 17. nov. - 25. nov. NJ
fra kL 12.00 - kL 20.00.
Elinor og Bjorg
Uprlpr-pr-PRO
L1

Kirkebygden og
Ah

Pris fastsettes i for hold
til markedet.
Auksjon hver torsdag kI. 1830

Ytre Enebakk Vannverk A/L
Spyling av hovedvannledningsnettet fortsetter:
Torsd. 15. nov. og fred. 16. nov. - Hammeren
Dalefj erdingen.
Mand. 19. - fred. 23. nov. Ytre Enebakk.
Arne Svarthol

Ostfold Bilauksjon AS
tlf. 09 - 88 08 96 Men Industrifelt

Enebakk Lokallag av Human-Etisk Forbund
inviterer til:

1800 Askim

APENT MOTE
torsdag 15. nov. ki. 19.00 1 Herredshusets kantine.
Vi inviterer alle váre medlemmer og andre interesserte
til mote.
SØlvi Lys1ord, lokallagets leder, vii informere om lagets
arbeid.
Fra HEF sentralt har vi fâtt Erik JØrgensen til a snakke
om Livssynsfaget i skolen.
Begge temaer burde interessere medlemmer og andre!

Kverneland Vendeplog
Modell E har i stor grad
bidratt til maksimal lennsomhet i all planteproduksjon.
Den er verdens mest
solgte automatiske vendeplog, og passer for alle jordarter pa sflvel sma som større
bruk.
Kverneland herdeteknikk
har gitt en smidig og lettarbeidende vendeplog med
meget gunstig vekt.
Den passer for alle traktorer og sporvidder, er lett fi
stille inn og meget iett fl
bruke.
Holdbarheten er utroiig
med minirnait vedlikehoid,
dette bevises av en meget
god bruktpris.
Nàr du velger Kverneland
er du alitid garantert reservedeier.
Velkommen innorn til
en plogprat!

Kvemeland
P for framsynte bender
PSST: Sesongens demoploger skal vekkselges.
- Gunstige priser - Benytt
sjansen!

• AK maskiner
1820 Spydeberg. TIf. 8388 80

10

ejjjjJflCtt
RELIGIOSE MOTER

ENEBAKK IDRE17SFORENING

RUST PA BILEN
PINSEMENIGHETEN
'(IRE ENEBAKK

r

"E TEL

Onedag 14.11. kl. 19.30: Bibel og
bønn.
Torsdag 15.11. kl. 19.00: Søsterring hos Nancy Bratfoss.
Freclag 16.11. kI. 19.00: Ungdomsmøte - Inge Flaten.
Sendag 18.11. kI. 10.00: Søndagsskole.
Ki. 18.00: Sang og vitnesbyrd.
Offer til Sandvik folkehøyskole.
Velkommen til Betel.

Anerkjent kwistner
(Atte ãrs akademiutd.
Paris, Berlin, Oslo) ledig for portrettoppdrag.
Tegning og maleri.
Lars Fumes, Of. 92 55 18

, SKI • FOTBALL • HANDBALL • FRIIDRETT • TURN

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

sUo

Enebakk IF avholder ArsmØte pA Streiflnn 13. des. -90.
Forsiag til Arsmøtet mA vre styret i hende innen 22.
nov. Underhoidning, bevertning. Vel mØtt.
Styret

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
TIf. 09/89 44

Arsmøte

76 - Slitu

-

ENEBAKK KOMMUNE
Teknisk etat vii i forbindelse med en tilstandsanalyse av avlØpsnettet pA Flateby
mAtte forbruke en del vann til spylmg av net-

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjern Brodhot, Tomter

TIf. 9226 10

t)

tet.
Det vii medføre at abonnentene av vain vii kunne sporadisk IA noe ujevn vannkvaiitet. Vi ber om forstAelse.
Tekn. etat

w

ENEBAKK KOMMUNE

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Annonser leses av folk flest

REGULERING

I

Vedtatte planer:
Kommunestyret har vedtatt følgende planer:
1. I mote den 24.09.90 reguleringsplan for omrAdet -DEL
AV MELGARDSSKOGEN>> pA Flateby. OmrAdet er
regulert til boliger og offentlig byggeomrAde.
2. I mote den 29.10.90 reguleringsplan for omrAdet
<<PRESTHAGAN>> i Kirkebygden. OmrAdet er regulert til boligomrAde.
I samsvar med § 27-3 i plan- og bygningsloven kan kommunestyrets vedtak pAkiages til departementet, jfr. forvaitningslovens kap. III. Kiagefristen er 3 uker Ira denne
kuringjØring.
Eventuelie krav om erstatning eller irinlØsning mA for
ubebygd eiendom framsettes innen 3 Ar Ira denne
kunngjØring. For bebygd eiendom senest 3 Ar etter bebyggelsen er fernet, jfr. plan- og bygningsiovens §i 32 og
42.
Enebakk bygningsràd

ANERKJENTE

MERKER
TIL GODE

PRI ERV.
Priseks. 1:
165 x 13
pr. dekk kP

440.

-

ferdig pa bil montert og avbalansert

Vi forer
ogsâ
regummierte
dekk!

LANGAPENT
HVER DAG

ki. 8-18
LORDAGSAPENT
0

kim 8-14

Priseks. 2:
145 x 12
pr. dekk kr 3G0.
ferdigpâbil —
montert og avbalansert

•DEKK SJEKK4,
ASKIM AeS
FRCSTERUD NOUSTR1PADE, MYR\IN. 2, 10 ASKIM -115. C$?i88 3580-884201

Dekk i
aVe priskiasser
ogalle
storrelser

11

Iiinctt

lomh ir%F
EIENDOMSFORM

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER
I

Kjøpe eller selge
elendom?

Galled Nygàrd

Telefon 09192 62 76
Egli H. Jorgensen
Byggveen 10, 1912 Enebakk Moblltelefon 094/17467

Kontakt:
TIWII EIENDOMSMEGUNG A/S
90190 A. Trys
Fjollornon 55, 1914 770 En4559h
TI?.. 09792 5570

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol 09 frys
Kjoleskap - kjolerom, fryseskap fryserom
Dag og held
- s-r i - .. men -ri

Flateby - tlf. 92 80 80

Galleri — innramming
Gullmedalje i innramming I VM 1989 og 1990

GLASS
Enebakk
Glass
Alt I glassarbeid
Svein Thorsen

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TH. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstld
RØRLEGGER

BIL
Audi

4= 4Eftw

Utsigts rammeverksted

Ering Rod A/S

Soiheim Elektriske

1800 Asklm

AUT. EL[KTROENTREPREN$Q

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

Alt i innramming

Sa/g av
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

lIt. 92 64 20 - 030/30 193

1911 Flateby - tlf. 92 86 10

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

Ogsá kveldstid

Erik Kjelgaard
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSERVICE

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

WELL BRENDJORO

TORNERUD - Askim
Tif.

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

:: 15 70

BRENSEL

Konkurransedyktige priser hele áret!

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

RI

I NOROL

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

FRISØR

SELSKAPSMAT

rER

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

nebakk I RKM
egnskap1tor A/S
Tlf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Stramsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL

4D

FNEBAA'K VANN 00 VARME
DURUD GARD,
1914 YTRE ENRBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas
Regnskapskontor
SRRregistrert
regnskapsfører
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

00 sys.adn4
DAME- 00
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

Man.-fre. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

I

SystemAaministrason A/S
Gaupeveien 29
- .
1914 Ytre Enebakk
— flf.:(09)924.824-924774.

ER

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13

L

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG

Lunds MaIing 4
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
Tif. 02/38 51 73

• Regnskap & Forretningsfersel
• Bedriftsrádgivning

Lennestadvn 5
1912 Enebakk
.o....1

..

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
"tMY'
P
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pr/s

S Olav C. Jensen
SØnA1S
MYRFARETZ 1400 SKI. TLF. 09-871457
RBRLEGGERBUIIKK EGEN RORLEGGERAVDELING
All innen • Sanitr • Varme • r,loclernlsering
TANNBEHANDL.
Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret, Flateby

TIf. kI. 8.00-15.00
928739
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TRAFIKKSKOLE
GAUTE'S THAFIKKSKOLE A/S
OppIr/ng pa b/I
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

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

VAKTSELSKAP
Entreprenor

Lars M. Enger

e

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray., sprengnlng, transport

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

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

BYGG- OG TØMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
Mur, puss,
peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIt. 09/92 43 40

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider
TIf. 09/92 61 18 — 09/92 62 56

094/25 366 - 094/08 438

Mobil: 094/30 295

Beltegáende
minigraver
leles Ut rimelig, med eller uteri ferer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.
TIf. 92 52 28

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlt. 87 37 10

Kiasse A - Masse B
Teorikurs — Kjøretimer
Cm nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

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

DYREKLINIKK
• Polikllnikk • Rontgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne N00verdal

N. Riisgârd, Kjeller

(Skill fra Feivo. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15117-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.

"DROP-IN,, 8.30-14. Stengt heig.

Bygg- og temmermester
Jurn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TH. 92 90 80 - 92 44 88

Enefiakjc Dyrekfinikfç.
TIf. 09/9279 11

Kirkebygden, 1912 Enebakk
(v/Stromsborg 09 Enersen)
Man. -tie. 8-11
Etterm.: timebestilling
Vi utfører b/.a.

Mob iltIf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

79

HD-fotografering
ID-merking

SPESIALFORRETNINGER -TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
D. FREI I AG CO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrøm
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlt. 09/92 62 94

0

SPESIALFORRETNINGER

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

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

12
Redaksjon og ekspedisjon:
Nyberg,
Postboks 62,
1912 ENEBAKK
Telefon red.: 92 65 50
Telefon ann.: 92 65 40
Dal kgiro: 1605 0201426
Postgiro: 0805 4 193298

Lager stoler
til cruise-skip
Pa industriomrâdet i Ytre
Enebakk holder en avdeling
av Folio Industrier til - en
arbeidsmarkedsbedrift der
folk med iangvarig sykefravr far arbeidstrening.
Bedriften er nâ inne i sitt
sjette âr og driften gar tiifredsstillende. Det er arbeidskontorene I samarbeid med
Folio Industrier som avgjØr
hvem som skal fA tilbud om
arbeid ved bedriften. Og det
er mange som Ønsker seg
hit.
Firmaet er en underavdeling av Folio Industrier i
As. Avdeiingen i Enebakk
ble etabiert fordi As-firmaet
ikke utgjorde noe reelt tilbud til Enebakks befolkning
- i første rekke pa grunn av
dtriig bussforbindelse.
Eies av kommunene
HØsten 85 startet Folio
Industrier opp I Enebakk.
Iføige daglig leder av As-firmaet Ingar Bjerklund, var
Knut Strømsborg
fra
Kirkebygda en av initiativtakeme bak det hele. Folio
Industrier er et AS som eies
av Foliokommunene, men
for seks är tilbake var det
snakk om a kjøpe Enebakk
ut av dette fellesskapet fordi
kommunens befolknina ikke
fikk benyttet tiibudet i As.
Enebakk kommune var
meget positive til igangsetting av en filial i bygda.
—Davrende ordfører Lucie
Paus Faick, skal ha mye av
eren for at filialen i
Enebakk ble en realitet, sier
Bjerklund, —hun
sto p
overfor departementet og
fikk til sist midier til oppstarten.
Stoller til cruise-skip
I dag er det 12 ansatte pa
bedriften, de fleste fra
Enebakk. Størsteparten av
arbeidsoppgavene er mon-

teringsarbeid. Stoier tit cruise-skip, utstyr til fysioterapi
og rørkoblinger til VVS er
hovedtyngderi av monteringsoppdragene.
Langtidssykdommer
Dagiig leder Arild Larød fra
Flateby sier at det er folk
langtidssykdommer
med
som utgjØr hovedtyngden av
arbeidstakerne ved bedriften.
En av de som har arbeidet
der siden start er Rolf
Pettersen fra Langhus. Han
har hatt tre hjerteinfarkt, og
har nettopp kommet tilbake
fra et nytt, iangvarig sykeopphold.
Terje Oiav østvAg fra Ytre
Enebakk har vrt ved
bedriften i snart et dr. Han er
hjemflyttet etter A ha bodd
22 Ar i Br-um og er midlertidig ansatt. NAr arbeidssenter for psykisk utvikiingshemmede i kommunen er
etabiert vii han fA tilbud der.
—Det er bra A komme hjem
til godtfolk og mor og far,
sier Terje.
Geir Morten Torgersen fra
Dalefjerdingen har wert
heldig A fA arbeid her etter A
ha gAtt arbeidsiedig en ]anC,
periode. Han trives godt i
firmaet og har vert der i
bortimot to Ar.
Daglig leder Arild LarØd
sier at bedriften gAr tilfredsstillende. Akkurat nA er de
inne i en iitt stilie periode da
de blant annet venter pA
deler, men Larød regner
med at det vii rette seg om
kort tid.
De far stadig henvendeiser
fra arbeidskontoret om inntak av flere folk, men kapasitet til fler enn de 12 som i
dag arbeider der er det ikke.

Privattelefoner:
Redaktor Lisbeth Wilie 02/52 39 09
Journalist Anne-Grete Lossius 92 62 76
Annonsekontakter:
Ella Wenli 92 63 39
Olav Olafsson 92 84 01

Annonsepriser fra 1.7.90:
1. side pr. mm. kr. 6,00
Aim. plass pr. mm. kr. 3,00
lnnlev. frist:
Rubrikkann.: mandag kI. 12.00
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
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Billedvev am Jolsens liv
Astrid Hoitop er nok kjent biant mange sambygdinger, spesielt for sine fine rosemalte
arbeider. Ved siden av A vre formingskerer pA
Mjr, bide vever og maler hun. Hennes siste
arbeid er dissé flotte biiiedvevene som omhandier Ragnhild Jøisens IN og historie.
Ragnhild Jølsen er født pA Ekeberg gArd i Ekebergdaien
.i 1875, og ble bare 33 Ar gammel.
Det første bildet av henne har 1-loltop kalt
Bamdommens hage. Hagen var Ragnhilds iekepiass som
barn. Planter og dyr var hennes venner, og hagen sto
etterhvert for Ragnhild som den tapte barndom med de
bAnd som knyttet henne We til foreidrene og wtten.
Tit høyre nederst pA bildet ser vi fyrstikkfabrikken
som hennes far bygde og som hadde over 300 ansatte.
Vi sec henne med dagboken som hun betrodde sine
innerste tanker.

"Sorte iaa Gan gaards huse" er neste bilde kalt.
Forelskelse - venting - hap og drømmer var det som fyite Ragnhilds liv i 13-14 Arsalderen. Etter falitten I
Ekebergdaien flyttet de til Kristiania (1889).
øverst til høyre pA bildet ser vi byen. Der gjorde hun
ferdig skolegangen og oppievde foreiskelser som aldri
vane.
I 1904, i harme over A forlate Ekeberg skrev hun
Rikke Gan. "Sorte laa Gan gaards huse med sit sØvnige
ekko', begynner romanen med.

Dette teppet er kalt Lengsel, og silk ser Astrid Hoitop
Ragnhiids siste dr. Hun drar til Italia, noe som gjenspeiicr seg Øverst tit høyre pA bildet. Hun treffer Dorberg,
innvevd I hennes hodepiagg. Han blir ved hennes side tit
hun dØr i 1908.
Holtop har tatt med valmuen i to av teppene, for I
1896 skriver Jøisen: —Jeg fandt en biomst i dag, den viide, sanseberusende kjrlighetsblomst, og hun fortsetter,
—men da vii jeg stige ud av verden med min vaimue i
haanden - og den vii fore meg vidt ud efter solens strAler
og dybt ned I det mØrkeste mørke.

Siste nytt fra boli0ronten'.
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ANNE-GRETE LOSSIUS

Service til
alle I Enebakk
Vi henter, leverer, láner deg gjerne en annen bil
(kr 100/døgn ex. bensin) og reparerer din bit raskt og rimeHg med kvalitet.
TIf. 09-92 44 14. - 09-9245 65

OL'"NOTTERBECK

Nylende Borettslag, Ytre Enebakk
Borettslaget er organisert I tre husrekker rundt et tun. Noen av
leilighetene har utsikt over Vâgvannet.
Boligene ligger I et barnevennlig miljo og med
sentral beliggenhet I forhold til Oslo.
Vi har fortsatt noen 3 roms leiligheter for salg.
%
Er du pA boligjakt eller bare har lyst til A Se, er du
velkom men til visning denne helgen.
GUNSTIG FINANSIERING.
VISNING sondag 18. november fra
kI. 13-15.
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