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Ungdomskiubben
I gang
Ungdomsklubben i Kirkebygda er i full gang
igjen etter bortimot ett ár
med full stans. Entusiastiske ungdommer i
klubbstyret hâper etterhvert pa tilskudd til det
mest nødvendige. Lederen i klubbstyret, Anne
Hilde Gundersen, sier at
hun er svrt overrasket
over den gode responsen.
SISTE

Stromprisene ikke opp
Ti! tross for at fy!ket Øker sine strømpriser
med 6 prosent, blir det ingen Økning av

strømprisene i Enebakk til neste hr. Tvert
imot skal man nh selge strøm phi tilbud.
SIDE 4

I

Reaksjon
pa skolebudsjettet
Forslaget til skolebudsjett for neste àr møter
kraftige reaksjoner, bade
fra foreidre og lrere.
Reaksjonene munner Ut
at kommunepolitikerne
ma forandre ràdmann
Halvorsens
Bjorn
forslag.
SIDE 5

Hytte
innbrudd
I Ytre
I helgen ble det oppdaget innbrudd i en hytte i
Ràken i Ytre. Enebakk.
Hytta har ikke vert i
bruk den senere tid, og
det er enná ikke klart
hva tyvene har tatt med
seg.

B ilfunn
ved Vãg
Enebakk lensmannskontor melder om funn av
en bil pa Kvrnstua ved
Vâg i Ytre Enebakk. Bilen var en WV boble,
stjâlet i Son.

Grunn til
a vere
fornoyd
LØrdagens festforestilling i Mjrhallen var
kulturdagenes høydepunkt, og kulturjef Per
Sandvik (bildet) har
grunn til a vare fornøyd. Omkring 500
mennesker hadde funnet veien til Mjrhallen og fikk en opplevelsesrik kveld. Mer
om kulturdagene pa

—Det er størst etterspørsel etter eneboliger, sier meglerassistent Unni Tryti i Tryti Eiendomsmegling i Ytre Enebakk.

Bunnen ikke nàdd
pa eiendomsmarkedet
Boligprisene er falt med 25-30 pst Tomannsboliger og rekkehus i
i Enebakk siden 1988. Og bunnen 650.000 kroners—k!assen gãr leter ikke nâdd. Forst 1 1992 snur test unna 1 et tregt marked.
trenden, sier meglerassistent Unni Førstegangskjøpere bør kjøpe nh
Tryti I Tryti Eiendomsmegling sier Unni Tryti.
A/S I Ytre Enebakk.
SIDE 3
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Synnove Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken
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Ingen okning I stromm
prisene I Enebakk i•91
Det blir ingen Øking I neste firs strømpriser. Snarere
tvert imot. Na skal strømmen pa tilbud. Til tross for
—Prisene Are ligger høyt fra
for av, sier elverksjef Jan
Floberghagen, som svar pA
spørsmAl om hvordan EEV kan
unngA A øke prisene.—Vi finner
helier ingen store investerings-

poster pA neste Ars budsjett. Det
bidrar til at vi kan holde prisene
pA samme nivA som i Ar og det
er vi meget stolte av, sier Jan
Floberghagen til Vignett.
Kundene har ogsA flere goder

at fylket Øker sine el-priser med 6 % fra neste ar, forblir prisene I Enebakk de samme.
i vente. Snart vii EEV gA ut
med en billigere tariff basert pA
oppvarming. Det man bruker av
kw/t utover de første 12000, fAr
man Ca. 13 ore billigere. Men at
dette legger opp til overforbruk
er ikke Floberghagen enig i.

Egenandel
I hjemmem
syke.
plelen

Potten til innkjøp av
1arebOker neste ãr vii bli
den samme som ãrets,
eller noe lavere, om râdmannens forsiag til budsjett blir stãende.
Skolestyret hadde
pfipiusset budsjettet med
200 000 kroner som
skulie gâ til Styrking av
bøker ved ungdomsskolene, noe som rãdmannen ikke har funnet
piass til.

75 000 I egenandeier?
I de borgerliges forsiag til neste
Ars Statsbudsjett er det Apnet
for A ta betalt for hjemmesykepleie. Dette strAet har
Halvorsen grepet fatt i, og lagt
inn en pAplusning pA inntektssiden i budsjettet til hjemmesykepieien med 75 000 kroner.
Gjennomsnittiig i Aret er det
rundt 85 personer som fAr nyte
godt av kommunens tilbud om
hjemrnesykepleie.

Râdmann Bjorn Halvorsen
sier at han har redusert de
stØrre postene der det har latt
seg gjøre pA alle omrAder,
men det er opp til etatene
selv A omdisponere innen
eget budsjett.

Staten avgjør
Leder av avdeiingen, Sylvi
Akselsen, ønsker ikke per i dag
A si noe om hvordan dette vii
slA Ut, da hun enda ikke har sett
budsjettforslaget.
Men foreløbig er ingen ting
kiarlagt fra statlig hold enda, og
for det blir gitt kiarsignal derfra
kan ikke kommunen ta betalt
for slike tjenester.

Bruke av lønnsbudsjettet?

Katekismen her er yel en god illustrasjon pa boksituasjonen ved bygdas skoler lkke alle ltvrebøkene er like gamle som denne, men vi nerflier oss.

Halvorsen har foreslAtt A redusere bemanningen pA skolene
fra neste hØst. —Hvis etaten seiv
kiarer A redusere bemanningen,
og dermed lønnsutgiftene med
halvannen stilling første halvAr
sA kan disse midlene disponeres
til andre formAl, sier rAdmannen.

Bedt om det dobbelte

L Annonser leses av folk flest
Vi stØtter

mest pA dette tilbudet. Men,
dette er en fleksitariff som Øker
dersom det blir underskudd pA
strøm igjen, avslutter eiverksjef
Floberghagen.
LISBETH WILLE

Miondre til
skolebokerl,

BAde fantasi og kløkt har rAdmann Bjorn Halvorsen benyttet
for A fA neste Ars budsjett I
balanse. Hjemmesykepleien
blir heller ikke uberørt.

ANNE-GRETE LOSSIUS

—Det vi gjør er A oppfordre folk
om A bruke strøm istedenfor
oIje, sier Floberghagen. —Strom
er miljømessig bedre, og i disse
tider ogsA et billigere alternativ
enn olje. Det er de som fyrer
med olje I dag, som vii gavne

- Prisene vàre ligger hØytfrafØr
av, sier elverksjef Jan Floberghagen.

U'Peft

Ungdomsskolene har dokumentert behov for lremateriell pA
rundt 400 000 kroner i tillegg
til den sum de i dag har til
rAdighet.
Skolestyret hadde

ikke funnet plass i budsjettet til
mer enn halvparten av behovet.
NA spøker det ogsA for den styrkingen.

Styrking uansett?
Pedagogisk rAdgiver Roar
Paulsrud antar at skolestyret mA
ta opp budsjettet til ny behandstilling til budsjettforslaget.
—En styrking av 1remateriell
spesielt ved ungdomsskolene
mA vi fA til uansett hva som blir
resultatet av kommunestyrets
budsjettbehandling,
sier
Paulsrud.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Flyktningem
stopp
Fra neste Ar av har rAdmann
Halvorsen foreslAtt stopp for
mottak av flere flyktninger.
Dette med bakgrunn I lavere
overføringer fra Staten og den
betydelige hjelp som kommunens flyktninger har behov for.
De aller fieste er arbeidsiedige
og stiller i tillegg bakerst i
ledighetskøen. Mange har ogsA
stort behov for legehjelp. —Vi
mA sørge for at flyktningene
som er her fAr den hjelp de
trenger for vi tar imot nye, sier
helse- og sosialsjef Inger
Haagaas.

Enebakk HageIac
STIFTET 13. MAI 1975

gjørdu?

Boli, prisene bar fait 30 P st§
•buñnen er enna ikke nádd
En bolig du betalte en million for i 1988, fir du 700-750.000 kroner for i Enebakk i dag. Men bunnen er ennâ ikke nãdd. Forst i
—Husprisene i Enebakk har
falt mellom 25 og 30 prosent
fra 1988 og frem til i dag, forteller meglerassistent Unni
Tryti
i
Tryti
Eiendomsmegling A/S. Firma
holder til i Vâglia og Unni
Tryti har god oversikt over
markedet i Ytre Enebakk.
—Og nedgangen skyldes?
—Folk er mer avventende med

kjøpe enn tidligere. I grove
trekk skyldes dette at de reelle
bokostnadene (et begrep hvor
realrente, samlet skattefordel,
verdiutvikling og vedlikehold
er med) har hatt en meget
bratt økning. Dette igjen fører
til at folk ikke hopper pA sA
store Ian som tidligere, dermed gâr salget tregt og prisene
synker, sier Unni Tryti.

1992 snur boligmarkedet, mener Unni Tryti i meglerfirmaet
Tryti I Ytre Enebakk.

Treg omsetning
Da Tryti Eiendomsmegling
startet i -88 omsatte Unni
Tryti 17 boliger i løpet av det
første halve âret. I hele fjor
omsatte hun 10 boliger, men
hadde oppdrag pA langt over
20. I Ar har det wert en liten
oppsving men, Unni Tryti er
ikke enig med de som hevder
at fallet i boligpriserie har

stanset. —I følge en eiendomsprognose Den norske Bank
har utført, vil ikke prisene Øke
for I siste kvartal av 1992, forteller Unni Tryti.
—Hvordan forholder utviklingen seg for de ulike boligtypene?
—Tomannsboligere og rekkehus i 650.000 kronersklassen
er den typen som gAr lettest

unna. Det er ogsA stor interesse for spesielle ting som
fine,store boliger. Mens den
stØrste etterspørselen er likevel etter eneboliger.
Unni Tryti gir følgende rAd:
Førstegangskjøpere bør kjøpe
nA. A bygge lØnner seg ikke i
i dag. Folk flest bør ikke kjøpe for de bar solgt.
LISBETH WILLE

-For ye "bør"
I milioplanen
—Miljøvernplanen er et
bra dokument, og jeg er
veldig fornøyd over at
kommunen har kommet
sã langt, sier Tom Nilsen
(SV). Men belt fornøyd
med utkastet til planen
er Nilsen og SV ikke.
—Eget hovedutvalg for
miljø er utelatt, og det er
for mange "bør-formuleringer" sier Nilsen.
Miljøvemplanen blir mandag
behandlet for andre gang av
kommunestyret da planen sist
mAtte utsettes fordi SVs Tom
Nilsen la fram en hel 'bok" om
punkter han ønsket sterkere formulert, eller tilført.

Hovedutvalg for miljø
Tidligere har We SV, Ap og
miljøvern- og friluftsnemnda
pApekt behovet for opprettelse
av eget hovedutvalg for muljøvern. Dette er ikke innarbeidet i
den foreslAtte miljøvernplanen,
noe som Nilsen beklager sterkt.

Vannforurensing
SV foreslAr at alle gArdbruke
re innen -91 skal ha lagt planer
for investering i redusert forurensing. Tiltakene ønkes iverksatt innen -95.
Forbud mot høstpløying og
innføring av buffersoner mellom vassdrag og jorder er ogsA

Vi stØtter

blant forslagene fra SV.

Jordbruket kommet langt
Jordbrukssjef Anders Lein ved
Enebakk Landbrukskontor forteller at kartlegging av forurensing fra gArdene i kommunen er
godt i gang. —Alle gArder som
bar husdyr er ferdig registrerte,
og pA de aller fleste av de Øvrige gArdene er kartlegging og
planer over tiltak godt igang,
sier Lein.
Landbrukskontoret registrerer mangler og lekkasjer spesielt av gjødselkjellere, siloer og
melkerom. I tillegg arbeides det
med opplysning og veiledning
om riktig pløying og gjødsling.
—Forbud mot høstpløying kan
ikke pAlegges av kommunen.
Dette mA i sA fall komme fra
sentrale myndigheter. Hvis
pløying kun pA vAren skulle bli
innført, vil det gA hardt ut over
avlingene I kommunen, ifølge
Lein.
Landbruket her er kommet
godt igang med tiltak ogsA pA
dette omrAdet, og Lein er av
den oppfatning at man kommer
lengre med opplysning og veiledning enn med tvang.

Kollektiv - ikke bil
—En kollektivtrafikkplan er viktig A fA utarbeidet I løpet av -91,
og parkeringsplasser hører ikke
med i en miljøvernplan, sier
Nilsen. Han mener ogsA at
kommunen er lite konkret nAr

det gjelder samarbeid med
andre kommuner om kildesortering av søppel. —Vi kan ikke
gang pA gang se an hva de
andre kommunene gjØr fØr vi
selv tar stilling til ting. sier SVs
primus motor. Tom Nilsen.

Hovedutvalg ingen løsning
Kommuneplanlegger
Karl
Elisabeth Morbech kan ikke se
at et eget hovedutvalg for miljø
air noen bedre løsning enn den
som i dag praktiseres.
—Miljøvernarbeid er svert mye
tverrsektorelt samarbeid, og det
er derfor gunstig at kommuneplanutvalget som politisk
organ bar denne funksjonen,
sier Morbech.
Hun er ogsA av den oppfatfling at forslaget om utarbeiding
av en kollektivtrafikkplan allerede I -91 er lite realistisk
spesielt pA grunn av den korte
tiden som gjenstAr.
Kommuneplanleggeren
mener det er riktig at parkeringsplasser ogsA omhandles I
planen. —Hensikten med A
bevare natur mA vel vre at
mennesker skal kunne oppleve
naturen, og vern av Iandskap og
natur mA anses A ha liten verdi
dersom ingen skal kunne oppleye den, sier Morbech.
PA mandagens kommunestyremøte blir planen mest sannsynlig endelig vedtatt.

—Mifjøvernplanen er SVs hjerteha,-n, sier Tom Nilsen, og legger (ii
at han er godtfornøyd med dokumentet, trass en del mangler.

Nylende Borettslag
We Enebakk
Borettslaget er organisert i tre husrekker rundt et
tun. Noen av leilighetene har utsikt over Vágvannet.
Boligene ligger I barnevennhig miljo og med sentral
beliggenhet i forhold til Oslo.
VI HAR FORTSATT LEDIGE 3-ROMS LEILIGHETER FOR SALG,
ER DU PA BOLIGJAKT, ER DU VELKOMMEN TIL
VISNING.
VISNING SØNDAG 25. NOVEMBER KL. 13-15.
Grevlingv. 1
2014 Blystadlia
TIf. 06/83 82 20

RIingen
Boligbyggelag
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Sanitetsforeningene
iEnebakk

Dalefjerdingen - Kirkebygden - Vikskroken - Ytre Enebakk.

...

gjørdu?

4

TRI'F
IIU It!(!II 1.111

Julebordet er i regi av lekarringen, som oppfordrer de som kjører om A ta med andre eldre i
nrheten.

Gratulerer
.........

Takk
Enaus Ønsker A rette en takk til
alle de som bidro til at resultatet
fra Arets hØstbasar pA Emaus ble
23. 175.00 boner.

Stiller Ut
.........
Barneskolen I Ytre
Henrik

Gunnleik

hei storebror Henrik Eide blir 13
Ar den 24. november. Gratuleres
av ' smâgnagerne', mamma og
pappa.

Var eneste hane i kurven gratuleres med dagen den 23. november, fra hØnseflokken.

prostituert forandrer pikens liv,
og etterhvert fAr mer enn en
vennskapelig sans for henne.
Dette er 1990-Aras utgave av
eventyret om prinsen og fattigjenta. En romantisk drØm som
heves opp til en virkelig hyggehg familieopplevelse av to velhovedrolleinnehavere
valgte
med bØttevis av sjarm.

Vi motes
........

Ragnhild ButenschØn vii motta
kuiturprisen i aulaen pa Mfter
U.S: fredag.

Kunstauksjon
LØrdag avvikles den store kunstauksjonen i herredstyresalen.
Blant bildene som auksjoneres
bort er kunstverk av Erling Enger, Olav Thune, Lars Fumes og
flere. Kveldens auksjonarius er
Hans Butenschøn og inntektene
gAs til PrestegArden kunstsenter.

LØrdag og sØndag vil 8 jenter
fra Ytre Enebakk holde en hobbyutstilling i musikkrommet pA
Ytre Enebakk. Jentene stiller Ut
porseleensmaling, kurvmaling,
lappeteknikk, som, barneklr og
mye mer. Alle er velkommen.

Pa konsert
.........

Julemesse

Httkon og Ragnhild

Karianne
skolejenta var, som fyller 7 âr
den 22. november gratuleres av
Randi, mamma og pappa.

Hãkon Augestad gratuleres med
30 ãrsdagen den 21. november
og Ragnhild med dagen den 27.
november.
Hilsen Bent SikkerbØl.

Vi gifter oss
Vi gifter oss Iørdag den 24. november. Lene Strømsborg og
Per Guibrand Solli.
Vielsen foregar i Enebakk kirke.
Adresse for dagen: Nosa

Pa kino

Basar

pa

misjonshuset

OgsA i Ar har flittige hender vrt
i aktivitet og laget mye fint,
bAde til nytte og pynt. Dette kan
man ifs en smakebit pA dersom
man legger turen om VAgliveien
7, fredag eller lørdag. Der holder nemlig misjonshuset basar.
Det blir et stort basarbord med
mange fine gevinster og "fiskedam, med smAgevinster og fiskelykke hver gang. Det blir saig
av bØker og kassetter, mye pent
hAndarbeide, julepynt mm.De vii
ogsA støtte flyktningene i Hong
Kong ved A selge en del av deres
arbeid.

........

Det blir ogsA et loppebord og
man tar gjerne imot lopper, men
ikke klr.
ELI MED PA PET STORE NORSKE FILMEVENTYRET!

RE(1
MIS VEIVISEREN° (SIP

Inga Lill
Gratuleres med 19- 5.rsdagen
som var i gãr den 22. november.
Hilsen familien og gode venner.

Henrik
Vi gratulerer Henrik Eide med
13 ârsdagen den 24. november.
Hilsen Vibekke og Jeanette

Denne uken venter Flateby kino
storinnrykk!
Barnefilmen som vises er den
populre Ivo Caprino filmen
FLAKLYPA GRAND PRIX. Vi
ber publikum notere seg visningstidspunktet.
Som lovet tidligere viser vi nA
nok en storfilrn fra tearnet bak
Veiviseren, HAKON HAKONSEN. Mange har kanskje lest
Faick-Ytter's bok som i korte
trekk spinner pa HAkons eventyr
som fØrstereisgutt pa en norsk
seilskute i 1850. Han kommer
Ut for vâpensmuglere og pirater,
strander pA en ode sydhavsøy og
mA bruke kløkt og styrke for a
overleve. Her er ville dyr, skjulte skatter, truende innfØdte; kort
sagt alt som hører med i en kiassisk fortelling av dette slaget.
PRETTY WOMAN vises med
Richard Gere og Julia Roberts.
Gere er en forretningsmann som
etter et tilfeldig mote med en

Fredag er det Apent hele dagen
og pA formiddaen vii det holdes andakt av Asny og Bjarne
Solberg. Om kvelden blir det
samling igjen og da blir bamekoret og Kristin Helland med.
Lørdag er det ogsA Apent hele
dagen, med avsIutningssamvr
om ettermiddagen der Kari Ljønes og Ytre Enebakk Misjonkor
deltar. Det blir kafeteria begge
dagene og alle Ønskes hjertlig
velkommen innom misjonshuset!

Kulturprisen
Fredag kveld blir det utdeling av
kulturprisen i aulaen pA Mjr
ungdomsskole. Som kjent gikk
prisen i Ar til billedkunstnerenRagnhild Butenschøn, som fremdeles er aktiv i sitt 72. Ar. Det vii
bli aniedning til A høre Ragnhild
ButenschØn denne kvelden, som
vil gi et lysbildekAseri. Det vil
videre bli underholdning av Gry
Adolfsen og Enebakk blandakor,
Foten Swingbryggeri og Rallaren.

Enebakk skolemusikk-korps arrangerer julemesse lørdag pA
Enebakk ungdomsskole. Masse
flotte hjemmelagde julesaker er
A fA kjøpt; julestjerner og Askimnisser. Messen Apner klokken 10:00.

Det blir gjensyn med sØstrene
Gaathaug pa krokvelden torsdag.

Krokveld
Torsdag byr søstrene Gaathaug,
og Rune Braxfoss pA krokveld pA
pizzerian pA Flateby, hvor det
serveres en smaksprøve pA Gathaug-søstrenes fiske minicabaret. Trekkspillgruppa Frisk Luft
spiller til dans.

Kjell Huseby gjester
Mari Kirke
Fredag 30. november vil Kjell
Huseby gjeste Mari kirke og skal
vitro en omtale Dagbladet hadde
om Kjell Huseby tidligere i host,
kan denne kvelden vre verdt et
besøk.For 20 Ar siden levde Kjell
Huseby i et narkohelvete i storbyen. To ganger prøvde han A
gjøre det slutt. Første gangen var
pA julaften i 1966. Han hadde
lagt seg pA en benk i slottsparken
og ble funnet av en slumsØster.
Da var han bAde nediset og nedsnødd. Kroppstemperaturen var sA
lay at han egentlig skulle vrt
død.
I dag, snart 20 Ar etter han kom
Ut av rusheivete er Kjell Huseby
og kona Marit bestyrere pA StorAsli i Evangeliesenteret i Dalen i
Telemark hvor beboerne pA er alkohohikere, narkomane eller begge deler. De fleste er enten forkastet eller oppgitt av ekspertisen. Men ingen ting er hApløst
skal vitro Kjell Huseby. Selv er
han et levende bevis pA dette.
Hele fire ganger has han vunnet
Oslo maraton.

Juiebord
SØndag 2. desember inviteres
alle pensjonister til julebord pA
Ignarbakke. Det vii bli ordnet
med skyss, sA ring Anne Manit
Ralger om du trenger det.

Kirkene
25. november 1990
11:00 Enebakk kirke v/
øvstegárd. Nattverd.
11:00 Mari kirke v/
Heigheim . Nattverd

Torsdag 22. 11
V)18:30 HAkon HAkonsen
U)20:30 Pretty Woman
Lørdag 24.11
B)15:00 FlAklypa Grand Prix
Sdndag 25.11
B) 14:30 FlAklypa Grand Prix
U) 16:30 HAkon HAkonssen
U) 18:30 HAkon HAkonssen
U) 20:30 Pretty Woman
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Hvilken skole
far vi i Enebakk?
RAdmannens forsiag til budsjett
for 1991 vii for skoiesektoren
fore til drastiske nedskjringer
om det blir vedtatt. Antail
irerstiiiinger i kommunen
foreslAs redusert til 12, og Ytre
Enebakk skole sorn den strste,
vii mAtte ta en stor del av denne
reduksjonen. Etter det vi har
kunnet regne Ut, vii forsiagene
til reduksjon utgjøre fern
stillinger ved denne skolen.
Norsk Lreriags kiubb ved Ytre
Enebakk skole vii spesielt peke
ph følgende i rAdmannens budsjettforslag og hvilke konsekvenser disse vii fA.
—Vikarordningen ved skolen,
som innebrer at alt fravr
inntii 14 dager dekkes opp med
skoiens egne irere, foreslAs
redusert sA mye at heie ordningen stAr i fare for A mAtte forsvinne. Timene til vikarmodeilen
brukes fuiit Ut til undervisning
ogsA dersom det ikke er fravr.
Ved bruk av tilfeidige vikarer
blir undervisningen dAriigere,
hvis det da i det heie tatt er
muiig A skaffe vikarer.
—Ytteriigere ire stillinger som i
dag brukes til hjelpe /stØtteundervisning foreslAs fjernet.
Dette vii i første rekke ramme
de elevene som trenger litt hjeip
for A føige med.
—PA to klassetrinn ved Ytre
Enebakk skole blir det sammenslAing av kiaser. Eiev-taiiet i
disse kiassene vii da komme
opp mot maksimumsgrensen ph
28. Dette reduserer absoiutt

ikke behovet for hjeipe/ stØtteundervisning.
—M-87-timen er tid som i dag
brukes til skoieutvikling og
pAlagt utarbeiding av iokaie
hererpianer foreslAs fjernet. En
del av intensjonen med den nye
mønserpianen, faller derved
bort.
—For A ivareta materieli og
utstyr i enkelte fag har kommunen ansatt samlingsstyrere.
Disse utfører en viktig jobb for
skolen og er billige for kommunen. En stor del av disse stiiligene foreslAs fjernet.

Ja, 0k lonningene
ogskjr ned pa
sykehjemmet
0

-Det er til syvende og 51st ailtid
elevene reduksjonen gdr Ut
over, si er Paul Arne SØrJjord.

—Ytre Enebakk skole brukes
ikke bare som skole. Den er
ogsA samfunnshus/kulturhus i
bygda.For A ivareta kommunens
eiendom, har kommunen ansatt
tilsynsvakt. Denne ordningen
foreslAs fjemet.
—Fritt skoiematerieli er foreslAtt
redusert med 190.000 kroner i
kommunen. Dette utgjør ca.
kroner 200 pr dcv og vii selvsagt fore til reduksjon i det tiibudet skolen kan gi.

staten og er penger som er
beregnet nettopp ph disse gruppene. Det rimer da dAriig at skoiesektoren mA bre den alt
vesentiige
delen
av
nedskjteringene i kommunen,
samtidig som andre etater har
minimal nedskjring eller til og
med økning. En slik prioritering
kan ogsA vise seg dyr i lengden.
Det er billigere A forebygge, enn
A reparere.

Aile disse nedskjringene vii
fA store konsekvenser for skolen. SeIv om skolen ikke umidelbart kan sammenlignes med
det øvrige nringsiiv, fAr vi
ogsA her det vi betaler for. Det
er til syvende og sist ailtid
elevene reduksjonen gAr Ut over.
En stor andei av Enebakk
kommunes befoikning bestAr av
barn og unge. Dette gi seg
utsiag i større overføringer fra

Vi har de senere Arene føit at
Enebakk-poiitikerne har ønsket
en bedre skole og har prioritert
deretter. Ytre Enebakk skole
hAper poiitikeme fortsatt vii satse ph skolen og dermed foreta
en annen prioritering cnn rAd
mannen.
For kererlagets kiubb i Ytre
Enebakk, Paul Arne Sørfjord.

Na ma det reageres
RAdmannen i Enebakk har nA
iagt fram budsjettet for -91. Av
iokalpressen kan vi se at det
skal kuttes ned med 12
hererstillinger fra neste skoleAr,
at hereboksituasjonen ikke
bedres og at flere mindre,
enkeitstAende tiitak foreslAs
redusert.
Som foreidre has vi fryktet at
en reduksjon i skoietiibudet var
i vente. Men slike dimensjoner
hadde vi ikke ventet oss.
Vi har iyttet til fagre iøfter fra
politikeme som har lovet en
fortsatt satsing ph skoleverket i
Enebakk. Seinest i vAr bie det
bevilget ekstra midler til A
oppretthoide klassedeiing. Vi
har stolt ph at det ligger viije og
forstAeise bak de vedtak som er
fattet av kommunestyret, og at
man ønsket A trygge barns skolemiljø.

Hva blir konsekvensen av
rAdmannens budsjettforslag for
enebakkskolen i 1991? For Ytre
Enebakk skole, som vi representerer, vii dette innebere en
reduksjon ph fern hererstiilinger. Rent konkret vii dette medfore. sanimenslAing av 3. og 4.
klasse fra høsten av og kraftig
reduksjon av sosiaipedagogiske
hjeipetiltak og spesiaiundervisning. I tiiiegg vii heremes
rnuiighet til planiegging og
samarbeid om undervisning bli
sterkt redusert. Ytre Enebakk
skole vii vre den skolen sorn
blir sterkest rammet av
nedskjringene.
Vi mA siA ring orn den oppvoksende slekt. Sorn foreidre
kan vi ikke sine stilie og se ph
den forringelse av skoletilbudet
som nA er i ferd med A skje.
Dersom budsjettet blir vedtatt

Vi stØtterV 11119neft

slik som foresiAtt aner vi konturene av en ny skoiesituasjon
preget av offentlig fattigdom,
hvor undervisningskvaliteten
forringes og hvor de svake
elevene blir den tapende part.
1991-budsjettet kan vre det
første skritt i retning av en slik
utvikiing, og som foreidre mA
ogsA vi vise ansvar ved A kjempe for A opprettholde et forsvarhg skoietilbud for vAre barn.
Saken er for viktig til at vi
kan sitte stilie ph sidelinja og
vente ph resuitatet, og vi oppfordrer aile foreidre til A arbeide for denne saken fram mot
komrnunestyrebehandiingen 17.
desember.

FAU ved Y.E. skole
Mona Farago, leder

Ledeme i Enebakk kornmune
tjener for dArhig, stAr det A
lese i lokalavisene, samtidig
som Arets budsjettforslag legges frem.
Adrninistrasjonsutvaiget i
Enebakk har hatt saken til
behandling og gitt personalkontoret i oppdrag A utarbeide muiige løsninger ph oppgradering av ledemes ionfinger, og personaisjef Jan
Ryste har i sin betraktning
brukt store bokstaver for A
forkiare sarnmenhengen mellom iederrekruttering, iedernes motivasjon og ledemes
flukt fra kommunen. NA
foreiigger den overraskende
k on k U s Ofld n
Lederlønningene og i serdeieshet rAdmannens lØnn mA
heves! Dette skal visstnok ha
med kommunens anstendighet A gjøre. Og Anne Stanger
( Kr.f.) presiserer at det er
direkte uanstendig at rAdmannen har tiisvarende iønn
som en etatsjef (i.trinn 33)
Ja, vi har engstet oss lenge.
-Budsjettoverskridelser og
rot I flere etater mA rimehigvis kunne tilskrives ledemes
mangel ph motivasjon. Vi
kan rett og slett ikke forvente
at de skal gidde A gJøre en
ordentlig jobb, med en sA
uanstendig, dArlig lønn.
Takket vre personalsjefen
og Anne Stanger kan vi nA se
alt i et nyu, forkiareisens hys.
Selvfølgelig ser vi dette i den
tidligere nevnte sanimenheng med kommunens lederrekrutteringsproblem. Dette
har vi hatt stor forstAelse forienge. PA den annen side er
det lite, for ikke A si for sent
A gjøre noe med dette problemet nA, i og med at samtiige
stillinger Jo alierede er
besatt.
Desto viktigere A heve iønningene! Hviike mirakler vii
ikke dette avstedkornme i
"teknisk?" og I "helse og
sosial?" En sprudlende ordfører flankert av en dyna-

misk rAdmann i en personal-.
politisk idyll, hvor personalsjefen selv er butt tilgodesett
med et lite Iønnstrinn! Og
Anne Stanger med sin sikre
sans for rang og anstendighet
ivrig applauderer ph sidelinjen...
Vi aner perspektiver langt
videre cnn noe tidligere
kommunale
avholdte
visjonsserninar eller ide-dugnad har kunnet trekke.
Utifra kommunens Økonomiske situasjon forøvrig, gir
vi forsiaget om økte iønninger Or fulle støue. Det synes
faktisk som den eneste riktige A gjøre hvis kommunebudsjettet igjen skal kunne
komme i balanse. Og vi er
fristet til A spørre: Har vi rAd
til A la were?
Vi tor ikke engang A terike
ph konsekvensene dette kunne fA, hvis lØnnsØkningene
skuhle utebii. Men, -personaisjefen frernholder selv
iederflukt som et reelt alternativ.
Vi skjelver bare ved tanken.
For hvem vii ha en skarve
lederjobb I iønnstrinn 33 slik
arbeidsmarkedet er nA om
dagen? Og hvilken tilfeidig
vaigt politiker gidder vel A
bekie et ordfØrerverv som
kaster sA lite av seg? Bare
tanken ph kanskje A ende opp
med ikke A ha en ordfører i
full stilling med rAdmannsiønn synes heit uutholdeiig.
Nei, kjre pohitikere! Ta
fomuften fatt og bevilg
ledeme de nødvendige
lønnstiilegg. Reduser om
nødvendig ytterhigere ph
matbudsjettet ph sykehjemmt. Her dreier det seg nemlig
om A prioritere rett!
A investere i de kommunahe ledernes motivasjon blir i
denne sammenhengen det viktigste!
Med hilsen,
en samfunnets støtte

Som det svingte!
Jeg var ph rockekonsert i
Mjrhailen, jeg. Det var en
opplevelse det. Se sA mye fin
ungdom og sA mye fin
musikk. Shik som de kan
spilie og bruke instrurnentene og synge.
Da svinger det i en, selv orn
en er butt noen Ar da forstAr
dere. Jeg synes det mA forte!les da det er len A se bare
den negative siden ved ung-

dommen. Men nA er nA flertaliet god ungdom da.SA takk
for fin musikk. Dere mA ha
mange slike konserter sA vi
fAr høre dere og se dere. Og
jeg vil si til mine jevngamle:
gA ph rockekonsert, da fAr du
flOd Ut av livet da. Vi behØver ikke sitte der og mimre.
Jeg ber dere gA ph koserter
og høre ph ungdommen. Det
er flott A høre.
Bestemor

...

ENEBA KK IDRETTSFORENING
SKI • FOTBALL • HANDBALL • FRIIDRETTS TURN
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Disse har torelopig
stottet

KULTURDAGENE

Sprek 830

Halldis Moren Vesaas, et
varmt menneske og en
kjcerkommen gjest som ble
satt stor pris pa.

Harnmarö Kammerkör var en opplevelse d høre. Vakre kjwrlighetsviser blefrenzført med stor innievelse.

Kulturd genes
hoyd punkt*;P
Arrangementet som ble
avviklet I Mjarhallen
Iørdag vii nok bli stãende som kuiturdagenes
høydepunkt. En fuilsatt
sal fikk oppleve noe av.
det mest fremragende av
musikaiske oppleveiser
bade fra fra Hammarö
og Enebakk.

4 I?nebakkrntene
Darre-Hanssen
nebakk
egnskapskontor a/s
RORLEGGER FIRMA

Rundt 500 mennesker hadde
funnet veien til MjrhalIen, og
de fikk oppleve noe av det beste av musikaiske krefter i bygda. I tillegg opptrAdte gjester
fra vAr vennskapskommune
Hammarö, noe som ogsA var
var en stor opplevelse.

ERIN KJELQRD
1,1,10.,: (01.1924639
MobjItlIon: 094-27 522

61130. OG TOMMERMESTER

IE'

1

Per-Erik østlie as
4041740070000.90.09924340

Samarbeid over grenser
Enebakk Blandakor fikk den
store xre A Apne kvelden, og
nydelig ]At det. Helt utrolig at
koret kun har vrt i sving et
halvt Ar. Men sA har koret ogsA
en meget dyktig dirigent,
Wenche Hallan fra Relingen.

Enebakk Handel . Hândve,b 09 InduslijIorening EKE!
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Den etterhvert sA kjente toradergruppa, Rallern tro til med
livate toner, og Enebakk
Trekkspillklubb var ikke dArligere. SA gikk det slag i slag
med Leikaringen Ignar og trekkspillklubben Frisk Luft.

0- thorvaidsen
fi7

.

fiE4

zJt aczama iJ ic

sparebanken
Kultursjef Per Sandvik hadde nok
en stri torn meiis det sto pa soni
verst. Her en sliten, men fornøvd
mann tar vi ikke lzeltfei!.

Første Økt ble avsluttet med
.n konsert fremført i fellesskap
av Hammaro Kammerkör og
Enebakk Blandakor, og en opplevelse var det A se - og høre,

disse to korene som telte tilsammen rundt 70 korister.

KjrIighetsviser
Andre Økt var avsatt til vAre
svenske gjester. Hammarö
Kammerkör med kordirigent
Karin WikstrØm, tro til med
flere nydelige kjrlighetsviser.
PA reportuaret sto ogsA viser av
Evert Taube, for ifølge dirigenten sA blir det ingen skikkelig
konsert uten melodier av ham.
—Vi skal ogsA fremføre en
melodi som ikke direkte handler om kjmrlighet, fortalte
WikstrØm, —men om bananer,
og det er Jo ogsA godt. Og morsom var i hvert fall melodien!
Hammarö Folkdanslag viste
at de ikke var helt "ferske" pA
leikaringomrAdet de heller. En
"leik" som virkelig slo an var
en skikkelig "slosskamp" mellom to "gubber". BAde spark,
slag og ørefiker hørte med.

Vellykket arrangement
Og dans hørte med. Frisk Luft
og Enebakk Trekkspillklubb
fikk fart i folket, og dansegulvet ble flittig benyttet utover i
de smA timer.
Alt kiaffet sA det Ut til - et
meget vellykket arrangement
som kultursjef Per Sandvik og
sekretr Aslaug Tidemann skal
ha all xre av, og selvfølgelig
able de andre som gjorde sitt til
at enebakkinger og vAre svenske gjester fikk en opplevelsesrik kveld.

Kulturdagene favner over et
bredt spekter av tilbud, og
forfatterkveld hØrer ogsA
med. Mange var de som
hadde funnet veien til bilioteket for a høre den kjente
lyrikeren og forfatterinnen
Halldis Moren Vesaas lese
egne dikt og historier.
Den fullsatte salen i kommunes folkebibliotek fikk
oppleve et varmt og gripende menneske - og med en
stemme som ikke kan
beskrives men mA oppleves.
83 Ar har Halldis Moren
Vesaas rukket A bli, men det
hindret ikke at hun sto i bortimot en time og leste dikt
og fortalte historier fra barndommen og frem til i dag.

Debuterte 22 ãr gammel
I barndomshjemmet til
Vesaas var skriving en
naturlig del av hverdagen.
Hennes far var forfatter, og
hun selv begynte i tidlig
alder a skrive. 22 Ar var hun
da hun utga sin første diktsamling. Og den gikk ikke
upAaktet hen! Hun skrev
"dristige" kjrlighetsdikt,
noe som den gang var mannens privilegium. Og dessuten var det ikke vanlig at
kvinner utga dikt. —Jeg traff
en mannlig bekjent pA gaten
like etter at min fØrste diktsarnling var utgitt, og han
fortalte at han hadde butt sA
skuffet da han hørte at jeg
hadde utgitt en diktsamling,
fortalte Halldis Moren
Vesaas i en skøyeraktig
tone.
Og hun leste et par av de
"dristige" kjrlighetsdiktene
fra den gang, men hun
understreket at tilhØrerne
nok ville bli skuffet. Og
"skuffet" ble nok forsamlingen hvis noen hadde yentet seg A høre noe som var
"helt pA kanten. Men innholdet i diktene var nydelige, akkurat som Halldis selv
og som hun er mest kjent for
- dikt om medmenneskelige
forhold og humanisme.
Nydelige dikt og historier
som hennes mann, Tarjei
Vesaas, hadde skrevet ble
ogsA fremfØrt. - En riktig
kosekveld som mange satte
stor pris pA.
ANNE-GRETE LOSSIUS

ANNE-GRETE LOSSIUS

KULTURDAGENE

Meget imponert
Enebakk har etterhvert
etablert seg seg pa kartet
som en kunst og kulturkommune. At begrepet
ikke forsvinner med det
fØrste, fikk vi en manifestasjon pa under et
besøk pa barnekunst
utstiliingen, som denne
uken vii henge i bomberommet pa Mjar ungdomsskole.
—Jeg er meget imponert, sa den
allerde vel etablerte enebakkkunstneren Bjorn Christiansen,
etter en runde rundt om i lokalet. Han tok seg tid 61 A prate
med de unge kunstnerne, som
pA sin side fikk kritikk og velmente rAd med pA veien.
Det er i hovedsak akvareller
av elever fra 7. og 9. kiasse pA
Mjer ungdomsskole som preger veggene, mens ti Picasso inspirerte tegninger fra vAr
vennskapskommune Hammarö
setter en fargeglad prikk over
ien, i en ellers variert og imponerende utstilling.
Elevene pA Mjer ungdomsskole har selv hatt ansvaret We

Kunstneren BjØrn Christiansen gir Andre Svarthoel gode rdd

for bilder, planlegging, og for A
henge utstillingen. Som seg hør
og bør under Apninger, serverte
elevene bAde hjemmebakst og
forfriskninger.
—Det har vrt skikkelig goy A
jobbe med dette, sier en av
kunstneme, Inga Bruskeland,
hvis bilder pryder en hel vegg.
Hun fikk god kritikk av Bjorn
Christiansen og smiler som en

sol. —Jeg jobber mye for meg
selv, forteiler Inga og er mest
opptatt av katter og kattedyr.
Om jeg vii fortsette med kunst
er for tidlig A si, men morro er
det, sier Inga for hun igjen svirrer inn i folkemengden for A
smApludre om sA mangt.

Barnemonstring
Barnas mønstring under
kulturdagene var lagt til
samfunnshuset pA Flateby.
Sist torsdag var aktører fra
tre ulike bamegrupper i
ilden med sine ferdigheter.
Forst ute var Vik musikkskole med et utdrag fra Folk
og rØvere i Kardemomme
by. Et velkjent stykke for
bAde store og smA, og de
høstet stor applaus fra en
fullsatt sal.
Neste i ilden var Dynamis,
bamekoret som har sitt sete
hovedsaklig i Kirkebygda.
De fremførte et musikkstykke med et kristent budskap. Korets leder Ole
Dokkehaug fortaite at det
var hentet fra lignelsen om

den fortape sønn.
Flateby barnekor var de siste
aktØrene som skulle pA scenen. PA det annonserte
programmet sto oppført Den
store Revejakten, men koret
har fAtt bAde ny dirigent, og
en del nye medlemmer, slik
at de valgte A fremføre et
utdrag av sitt nye reportoar.
Forestillingen i ett viste at
ogsA blant den yngre generasjon er kulturlivet rikt. En
hyggelig kveld, godt gjennomkjørt av konfransier
Tove Øien.

ODDBJØRG KRISTIANSEN
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Harry Hoimsen tro ill med trekkspillet pd sykehjemmet lørdag.

Etter initiativ fra Erik
B. Ohr og Johanne
Heigheim bie det Iar
v
dannet en pãrørendeforening ved Enebakk
Alders- og Sykehjem.
Lørdag var det samling
pa sykehjemmet med
biøtkake og trekkspillmusikk.
PArørendeforeningen teller i
dag rundt 60 mediemmer.

Egen arrangementskomitee er
dannet bestAende av Marit
Engerhoim, Else Skaug, Thor
RAken, Arne Solli og Gunnar
Fjelistad.
Harry tro til
Foreningen skaffer selv underhoidning til de mAnedlige
sammenkomstene de arrangerer pA sykehjemmet.
Lørdag var det blant andre
Harry Hoimsen som tro til

med trekkspillet. Men foreningen har ogsA hatt besøk av
trekkspillgruppa Frisk Luft og
Enebakk
Trekkspillklubb.
Utlodning og bevertning borer
ogsA med.
Sammenkomstene pA sykehjemmet er med pA A styrke det
sosiale fellesskap, og det er et
populani tiltak pArørendeforeningen har satt I sving.
GUNNLEIK SEIERSTAD
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Lykke til!
Vi gleder oss sammen
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Stedet som skjulte seg bak forrige ukes "Kjent i
Enebakk" var survival games banen pa Durud i Ytre.
Her hadde mange tippet pa de ulike lekeplassene
rundt om I bygda, men blant de med riktig svar, fikk
disse hvert sitt lodd I pengelotteriet:
Johanne Svendsen, Kirkebygda
Margit Jordet, Ytre Enebakk
Kim Esbjug, Ytre Enebakk
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er, sâ
ring oss pa telefon 926004 innen tirsda klokken
12:00. De med riktige svar blir med oss i trekningen
av nye pengelodd.
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Losningen ma vre Vignett i hende
senest forstkommende
mandag kI. 12.
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Premie for forst uttrukne riktige losning:
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Vinner av sist ukes kryssord ble Rita Olsen fra
Fjellhamar. Hun far tilsendt fern Flax-lodd til en verdi ev 100 kroner. Vignett gratulerer.

Vinneren offentliggjores i neste utgave av Vignett.
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BARN HAR
RETT
TIL LIV OG HELSE
...SKOLEGANG OG UTVIKLING

TAKI(

LIPIDFORENINGEN

Takk
for all støtte og omtanke ved

holder kontaktmøte i
Ski Restaurant, Rotarysalen
TIRSDAG 27.11,90 kl. 19.00.
Enkel servering.

AIfs bortgang.
Borghild, Torunn og Tore mlfam.

...BESKVTTELSE OG OMSORG

Vnr med pa a gi barn som lider urett
en hedre hverdag og en tryggere
tramtid. 811 REDO BARNA-FADDER
du opsa! Bet koster deg
bare kr. 330
om dagen.

Takk

I—

for all veimlig deltagelse ved Solveig Udnts' bortgang.

Familien

J ~*fsker âbl• Redd
Barna-fadder. Send meg
• informasjon om Fadderordningen, og blankett for pámelding.

Arbeidsgruppe for Iipidpasienter, LHL

Dagmamma ledig i VägIia

Hàndballkamper
I MjrhalIen

fra 1.1.91. Tlf. 92 47 67

NAVN:

sondag 25. nov. -90

Hel, trenger du dagmamma?

ADR.:

Jente, 23 dr, glad i barn, bar erfaring fra bl.a. barnehage,
ønsker 3-4 dagbarn fra nyttAi. Bor i Kirkebygden og kan
jobbe man. fre. Reyker ikke og har ikke husdyr.
Ring Kristin pA tif. 92 72 34 U. 9-15

POSTNR.:

I

-

REDD BARNA
Postboks 6200 Etterstad
[602 OSLO 6. Of.: (02) 57 00 80

KUNNGJOBINGER

_j

JULEMESSE
Enebakk skolemusikkorps har julemesse pa Enebakk ungdomsskole lordag 24. nov. fra kl. 10-15.

PINSEMENIGHETEN
VTREENEBAKK BETEL

Onsdag 21.11. kl. 19.30: Bibel og bønn.

Julemesse

Søndag 25.11.
Kl. 10.00: Sendagsskole.
Kl. 11.15: OddleifWahll.
Misjonsoffer og nattverd.
Velkommen til Betel.

('j

-

Drøbak/Frogn 1
Skedsmo 3
Vestby 4
Drøbak/Frogn
Skedsmo
Nordby
Fjellhammer
H.K Heruif

Mn;. or.akss
arv

.

skifte

-

._.......-

tamiii: Eli....

..9 skafterett

1400 Ski. TIf. 8755 85

Enebakk Hcigelacj

)

besoker EMAUS onsd. 21.11. kl. 19.30.
Alle er hjertelig velkommen.

9u1TeverIsted for smd og store
pa Bøndenes Hus
Torsdag 29. november kokken 18:30
Hjclpere er Astrid Fossum, Mette og Eva Gustavsen

IlL SALGS
Beiges

Enebakk
Pensjonistlorening

Oft

-

Mazda 929, 83-mod. med en del ekstrautstyr, selges
pent brukt.

-

Servcring-utloddning.
Alic velkommen.

Tif. 92 40 94 e. kI. 17

holder julebord pa
Flateby Samfunnshus
onsd. 12. des. kl. 17.00.
Pâmeld. tif. 92 62 61
innen 1. des.

VãgIia We ENebakk
—

Eneb. m. stor soirik selveiertomt, nr buss, skole og
kjøpesenter, selges. Takst kr 630.000.-.
Henv. tlf. 92 55 83 e. W. 17

Enebakk Hoyre

Halvvoksen, sort
bannkatt

HØYRE

Arsmote

avholdes pa Ignarbakke, Kirkebygden, torsdag 6.12.
kl. 19.00.
Forsiag til àrsmøtesaker ma vre styret I hende innen 28.11.
Styret

veldig kjlen, savnet
ved Ytres Bensin &

Tif. 9247 30

BRØNNBORING

SNOFRESERE, PLANERINGSSKJAIER
OG
o
TRAKTORKJETTINGER FAR DU HOS OSS

Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.
0

HEKTNER MASKIN AS

LANGBRATEN

2008 FJERDINGBY —TLF. 06/83 35 00

• PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

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

-

Boks 1384, Nringsparken,

GeueraIsekreter Crandliaugen

JL=

Tif. 92 45 35

'4...

Advokat
bistand
Advokat

-

-

Stratkopi Honda m.
Sallopped Frets og
TJttrasonic Humbucker, selges kr 1.500,-

BRONNBORING

Kl. 12.00 J12: Driv 1
Ki. 12.55 J12: Enebakk
J12: Driv 2
Ki. 13.50
Kl. 14.45 J14: Driv 2
Kl. 15.40 Gi: Driv 1
Kl. 16.35 G14: Enebakk
Ki. 17.30: 0:
Driv
Kl. 19.00 M04: Driv

ARVID SEMB RONNINGEN

pa Enebakk syke- og aldershjem tirsd. 27, nov. kl.
14.00 18.00. Velkommen.

TiI saigs

Service.

7

Kontaktpersoner:
Katbe Mysen tlf. 02-99 20 77
Karin Daiheim tif. 09-92 48 52.

DAGMAMMA

,e

Var oppgave er a arbeide for interessene til familier og
enkeltpersoner med familir hyperkolesterolami (FH)
og andre arvelige sjukdommer I kolesterol/lipidstoffskiftet.
Vi ønsker alle interesserte velkommen.

I

IX T FRO P T I K
Kjolberg Optiske AS
Brøtergt. 2 v/vinmonopolet
Lillestrom, tif. (06) 8116 22

Masse, Cekre gardTinstoffer
Spennende mønstre og farger

5u(egaver
STIKK INNOM OG SE SELVI

BJORG'S
BUTIKK

v/Polet. Brotergt. 1, Llllestram
TN. 06/81 81 17

Annonser leses av folk flest I

i1JflLtt

Stort utvalg I mammaklaw
Senger fra kr 490,Safety bilstol NA 1W 9201-

Anerkjent kunstner

T.M. Puss & Renhold

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

Vi utforer julerengjoringen. ç
o
BE OM TILBUD NA!.kA

Lars Fumes, tlf. 92 55 18

Stort utvalg I skinnposer

Utleie av bilsikringsutstyr
Vi Ieier ogsâ Ut dàpskjoler

BEGRAVELSESBYRAER
.0

ALT TIL BABYEN - TIL LAVE PRISER

Ring oss! (09) 92 71 33

Ski
Be0ravclscsb'r
CHRSTENSUO EFTF.

sitte'eliteft
Barneutstyr - Sikringsutstyr

Vi kommer
i konferanse

Furuvn. 1 v/Vinmonopolet. TIf. 09/88 26 97 Askim

Oxilner alt

Follodistriktets byrfi
gjennom 60 ãr

FORD
Autorisert spesialverksted
FOR AM-CARS Buick
GMC

Chevrolet
Oldsmobile

.

Pontiac
Cad.

CAR

Swum
Begravelsesbyrâ
v,'

Torggt. 2 2000 Lillestrom

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

SERVICE

Vi leverer
ogsä Turbo
for
Chevrolet 6,2 L
Ford 6,9
eller 7,3 L

Tect&

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

BENSIN - DIESEL
REP. - SERVICE
til gunstige priser
VI FIKSER ALT
Ring oss pa tit. 06/81 09 25,
eller stikk innom i
lngesgt. 36, 2000 Lillestrøm

TURBO ER BIWGERE ENN DU TROR

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

AS SLITU KAROSSERIVEKKSTED
TH. 09/89 44 76 - Slitu

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter

TIf. 9226 10
wt)
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

LAGEi?j9ALG.1

Vi rydder lageret og tilbyr
VVS-produkter svrt gunstig, kun
anerkjente produkter
EVALET servant 120
ORAS SAFIRA
uten batten
CLASSICA
For: 950,AWN servantbatten
EVALET WC
.
850
210 sete
NA:
500,0
Servant for
•
N A: 500
.
nedfelling
For: 3.300,900,
ORAS
0
.
NA
For: 1.050,SE HER!
1.500,
THOMSON oppvaskmaskin
1$ NA: 600,TOPPKVALITET
termostat dusj- For 7.200,ORAS ORA
batten
For: 1.495,- NA: 800,NA: 3.800,-

mI

im
LM
V
TLE 31

ww(!4-

mI

Varmtvannsberedere Ira
anerkjent produsent
okre

200 ltr NA KUN01100
O.0
GODE BETINGELSER
INGEN KRAV TIL KUNDEFORHOLD
RASK BEHANDLING

120 itr benk NA KUN 2.550I
Vi tar hand am monteringen ogsâ

VI ER EKSPERTER PA:
- Rehabilitering og sammenkobling av sèptiktanker
- Hoytrykksspyling av ror
- TV-overvâking
PROV OSS!

Aut. rorl.firma
• Independcnt Norcic AS

GT.4-FR ED RI KSTAD

R&S.AMUNDSEN
Adr.: Bassengveien 3, 2006 Løvenstad
TIf.: 06-83 30 20 - Personsøker 096-31083 - Tif. 09-92 22 27 Flateby

*

11

jjuct1

3
EIENDOMSFORM

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

11

KJØpe eller selge
elendom?

Alt i reparasjon og installasjon
av kjol og frys
Kjoleskap kjoTerom, fryseskap fryserom
Dag og kveld
.1. - -r i
.a m.nt-rina

TRYTI EIENDDMSMEGLING A/S

-

Ii

Enebakk
Glass

Galleri Nygàrd
Flateby - tlf. 92 80 80

Egil H. Jorgensen
Telelon 09/92 62 76
Byggveien 10, 1912 Enebakk Mob4telefon 094117 467

Kontakt:

GLASS

Galleri

-

-

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

innramming

Fjelivn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 92 46 13 Mobil: 030/30 339
Ogsã kveldstld

-

Guilmedalje i innramming i VM 1989 og 1990

-

BIL

RØRLEGGER

Utsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Audi

Soiheim Elektriske

iBDO Askim

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

ALIT. FLEKTEQENTREPRENHR
1912 Enebakk

Salgav
'neda/jeskap og irinrammede akvare/Iavtrykk

TIf. 92 64 20 030/30 193

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

-

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss:

TH. 88 16 15

:

TH.

-

ENEBAKK VANN OC VARME

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

15 70

Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTOVERKSTED

711. 09/92 63 03
Postboks 24

09-92 55 55 mobil. 094-14469.

FRIS0R

SELSKAPSMAT

Hovel lleiaas
-

regnskapsforer
Land bruksregnskap - Gardsoverdragelser

OIav C. Jensen
--& San A/S.
MYREARET
-

E Jf

SR R.registrert

2,1400 SKI. TLF. 09-871457

RBRLEGGERBUTIKK
0.
EGEN RORLEGGERAVOELING

Andre nringsdrivende

All innen • Sanitr • Varme • itiogernisering

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

I

030 04997

DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

utfører alt i el-installasjoner

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00
1
ASnI'I
NOROI.
ElLAG

TIf. 09 924630 Mobil

cgnskapskontor A/S
5

Stramshorg &
Enersen A/S

-

DIJRUD GARD,
1914 YTRE ENERAKK

CbQkk
1912 Enebakk

BRENSEL
-

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

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Askim

FYRINGSOLJE PARAFIN
AUTODIESEL

Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD

Erik kjelgaard

Alt i innramming

TANNBEHANDL.

sys.cxfrn4
*~

DAME-OG
HERREFRISOR
SOL- PARFYMERI

Man.-fre. 9.00-17.00

Tots. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

ICR

Forretningssenteret,

Ytre En2bakk - tlf. 92 54 13

LORD LADY
FRISØR
Flatebysentcret

Lennestadvn. 5

1912 Enebakk

Apningstider:
Mandag onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

9.00-17.00
9.00-19.00
9.00-17.00
9.00-13.00..

-

BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Helgesensgt. 12

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

E

Mobil 094/95743

Gray., sprengnlng, transport

a)

Mur, puss,

Beltegàende
minigraver

Asveien 7, 1911 Flateby

bIt. 92 52 28

1912 Enebakk

sprengning
Mur- og betongarbeider

Graving

-

transport

TIf. 09/92 6118

094/25 366

-

-

09/92 62 56
094/08 438

-

-

-

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fylimasse
-

Flateby

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

DYREKLINIKK
• Poliklinikk

• Rontgen • Kirurgi

ILab.servicel Oppstalling opererte dyr
SKEDSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgârd,

Kjeller

Skill Ira Fetvn. vfllyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Tirnebestilling 06/87 85 00 el.
-DROP-1W) 8.30-14. Stengt helg.

nefiakfç. Dyrekjjnikfç.

Bygg- og tømmermester

lIt. 09/9279 11
Kirkebygden, 1912 Enebakk

Jørn Sulerud

(v/Stromsborg og Enersen)

1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80 —92 44 88
Mobiltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

SPESIALFORRETNINGER

TRANSPORT

Mobil: 094/30 295

lIt. 92 82 90

Mur & Graveservice A/S

Kiasse A Kiasse B
Teoikurs Kjøretimer

BYGG- OG TØMMERMESTER

leies ii rimelig, med eller uten ferer.
Ypperig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

peiser og fliser

Ski Trafikkskole

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

TIf. 09/92 43 40

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

1400 Ski - tlf. 87 37 10

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

- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PRQSJEKTERING

TANNTEKNI KERM ESTER

VAKTSELSKAP

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

-

Enebakk Tannteknikk

TIf. 06/81 42 92

Tømrer- eq snekkerservice

NYBYGG TILBYGG

92 80 31

Kvelder, etter avtale

Teorikurs - Fase II

Fast pris

YTRE

Flateby, 09/928731

928739

Tif. utenom kontortid

Opplring pa b/I

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modern isering

Per-Erik østlie a.s
Lars M. Enger 1914
ENEBAKK

Gaupeveien 29
40
1914 Ytre Enebakk
Iii.: (09)924824- 924774.

Flatebysenteret, Flateby
Tif. kI. 8.00-15.00

GA VIE'S IRAFIKKSKOLE A/S

ipo '

GrUnerløkka
hf. 02138 51 73

Entreprenor

TIf. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

SystemAdministrasjon A/S

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

ni. 09-979240

Heidi Paulsen Lene Stremsborg

Stein Darre-Hanssen

• Regnskap & Forretnirigsfersel
Bedriftsrádgivning

Man. - fre. 8-11
Etterm.: timebestilling
4

Vi utførerbLa.
HO-fotografering
ID-merking

'

JEPPE - ENGROS AJS

a.

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

D.FREI AGCO

Elektro Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
-

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

SPESIALFORRETNINGER
KVIKK RENS

zI&ztaiama S X
171 I

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

12

11fjuitt

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

Privattelefoner:
Redaktør Lisbeth Wille 02/52 3909
Journalist Anne-Grete Lossius 92 62 76
Annonsekontakter:
Ella Wenhi 92 63 39
Olav Olafsson 92 8401

Annonsepriser fra 1.7.90:
1. side pr. mm. kr. 6,00
Alm. plass pr. mm. kr. 3,00
lnnlev. frist:
Rubrikkann.: mandag kI. 12.00
Forretningsann.: mandag kl. 09.00
Abonnementspris:
kr. 280,- pr. âr - kr. 140,- pr halvâr

Ny giv for ungdomsklubben
Kirkebygden ungdomsklubb er ná I full
gang igjen etter bortimot
ett ãrs stans. Trass sparsommelig inventar og
lite aktivitetsmateriell
har de entusiastiske ungdommene i klubbstyret
startet opp pa nytt, og
hiiper etterhvert a fã
tilskudd til det mest nødvendige.
Det er det 'gamle' klubbstyret som har trAtt til pa
nytt. Og til tross for at
Apningen kun har gâtt pa
"folkemunne" var det
mange som dukket opp
fØrste kvelden, sA det er
tydelig at kiubben har vrt
savnet. Leder i klubbstyret,
Anne Hilde Gundersen, sier
at hun var svrt overrasket
over den gode responsen.
—Jeg hadde ikke regnet med
pa langt nr sA mange siden
vi ikke har satt opp en eneste plakat, men kun informert
muntlig, sier hun.

Det "gann'e" klubbstyret i Kirkebygden ungdomskluhh starter opp med stort pdgangsmot. Fra venstre hak: JØrn Kenneth Bue; Dan Buei; Anne Hilde Gundersen. Foranfra venstre: Jane Buer,
Monica Madsen og Merete Svendsen.

Lokal-historie
Mange synes nok de fikk en
interessant og hyggelig kveld
da Ulf OppegArd sporty stilte
opp og holdt foredrag om Ign,
eller Børterelva som den ogsA
blir kalt. Foredraget ble holdt I
forbindelse
med
Grunnskoleuka, for bama pa 4.6.klassetrinn og deres foreidre,
pi Kirkebygden Skole.
FAUs representant Brita
Sørby Eriksen Apnet kvelden
med A Ønske alle velkommen
og
fortalte
litt
om
Grunnskoleuka.
Grunnskoleuka arrangeres i
samsvar med mønsterplan M87
og gAr ut pA samarbeid mellom
skole, hjem og barn.I denne

forbindelse hadde fjerde kiasse
laget et gruppearbeid med tegfinger av drømmer og visjoner
de har om elva Ign.
Femteklassingene hadde vrt
pA Syke- og aldershjemmet og
pratet med de eldra der, mens
sjetteklasse hadde vrt nede pA
renseanlegget og sett hvordan
det fungerte.
Denne kvelden var det aitsA
Ulf OppegArd som skulle fortelle litt om elva Ign, eller
Børterelva som mange kaller
den. Han valgte A fortelle om
strekningen fra Børtervannet
og ned til øyem. Vi fikk høre
om elva helt tilbake til 14000tallet.

Hege Elisabeth Kje!srud, Live ødegdrd, Siw Merethe Andresen og
Marit Guslund synes det var spennende a høre am elvas historie.

-Elva gikk noksA flatt og det
bodde mye folk rundt dengang,
fortalte OppegArd.-De smA, og
ikke minst fA fossefallene som
da fantes, ble godt utnyttet
srlig av bøndene. Fossefallet
ved MjØnhi, eller Mjurnuli som
det da het ble brUkt til A kveme
komet til mel. OppegArd tegnet
og forkiarte hvordan dette ble
gjort pA gammelt vis. Noen
hundre Ar fremover I tid ble det
dyrket mer , og flere fossefall
ble laget. Gjennom foredraget
som var bade morsomt og lrerikt, kunnne man virkelig konstatere at elva har gjort nytte for
seg gjennom tidene.-FØr i tiden,
fortsatte OppegArd, da man
brukte hest og vogn, fløtet man
tømmer gjennom Ign, og videre
gjennom Glomma.
I nAtid gAr fossefallene i rØr og
benyttes til a produsere elektrisitet til enebakkingene.
OppegArd forkiarte hvordan
husbygging foregikk for i tiden,
og til dette hadde han med seg
et sagblad som har tilhørt en
gammel grindsag. Han viste
ogsA frem en bit av et overfallshjul som er butt funnet i Ign.
Kvelden ble avsluttet med
kaker, brus og loddsalg, mens
publikum fikk anledning til a
komme med spørsmAl til
OppegArd.
ANNE LUND

Klubben holder fremdeles
til i lokalene over brannstasjonen. Det er ryddet, vasket
og en del opp-pussing er
foretatt, men en god del
gjenstär. De driftige ungdommene, og ansatt leder
Britt Gaathaug, har gjort sâ
godt de har kunnet med de
meget sparsommelige midlene de har hatt til rádighet,
men det er pA langt nr nok.
MØbler er det dArlig stelt
med, og har noen smAbord
og stoler A avse sA er klubbstyret veldige takknemlige
for det. Spill og annet matenell til fritidssysler er ogsA
mangelvare, men noe regner
de med A fA tilskudd til av
kulturkontoret.
Apent tre dager I uken
Mandag, onsdag og fredager
holder klubben Apent, og er
for ungdommer fra 13 ar og
oppover. Miniklubb vil ogsA
bli startet, og den vil vre
Apen pA tirsdager.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Familiesamling

Arne Martin Vistnes, Rune Høilund, og Rachel Stanger fikk prØve
noen kkrrfra Peru.
Under søndagens formiddagsmøte pA Emaus fikk vi høre fra
Peru. Anne Karine Hansen fortalte om hvordan de lever der
nede og at de fleste av dem ikke
har hørt om Jesus. Hun hadde
ogsA med seg noen klr fra
Peru som hun prøvde pA noen
av bama. I tillegg deltok

Dynamis med en musikal som
de tidligere I uken hadde fremfØrt under kulturdagene pA
Flateby. Den handlet om den
fortapte sønn.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Service til
alle I Enehakk
Vi henter, leverer, IAner deg gjerne en annen bil
(kr 100!døgn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvahitet.

r"IOTTERBECK
lit. 09-9244 14. - 09-92 45 65

