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Godt fornoyd
med kunstauksjonen
Mer enn 100.000 kroner
kom inn pA lørdagens
kunstauksjon til inntekt
for PrestegArden kunstsenter. Formannen for
kunstsenteret, Kjell Matheussen, er godt fornØyd
med resultatet.
SISTE

Kulturprisen
til Ragnhild
Butenschøn
Enebakk kommunes kulturpris for 1990 er tildelt
billedhuggeren Ragnhild
ButenschØn. —Hun er en
meget verdig vinner. I
mer enn 50 Ar har hun
markert Enebakk utad,
sa kulturstyrets leder,
Tore Tidemann ved
overrekkelsen av prisen.
SIDE 14

LederIønningene
okes
Det er nA avgjort at rAdmannslønna gãr opp
med to lønnstrinn fra juli
-91, mens kultursjefen
og personalsjefen fAr
Øket sine lønninger med
ett lønnstrinn hver fra
samme tidspunkt.
STDE 2

Fersk

Julefarse
Kg 89.20

Pinnekjøtt
Kg 173,90

3990
9950

Vondeste
budsjett
jeg bar
vrt med pa

Kraftlg Aedgang
I tvangsauksjoner
Antall tvangsauksjoner i Enebakk er mer enn
halvert i ãr sammenlignet med fjorãret.
Sammenligner man med situasjonen i narliggende komniuner, stir nedgangen i Enebakk I
en sarstilling. I Skedsmo er det en ckning,
mens tallene for Ski holder seg noenlunde pa
fjoriirs-niviet.

er det vanskeiigste og
vondeste budsjeuet jeg har

Dette

vrt med pi, sier Lucie
Paus Faick om Enebakkbudsjettet for neste Ar.
Fremskrittspartiets øyvind
Strom (bildec)mener at den
foreslAtte heving av de
kommunale avifter er uanstendig og vii 'fore folk Ut i
fattigdom. BudsjettreaksjoSIDE 7
ner pA

I fjor avholdt lensmann Lars Sunde (bildet) i
Enebakk 59 tvangsauksjoner, mens det hittil i
ar er avholdt 21. Sunde har 32 begjeringer
liggende, men de fleste av disse vii ligge til nesSIDE
teir

—I

Problemer med
toppkandidater

DEl MILJOVENNL!GE LUTPROGRAM

SIDE 7
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DATO: 4/12
Synnove Finden
osteprodukter

I

KL.: 14-19
~20% rab.

Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken

MELLOMPART AV GAlS

Ribbe, buklist,
koteletter, rnørbrad
90
Kg 93,-

Importor:

I
1/1 og 1/2

Julesylte
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Kg 195,-

Ca. 12- 15 kg

Kiemenfiner

Bes tilling mottas.

Store, kg KUN

Golden
epler
Kg

80

Tangen bru, 1914 Ytre Enebakk

NORWOOD

790

KUN

1/2 kg

Meierismør17,70

1290

-

lIt. 92 50 10

øvre Storgt. 57. 3018 Drammen
TIf.: 03-83 36 80

LUKENS
MATS ENTER A/S
YTRE ENEBAKK
TIf. 92 40 14
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Nedgang i antall
tvangsauksjoner
Det har vrt en nedgang I antall tvangsauksjoner i
kommunen pa mer enn 50% fra i fjor. Til sammenligning har har det vrt en økning i Skedsmo kommune, mens det i Ski har holdt seg reiativt stabilt.

fristen kan strekke seg opp til et
halvt Ar. For mange er det umuhg A fA ordnet noe, selv etter sA
lang tid. Andre igjen greier A IA
ordnet seg, forteller Sunde.

—Det er vanskelig A gi konkrete
tall da sakene gAr fra Ar til Ar,
sier lensmann Lars Sunde ved
Enebakk lensmannskontor. Men
utifra tallene A dØmme, har det
likevel vant en merkbar nedgang i antall tvangsauksjoner
fra i fjor.
I fjor holdt lensmannen 59 auksjoner, men ikke alle forte til
saig. Eiendommer som ikke ble
solgt ved tredje gangs auksjon i
-89, har butt liggende som saker
til i Ar. Sunde regner at det her
dreier seg om 2-3 saker.
Hittil I Ar har Sunde avholdt 21
auksjoner, hvorav 9 forte til saig
Han har fremdeles 32 begjring
-er liggende.
—Det virker som om det er i ferd
med A flate Ut, sier Sunde,— det
er likevel vanskelig A si noe
konkret om utviklingen.

Ikke billigsalg

Unikt for Enebakk
Sammenligner man med andre

nrliggende kommuner, er det
kiart at nedgangen er unik for
Enebakk. Kari Johansen i Nedre
Romerike sorenskriverembete,
opplyser at det har vrt en klar
økning i antall tvangsauksjoner
i distriktet fra i fjor. Lensmann
Karl Erik Isaksen ved Ski politikammer opplyser at tallene for
avholdte tvangsauksjoner i Skidistriktet er noenlunde de samme i Ar som I fjor, men at det
har vrt en nedgang i antall
tvangssaker med 30 % fra -89.

Tidkrevende
—Det er ulike Arsaker dl at sakene strekker seg over sApass lang
tid, sier Iensmann Lars Sunde.
—Dersom ikke eiendommen blir
solgt ved første gangs auksjon,
vii saksøker begjre en ny auksjon. Videre gir vi den saksøkte
en rimelig frist pA seg til A ordne med betaling. Det kan vere i
form av refinasiering eller privat saig av eiendommen. Denne

Kommunen boikotter
tropisk tommer
Kommunen liar mottatt brev
fra Fremtiden i vAre hender
der en ber om at kommunen
vedtar boikott av tropisk
tømmer. Dette med bakgrunn I den rasering av skogene som pAgAr blant annet I
Brash.
Dag Skaug (Ap) opplyste
at omrAder pA størrelse med
Storbritania blir rasert hvert
Ar. —Vi mA tenke globalt og
handle lokalt la han til da
FrPs øyvind Strom mente at
ansvaret her IA hos Staten.

Etter forslag fra Even
Ungersness (H) ble et noe
moderert vedtak fattet der
det heter at kommunen pAlegger alle sine etater I størst
mulig grad A sørge for at tropisk tømmer fra regnskogomrAder ikke brukes.
Dette med bakgrunn i at
tropisk tØmmer benyttes i
enkelte musikkinstrumenter,
blant arinet piano.
ANNE-GRETE LOSSIUS

BLY- OG
MESSING VINDUER
Siste sjanse førjul!
Isolerglass 2-3 tag
Speil/speilfliser
Monstret glass dører og vinduer
Forhandler av H-vinduer og dorer
Utkjøring av dører
Henter og bringer

Enebakk
Glass

Fjellvn. 30 A
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 46 13
Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstid

Lensmannen understreker videre at eiendommene aldri selges
pA billigsalg og at budene mA
vre i samsvar med eiendommens verdi og I trAd med de prisene eiendomsmegleme opererer med.
—Vi Car hele tiden hensyn til
begge parters rett og velferd,
sier Sunde. —Det er en nødhjelp
for A fA avviklet et vanskelig
forhold, derfor bruker vi ogsA
god tid pA A vurdere markedet.
Det er stort sett banker og
andre finansinstitusjoner som er
saksøkere under tvangsauksjoner. Det er ogsA vanligvis disse
som ender som kjøpere. Men
nAr markedet er sA vanskelig
som det er i dag, er det ogsA
vanskelig A finne kjøpere.
LISBETh WILLE

Lensmann Lars Sunde har av/ioldt 21 auksjoner hittil i dr. Det er
38fcerre enn iffor.

M Ionn gi'r
filmnkere ledere*,)
Det er nã avgjort at rãdmannsiønna Økes med to
iØnnstrinn fra juii neste
ãr. Dette vii utgjøre en
iønnsøkning 21 100 kroner pa ãrsbasis. I tiilegg
gjør lønna til personalsjef og kultursjef et hopp
- fra Iønnstrinn 29 til 30.
Dette vii tilsi en lØnnsøkning pa cirka 8000 kroner per ãr.
Om lederlønningene skulle
Økes i det hele tatt - hvem som
eventuelt skulle fA økning, og
hvor mange av lederne som
skulle bli prioritert var det delte
meninger om.

[ngen økning
Asbjørn Kristoffersen (Ap)
Ønsket ikke A øke lønningene
nA med begrunnelse i den
trange økonomiske situasjonen
kommunen er inne i. —Dette
foreslAr jeg ikke for A høste
applaus, men politikk er A prioritere. Med tanke pA det fremiagte budsjett og i den situasjonen kommunen nA befinner seg
i kan jeg ikke gA inn for økte
lønninger, selv om dette representerer et beskjedent beløp.

Eventuelle oppjusteringer av
lederlønninger mA derfor utstA
dl vurdering nAr krav fremmes
ved fremtidige lønnsforhandDette
ifølge
linger.
Kristoffersen.
Tom Nilsen (SV) fremmet
omtrent samme forslag. Ingen
Økning av lederlønninger nA.
—Vi er pA bAnn Økonomisk og
det er til og med forslag om A
skjre ned pA matbudsjettet pA
sykehjemmet. Og i en slik situasjon legges det fram forslag
om A Øke lØnningene. Dette har
noe med anstendighet A gjØre,
uttalte Nilsen.

Prioritere lederne
øyvind StrØm (FrP) mente at
lønningene bAde til rAdmann,
teknisk sjef, helse/sosialsjef og
personalsjef skulle Økes. —Vi
har Iovet A ta opp lØnnsplasseringer for kommunens ledere i
løpet av Aret og vi mA nA
begynne A prioritere vAre ledere. Skal vi fA en god kommune
er vi avhengig av gode og
inspirerte ledere. LØnn er en
kilde til inspirasjon, ifølge
Strom.
—Hva med A innfØre AremAlsstillinger?, lurte Roll SØrlie (Dc
grønne) pA, og la dl at dette
kanskje var en vei A gA bAde for
A IA bedre rotasjon og bedre

ledere.
Tore Tidemann (H) mente
kommunen hadde brukt for fA
ressurser pA A fA gode og tØffe
ledere.
Etter diverse uttrykk for tildels dArlig ledelse som i fØrste
rekke visstnok skyltes for dArlig
lØnn kunne ikke Tom Nilsen
(SV) dy seg lenger. —Dette
hØres nesten Ut som mistillit til
lederne. Vi har dArlige ledere og
det kommer av at vi ikke betaler
dem godt nok - en besynderlig
konklusjon, uttalte en ironisk
Nilsen.
Tre Iønninger økes
Kommunestyrets flertall vedtok
etter en lang debatt A øke rAdmannslØnna med to lønnstrinn fra 33 til 35 som utgjØr en
økning pA 21 000 kroner i het. I
tillegg gAr personalsjef og kultursjefs lønninger opp med ett
lønnstrinn - Ira 29 til 30. Dette
utgjør en økning per Ar pA rundt
8 000 kroner. Men i 91 blir
summene halvert da lØnnsØkningen ikke er gjort gjeldende
fØr Ira Iørste juli.
Det var ingen enstemmighet
innad i partiene, og folk stemte
slik de selv ønsket. 21 representanter stemte for Økningen,
mens 10 gikk imot.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Hakkapeliitta'~1O
N014CIA
DACK

0
Vver kresen nar du
velger dekk og dekkm
forhandler1,
Hakkapeliitta fra Nokia er kjent for gode
egenskaper jo dárligere forholdene blir. Du
merker det ved igangkjoring, oppbremsing
og fremkommelighet i variskelige situasjoner. Hakkapeliitta fra Nokia far du kjopt
has ledende dekkforhandlere over alt I
hele landet.

Det er du som bestemmer. Ikke foret,

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
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Gratulerer
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Vi motes
........

Filmer som kommer
wA

R HAN
HER MEW
FEll. STED
TIL RIKTIO liD

Teatergruppe
Er du interessert i teater? Torsdag starter det en teatergruppe
for ungdom i A— arealet pA
Mjer ungdomsskole. Det er
Anne Gaathaug som er initiativtaker til prosjektet i samarbeid med kulturetaten. Hun hAper mange vil finne veien til
Mjer torsdag. MAlet er A sette
opp en forestilling til vAren.
øving hver torsdag.

Nd er han her igjen, Bruce Willis, pdfeil sted, til riktig tid

inngAs pa 80 ârsdagen 1. desember. Frank og Ragna(r).

Flateby Kino er stolte av A kunne
: presentere mange fine og
aktuelie filmer i tiden fremover.
Vi vii nedenfor omtale noen og
starter opp med annen juledags
fiimer.

Pa kino

SA du Bruce Willis i Die Hard
I, nA er han her igjen i - pA feil
sted til riktig tid, i Die Hard II
( eller Die Harder). Det er julaften igjen- tid for varme, men
for Willis blir det hett!

Cannes vinner

IE HARD 2
Forlovelse

ENEBAKE BYODEBOIC

Action

Arets Cannes vinner, David
Lynchs film, Wild At Heart.
Filmen følger et ungt par pA
flukt gjennom SØrstatene hvor
de blir konfrontert med skremmende hendelser og forvridde
mennesker fra livets absolutte
skyggeside. Lynch avdekker en
verden bAde morderisk, sensueli og skremmende, bebodd av
mennesker med dype, mØrke
hemmeligheter. Og samtidig
forteller han en fin kjrlighetshistorie om to mennesker som
bevarer sin uskyldighet og sine
følelser for hverandre.

Barnefilm

3
do

DEN
UENDELJGE
HISTORIEN

Det vii ikke bli vist barnefllm
denne uken pa grunn av annet
arrangement. Vi anbefaler derfor foreidre A ta med seg de
minste pA kino og se DEN
UENDELIGE FHSTORIEN,
som desverre har ungdomssensur, (10 Ar) men er en glad og
spennende film bAde for store
og smA. Dette er del I, del to er
rett rundt hjØrnet.
Bastian pA ti Ar blir alitid
mobbet. Selv er han en tilbaketrukket drØmmer, først og
fremst opptatt av bøker og sin
egen fantasi. Da han under
flukt fra sine plageAnder gjemmer seg i en bokhandel, finner
han en bok, Den Uendeiige
Historien, som bokhandleren,
sier er farlig for han. Den kan
gjøre fantasi til virkelighet.

SMYKKETYVEN er en film
av Anja Breien. Dette er ikke
en film om mannen med stor
M -gjennomsnittsmannen av i
dag. Det er en film om en meget spesiell mann, som er kastet Ut i en situasjon han ikke
lenger har kontroll over- inn i
en slags tmannlig overgangsalder.' Det handler om en mann,
sow har for vane A ha forhold
til flere kvinner samtidig, som
ellers er en elskelig person...
Han har ailtid vrt popular
hos kvinnene og tingene rundt
ham setter iivshjulet i en fart
han ikke kan kontrollere. Dramatiske hendelser fØrer ham
inn i en tilstand der grensen
mellom fortid og nAtid blir borte. Holder han pA A bli gal? Eller fØler han for første gang i
sitt liv et sterkt behov for kjrlighet som krever alt?

Foredrag
Kjell Huseby, som sammen
med kona Marit bestyrer StorAsli evangeliesenter i Dalen i
Telemark, vii fredag gjeste
Mari kirke. For tyve Ar siden
levde Kjeil Huseby som narkoman pA gata i Oslo. To ganger
prØvde han A gjøre det slutt. I
dag jobber han selv for narkomane.

Julemesse
Fredag og lØrdag avholdes det
en julemesse pA BØndenes
Hus. Det blir mange fine julegayer. Velkommen!

Endelig er Roald Dahls bestselger DANNY OG DEN STORE
FASANJAKTEN blitt filmatisert
med Jeremy Irons og sØnnen Samuel i hovedrollene. Det er en
fortelling om kjrligheten mellom far og sønn,- en spennende
film for barn og voksne.

Actionkomedie
Ungdom kan giede seg over
DICK TRACY med Warren Beatty og Madonna, og voksenfilmen er MOT I SIKTET med
Goldie Hawn og Mel Gibson,
som sammen lager en utrolig
morsom forestilling i denne actionkomedien.

Julebord
SØndag inviteres alle pensjonister til julebord pA Ignarbakke. Det vil bli ordnet med
skyss, sA ring Anne Marit Ralger om du trenger det. Julebordet er i regi av leikarringen Ignar og de oppfordrer alle de
som kjØrer til A ta med seg
andre eldre som bor i nrheten.

Konsert
SØndag kveld gAr den tradisjonelle adventskonserten i Enebakk kirke av stabelen. Det vii
bli underholdning av blant annet Enebakk blandakor og Flateby barnekor, som synger to
avdelinger, henholdsvis med
kirkemusikk og advent/julemusikk. Organist er HAvard Oudenstad.

Enebakk janitsjar
utsetter sin jubileumskonsert
den 8. desember inntil videre.

ER nm * DEVID LYNCH

WHD AT'
T
NICOLAS CAGE
ESLAURA DEAN
WILI.EN DAFOE
ISABELLA
ROSSELLINI

Nicolas Cage og Laura som
det unge kjmrlighetsparet i
Wild at Heart.

Filmer som kommer
Av andre flimer som kommer i
nrmeste fremtid kan vi nevne: Mafia brØdre, Dudley Moore i Galskap selger, The fabobus Baker Boys, Nonner pA
Flukt, Heksene, den nye filmversjonen av SjØrØverØya, Asterix og operasjon Bautastein,
Ford Ferlaine, Antatt Uskyldig,
med Harrison Ford,den store
barnefilmsuksessen fra Danmark Mamma Mia, for ikke A
forgiemme den norske banefilmen Svampe.

Eksempel pa gavekort

Gavekort til
bygdeboka
Produksjonen av bygdeboka bind Ill gAr sin gang.
Innbundet med skinn ryggsom de tidligere bind- vil
boka foreligge pA nyAret.
Det bie desverre ikke ferdige bøker til jui, som vi hadde hApet. En del opplysfinger han vi fAtt først i ettertid og biliedredaksjonen
tok ienger tid enn vi hadde
regnet med. Det er lagt stor
vekt pA A skaffe et sA rikt og
omfattende materiale som
muiig, ikke minst av gamie
biider, som det mange
ganger han vrt vanskelig A
oppspore. I alt blir det
3000 bilder, dvs. hundre
flere enn i foregAende bind,
og antall sider er ogsA Øket.
Bind ifi omfatter Dalefjerdingen, Ytterbygda med
Brevikskroken, samt Rausjø, og et tillegg med rettelser til de de foregAende
bind. Korrektur til gardsog slektshistorien foreiigger
fra trykkeriet og vi ser nA
lys i tuneilen.
Prisen pA boka er fastsatt
til 390 boner. Vi tror at
bygdeboka for mange burde
vre den helt rilctige gavebok til jüI. i
kunne presentere selve boka
nA, vil det fra og med fØrste
desember bli salg av gavekort i bygdas postkontorer,
hos iandpostbudet og i banken.

B.A.Butenschøn.

Notiser
Vi kan herved meddele at anbeidet med A sikre taket pA IAyen pA Enebakk PrestegAnd, er
gitt til SB-Bygg A/S v/ Egil
Sther, 1914 Ytre Enebakk.
Radarpa ret Hawn/Gibson underholder oss I Ca. 2 timer pa en
morsom og spennede mdte i flumen Midt i siktet.

Det blir gjensyn med Flateby
barnekor sØndag

VINNER Ày CEJILPAtMEN I CANNES 1990

EEM.,k,;AvrK(II
b,.r.th.I • ..11
fllq...L...d bl

Kjr1ighetshistorie
I GHOST treffer vi Patrick
Swayze og Demi More i en
uvanlig kjrlighetshistorie. Patrick Swayze blir en dag skutt
ned og drept, men til sin store
forskrekkelse blir han stAende A
betrakte det hele og ser ambulansen frakte kroppen hans avgArde.
Her er det gjenferder og overnaturlige ting som skjer...

øvrige firmaer som var invitert til anbudskonkurransen:
Per Erik Østlies A/S, Enebakk
østenfjeldske Bygg, Enebakk
Bredhoit Bygg, Rakkestad
PrestegArden Kunstsenter er
svrt tiifredse med at anbeidet
gikk til et Enebakkfirma.

Kirkene
2. desember 1990
11:00 Stranden bedehus,
Flateby v/ øvstegArd.
Nattverd.
18:00 Enebakk Kirke. Konsert ved Enebakk blandakor
og Flateby Barnekor.
Adakt v/Helgheim.

Anbudssum 81. 500 eks m.v.a.

Avisfri Jul
Siste utgave av Vignett i 1990
kommer onsdag 19. desember
og dermed blir det ingen avis i
Romjula. Stoff og annonser til
juleavisen mA vre oss i hende
innen mandag den 17. kiokken
12:00.
PA nyAret kommer første utgaye torsdag 3. januar. Dette fordi trykkeridagen vAr faller pA
1. nyttArsdag.

Torsdag29. 11
V)1 8:30 Den uendelige
historien
U)20:30 Smykketyven
Søndag 2.12
annet arrangement-juiemesse
U) 18:30 Den uendelige
historien
U) 20:30 Smykketyven
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En fattig kommune fordeler armod
Enebakk er flere ganger karakterisert som en fattig kommune
senest ved rAdmannes hodepine
I forhold UI budsjettet. Et sunt
overlevelsesprinsipp fra hine og
hârde dager var at nAr fattigdommen hersket mAtte man dele
det man hadde sA alle fikk noe.
Dette enkle prinsippet synes
forlatt av mange idag. For nAr et
budsjett skal bringes i balanse
etter at alle gode ønsker bar fAtt
det til A velte fullstendig, blir
det ikke fordelt over hele gruppen, men urettmessig tatt goder
fra noen grupper. At det er en
trend at det tas fra de som er
svakest og bar fA til A tale sin
sak, forteller mye om hoidninger i et velferdssamfunn.
For hvem skal bidra med A
bringe budsjettet i balanse I
Enebakk?

DE ELDRE
-mat uten leder
Det skal nemlig de eldre og de
svakeste i denne gruppen. PA
sykehjemmet kal det spares pA
maten. RAdmannen foreslAr en
nedskjring pA 10%. Det er
merkelig at det bare er de eldre
som fAr denne besparing og at
man ikke vurderer besparinger
pA barnehagenes og avlastningskostbudsjetter.
boligens
Dessuten bidrar Jo sykehjemmet
med en. stor besparelse i og med
at stillingen som pleie- og omsorgsleder er trukket inn.

VARE BARN
-barnehager, kultur og skole.
150 barn stAr i fare for A miste
barnehagepiassen sin dersom
kortidsbarnehager og barneparker legges ned. Disse bamehagene og barneparkene bar lang
tradisjon i lokalsamfunnet og
mange idealister bar bidratt mer
enn det kommunen bar gitt i
tilskudd. Barnehagedekningen
er lay, sA lay at enkelte er redd
for at vi fAr belastede bamehagemiljøer fordi man bare vii ha
plasser til de med størst behov.
Ved A satse pA bama, skape trivsel, og samhold i lokalsamfunnene blir innbyggerne til mindre
belastning pA We dagens og
morgendagens heise- og sosial-

DE FUNKSJONSHEMMEDE

—Det ma finnes andre metoder
enn a ta fra barn og eldre, sier
Tove Britt Henriksen.
budsjetter. Men slike sammenhenger synes nok ikke interessante i forhold til dette budjettet
fordi innsparingene ikke kan
talifestes.
Fritiden og kulturen tar de frivillige organisasjonene seg av
og heldigvis bar ikke alle krefter gitt seg enda. Med stadig
darlige Økonomi og høye kostnader pA boligsiden og økende
kommunale avgifter vii flere
mAtte jobbe mer og frre blir
igjen til kulturelle aktiviteter i
frivillige organisasjoner. Da er
det kanskje greit at kommunen
velger A beskjre kulturmidlene
igjen. Her tas det igjen fra barn
og ungdom som hittil bar hatt
mange varierte tilbud a velge
mellom
Skolen skal miste ianerstiiiinger, klasser skal slAs sarnmen og
en vikarordning som bar fungert
godt i flere Ar mA avvikles.
Sriig uheldig er Kirkebygden
som er en gammel koselig skole
med godt miljø, hyggelige eiever og berere som i ganske lang
tid bar ievd i den forhapning a
fA bygd Ut skolen sin for A fA
plass til A utfolde seg og slippe
A sende fremtidige elever Ut av
kretsen og rnermiijøet pA grtinn
av plassmangei. En satsing pa
fritidshjem og heldagsskole kan
ikke vre noe plaster pA saret
for det som na tas fra skolen.

-hoidninger- skoletilbud-kulturtilbud.
Integrering i skolen vii bli dArligere nAr skolen blir fratatt ressurser i forhold til de vanlige
elevene. Psykisk utviklingshemmede som skal flytte tilbake til
bygda i kommende Ar, vii vre
avhengig av et kuituriiv for A f
et meningsfylt liv og fA muligbet til A fØle noen form av intergrering i iokalsamfunnet.
DArligere barnehagetilbud vii
selvsagt gA utover funksjonshemmede smAbarn som
ikke i samme grad vii oppleve
barnehagetilbud som stimulering hvis det er dArlig miljø i
bamehagen. NAr det gjelder
funksjonshemmede er det andre
ting som bekymrer og det er at
f.eks. midier som Staten kiartsier skal brukes til alle funksjonshemmede blir brukt til et
tiltak for psykisk utviklingshemmede, dvs. til avIastningsboligen Skrenten. Dette betyr at
noen blir forfordelt mens det
ikke blir midier igjen A bruke pA
andre.
De hoidningene som disse
besparingene for a bringe budsjettet i balanse bringer frem i
lyset, er skremmende. Det at
man klart tar fra de som er mest
umlende og ikke bar ressursterke pressgrupper i ryggen
er srdeles skremmende for
foreldre til psykisk utvildingshemmede. Det er ikke iett A fordele armod, men det mA da finnes andre mAter A spare pA
uten A, ta fra eldzie, barn og funk.sjonshemmede for A dekke inn
en kommuneadrninistrasjon som
ikke bar kiart A holde budsjettene sine. Heidigvis er ikke rAdmannens budsjettforslag vedtatt
enda- de neste til A vise sine
hoidninger er politikerne.

Anonym samfunnstotte
S

Undj overskriften 'Ja, 0k
Iønningene og skJr ned pA
sykehjemmet" ytrer en samfunnets stØtte seg i Vignett
21.11.90.
Av prinsipielle grunner Ønsker Jeg ikke A kommentere et
anonymt innlegg. Jeg Onsker
bare A gi uttiykk for at nAr
samfunnets støtte velger A
bre fram sine synspunkter

Iii Deg Som Onsker

!UtJJflI?tt

En Trygg Framtid:
VERV og VINN
1 ab. gir deg 1 FLAX-lodd
>> 2 FLAX-lodd
>>
>>

3 FLAX-lodd
5 FLAX-lodd
Her kan du bli mi11ionar
for du vet ordet av det!
1/1 ä.rs abonnement - 1991 - kr 315,Gratis avis resten av äret

Tove Britt Henriksen

Ole Jakob, 6 àr

ønsker a kjope pent
brukt skiutstyr, str.
120 - 130 cm ski, støvler
str. 32-33.
Henv. tif. 92 73 32

bekvemt tiibaketrukket bak
denne noe pompøse og selvforherligende tittei, uten A
yule stA for sine meninger
med navns nevnelse, sA sier
det meg noe om denne anonyme "stØtten", som I sitt
inniegg prØver A henge ut
navngitte personer.
Jan Ryste, personalsjef
Enebakk kommune

NAVN:

1
2
3
4

ADR.:
NAVN:

ADR.:
NAVN:

Kan vi Isere noe av Hammaro?
Vi bar nylig vrt igjennom flere
fine arrangementer i forbindelse
med Enebakks kulturdager. Vi
bar hatt besøk fra vAr nye vennskapskommune i Sverige,
HammarØ. I den forbindelse bar
det butt sagt mye pent om vennskap og at vi kan here av hverandre. PA et omrAde has vi srhg mye A here, nemlig prioritering av bilbiiotek. HammarO bar
hele 10 ansatte til A betjene to

bilbiiotekavdelinger for sine 1314.000 innbyggere. I Enebakk
bar vi eff bibiiotek med en
ansatt til A betjene 8000 inbyggere. Det er seivfølgelig for
mye forlangt at vi skal here alt
med en gang, men hva om vi
herte iallfail litt av Hammarø?
Hva om vi tok ett skritt frarn i
1991 og ansatte en person til pA
biibIioteket. Etterhvert kunne
man kanskje opprette smA fiuia-

Vi stØtter (ifltt

ler pA Flateby og i Ytre, spesielt
rettet mot barn og unge. Vi voksne kiarer Jo A reise til Ski og
Skedsmo og Oslo, men bama er
avhengig av A ha bilbiiotek i sitt
nrmilJ0. Et skritt mA were to
ansatte og lørdagsapent. Det
klarer vi A here av HammarØ,
mer tungnemme er vi ikke i
Enebakk!
Torgeir Landvik

ADR.
NAVN:

ADR.:

VER VET AV:

Navn:

Adr.:

Lykke till
Vi gleder oss sammen

...

re

UOTTERBECK

...

gjørdu?
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pa

Hrverk
utrykningsbil

ENEBAKK KOMMUNE

Politiet etterlyser vitner som
kan ha sett vedkommende som
skar i stykker to av dekkene pa
utrykningsbilen under den store
rockekonserten i Mjerha11en.
Hrverket skal ha skjedd rundt
klokken 23:30.

13 tatt i kontroll

har adventsmøte hos Eva Haug, Ytre Enebakk, onsdag 5. des. kI. 19.30.

herredsstyresaiefl ki. 14.00
03.12. formannskapet
11.12. helse-/sosiaistyret formannskaPSSaiefl ki. 19.00
herredsstyresaien ki. 19.00
11.12. skolestyret
formannskapssaien ki. 19.00
13.12. teknisk styre

Bil patent
Torsdag 15. november ble en
bil funnet patent og utbrent ved
TØmmerbrtten. Politiet er
interessert i vitner i saken.

Enebakk Bondekviiinelag

Hovedutvalgsmøter i Enebakk
kommune I ilesember

Tema: Bøker og hobbyartikier
v/Enebakk Bokhandel.

Alle velkommen!

Takk for innsatsen'.

ENEBAKKKOMMUNE

Enebakk kommune/kulturetaten vii pa
denne máten fâ takke alle lag, foreninger,
organisasjoner og enkeltpersoner som har bidratt
positivt med dugnad og velvilje I løpet av

Pposiekt
Ekebendalen

KULTURDAGENE 1990

Sist fredag avholdt politiet
radarkontroll pa Flateby. Hele
12 fikk forenklet forelegg for a
ha overskredet fartsgrensen. En
ble anmeldeld og fikk beslaglagt førerkortet, etter a ha kjørt
79 km/ti 50 sone.

Uten dere hadde det ikke vrt mulig
arrangementet.

Enebakk lensrnannskontor
fikk Iørdag melding om at det
hadde vert innbrudd og flere
forsøk pa innbrudd pa Flateby
Grendesenter. Det ble stjalet et
mindre beløp fra Anja, mens
tyvene hadde forsøkt seg uten
hell pa tre andre steder. Tyvene
var pA ferde naU til lordag og
politiet etterlyser nt vitner som
kan ha sett disse.

Arb .gruppa for pro sj ekt E kebergdalen har nâ sluttfert hovedplan for
Ekebergdalen.
Planen tar sikte pa a samordne felles
mál som kloakkering av dalen, redusere jordbruksforurensning, redusere
flom- og flomskader, bedre trafikkforhold, framføre fly vannforsyning
og bedring av iBørterelia som rekreasj onsomráde.

Hel pensjonister og
trygdede I Enebakk!

Nan til Iørdag ble det gjort
innbrudd hos Bogerud Tekstil i
Ytre Enebakk. Politiet har enda
ikke den fulle oversiken over
hva som er stjâlet.

pa

gjennomfere

Kultursj efen

Grovt tyveri

Innbruddsraid
Flateby

a

OL(øk/

Tenk, nâ er det snart Jul igjen.
Da inviterer vi til førjulsfest pa Flateby amfunnshus sendag 9. desember kI. 14.
Vi serverer middag, kaffe og kaker.
Utlodning ma vi ha.
Gratis entré.
CATO kommer.
Pamelding innen 3/12 til Mary Mangen,
92 84 69, Esther Hansen, 92 85 34 eller
Ingerid Nordlie, 92 84 68.
VELKOMMEN.
Norsk Folkehjelp, Flateby

Planen legges Ut til gjennomsyn for
intr. fra 1.12. - 31.12.90 i Teknisk etat.
Eventuelle bemerkninger, innspill
ma sendes Teknisk etat innen 31.12.
Teknisk etat

Annonser leses av

folk tiestj

ONSKER DERE VELKOMMEN TIL
700 m2 PROPPFULLT MED HANDLAGDE PRODUKTER
FRA FJERNE ØSTEN

Alt innen:
MANILLAMOBLER, KURVMØBLER, SMAKURVER, GAVEARTIKER osv.
GRATIS

hver søndag i desember
Hoy kvalitet - lave priser - direkteimport

VELKOMMEN TIL EN
ANNERLEDES BUTIKK
APENT HVER DAG 10-20
LORDAG 9-16
SONDAG 12-16
TLF. 09/94 65 92

LLINSJBORD

Her
finner
du oss:

FRA OSLO
E 18

FRA SKI

FRANZEFOSS BRTJK
E 18

FRA OSLO
E6

*
TIJSENFUNN

TUSENFRYD
FRA MOSS
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-Vondeste budsjett
jog bar vat med pa
0

-Problemer med dfd folk til a sri/Ic hØyt pa lista, sier
Senterpartiets Thorvald Ungersness (rh) Trine Alfhei, SVs
leder, (t. v) vii komme hØyt pa sitt partis liste.

Problemer med
a fa toppm
kandmidater
Hvem skal vi stemme pa
neste xr? Hvem vii pryde
toppen pa listene? Det eneste som foreiøbig er kiart er
at ingen ting er avgjort enda.
Alie partiene, bortsett fra
Fremskrittspartiet, hat problemer med a fA folk til a
stille hØyt oppe pa listene.
Vignett hat tatt en spørrerunde hos nominasjonskomiteenes ledere for a høre
hvor Iangt man har kommet
i prosessen. Neste host er
det kommunevaig, og spennende blir det A se hvem
som stiller som ordforerkandidater i de forskjellige
partiene.

StrØm favoritt
Thorleif Elverhøi (FrP) har
ingen problemer med a skaffe folk. De er ogsA pa god
tur med toppene, men kvinner er det dârlig med. Pa
spørsmäl fra joumalisten om
øyvind Strom kommer høyt
opp ønsket ikke Elverhøi A
uttale sea foreløbig, men det
skinner klart igjennom at
han er en av favorittene.
Det er ikke bare
Fremskrittspartiet som bar
problemer med kvinnerekruttering. I Arbeiderpartiet
er det like dann. De andre
partiene har ikke kommet sa
langt I prosessen enda at de
kan si noe om kvinneandelen.

Problemer med toppene
Ivar Gottaas (H) har ingen
kiare topper enda. —Det er
spesielt vanskelig a fä folk
inn pA de Øverste plassene,
sier han. Og hvem som stiller som ordførerkandidat for

Vi støtter

Høyre blir spennende A Se.
I Krfs rekker er det samme
trenden - ingen kiare topper
og vanskelig a fA folk til A
stille Øverst pA lista. Ottar
Holstad synes det er bekiagelig at de "gamle" slutter,
men forstAr at de Ønsker
mere tid til andre gjØremAl.
Et lite hAp om at Carsten
Barbøl eller Einar Holstad
ombestemmer sea og stiller
pA lista har alikevel Ottar
Holstad.
Trine pa topp?
Per Kongsnes (Ap) bar ogsA
problemer med a fA lista
fullsatt. —Det er vanskelig A
fA folk til A stille, men det
gAr pa et vis. VAr foreløbige
liste er klar, og ogsA ordførerkandidaten, men vAre
partilag mA først fA denne til
uttalelse for jeg gAr ut med
navn, sier Kongsnes.
I SV er det ogsA problemer
med folk. —Det ser ut til at
det er vanskeligere cnn
noensinne A fA folk til A stA
pA lista, sier Lisbeth
Gaathaug. Trine Alfhei,
leder av SV, vii nok komme
høyt opp ifølge Gaathaug.
I Senterpartiet er det heller
ingen klare topper foreløbig.
—Det gAr A fa folk til A stille
seg pa lista, men problemer
med toppkandidatene, sier
Thorvald Ungersness.

ANNE-GRETE LOSSIUS

ititt

De politiske partienes
gruppeledere har det
stritt for tiden. A sy
sammen et budsjett til
beste for kommunens
befolkning med minimalt rutte med skaper
stor frustrasjon. —Dette
er det vanskeligste og
vondeste budsjett jeg
noen gang har vert med
pa, sier Aps Lucie Paus
Faick. FrPs øyvind
Strom gar rett pi sak og
mener at den foreslatte
heving av kommunale
avgifter er uanstendig og
vii fore folk ut i fattigdom.
Det er et meget stramt o
vansklig 91-budsjett kommunens politikere skal ta stilling
til i midten av deseniber.
Vignett har innhentet de første
reaksjonene fra partienes gruppeledere, og det som gjenspeiicr sea er frustrasjon over store
oppgaver og manglende midler.
Krise?
—Skolen far virkelig blø. og
ingen mA tro at vi ikke far en
dArligere
skole
med
nedskjring av 12 lmrerstillinger. uttaler SVs Torn Nilsen.
—Differansen meilom rAdmannens forslag til neste ars budsjett og etatenes behov er pA
tyve millioner, og hvor skal vi
finne dem? Det er krise, sier
Nilsen.
Høyres Tore Tidemann er
ikke belt av den samme oppfatfling. —AktivitetsnivAet vil bli
omtrent det samme som vi hadde i 84-85. Det er behov for A
stramme inn, men vi Ønsker
ikke A Øke de kommunale
avgifter mer enn maksimum
fern prosent. Min oppfatning er
at vi mA gi sektorene et rammebudsjett som de selv fAr prioritere innenfor. Tidemann legger
ogsA til at det ikke er hyggelig
med innstramninger hverken pA
kultur- eller skolebudsjettet.

Vondt budsjett
Aps Lucie Paus Faick er fortvilet over det trange budsjettet,
men hun er glad for at Gro-regjeringen har Apnet for et bedre
spillerom for kommunene.
Nettogevinsten for kommunen
ser ut til A bli pA rundt halvannen million hvis regjeringens

Bode Einar Holstad (K,f,) og Lucie Paus Faick (Ap) Ønsker 0 oppretthoide stØtren til private harnehager og parker

forslag til satsing pA barn, miijø
og sysselsetting blir vedtatt.
Falck understreker ogsA at Aps
kommunestyregruppe vil prioritere spesielt barn og ungdom,
og ønsker blant annet A opprettholde stØtten til private barnehager og parker og fortsatt gi
friplasser til de som har behov
for det.
Krfs Einar Holstad er ogsA
glad for Ap-regjeringens satsing pA barn og ungdom. —Det
er fint at regjeringen onsker A
oremerke midler blant annet til
skole slik at vi slipper den store
nedskjringen som det her er
lagt opp til. Dette har floe med
trygghet a gjøre. sier han. Og
legger fit at tilskudd til private
barnehager/parker vii de
opprettholde, og tilsynsvaktordningen ved skolene ønskes
beholdt om cnn i mindre mAlestokkk.
Thorvald Ungersness (Sp)
sier at det er vanskelig A fâ
gjort noe med budsjettet.
—Inntektene er for smA og vi ma
innskrenke etter beste skjønn,
sier han. Han er ogsA av den
oppfatning at etatene mA gis
bestemte rammer som de selv
mA prioritere innenfor.

[kke øke avgiftene
FrPs øyvind Strom vii ikke øke
de kommunale avgiftene med
12 prosent som rAdmannen hat
foreslAtt, men kun legge sea pA
den forventede prisstigning.
—En forhøyelse av avgiftene i
den størrelse som er foreslAtt
fører folk ut i fattigdom, sier
han. Han legger ogsA til at partiet ønsker A fjerne sUbsidieringen av landbruksvikarordningen. Egenbetaling for tjenester i i hjemmesykepleien gAr
de imot.

Kommunen ma si ifra!
Tom Nilsen (SV) er den som
gAr sterkest ut. —Vi blir pAlagt
flere og flere oppgaver fra
Staten Uten at de tilstrekkelige
midler følger med. Dermed kan
vi ikke ivareta pA en skikkelig
mAte de menneskene vi er satt
til A forvalte. Kommunene utarmes met og mer. NA mA vi Si
ifra - vi mA rope et varsko!
Skole og kultur raseres! Dette
sier en meget frustrert Nilsen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Huset
er ikke
til saigs
I et oppslag i siste nummer
av Vignett brukte vi et bilde av et tilfeldig valgt hus i
VAglia som illustrasjonsfoto til artikkelen "Bunnen
ikke nAdd pA eiendomsmarkedet". Dette huset bar
ingen flog med atikkelen A
gjøre og ble kUn brukt som
en illustrasjon.

...
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Guflfiskbolle nedsatt 150.Kanin- og marsvinbur
Komplett akvarium/bolle

'

1 75.
NA 298.
0 10%
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~
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eutvalg av fisk julesending
Kjemp
ra Singapore ankómmet!
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Chinchillaunger grâ sort hvit, marsvin og
-

-

-

kaniner m/stamtavler
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FLOTIE DYR!

I klesveien gâr vi for

Match
Der tinner vi k1ar sorn passer til enhvet anlednin(.
Stikk innom butiklen o se aft h\ a h.o'ften hai a tilby av
Deltar d.0 i casino pa T\ -\olgL kan du vinne kIr
Mhfor 25.000 kroner.
JULEGATEAPNING 1. DESEMBER Do far du 10% iabatt
Apent til ki. 18.00

Undulater og dvergpapegoyer
redeunger
HUSK UTEFUGLENE!
-

-

Kjørtil dora-gratis parkering!'

Skattum __T4atch

LILLESTROM AKVARIUM A/S
Parkalléen 21
TIf.06/81 1657

-]

-

1800 ASKIM

Dameavd. Skolegt, 7.
Ti. (09) 88 57 27.
Barrkgiro 6116 05.11353.

Herreavd. Dr. Raridersgt. 5.
Ti (09)88 14 25.
0:±-:'0611605.11353

Se etter FM-Pris merket i butikken. FM-Pris
betyr taste lave priser pa de dagligvarer du
bruker mest, hver dag hele âret!
HER ER NOEN EKSEMPLER

BJERKE
DAGLIGVARE A/S
1911

SKA7TUM 4S

Avd. City
TIf. 06/80 30 60

-

FLATEBY

Frossen

4980

TYIWVHIHHE
FLESK MIRE!V
TILBUDENE
WELDER FRA 27.11.
TIL 2.12.90

OKSESTEK144,7o

490

KNEIPPIIRID
CORN FLAKES 36,20
Firidus
Veil. 42,50 (Spar 23,5%)

Findus

M/BRØD 4+4

Veil. 48,00 (Spar 48%)

24,90
28,90

Krone Gull

88,50

Twiriirrgo

Stabburet

OKSEKARBONADER
420g ustekt

IS 2 liter krokanlvanilje

PIN-UP/LOLLIPOP 10 stir. Hjemmefrys.

Veil. 45,00

(Spar 35,5%)

FARIN

Veil. 130,00 (Spar 23,5%)

10 kg

Bjorn

HAVREGRYN

Letrkokt, 750g

Veil. 14,00 (Spar 15,5%)

11,80

Veil. 11.40 (Spar 30,5%)

17,25
7,90

Veil. 36,20 (Spar 16%)

30,45

Veil. 38,30 (Spar 14,5%)

32,80

Veil. 26,20 (Spar 34%)

Rod, 400g

SPAGHETTI 500g

Lerum

Veil. 38,50 (Spar 17%)

Kellog's

CORN FLAKES 7509
SOLFROKOST okonomi,

pr. kg

890

CLEMENTINER

Sopps

Veil. 47,10 (Spar 21,5%)

Veil. 28,30 (Spar 18%)

Stabbu ret

HAMBURGER

32,50
29,70
23,20
21,90
36,95

Veil. 38,00 (Spar 22%)

Stabbu ret

WIENERSTEAKLET240g

HURTIGRIS

9900

PINNEKJØTT

Ming

FRYSEVARER

pr. kg

Stabbu rets

19°

KeIlog's 750 g

TORSKEFILET 400 g

9980

Su rret

Bakers

STEKETORSK 400 g

pr. kg

7009

pr. kg

BARNEMAT

~15%
~15%

BARNEMAT! GLASS
Alle typer

p4 veil. priser

BARNEGRØT Alle typer

p4 veil. phoer

PAPIR, BLEIER, BIND, HYGIENE
Libero

BLEIER BOY/GIRL

DRIKKE VA RER
Slabburel

EPLENEKTAR I liter

Veil. 10,70 (Spar 27%)

HUSHOLDNINGSSAFT 2ltr
MOCCA

trysetorret 100 g

EARL GREY TE 25

poser

Veil. 29,50 (Spar 19%)
Veil. 22,70 (Spar 17%)
Veil. 23,50 (Spar 22,5%)

Oboy

SJOKOLADEDRIKK 400g

Veil. 22.00 (Spar 12,5%)

7,80

23,90
18,90

18,20
19,20

ASS. VAR. Veil. 119,00 (Spar 42%)

TØRKERULL 2pkn

KUN

2-pkri.

STERILAN

KUN

Colgate

TANNKREM

mlfluor 75 ml

Veil. 15,70 (Spar 31%)

Wells

SHAMPOO ass. var

Veil. 29,90 (Spar 37%)

Wella

BALSAM

ass. var.

Veil. 38,00 (Spar 29%)

68,80
9190
12190
10,80
18,80
26,90
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Helsemog sosiaIm
etaten tappes
Sosialleder Knut
Johnsen slutter I sin
stilling p nyãret. Han
er dermed den tredje I
helse- og sosialetaten
som har levert sin oppsigelse dette iret.

Sosialleder Knut Johnsen ga'r
av etter syv dr i kommunen.

Den første som fratro sin
stilling i âr, var flyktningekonsuient Per Arne Øiestad. Han
hadde opprinnelig et ars permisjon fra sin stilling som sosiallierer ved Enebakk ungdoms
skole og valgte a gt tilbake til
ireryrket etter at permisjonen
lop Ut.
Pleie- og omsorgsleder Erik B.
Ohr leverte sin oppsigelse i
oktober, etter at han ikke fikk
innvilget sin søknad om permisjon for a fordype seg i informasjonsteknologi. Ohr slutter til
nyttâr og stillingen vii ikke bli
besatt av noen ny omsorgsleder.
Sosialleder Knut Johnsen slutter pa nyâret, etter a ha vrt i
kommunens virke i snart syv är.
Han vii fortsatt jobbe innen
samme sektor, men i nye omgiveiser. Konkret hvor, vii ikke
Johnsen si noe om. —I min sektor skal man ikke basere seg pA
en livslang karriere, svarer sosiallederen pA spørsmAlet om
hvorfor han nA slutter.

Gutta pd Heier veisrasjon er en fin gjeng. Dc trives godr, men Iønna og klesbudsjettet kunne vrt
/,edre.

Ikke penger til vinter-kjeledresser

Fant seg vernestovier
Mili'Ov e- rnplanen pa soppelsfy1lionga
LISBETH WILLE

Aft"Fir."iL

endelig vedtatt
Mandag ble kommunens miljøvernplan vedtatt etter en ny
omfattende diskusjon.
SV og Tom Nilsen kunne
fremdeles ikke godta at hverken
hovedutvalg for miijø eller en
del foresiAtte forbud heller ikke
denne gang var foreslAtt av
arbeidsgruppen som har utarbeidet planen. Dessuten mA
parkeringsplasser fjernes i planen, ifølge Nilsen. Han var
sterkt uenig i kommunepianiegger Kari Elisabeth Morbech
som mente naturen i første rekke var dl for at folk skulle fA
nyte godt av den.
—Koilektivtransport kan settes
inn slik at de som er avhengig
av A kjøre ogsA kommer seg Ut,
og naturen har for all del en
egenverdi. Det er besynderlig at
ikke
kommuneplanleggeren
tenker pA den alvorlige foruren-

singskiiden som bilen er, og
hvordan dette pAvirker vArt
ozonlag, uttalte Nilsen.
—Jeg er veidig fornøyd med
planen, og synes utvalget som
har arbeidet med denne har
gjort en utmerket jobb, sa Dag
Skaug (Ap). Og la til at til A
vere kommunal fart har dette
gAtt svrt bra.
—Miljøvem kommer ogsA i
stor grad an pA den enkeltes
hoidning, sa ordfører KAre
Kjølle, og hintet var nok i første rekke rettet til SV og deres
mange forsiag om forbud.
Formannskapet hadde innstilt
enstemmig pA A vedta forslaget
fra den nedsatte arbeidsgruppa,
noe som ogsA fikk flertall i
kommunestyret.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Annonser leses
av folk flest

Vi stØtter

I disse lØnnstider har
Vignett sett litt pa hvilke lønninger "gutta"
pa kommunens veistasjon har. HØyeste oppnâelige lØnn er 152 000
- begynnerlønn 123 000.
Gutta trives pA Heier veistaBurstad.
sjon
pA
—Arbeidsmiljøet her er bra,
men lØnna er det sa som sa
mener
gutta.
med,
Yngstemann i gjengen er 19 Ar
gamle Roar Hansen. Han har
vrt ansatt i to Ar og har 122
000 i lØnn, tiisvarende lønnstrinn 13. —Jeg har enda ikke fAtt
opprykk etter de lokale forhandlingene i var sa jeg venter
og hAper, sier Hansen.
Personalsjef Jan Ryste forteller at kommunen følger den
vedtatte overenskomsten som i
dag har en lønnstige fra 14 til
19. For A oppna høyere iønn
kreves det utdannelse. Ryste
sier videre at Hansen skulle
hatt opprykk sA den saken vii
bli ordnet.

Vernestøvler fra fvllinga
Etter overenskornsten har
gjengen krav pA to sen arbeidstøy i aret, piuss vernesko og
stØvler annenhvert Ar - hansker
etter behov. Men kjeledresser
til vinterbruk er det ikke pengbudsjettet.
til
pA
er
Sverre
Kommuneingeniør
Netting sier at de har en pott til
fordeling og den mA de holde
seg innenfor. Vintertøy er dyrt
og midier bAde til to sett sommertøy, pluss vintertøy er det
ikke nok penger til i kassa. SA
kalt kan det nok bli til vinteren. DArlig stelt med sko er
det ogsA biant enkeite.
Tore Arnesen har vrt en tur
pa Thorudfyilinga og funnet
seg et par vernestøvler. —De
blir fine A bruke til vinteren,
sier han.
Fr klar?
En ung gutt har fAtt praksisplass pA veistasjonen gjennom arbeidskontoret for
Nedre Romerike. Hans lØnn
biir dekket av arbeidskontoret,

men kir er det ciArlig steit
med. Ifoige teknisk sjef
Torgils Opedal har ikke denne
ungdommen krav pA arbeidsklr, men han mener alikevel
at noe mAtte kunne kjøpes inn
ogsA dl ham. —Jeg har ikke
hørt om problemstillingen for
og derfor har dette ikke vrt
vurdert, sier Opedai.
Har ikke vert prest
Gutta pA veistasjonen har et
meget varierende arbeide.
Under kulturdagene var en av
arbeidsoppgavene A flytte et
piano rundt hele bygda.
Eliers sysler de med alt av
vedlikehoidsarbeider, og tar
andre ting som dukker opp
underveis. —Jeg har ogsA fungert som klokker ved en
anledning, men prest har jeg
enda ikke vrt, sier Tore
Arnesen.
En riktig trivlig gjeng som
er a se pA de utroligste steder i
bygda.
ANNE.GRETE LOSSIUS
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Sognepresten og skolemusikken
BYGGEVAREHUS

tenner juletreet lordag 8.desember kI. 14.00

30%
rabatt

pa
TAPET
Apningstider:

11

Enebakk sportssenter

Mand./tirsd./onsd.
og fredag
7.00 - 16.00
7.00-19.00
Torsdag
9.00 - 14.00
Lørdag

VERTER - SOL - AEROBIC - SELVFORSVAR

Telefon (09)
926246
926530

Fopmiddagstpening:

Finasenteret - Kirkebygden

Naringsti11egg for vakker hud,
blankt og fyldig hãr og sterke negler.
Den spesielle pleie utenifra og innenifra, fra din hârolog

hâro!og

Hjemmevrende ARSKONTRAKT
Pensjonister Skoleelever KR 1.0003 Andre —
onsd. kI. 11 - 16
og
kI. 12-16
Lordagerfra

Mand.

MARIANNE'S FRISORSALONG
KIRKEBYGDEN TLF. 92 6401

Ring 92 62 80

neb1( Dyretfinitt
P. boks 39
1912 Enebakk
Man.-fre. 8-11
etterm iddag:
tirnebestilling

/

TIf:(09)92 79 ii

10 fargers kulepenn m/Iukt
Stort jumbojet lekefly
Kose julestrømpe
Skrutrekker m/oppladbart batteri
Motoroije Ekofina Turbo S

ENEBAKK FINA SENTER
Amk

TORE JOHANNESSEN
1912 ENEBAKK — Tf. (09) 92 6173
a.,,,'

aitill

Velkommen til hyggelig
julehandel.
Mange gode tilbud.

1tar 'l.)ardeherqj
1912 ENEBAKK - TLF. 926048

16.50
139.00
59.00
269.00
49.00

JULETREBELYSNING
198.
ute
JULETREBELYSNING
inne
138.
LYS-SLYNGE
1380
4OIys
ADVENTSSTAKE
7-armet
99."
JULESTJERNE

850
Gode ti/bud pa /amper
Rikholdig utvalg pa julegaver
Masse ti/bud
rAen. AS,
&
1912 ENEBAKK

EL. INSTALLASJON
OG FORRETNING
c:1j:: (09) 92 63 00

4
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Ekebergdal•
prosjektet ut
pa horm ng
Har noen hørt om "Prosjekt Ekebergdalen" for?
Kanskje ikke sã rart for det er ni 15 ãr siden tankene rundt en samlet plan over tiltak i 'Dalen" ble
lansert. Siden bar prosjektet vert oppe med jevne
mellomrom, men nâ er endelig pianen klar og vii
bli iagt at til høring I desember.
Kloakkering i Ekebergdalen
begynner a bli efl slitt tema. i
76 ble saken tatt opp fØrste
gang, men er gang pa gang
butt nedprioritert av kommunens politikere. I 84/85 tok
Ytre Enebakk og Kirkebygden
vannverk saken opp, og endehg i juni 88 vedtok formannskapet a nedsette en arbeidsgruppe. Gruppen har bestatt
av folk fra veikontoret, vassdragsvesenet, vannverket, mujøvernavdelirigen
hos
Fyikesmannen, kommunen,
landbrukskontoret
og
Kirkebygden velforening.

Koordinere uhike tiltak
Prosjekt Ekebergdalen er ikke
bare kloakkering. Intensjonen
med prosjektet er a samordne

uhike tiltak som ma utføres i
omrädet, bade for A fA ned
kostnadene, og for a fA bedre
effektivitet.
Vanskeiig fremkommelighet
pA grunn av flom er et stort
problem. Kloakkiukt er ogsa
en plage for beboerne.
En av de viktigste oppgavene er selvfØlgelig a fA kloakkert 'Dalen'. 1 tillegg ønskes
det a fA redusert forurensning
fra jordbruket, redusere jorderusjon ved flom, bedre trafikkforholdene spesielt for gaende
og sykiende, og doble hovediedningsanlegget for vannforsyning.
Dessuten
skal
Børterelva igjen bli en miljøfaktor i nromradet. Kanskje
bade fisking og bading i elva

Blir Børterelva pd nytt Enebakks perle? Kanskje det kan bli en realitet oin noen dr na° som ferdige
planer for omrddet er kiare til hØring.
kan bli en realitet om ikke sA
alt for lenge?

Ut til høring
Fra første desember og Ut
mAneden vii planen were
utiagt til hønng. I hviiket
Arstall prosjektet skal gjen-

nomføres ma politikerne ta
stilling til. Planen er ferdig
utarbeidet, sa det som gjenstAr
etter høringsfristens utløp er
penger 61 prosjektet. 25 prosent av kostnadene til kloakkering vil kommunen fA fra
Romerike.
Miljøpakke
Kommunen har ogsA sokt

Akershus veikontor om stØtte
til gang- og sykkelvei, men
noen avgjørelse er ikke fattet
foreløbig.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Melkebi 1 styrker
brannbe-redskap
Nyttige 9jor.
det selv" tips
Hva skal du gjØre ntr
minsten setter en klinkekule I halsen? Hva er
symptomene pa faisk
krupp og nãr skal du ga
til lege?

en del vanlige sykdommer og
skader. Det er et lettlest og
praktisk hefte, med et innholdsregister som gjør det enkelt A
finne frem. Du finner ogsA
noen enkle retningshinjer for nAr
og hvordan du koritakter lege.

Dette er bare noen av de mange
spørsmAlene du finner svar pa i
brosjyren "Egenomsorg", som
snart blir a finne i postkassen.
—Ta godt vare pa brosjyren,
oppfordrer vAr kommunelege,
Torgeir Landvik,— lag et hull i
det ene hjømet og heng den i en
snor ved telefonen, sA vet du
hvor du har den.

Ved a informere folk, haper
man at man kan bidra til a
minske noe av usikkerheten og
engstelsen ved sykdom. Heftet
bar i tillegg We en praktisk og
Øknomisk funksjon, ved at man
ikke nødvendigvis trenger reise
ehler ringe 61 legen for a fA svar
pA spørsmau. Likeledes kan man
i akutte tilfeller forebygge mye
av skaden ved selvhjelp i løpet
av den tiden man ehiers yule
bruke pA A komme til lege.

Brosjyren, som er trykket i
3000 eksemplarer, finansiert av
kommunen, girt rAd og vink om
hvordan du best tar vare pA helsa di, og hva du kan gjøre ved

LISBETH WILLE

Kommunen har na gatt 61
anskaffehse av en melkebil som
skal benyttes til vanntankvogn
til bruk bade i brannvesenet og
for vannverkene. Bilen vil ta
cirka 8000 liter vann, piuss noe
reserve.
Brannsjef Torgils Opedal forteller at bilen vii bedre kommuilens brannberedskap. I tillegg
vil vannverkene ogsA fA glede
av bilen blant annet til akutt
hjelp nAr brønner gAr tomme.
—Vi vii ogsA spare inn noe pA
brannventiler ved denne ordningen, sier Opedal.

Fãtt tilskudd
Opedal forteller at de bar fAtt
tilskudd til bilen bade fra vannverkene, Gjensidige Forsikring,
Skogbrannforsikring og skogbruksetaten. Tilsammen har de
mottatt 115 000 kroner i
tilskudd, og totalt vii "vannvogna' iberegnet garasjeplass komme pA 150 000.
Opedal bar sendt skriv til
mange forsikringsselskaper, og
er litt skuffet over at ikke flere
har Ønsket A støtte opp om tiltaket da dette ogsA vii bli besparende for disse. —Avslagene bhir
begrunnet med at seiskapene
ikke har midher til begrensende
tiltak, sier Opedal.

To av branngutta i sving. Om ikke lenge star garasjen klar iii
"vannvogna" etter iherdig dugnadsinnsatsfra hrannmannskapene.

Garasje pfi dugnad
Melkebilen er innkjøpt pA
Gjøvik. Lakkering, blAlys og
pumpe mA fikses fØr bilen kan
tas i bruk. SA i februar regner
Opedal med at den er klar.
Garasje er man ogsA kommet
godt igang med. —Denne bygger brannmannskapene pA dug-

nad for a fA ned kostnadene,
sier Opedal.
Og folk stiller opp.
Brannmannskapene er positive
til tiltaket og mange har sagt
seg vilhige til A delta pA dugnaden.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Tenning
av
juletpeet
lordag 1/12
kI. 15.30
To trØtte tvi/lingsøstre som etterhvertfikk piffet seg opp til d b/i to
riktig spreke iypei

ANNE-GRETE LOSSIUS

Krokveld pa Pizzerian
pi Flateby hører ogst
med til kulturdagene. Og
IN ble det da søstrene
Gaathaug tro til med sin
minicabaret. Enkelte satte nok maten i vrangstrupen da "Blodig alvor
Blues" ble fremført,
men hva gjorde vet det!
Morro var det tell.

Slankemetoder, mat som legger seg pa "sidebeina", og
mange metoder for A gjøre seg
riktig lekker "leste" de i bladene og selvsagt viktigheten av a
vare nybarbert! —Barber dine
ben, var oppfordringen som
gikk igjen.
Det var ikke fritt for at enkelte
satte maten i halsen da Blodig
alvor Blues ble fremført. En
hyggelig liten melodi som handlet om de mänedlige plagene
som kvinner drar pa gjennorn
livet.

arrangeres av
Stranden skolemusikk og Flatebyse nteret.

-

KI. 11.00:
Julenisser pa
senteret
Saig av polser
og
juleglogg
Loddsalg

-

-

-

Stapp fulit var det pt Pizzerian
torsdag da de etterhvert sa kjente Gaathaugsøstrene opptradte. I
tilleggg spilte en del av karene
fra trekkspillklubben Frisk Luft
livat dansemusikk.

Blodig alvor Blues
Og søstrene tro til med skikkelige kvinnesanger! Tirsdager er
ukebladkvinnens store dag
dagen!, og hva var vel mer
naturlig enn a fremføre et "ukebladpotpurri"?
-

Suksess
Krokvelden føyet seg pent inn i
rekken av vellykkede arrangementer som er butt avholdt i
løpet av kulturdagene. Na er
dagene over for denne gang, og
at dette har gitt mersmak er det
ikke tvil om. Rundt 3 000 folk
har stukket innom de mange
arrangenientene som liar vrt
avholdt i løpet av de fjorten
dagene som Enebakks kulturliv
ble satt pA kartet, og det er ikke
sA rent fA i en komniuiie som
teller litt over 8 000 inubyggere.

Et forfriskende

KI. 1530:
Tenning av juletreet
Skolemusikken
spiller
Gang rundt juletreet
Julenisse med
gratis pakker til
barna

TILB'UD

ROMA MINERALVANN TIL FABRIKKPRIS
OBS: Here typer med Iavt kaloriinnhold

-

-

-

1/2-liters
f laske
KUN

-

APNINGSTIDER
mandag- fredag

k19'1 9

IDrdag

k19'1 5

DAGLIGVARE
Ytre Enebakk
TIt. (09) 92 40 03

Søstrene Gaathaug fremfØrte "ukehladpotpurri" med stor inn/eve!
se. —Barber dine hen, var oppforth-ingen som gikk igjen.

+ pant

TORE'S
MAT
''"IIIIIuhIIIIiI,llf

Ftatebysente ret
TIf. (09) 92 83 38
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Vellykket krom
kveld pa Flateby

Tenning
av
juletpeet
lordag 1/12
kI. 15.30
To trØtte rvil!ingsøstre som etterhverrfikk piffet seg opp til a bli to
riktig spreke iypei
ANNE-GRETE LOSSIUS

Krokveld pa Pizzerian
p , Flateby hører ogsa
med til kulturdagene. Og
IN ble det da søstrene
Gaathaug tro til med sin
minicabaret. Enkelte satte nok maten I vrangstrupen da "Blodig alvor
Blues" ble fremfØrt,
men hva gjorde vel det!
Morro var det lell.
Stapp fulit var det pa Pizzerian
torsdag da de etterhvert sâ kjente Gaathaugsøstrene oppträdte. I
tilleggg spilte en del av karene
fra trekkspillklubben Frisk Luft
livat danseniusikk.
Blodig alvor Blues
Og sØstrene tro til med skikkelige kvinnesanger! Tirsdager er
kvinnens store dag - ukebladdagen!, og hva var vel mer
naturlig enn a fremføre et "ukebladpotpurri"?

Slankemetoder, mat som legger seg pA "sidebeina, og
mange metoder for a gjøre seg
riktig Iekker leste' de i bladene - og selvsagt viktigheten av A
were nybarbert! —Barber dine
ben, var oppfordringen som
gikk igjen.
Det var ikke fritt for at enkelte
satte maten i halsen da Blodig
alvor Blues ble fremført. En
hyggelig liten melodi som handlet om de mAnedlige plagene
som kvinner drar pA ejennom
livet.

Suksess
Krokvelden føyet seg pent inn i
rekken av vellykkede arrangementer som er butt avholclt i
løpet av kulturdagene. NA er
clagene over for denne gang, og
at dette har gin mersmak er det
ikke tvil om. Rundt 3 000 folk
har stukket innom de mange
arrangementene som har vrt
avholdt i Iøpet av de fiorten
dagene som Enebakks kulturliv
ble satt pA kartet, og det er ikke
sA rent fA i en kommune som
teller litt over 8 000 innbyggere.

arrangeres av
Stranden skolemusikk og RatebysenteretKI. 11.00:
- Julenisser pa
senteret
- Saig av pølser
og
juleglogg
- Loddsalg
KI. 15.30:
- Tenning av juletreet
- Skolemusikken
spiller
- Gang rundt juletreet
- Julenisse med
gratis pakker til
barna

El forfriskende

TILBu-0

ROMA MINERALVANN III FABRIKKPRIS
OBS: Here typer med Iavt kaloriinnhold

1/2-liters
f laske
KUN

+ pant

APNINGSTIDER
mandag- fredag kI
Iørdag

KARL'S
DAGLIGVARE
Ytre Enebakk
III. (09) 92 40 03

Søstrene Gaathaug frenifØrte "ukehladpotpurri" iiied stor inn/eve!
Se. —Barber dine ben, var oppfordringen som gikk igjen.

91 9
5

k19"1

TORE'S
MAT
Flatebysenteret
T3. (09) 92 8338
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I FLATERY SENTERET
PIKE

A.

22/27

230.-

128011111111

1/)

JLcL4z1-amcz

JLr

El

TIf. 09/92 83 74

119.Apent
lirsdag
Fredag
Lørdag 1/12

129.-

10-17
ogsâ 19-21
10-18
09-16

F(citeby
B1Tomster & gayer

L

Juleblomster

LAG JULEGAVENE SELV
STORT UTVALG I HOBBYARTIKLER OG IDEBØKER
GI EN GOD BOK TIL JUL
VI HAR UTVA.LGET
SPILL OG LEKER FOR ENHVER SMAK
S TORT UTVALG I JULEPYNT

Rester

At 1/2 PRIS

Godt utvalg av:
VOTTER - LUER - STROMPER - SOKKER
Preparering av ski
HUSK! Eget verksted for ski/sykkel

Tørkede
blomster
Julepynt og
dekorasjons-

eneai
SPORT uu i-Niiiu as

materiale
i meget
godt utvalg
til hyggelige
priser

F late bysenteret, 1911 Flateby. 92 88 90

Enebakk

Bokhandel

Skal du pynte deg til jul?

Flatebysenteret, 1911 Flateby - Telefon 09/92 8721

Vi har mye lekkert i kjoler, bluser og skjørt

NORSK MAT
Oksekarbonader

48,00

Medisterkaker

38,90

Kjottkaker

42,90

Pariser steaks

39,90

Kylletter

34,50

DRAMMENS IS - ISKAKER
42,00
Dronningens fristelse
Prinsesse

29'0
25'0
25'0
25'0
1990
230000

13,00

BR YNILDSEN
Bartender konfekt 360 g . . . .39,90

G9°

29

90

APNINGSTIDER:
Man.-fre. kI. 6.30-21.00. Lør. 9.00-21.00. Sen. 9.00-21.00
OYEREN BENSIN & SERVICE
M,III
0111
1911 Flateby - TIf. 09/9281 32

Italienske kjoler
Smykker - belter - kosmetikk - solseng
*
EKSTRATILBUD LORDAG 1/12-90
Gensere .20%
Bukser - kr 100.
FLATEBYSENTERET
TLF. 92 86 74

44

Ariens
FOLKEFRESERE
er Iettkjørte og kraftlge.
Ariens lanserer i ár 3 modeller i Folkefreserserien: ST 420, ST 52409 ST 724.
Folketreserne er snot resere for de tieSte gangveier 09 innkjørsier. Lette og
meget driftsikre modeller. Veig mellorn
ST 420 m/4 HK, ST 524 rn/S HK 09 ST
724 HK Tecumseh motorer. Fresebredde fra 51 til 61 cm.
Ate modeliene har to-trinns tresirig 09
regulerbar utkastertut. Kjettinger er
standardutstyr. Lyskastere og elStartere er ekstrautstyr.
Folkefreserne kan du ogsâ bruke
om sommeren corn jordfreser
og teiemaskin ved A pmontere ekstrautstyr.

m/7

Enna' tid til nye gardiner
Masse JULESTOFFER fra kr48mm pr. m
Filt og strie

Mange julega vetips

42,00

KAFFE FRIELE
1/4 kg kaffe

TIf. 92 85

fra 1990.

Veil utS. pris
fra kr

GE-TE MANUFAKTUR
FLATEBYSENTERET, 1911 FLATEBY - TLF. 92 83 32

&

PI1z1ERIA
CLIFFORD RESTAURANT
FLATEBYSENTERET

Fra 1. desember serverer vi
varm juletallerken
APNINGSTIDER
Fredag og Iørdag
Sendag
Mandag

Alle rettigheter

15.00-23.00
15.00-01.00
13.00-22.00
STENGT

ao1ri-e-z
--'
n
s
.Norges mest kjøpte
snøfreserel

Importsr:
HtIØ. Snl. 1580 Rygge

KARLSENS
BILKUTER A/S
Tb.
80 13
Avd. Hageutstyr, Flateby

09/92

14

Dagavdel'ingen
pa Kopas
er I rute
Den nye dagavdelingen pa Kopãs er i rute. I desember tar snekkerne fatt, men nãr senteret endelig er
Mart til bruk, kan ikke helse- og sosialsjef Inger
Haagaas si noe om.

Dagavdelingen vii blant annet gi tilbud i form av
Jegetilsyn, rehabilitering, fotpieie og hãrpieie.

Ragnhild Butenschøn og ordfører Kdre KjØlle med den nydelige bysren av enebakk-kunstneren
Erling Enger som hun overrakte koniniunen.

Enebakks kulturprols
til Ragnhild Butenschon
Kommunens kulturpris
ble overrakt Ragnhild
Butenschøn ved en tilstelning pa Mjter ungdomsskole fredag. Men
tro om det ikke denne
gangen var kommunen
som var mest heldig en selviaget byste av
enebakk-kunstneren
Erling Enger ble overrakt kommunen av den
koselige kunstnerinnen.
I vAr hue kommune er det
mange aktive kunstnere, men
ikke mange kan mAle seg med
vAr kjente bii1edhuggerkunstRagnhild
nerinne
Butenschøn. Hun har gjort seg
bernerket langt ut over
Enebakks grenser og har hatt
en rekke offentlige utsmykningsoppdrag. Nydelige arbei-

der støpt i bronse og stAl pryder mange kjente steder rundt
om I landet.

Vennskap
Enebakk Blandakor Apnet
arrangementet med flere kjente melodier. Dc sang om veonskap og nrhet. Noe som nok
passet fint A synge for den
elskverdige damen som har
viet sin tid til kunsten og kjerligheten i vid forstand.
Gry Adoifsen, vAr lovende
flØytist, og organist HAvard
Oudenstad underholdt med
nydelig fløyte- og pianomusikk.

Første jubileum
Leder av kuiturstyret Tore
Tidemann og ordfører KAre
Kjøhle overrakte Arets kulturpris til Ragnhild Butenschøn.
Tidemann kunne fortehle at
det er femte gang prisen blir

utdelt i Ar. Tidligere har organist HAvard Oudenstad, bygdebokentusiast Ole Weng,
primus motor i Leikaringen
Arild Degrum og Enebakk
Trekkspillldubb mottart prisen.
—ButenschØn er en meget
verdig vinner av Arets pris. I
mer enn femti Ar har hun markert Enebakk utad. Hun gir
inspirasjon til nye krefter
iangt Ut over kommunegrensene, kunne Tidemann fortelle.

Det var i mai i Ar at kommunen fikk tildeit sin andel av
eldremilhiarden. 750.000 kroner
av denne, ble etter behandhing I
formannskap,kommunestyre og
helse- og sosiahstyre avsatt til
restaurering av den gamle legebohigen KopAs.Men siden saken
ble ferdigbehandiet i teknisk i
august, har det vrt stille
omkring den. Helse-og sosialsjef Inger Haagaas, kan imidhertid slA fast at arbeidet er i
rute.
—Det er en høyt prioritert sak I
teknisk, og vi regner med at
snekkerne er i sving med den
innvendige restaureringen fra 1.
desember av. I mehlomtiden har
arbeidsgruppa, som bestAr av
en del ansatte fra sykehjemmet,
Iagt frem krav og behov nil innredning som vi bar innhentet
priser pA. Shikt tar tid, sier Inger
Haagaas.

vii den gi et differensiert tilbud
til et uiikt antali brukere. PA
grunn av areahet har man vnert
nØdt til A sette en maksimumsgrense pA 12 brukere som
er der samtidig. - Det er hikeveh
rom for iangt flere i og med at
enkelte av brukerene kun vii ha
behov for A vre der en dag
ether to i uken, sier Haagaas.
—NAr det gjelder tilbudet, vii
det legges vekt pA rehabilitering, elher opptrening etter sykdom. Mange trenger hjelp nil A
fungere igjen etter dette. Videre
vii det bli gitt tilbud i form av
sykepleie og legetilsyn, hAr- og
fotpleie, ehler rett og slett hjelp
til stell.
—Dette vii gi et bedre og tettere
alternativ cnn et dagsenrer. som
er Apent for aIle, sier Haagaas.
—Her kan brukerne komme til
frokost og reise hjem etter kaffen og de vii fA fast transport.

Variert tilbud
NAr dagavdelingen stAr ferdig

LISBETH WILLE

Fineste gaven
Butenschøn hadde selv en
gave med seg - en byste av
enebakk-kunstneren Erhing
Enger som hun overrakte
kommunen. En flott presang
som bAde samtiden og ettertiden vii sette stor pris pA.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Pensjonist-tren pa' Ignarbakke
Tirsdag i forrige uke gjestet de
kjente TV-fjesene Odd Grythe,
Ase Wentzel og Harald Karisen
Ignarbakke. Som et iedd i kulturdagene ble det arrangert
pensjonisttreff og Ignarbakke
var fylt opp til siste plass.
Med god hjelp fra sanitetsforeningene I bygda hadde kulturkontoret gjort alt i stand til pen-

Vi stØtter

ssistreffet.
tn
Odd Grythe og
AWentzei hadde hver sin
avdeiing med gamle og kjente
sanger og ivrige pensjonister
nynnet med sA godt de bare
kunne. -Det er morro A ta frem
disse gamle visene igjen, og
spesieht i et sA fint lokale med
sA mange sangglade mennesker, sa Odd Grythe til Vignett.
Under bevertningen kom Arild

'01911M

...

Degrum med en hiten overraskelse. Han hadde invitert Helga
og Kristian Mikkelson fra
Estiand til A aviegge Enebakk et
hite besøk igjen. De to hadde
tidligere i Ar besøkt bygda sammen med en større gruppe fra
Esthand under leikaringens jubileum, og stihte veivillig opp
siden de for øyebhikket var pA
tume i Oslo.

Ndr den nye dagavdelingen pa Kopa°s er ferdigsrilr, vii den gi et
variert tilbud til et ulikt antall brukere.

PER KR. FOSSUM
og anlegg
4 snø[NEBAKK
gjørdu?
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uleantrekk
Var

bredde er

yâr styrke

Velkommen
til var
kjoleavdeling
full av pyntede
antrekk for
ethvert
juleselskap

Torsdag 29.11.
âpent Iii kI. 22.00

Jul I Ski
Langapent torsdag 29. nov. til Id. 2200

Nyttjuleantrekk?
Vi har skoene!!
STORT UTVALG I DAME- OG HERRESTØVLETTER
TORSDAG 29. 71-20%

pa STOVLETTER

BARNEAVDELINGEN:
BARNETOFLER
Bra utvalg I barnesko

+20Io

Mary Hedemanns Eftf. A-s

SKOTOYFORRETNING
Jernbanevn. 11, 1400 Ski - TIf. 09/87 59 06

J\\

\

LII I -

AW44ph * * A A w * I

7

- et begrep for kvalitet og kundeservice

Skonnord Match
..'Presenterer

GAGATA, SKI - TLF. 09/87 2176/87 22 13

faR

.. 1. L_\ •.))

FEST*

F RA LISLERUD
SMoIçji
I(ort - Ian
. ra
J

1590 1850
61

SMoIq
SISTJORTER

318
—448
HOSTNINTER
fra 'PPER

495 1785

GuUsmed Frank Kristiansen
DnC-garden, Ski
hf. 87 31 46

- Floti kjo]!

- Elegant dress

Vi liar antrekket du søker
HUSK -- festen starter hos

6,01 S611MU19
Jernbanevejen 10, 1400 Ski - T1L: 09/8728 89

Instrumenter
nye og brukte
Rekvisita
EM
A5ENvN. 2,1400 SKI
TLF. 09/87 44 95

Rat
Mer enn bare kIr.
Westgaarden - rnidt i Ski TIE 09787 33 30
N J3 I MORGEN TORSDAG 29.
• LANGAPENT TIL KL.

00

16
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TILLEIE

BEGRAVELSESBYRAEK

Mari Menighetsräd onsker velkommen
til tradisjonell

Sveums

LS/s

JULEMESSE

A4101Begravelsesbyrâ
$

1. desember ki. 1046 pa barneskolen i Ytre Enebakk.
Loddsalg - Katta i sekken - Fiskedam.
Ki. 12.30: Underhoidning som etterfølges av amenkansk auksjon.
Kafeteriasaig.
Trekning ki. 15.00.

Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411

Stop' ieiiighet pa Fiatebysenteret
Leiligliet rn13 soverom, stor stue, kjokken mlspiseplass, bad, wc, separat wc, stor terrasse.
Hybelleilighet, ett rorn, kjøkken og bad.
Henv. Toni, tif. 92 82 65

Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Mote i Marl kirke

Ski
Bc0rvc15c5bri

30. november ki. 19.30.
Kjell Husby og Evangeliesenteret vitner og synger.
Velkommen.

onsker a kjope brukt kontorstol.
Ta kontakt tif. 92 60 04

CHRSTENSRUD EFTF

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

1

Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrS
gjennom 60 Ar

Leikarringen Ignar
inviterer til julebord for pensjonister
pa Ignarbakke søndag 2. des. hi. 18.00.
Skyss ordnes.
Ring Anne Marit Ralger, tif. 92 63 35. Entré kr 60,-.
Hjertelig velkommen!

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

RELIGIOSE MOTEK

Arr.: Komiteen i Leikarringen Ignar

RUST PA DILEN

PINSEMENIGHETEN
'(IRE ENEBAKK BETEL
Evangeliesenterbesøk
fra Storásli m/Kjell
Huseby fredag 30.11. kl.
19.30 1 Marl klrke (fellesarr.)
Sonclag 2.12. hi. 18 pa
Betel frokost/sondagsskole kl. 10.
Velkominen til Betel!

Tct9I
I

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

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

\

FYRINGSOLJE. PARA]
IN
• AUTODIESEL Ad
Folio Varmeservice •
v/Bjorn Bredholt, Tomter
Tit9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEX

BRØNNBORING

Ilàndballkamper
I Mjerbaiien
søndag 2. des.
Enebakk - Vestby 2
Driv - Eidsvoid IF
Dniv 2 - Oppegârd 1
Dniv - Nannestad 2
Enebakk - Haga
Enebakk 1 - NRnnest.ui

12.00 G12
12.55 G12
13.50 J14
14.45 J16
15.50 J16
16.55 K05

DAGMAMMA
He!, trenger du dagmamma?
Jente, 23 ár, glad i barn, har erfaring fra bl.a. barnehage,
onsker 3-4 dagbarn fra nyttâr. Bor I Kirkebygden og kan
jobbe man. - Ire. Royker ikke og har ikke husdyr.
Ring Kristin pa tlf. 92 72 34 kI. 9.15

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

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

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

im
(
(

Forhandler av Jacuzzi pumper

UNGDOMSLAN
Vi hjelper deg mellom 18 og 30 âr med Ian til
alle formal.
Vi er spesialister I privat okonomi, og kan
beregne hvor mye du kan lane Ut fra inntekt
og andre utgifter.
Vi formidler ogsâ Ian uten pant i bolig.
Ring for gratis og uforbindtlig avtale:

RING 091876980
Folio Consulting Team

TLE 3145 00
Anerkjent kwistner
(Atte ârs akademiutd.
Paris, Berlin, Oslo) ledig for portrettoppdrag.
Tegning og maleri.
Lars Fumes, tlf. 92 55 18

Foig med
I

Repr.: BN Kreditt, Realkreditt, Vestenfjeldske, Kreditkcxssen m. fl.

Torgvn. 1, 1400 Ski

-=5 - VITAL
FORSIKRING

Timid. og torsd.
Iii kI. 20.00

ncermilloet
IIIneff

GODE BETINGELSER
INGEN KRAV IlL KUNDEFORHOLD
RASK BEHANDLING
I—

17

KUNNCJORINCER

Disse har forelopig
støttet

tJijiuctt

Innholdsrik enehollg, Enebakk

Enebakk Ilistorielag
avholder ársmete pa Mjr ungdomsskole onsdag
12.12.90 ki. 19.00. Deretter àpent mote med foredrag
av adv. Asbjørn Fossen: <Skogsfinnene i øst-Norge>>.
Enkel bevertning, kaffespleis.
Styret

Enebakk Landbrukslag
Mote onsdag 5. des. kl. 19.30 1 Bondernes Hus.
Haagen Skjennum holder fore drag over emnet
<'Hva med Samvirke ved svekket importvern?>>.
Velkomnien.
Styret

.,_-_-_

-

._—• J__. —•

.

•,__-•

#

EnQbolig beliggende I Rugveien 7 i attraktivt boomràrTh med kort vei til buss, forretninger, skole og turterreng. Ca. 40 km fra Oslo sentrum. Boligen er oppfort i 1983 og inneholder bl.a. stor stue, 3 soverom,
stue, peisestue, trimrom, badstue, 2 bad m.v.
Selveiertomt pa 1219 kvm. Verditakst kr 875.000,-.
Lánetakst kr 745.000,-. Bud mottas!
A/S Eiendomsformidling Drøbak, 09/93 39 00
-

Enebolig med stop tomt, Flateby
Landlig beliggende eiendom pa 7.575 kvm, ideelt for
dyrehold, mennesker med <grønne fingre>> e.l. Bolig
pa 135 kvm, fordelt pa 2 plan samt dlv. uthus. Boligen
trenger vedlikehold og restaurering.
Eiendommen ligger i et ikke regulert omrade og kan
ikke deles.
Verditakst kr 480.000,-. Adr. østbyveien 4.
A/S Eiendomsformidling Drøbak, 09/93 39 00
-

HOLD TYVENE VIE!!
ENEBAKK BLANIPAKOR

arrangerer

(Type BODA 428)

980

Husk ogsá balkongdoren og vinduerkr.

UU

Monier F.G. godkjent
sikkerhetslas na kr.

(Type T.V. 3369)

Adventskonsert

I
-

ferdig mont. inki. mva.

i Enebakk kirke sondag 2. des. ki. 18.00.
Medvirkende: Flateby Barnekor, organist Havard
Oudenstad, solister og koret.
Alle hjertelig velkommen.

ii

I

KIRKEBYGDEN/
YTRE ENEBAKK
VANNVERK AL

ferdig mont. inkl. mva.

5"
)1*
000

i

INSTALLASJON SERVICE
LASER .BESLAG • SIKKERHETSSYSTEMER • ENGROS
Idrettsveien 9, 1400 SKI
-

ENEBAKK IDRE1TSFORENING
SIC • FOIBALL • HANDBALL • FRIIDRETO • TURN

Sanitetsforeningene
i Enebakk
Enebakk 1-tcigelag

Stengevarsel

PROSJEKT SERVICE AS

Ring og beslill I dag, tlf. 119/87 5211

-

hi~
omml%
_.._r

—.—ff
-

-

,_-.

_J.._ .

For abounenter med skyldig vannavgift for 1. halvâr
1990, forfall 1. mars, er stengevarsel sendt ut.
Stenging av vannet blir iverksatt fra uke 49.
For abonnenter med ubetalt avgift for 2. halvár, forfall 1. sept., blir stengevarsel sendt sa snart restanselistene pr. 1. des. foreligger.
For Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk AlL
Arne Svarthol

.% Enebakkrutene

Darre-Hanssen

s
~

%nebukk

IROVELUM

TRELAST OG BVCGEVARER
LILLESTROM
Svelleveien 27 - TIf. 06/81 1008

egnskapskontor als
RORLE006RFrRMA

KjempetilbUd

ERIK KJELGRO
Teon 09.) 92 46 39
MbIIfon 094-27 622

Fci-ei 1h7

ve

el e'n

Skyggepanel m/skrâkant:

I'M HYGG- CC
Per-Erik østlie a.s
TOMMERMESTER

I

IC.4 rOE CR60960 O99243O

12 x 120 mm gran 3. sort.
12 x 120 mm gran 1.-2. sort.
12 x 120 mm furu 2. sort.
15x 120 mm furu 1-2. sort.

39,
S pr. m2
A
kr 49,50 pr. m2
kr 49,50 pr. m2
kr 65, pr. m2

Krokskogpanel:

-

Enebakk Handel HAnUcerk og I0006t9ilorenhlig EHHI

3tt0M jjt6rq. & &EetLe#t c7.L
LI EB"t'Bt

K-1 thorvaidsen
ff3

.

zai-czmz

fiE42

sparebanken

PLI41

15x 145 mm furu 1.-2. sort. kr 69,

pr. m2

Mollerstupanel:

15 x 145 mm furu 3. sort.
kr 49,50 pr. m2
l5xl45mmfuru 1.-2. sort. kr 69, pr. m2

20% pa alle evrige innv. paneler.
~ 10% pa alt listverk.

34757
A85O.

—

Alle priser inkl. mva. Kontantsalg.
Tilbudene gjelder sâ Iangt lageret rekker.
APNINGSTIDER:

Mandag-fredag k1.7-17
Torsdag
kI. 7-18
Lordag
W. 9-13

H usqvarna
STORST I NORGE SIDEN 1961
Solheimsgt. 18
2000 LILLESTROM
TIf. 06/8 1 30 68

18

knctt

senteret YTRF ENEBAKK
Juletreet tennes fredag 30 nov. kI. 18.00

Nye jule- og

Ytre Enebakk skolemusikk underholder

0

nyttàrsklar

med julesanger og gang rundt juletreet.

Stort utvalg av de siste nyhetene
BALLKJOI..[ denne uke kun kr
0
,'

398.

Zan Zara
Senteret - '(Ire Enebakk

Mye nytt i julegaver...
Eller lag dine gayer selv
fra var hobbykrok

Ytres Bistro tilbyr sine gjester
fra 1.12. tradisjonell norskjuletallerken
Søndag 2.12. dagens pappa-galla:
Svinefilet fylt med skinke og ost samt pasta
+ kaffe kun kr 89.00
Vi fortsetter med vâre populre pizza- og
a la carte-servering.
Discotek hver fredag og lordag fra kI. 21.00.

B lomster
& gayer
Bella
Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 92 53 46

VELKOMMEN

Ytres Bistro & Pizzeria
Senteret - Ytre Enebakk
TIf. 92 52 35

Bestem selv

111d9

9AC90

O skatten
avslaget p a

45aA9

ønsker nye og gamle kunder

neste ar.

GOD JUL
Forretningssenteret - Ytre Enebakk

TIf. 09/92 54 13

BYGG- OG T0MMERMESI ER

Per-Erik Ostlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK - TIf.: (09) 92 43 40

....din Lokale byggmester
I*FI5LII I
I

I
-IS

if

I

TRAVELT TIL JUL?
Kjøp din julebakst hos oss.
De fleste sorter kan vi skaffe
+ dia berlinerkranser.
Vi tar ogsâ imot bestifling.
Ring eller stikk innom.

YTRE EN[BAKK KONDITORI
TLF. 09/92 55 77

Er du biant dem som synes det er -dyrt>> a starte Sparing Med Skattefradrag? Vi har gode nyheter til deg. Du kan spare sá mye elier sâ lite
du selv vii, innenfor myndighetenes rammer. Og for hver hundreiapp
du sparer, far du 25 kroner mindre i skatt. Maksimalt ársbelop du kan
spare i skatteklasse 2 er kr 8.000,-. I skattekiasse 1, kr 4.000,-.
Er du under 34 âr? Da kan du spare dobbeit sá mye som andre, og
trekke mer av beiøpet fra pa skatten!
Sparing Med Skattefradrag.

sparebanken

19

igntt

'IIOR
LI
Will

C

SF'S LOP

SØKNADER

MØ -rN6SThTLD
/R6R€
TANT!E.JN
L I TTNJ 6 N 5.
R 6A

j

j/)

AL T
6T G
_P1FR.LHETr iI
L6o45NOG
I R • VK6
• N1
Nj 55 E
AG Nr 1<
4 E3A
1 5NFOT3PORurU4B
MA
I !1r05
L
05514L I
R
,øMJROR5Ei!\fl ELY
P011R N 1G1 A RKv
R AV
'
L
V
- AN
L'
I 5AK JA
5U R R E A
A N TE K L ONAYN UN
G6
3N5EIL _TT O Ee!-RaN
5E N6RLLG I
QNTAL) WERE
R
T 0 '7'
AS GATE Ne z
HULK

MEM

GU LL- R
MYN-'
1914
i-ER
8EN_ ERE

'

-WILTE

GLO

VRi

STEN-

FLL

KVAL

GE

K0
FL)3

LANG
NEI]

41JA
SWRV
SØLVVII NNNF,
NER.

RETT

N19VN

N19FF

A"GJØTONE

GU7
FERIcD6
REV

PLAE

SVKK

NE; P,

5vNE

MATT Guø-'
STAD RE

LM
TRE GRJ

LAND
ELV

IKKE
HA

RE
5K

-

--

FLL
OKK

11

II

LilI

kVL

KLN

51
KeR 14STO RJ5NEI 41N I P
7 ØTE ROG NJ AR61 L EHUS
EN
I L Ffl P BVLL 0 L E
F A N E.

NNEN
1 N NE R'A LLSAVNJ 0 i'J
5Y NA RELYU L56E SE
Vinner av sist ukes kryssord ble Kjersti og Ingeborg
Enger fra Ytre Enebakk. De far tilsendt fern Flax-Jodd til en verdi av 100 kroner. Vignett gratulerer.
M.

W.

Velkommen til en hyggelig
julehandel.
Lordag 1. desember * 10%

W.
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Kjernpeutvalg I broderier,
hekiegarn og hobbymateriell.
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NEKTELSE

Onskep du ny bank I Enebakk?
ENEBAKK LOKALBANKFORENING er stiftet for a arbeide
for en ny bank i Enebakk.
Vi Ønsker ikke lenger a vre prisgitt en monopolbank som
Løsningen ma vre Vignett i hende
styres utenfra. Privatpersoner, bØnder og andre nringslivskunder har behov for a kuime diskutere banktjenester med
senest forstkommende
bankfolk som kan ta beslutninger utfra kjennskap til de lokale forhold i Enebakk.
ENEBAKK LOKALBANKFORENING skal utforske muligmandag kI. 12.
hetene for et nytt lokalt banktilbud. Vi ber om din stØtte til
dette arbeidet. Mr vi har en solid lokal stØtte i ryggen, stiller
vi sterkere i várt arbeid, bl.a. nâr vi diskuterer samarbeidsNavn:
lØsninger med andre frittstáende lokalbanker i omrádet.
Intrimsstyret
Arthur Orderud, Thor Gitlesen, Halyard Waade, Kjell Dehli
Adresse:
ENEBAKK LOKALBANKFORENING
Postboks 2 1912 Enebakk
..KLIpp
Ja, jeg/vi støtter arbeidet vatpersoner, kr 200 for befor et nytt banktilbud i drifter - gjelder t.o.m.
Premie for først uttrukne riktige Iøsning:
Enebakk og melder 1991).
meg/oss herved inn i ENE5 Flax-Iodd.
BAKK LOKALBANK- Navw
FORENING.
Send
meg/oss giroblankett for Adresse:
Vinneren off entliggjores I neste utgave av Vignett.
innbetaling av medlemskontingent (kr 100 for pri- Dato
I L

-I

J
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KLOKKER ER MOTE!
Vi har utvalget

Husilid som hoved-binaring
-

-

-

K. H. GULBRANDSEN

Akershus fylkeskommune har bevilget penger til
registreringsarbejd for husfiidsnringen 1 fylket.

LAGERSALG.!
Vi rydder lageret og tilbyr
VVS-produkter svrt gunstig, kun
anerkjente produkter

EVALET servant 120
uten batten
For: 950,-

.

EVALETWC
210 ml sete

For: 850,-

NA: 500,-

-

•

Servant for
nedfelling

NA. 500,

3.300,-

ORAS benkebatteri

NA:
1.500,-

For. 1.050,-

NJ

NA: 9001-

ORAS ORA mI termostat dusjbatten
For: 1.495,-

NA KUN 3.000,120 Itr benk NA KUN 2.550I

THOMSON oppvaskmaskin
TOPP KVALITET
For 7.200,-

NA: 3.800f

200 Itr

Vi

R & S. AMUNDSEN
Adr.: Bassengveien 3, 2006 Lovenstad
Tit: 06/83 30 20 Personsoker 096/31 083 TIf. 09/92 92 27 Flateby

AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY
r

-

Tilbud som varmer!

-

Motor- og kupévarmere

-

FRIITALA
Dame 3/4 jakker
A?eksander
Dame 3.4 jakker

SER

990,- 1

3880, 44501

3380, 3880-

15-30-40%

13500

-

,

.

9180:

9800
MA 949J

I

mA 5800:

* Vaskebjorn
NA
labb (5.790,-)
* Selvrev rykket
NA
(18.500,-)
* Blârev rykket
(14.900,-)
* Blârev stykk.

orien

iüu.r

15100:
ri, 11500:
NA

(4.900,-)
* Mink rykket
(12.500,-)

NA

2900.
9900

fi!11

bilreparasjoner
maskinreparasjoner
utleiebiler
dekksalg

Eks. montering.
Kontakt var verksmester

OYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/92 87 72

rimelige
storservice

I

N

-

HUSK VAR
ILT

OR

-

.LIEBV1EE

A -tI

*

PROV OSS!

Aut. rorl.firma

'1

Over 2000 forskjellige plagg a velge i

PELSKAPER ~

tar hand om monteringen ogsâ

+20%

VELKOMMEN TIE SKINNSENTER[E I MYSEN

* Mink rykket
(15.900-)
* Nutria rykket
(8.450,-)
* UIv gall.
(12.250,-)
* Blârev gall.
(9.990,-)
* Mink labb
(6.850,-)

-

-

SKINN

Rehabilitering og sammenkobling av sèptiktanker
Hoytrykksspyling av ror
TV-overvâking

-

a etablere

Kontakt: KRISTIN RAMSTAD, Ramstadvn. 26,
1900 Fetsund. tif. 06/88 13 51 for a fã tilsendt registreringsskj ema.

VI ER EKSPERTER PA:
-

-

La oss vise at vi er til og vii bidra til
flere arbeidspiasser.

900,SE HER!

NA: 800,-

Varmtvannsberedere fra
anerkjent produsent

er dette et framtidig mM?

IJansett, jeg vii gjerne komme 1 kontakt med deg.

Vammavelen 4, Askim, TIf. 09/88 11 28

ORAS SAFIRA
CLASSICA
servantbatteni

du ailerede etabiert hãndverker?

er du I oppstartingsfasen?

-.

NORSK OLJE I TANKENE I
I

/e j,ti,udr
A1
/SKIN NHRNOEL
David Blidsgt., Mysen TIf. (09) 89 18 28
-

Kraftlinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Te/efon 09/9289 90

APNINGSTIDER:
Hverdager 9.00-16,30
Torsdag 9.00-19.00
Lordager 9.00-14.00
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ijnctt

til Dri
Selerv
Drivs herrelag i hAndball innkasserte to poeng mot Herulf i
søndagens kamp i Mjrhallen.
Ved pause ledet de med 7 mAl,
og mAlsifrene ved kampslutt
var 24-20.
Dette var første kamp i andre
runde, og med et timAlstap mot
samme motstarider i Moss, viste denne kampen at Drivgutta
ikke skal undervurderes.
NA star de med samme
poengsum som laget over seg
pA tabellen, sA hApet om A
beholde plassen i 4. divisjon er
fortsatt til stede.
Gledelig var ogsA at samtlige
utespillere var A finne pA
scoringslisten, og keeper
Frank Bakken gjorde en gumrende innsats i mAl.
MAlscorere:
Knut Jahr 7 mAl, Dag Holtop 5
mAl, Per-Erik Kristiansen 5
mAl, Kristian Englund 3 mAl,
Odd Guibrandesen, KjelI Olav

Julehandel

Vintertilbud pa
mopeder

i Lillestrom &
Strommen

Alle
merker

Lillestrom Hest og Hund
Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 Lillestrom
Tif. 06/81 78 80

Meget gode
tilbud pa
skiutstyr

Vi har julegavene til hund,

hest og rytter.

Monteri ng
pa dagen

9A

Utvalget er størst nà!

Preparerin
av ski
Kristian Englund, yngstemann
pa hanen, kvitterte med tre
herlige nzdl fra wingen under
søndagens kamp.
Oddmund
Skredderhaug,
Garden og Glenn Paulsberg 1
mAl hver.

Populceert swingkurs

Rune Berg 98
Motor & Sport A/S
2010 Strømmen
TIf. 06/81 54 23 06/81 54 24
kI. 10-17
-

Vi satser pa kvalitetsvarer og god service.
Ajl~-

Apningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Ic!. 10.00-17.00.
Torsdag Id. 10.00-19.00. Lordag Id. 09.00-14.00.

Du trenger ikke vaere Einstein
for a skjonne at det er best med
grep pa alle fire.
Na-' r du kjører bil u
80-90 km I timen,
er ikke kontaktflaten
med bakken storre
enn en hàndflate pr.
dekk. Med vanlig tohjulsdrift, har du bare aktivt veigrep pd
halvparten.
Derfor er firehjulsdrift ingen luksus, men
en nødvendighet for maksimal sikkerhet
hele àret. Subaru Legacy koster omtrent
det samme som biler av tilsvarende
standard, uten firehjulsdrift. Dessuten er

Subaru et av de bilmerkene som holder
seg best i pris.
I tillegg far du alt hva moderne bilteknologi kan by pa, som 16 ventilers motor,
samt computer som kontinuerlig fordeler trekk-kraf ten mellom hjulene. (Automat).
Men det viktigste er at du tar deg en
provetur, gjerne pa glatt vei! Det er den
beste rekiamen Subaru Legacy kan fa.
Bare spør en Subaru-eier.

SUBARU

Maiken Wennevold og Arild Degrum ifull "swing" pd dan.segulvet.

Det er for øyeblikket veldig
populrt A danse swing i
Enebakk. Leikaringens swingkurs pA Ignarbakke teller i dag
nesten 80 deltagere og det er
folk i alle aidre som gAr pA disse kursene. Kursleder Arild
Degrum synes det er goy at sA
mange enebakkinger har lyst til
A lre swing, men ban savner
flere til A lede kursene.
Alle aidre
Det er folk i alle aidre som
deltar pA leikaringens swingkurs, og Arild Degrum sier at
det ofte er de minste som er de

flinkeste til A danse. Det var
stor aktivitet pA dansegulvet da
Vignett var pA besØk og det sA
Ut til at forsamlingen moret seg
storartet.
Tredje gang
Det er tredje Aret leikaringen
arrangerer swingkurs og aktiviteten er større enn noen gang
tidligere. Nytt kurs starter opp
til vAren og Arild Degrum
hAper at det blitr like stor deltagelse pA de kommende kursene.

98% av karosseriet er galvanisert.
Du far 3 órs garanti (eller 100.000 km) 09 6 árs garanti mot gjennonirusting.

Veil. pris pa 91'mod. Legacy Sedan 4WD fra kr. 208.980
Prisen er veil. Frill levert Drammen. Frakt kommer i tillogg.

BILCOHPAMIE &J
Adr. Isakveien 17, 2000 LiHestrom

-

TIf. 06/81 62 74

Importer: A/S Autoindustri, postboks 9811 ha, 0132 Oslo 1. TIC: 02-20 73 30

GUNNLEIK SEIERSTAD
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SISTE SJANSE

FOR ET KJEMPEKJOP PA
V 90-MODELLER
ARE

Jule=
handel
BMW518

I Lillestrom &
Strommen

HONDA

m/soltak

KVALITETSBILEN
Spar kr 47.000,-

NA kr

Begr. arrtall.

Accord 2,0 EX

295.000

Jubileum

Kun kr

21 3.000,.

Utatyr: Soltak, ratho/spiker, pigghjut, Iakkert
spoyler bak, servostynng. etektrrske ruler,
as, speil, antenue mye met

Du sparer kr 38.000,-. Begr. antall.

Vi har ogsâ tilbud pa vàre ovrige 90-modeller.
BRUKTE BILER
Ut desember gir vi topp innbyttepriser
Her ser du noen eksempler pa hva vi har a tilby:

87 BMW 5201 rn/soIl.
87 BMW 3161, 4 d. m/soit.
84 BMW 323i rnJsoit,

kr 157.000,kr 119.000,kr 125.000,-

DELELAGERET

N ITTIAREN ES
SYMASKIN!

Defa
Auto warmup

Masse Iekre
motestoffer tit
juleantrekket
Stoffer
Monster
Sytilbehor
Strikkemaskiner
Strykepresser

570.

Lillestrom
wJ AUTOSERVICE
a-s

ODALSGT. 25 - 2000 LILLESTROM - TLF. 06/81 76

GLASSFIBERSTRIE 1. sort
GROV STAUKTUR OG DIAGONAL
FOR 29,KUN HELE RULLER
990

VEKTERTORGET

2000 Lillestrom
TIf. 06/81 22 92

Kjøp eller refinansiering
Samle dyre, ugunstige Ian
Spar 1 000-1apper

NA

25 ár

30 âr

10 âr

15 âr

200.000

2.823,-

2.349,-

300.000

4.235,-

3.524,-

3.220,-

400.000

5.647,-

4.698,-

4.293,-

4.095,-

5.873

5.367,-

5.119,-

4.990.-

600.000

6.440,-

6.143,-

5.988,-

700.000

7.513,-

7.167,-

6.985.-

800.000

8.587,-

8.190,-

7.983,-

20 âr

**
**
**

A10 M ELLER 50 M

Tabellen nedenunder er mânedlige belop som ma avsettes.
Sammenhign med det du betaler og se hva du sparer.

Eksemplene er annuitetslãn med en entesats pa 11.60%.
Effektiv rente fra 12.41% innenfor 60%.
Lánetakst ma fremlegges. Ogsâ 100% finansiering.
INGEN KRAV TIL FORSIKRINGER.
Ta kontakt og fá bekreftet hvor mye du kan spare pa refinansiering
hos oss.
Dere finner oss I Stromsveien 54, 2010 Strommen.
Telefon: 06-81 99 15/16 og 17. Fax: 06-81 99 18.
I

.

Accord, CIVIC
fra kr
HUSK godkjent ala rmirO iegonandol v/innbmdd'tyveri.

Singer Sysenter

Forsikringsbuset kan Ian

500.000

Skulle det vre noe gait med bilen
gir VI Ut desember

burda MONSTER

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

Lânebeløp

krl872."
frakrl867."
1

Motorvarmer

• Maskinen som spoler uridertráden av seg selv (eneste i verden)
• Maskinen som máler knappen og
syr perfekte knappehull i en operasjon
• Maskinen som syr enkelt i gjennom 12 lag med dongeri
• Pluss mange andre fordeler som
gjør det lettere nâr du skal sy
• Den storste fordelen er ailikevel
prisen
Vi gleder oss (íì a ía demonSINGER HARMONIE
strere alt sammen for deg.

firatis VIiiteFSjDh!k,

fra

Defa

kr 156.000,kr 130.000,kr 73.000,-

SERVICEAVD.:

TIIftuu! aesemDe
Godkjent alarm

88 Accord EX rn/soit.
87 Aerodeck rn/soil.
86 Toyota Camry 5 d. combi

samarbeid med Bolig- og Nringskreditt - Realkreditt
og Samvirke Forsikring.

***
**
**
**
**
**
**
**
***
**
**
**
**
**
*

PR. L.MNAKR

PERGO LAMINATGULV

PR. M2 KR

Skjrvaveien 20, 2010 Strommen.
lit. 06/84 25 40 - Fax 06/84 18 40
07.30-19.00 - 09.00-15.00

**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
**
**
**
*
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EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

ELEKTRORCP

- KJøpe eller selge
elendom?

Galled Nygárd

Egli H. Jorgensen
Teleton 09/92 62 76
Byggvelen 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094/17 467

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol 09 frys
Kjaleskap - kjølerom, fryseskap - fryserom
Dag og Weld
Saig - service og montering -

Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S
BOvA/rg.h..... Ad. 140490 A. T,9
FJ045./0555.19145t/95n414055
TIt' 09/925570

Flateby - tit. 92 80 80

Galleri

GLASS
Enebakk
Glass
Alt / glassarbeid

— innramming

Gulimedalje i innramming i VM 1989 og 1990

Svein Thorsen
Fjelivn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstid

RØRLEGGER

Utsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Soiheim Elektriske

1800 Asklm

AUT. ELEKTROENTREPRENØU

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

Alt I innramming
Saly av
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

Tit. 92 64 20- 030/30 193

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Kjep din nye el/er brukte bit hos oss:
Tit. 88 16 15

Erik Kjelgaard
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

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

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

KJELL BRENDJORD

TORNERUD - Askim

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Tit. 88 15 70

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

BRENSEL

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele áret!

TRINTO VERKSTED AS
09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

R

LI
NOROL

nebkk 40
egnskapskontor A/S
III. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Strømsborg &
Enersen A/S
1

Hovel Heiaas

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

- —
SELSKAPSMAT

FRISØR

SR R.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsd rive nde
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

IlW sys,drr,

11,

' Regnskap & Forretningsforsei
DAME- 06
HERREFRISOR
SQL- PARFYMERI

• Bedriftsrádgivning

Man -Ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor, 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Fin rnetj,, e,th rrjmak

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
KER.
1914 Ytre Enebakk

Agm

711.: (09) 92 48 24 - 92 4774.

Ring 09 - 92 43 37

Lennestadvri. 5
1912 Enebakk

flotebyscntcret
TO. 09-92 9240

Heidi Paulsen Lone Stremsborg
Apningstider:
Mandag - onsdag
9.00-17.00
Torsdag
9.00-19.00
Fredag
9.00-17.00
Lordag
9.00-13.00..

III. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

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

Tit. 06/81 42 92

1400 Ski - tlf. 87 37 10

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

Kiasse A - Masse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

Om nodvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk.

BYGG- 00 TQMMERMESTER

Lars M. Enger

Per-Erik Ostlie a.s
1514 yms ENEUAKK - TIL: 09)524340
din lokale byggmester

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur & Graveservice A/S

7

M.

I
—l.

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

DYREKUNIKK
Beltegàende
minigraver

• PottkIinikk 40 Røntgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEUSMO OYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgârd, Kjeller

Ieies ut rimeig, med eller uten ferer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

Tit. 92 52 28

Bygg- og tømmermester
Jørn Sulerud

Graving - transport - sprengning

1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80 - 92 44 88

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

TRANSPORT

uc

1912 Enebakk

Mur- og betongarbeider

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Entreprenor

Gray., sprengning, transport

Enebakk Tannteknikk

VAKTSELSKAP

og Tapetsering A/S

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Flatebysenteret, Flateby

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

Teorikurs - Fase II

Fast pris

Lunds Mating

e

Stein Darre-Hanssen

TAN NTEKN I KERM ESTER
LASZLO FARAGO

Tømrer- og snekkerservice

Helgesensgt. 12
GrUnerlokka
Tit. 02/38 51 73

TANNBEHANDL.

Opplring pa b/I

BYGG OG ANLEGG

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
Tit. 92 63 81

-6 SØnA/S
MYRFARET 2,1400 SKI. T1.F. 09-871457
RORLEGGERBUTIKK
EGEN RIIRLEGGER.AVDELING
All innen • Sanitar • Varme • Mouernlsering

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

LORD C? 114DY
FI{IS0R

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling
DIav C. Jensen

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

Eli_AG

Godkjent regnskapskontor

ENEBAKK 1'ANN OC VARME
DTJRUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

Mob iltIf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

(ok/I Ira Fetvrr. vltlyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.

,,DROP-IN,) 8.30-14. Stengt helg.
Enebakfç. Vyrekjinik1ç
III. 09/92 79 11
vçLjJ

Kirkebygden, 1912 Enebakk

,
-

7.

I)

(v/SIre msborg og Enersen)
Man. - Ire. 8-11
Etterm.: timebestilling

Vi utterer b/ a.
HD-fotografering
ID-merking

SPESIALFORRETNINGER
1 TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
D. IAGCO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk -. tlf. 09/92 62 94

SPESIALFORRETNINGER
KVIKK HENS
(Ci)
'J&zzamci
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

