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Siste frist
er ute
Siste frist er ná ute for
bilopphoggeriet pa Nyeng. Jens Hersberg ved
fylkesmannens miljøvernavdeling setter hardt
mot hardt etter at det
ved fristens utløp ikke
har butt satt opp det palagte plankegjerdet. Eieren, Egil Svarthoel, ma
nâ Ut med et gebyr pa
1000 kroner dagen.
SIDE 6

-

Avviser
lege kriti kk

m
Foreldre "opp ror"
Enebakk-foreldre med barn i grunnskolen
gjør nã "opprør" mot forsiaget til skolebudsjett for 1991.
-Engasjer dere i kampen for en bedre skole og
press politikerne, oppfordrer lederen for Foreldrerãdets arbeidsutvaig ved Ytre Enebakk
skole, Mona Farago.
—Vi ma minne politikerne om hva de har lovet
under forrige valgkamp. Det er snart vaig
igjen, og vi ma se an hvem vi skal stemme pa,
sier Trond Andersen, far til elever som blir
rammet av forsiaget til budsjettkutt.
SIDE 2

Legesenteret i Enebakk
avviser kritikk mot dArhg beredskap. —Det er
skremmende at det er sâ
vanskelig a fâ tak i lege
nâr man virkeuig trenger
det, niener et vitne til en
episode i forrige uke.
Lege Ingvar Braathen
derimot er av den oppfatning at beredskapen
er ahldeles utmerket.
SIDE 6

Gressbane
meningen hail
Idrettsfolket kan se Iangt
etter byggingen av en idrettshahl pa Flateby. En
opprustning av gressbanen i Kirkebygda denmot, kan bli en realitet
om kommunestyret finner dekning for kommunens andel pa neste ârs
budsjett.
Tore Tidemann (H) vii
ta opp saken pa desembermØtet i kommunestyret.
SIDE 6

Sky1der 42 minfl.
I skatt og avgmifter
Enebakkinger skylder stat og kommune 42 millioner kroner I skatter og avgifter. Enebakk kommune
har 12.millioner utestende. Karen Hagen, avdelingsleder I kommunens skatteavdeling understreker at avdelingen har mer a gjØre enn noensinne.
Det er blitt stadig flere og vanskeligere saker t ta
hand om.
SIDE 7

Savner 4
barn Siste

Synnove Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjokken

TrondAndersen,far til elever utsatt for saminens/ding bdde pa
barn e- og ungdonzstrinnet, nianer til kanp. —Det sosiale nettverk
h/jr brutt, og nidisettingen md yel va're den stikk motsatte, sier
han.
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Ti! kamp
mot skolem
budsj ettet
Foreidrene til grunnskole-elevene I kommunen
gjør nã opprør. I tiden
fram mot budsjettmøtet
17. desember vii nok
politikerne fA mange
telefoner fra oppgitte
foreidre som forlanger
mer penger til skole.
—Engasjer dere i kampen
for en bedre skole, og
press politikerne, oppfordrer leder for FAU
ved Ytre Enebakk skole,
Mona Farago.
Det var en kampklar foreidregjeng som var samlet sist onsdag
i aulaen pa Mjr ungdomsskole
for a høre siste nytt om neste ârs
forslag til skolebudsjett, og for
planlegge aksjoner frem mot
den endelige behandlingen i
kommunestyret 17. desember.
Rundt 150 foreidre var samlet
til felles kamp for en bedre skole.

Ver rampete!
—Om forslaget til neste ärs skolebudsjett blir vedtatt er vi tubake til nivaet fra 84/85, ifølge
rektor Jan G. Sthren ved Ytre
Enebakk skole. —Vi kan drive
en forsvariig skole da ogsA, men
pa et helt annet nivâ. Kvaliteten
vii bli dArligere.
Den nye
mønsterpianen gjorde at vi fra

86 fikk større tildelinger og
økning av rammetimetallet. Og
det er etter denne tid det er
skjedd store forandringer i skolen. Na star vi i fare for a miste
rnye av spesiaiundervisningen,
vikarmodellen stAr i fare, som
igjen kan rnedfØre at eievene
stAr uten herere i enkelte timer.
Samarbeidstiden stAr i fare, og
den sosialpedagogiske hjelpen
vii bli dArligere. I tillegg er det
foreslAtt A sIA sammen kiasser
ved skolen som igjen vii fore til
ferre 1restii1inger. Dette ifølge
rektor Jan G. Sthren. Han oppfordrer foreidrene til A følge opp
saken overfor politikeme, og
pApeker at stillingssiden mA
styrkes av hensyn til elevens
undervisning. I verste fail kan
skolen komme til A miste fern
IrerstiIIinger, ifølge rektoren.
Han er ogsA fortviltet over at
tilsynsvaktordningen star i fare.
—Ytre Enebakk skole er vArt
"Samfunnshus". Vi har I gjennornsnitt rundt 30 utleier i uken.
Dette koster kun 300 kroner per
kveld, og det mA vi ha rAd til,
sier Sthren.
—Dette er et krisepreget budsjettforslag. Vi skaper sosialklienter alierede pA bametrinnet.
NA mA vi engasjere oss i karnen
for en bedre skole. Ver gjerne
litt rampete, og ta kontakt med
politikerne!, var den kiare oppfordringen fra Mona Farago
(FAU)

Mona Farago (Iv.), leder av FAU ved Ytre Enebakk skole sammen med Ingar Kristoffersen og rektorene
Oddvar Stubberud og Jan Sthren baforeidrene om a std pdfor dfd et bedre skolebudsjett ennforesldtt.

Slampekur!
Rektor Oddvar Stubberud ved
Mjr ungdomsskoie var heller
ikke nAdig. —Budsjettforsiaget
vii rnedføre frre vaigfagtilbud
og stØrre grupper. Det vii ogsA
bli frre gruppedelinger i obligatoriske fag og to-irersystemet blir redusert. Det er ogsA
tragisk at vi ikke far flere midler
til skoiebøker for a kunne
anskaffe oppdaterte bøker etter
den nye mønsterplanen. Vi har
60 norskbøker dl 180 elever og
dette gjør at kopiering mA
benyttes i stor grad til hjemrneoppgaver. Av vArt budsjett pA
130 000 gar halvparten til kopiering og skrivemateriell og da er
det ikke mye igjen til skolebokinnkjøp. Vi er satt pa en skikkelig 'slampekur', sier rektor
Oddvar Stubberud.

Ekstra utsatt
Av kiasser som er foreslAtt sam-

eUro She I bonus
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menslAtt er neste ars Attendekiasser ved Mjan. Mange av disse eievene har tidligere gAtt i en
kiasse, men ble delt pA tredje
klassetrinn. Trond Andersen, far
til elever som er utsatt for sammenslAing bade pA bame- og
ungdomstrinnet, sier at de ikke
vii la seg avskjre. —Vi ma na
minne politikerne pA hva de har
høstet stemmer pA. La oss se pA
programmene deres og hva de
byte under forrige vaigkamp.
Det er snart vaig igjen og vi mA
se an hvem vi skal stemme pA.
Har kommunen dAriig rAd er
det bedre at ungene kjører ned i
et hull i veien enn at undervisningen blir dArligere, sier
Andersen.
Han legger videre til at sammenslAingen er dramatisk.
—Bama er engasjert i dette, og
blir utrygge. Det sosiaie nettverk blir brutt, og mAisettingen
mA vel vre det stikk motsatte -

Gabrielsen & Sonner
TIf. 06/81 1834

91 -budsjettet ble mandag
behandlet I formannskapet.
Det er nA kiart at tilskudd til
private bamehager opprettholdes. En ekstra pott til 1rer1Ønninger er ogsA pAplusset budDen nye regjeringen
sjettet.
har foreslAtt større overføringer til kommunenene Øremerket
spesielt barn. Dette inneberer
at kommunen kan se seg istand
dl A opprettholde tilskuddet til
private barnehager. OgsA
driftstilskuddet til barnehagene
er foreslAtt Øket.

Gro-regjeringen har ogsA
fremmet forsiag om øking av
timetaiiet pA de tre første kiassetrinfi, og pAplusset ekstra
midler til plan- og utviklingsarbeid for hereme. Dette tilsammen vii utgjØre noe over
tre stiliinger. -

BIL & BOLIG

TIL kamp
Foreidrene finner seg ikke i denne utryggheten og maner til
kamp, sA politikerne vii nok gA
en toff tid i mote.
Kommunestyret avgjør budsjettet 17. desember, og det vii nok
bli mange kritiske tilhørere pA
benken denne dagen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Avgmiftene okes med 5 %
Avgiftene økes
Det var bred enighet om at
avgiftene mA føige den forventede prisutvikling, og de ble
derfor øket med fern prosent.
Betalingssatsene for barn i
kommunens bamehager vii
Øke med fire prosent neste Ar.
Arbeiderpartiet foresio A
plusse pA midler til tilsynsvaktordningen,
opprettholde
friplasser i bamehagene,
opprette en halv psykologstilling og pApiusse noe til
alment kulturarbeid. Disse
forsiagene ble nedstemt.

Mer til stillinger

SKI OC OMEGN BOIJGVARME
G. Guibrandsen. TIf. 09/95 07 90

A fA stabilitet og gode arbeidsforhold.
Here av kiassene det er snakk
om A slA sammen kan i iøpet av
kort tid bli splittet igjen.
Kiassedelingen pA barnetrinnet
er i dag 28, og de sammeslAtte
kiassene vii bli pA fra 26 til 28
elever siik det ser Ut i dag.
Dukker det opp noen fA barn til
i løpet av neste Ar mA ny deling
foretas.

Mer til PU?
OgsA større overføringer til
PU-reformen er foreslAtt av
den nye regjeringen. Dette kan
fØre til at Enebakk vii fA bortimot en million ekstra A rutte
med her. Men foreløbig er ing-

en ting avgjort.

Intet kiart for pi nyãret
Formannskapet vedtok mandag A sette opp økonomiske
rammer for hver etat, og sA er
det opp til hovedutvalgene A
fordele innen eget budsjett.
Fordelingen skal were foretatt
innen midten av januar.
Stortinget sluttbehandler
statsbudsjettet helt oppunder
Jul, og for den tid er det umuhg A si eksakt hvor stort
tilskuddet til kommunen vii
bli. Enkelte budsjettjusteringer vii derfor bli foretatt i januar.
Men fØrst skal budsjettet
endelig behandles i kommunestyret.
ANNE-GRETE LOSSIUS

1ijnctt
NedskjBeringene overfor psykisk utviklingshemmede:

FortVilte foreldre
roper varskof.
Foreidreforeningen for
funksjonshemmede
roper ni et varsko. De
foreshtte nedskjringene pa budsjettet for tubakeføring av psykisk
utviklingshemmede skaper uro.
—Virksomhetspianen for
tiibakeføringenen er
nøye utarbeidet, og vi er
redde for at nedskj&ring
her vii fore til en dãrlig
start pa reformen, sier
leder av foreningen,
Magne Aistadseter.
—Staten dekker kun halvparten av de reelle kostnadene, og dette er et
svik, sier konsulenten
for funksjonshemmede,
Jan Peter Hegg.
Foreidreforeningen er fortvilet
om dagen. I râdmann Bjørn
Halvorsens budsjettforslag kuttes det ned bade pa drifts- og
lønnsutgifter. I ti11egz er innkjap

av minibuss foreslatt strøket,
noe som ikke er forenelig med
gjennoniføringen av planen.

Kan bii dyrt
—De enkelte elemeitter i planen
hen-er nøye sammen, og det er
derfor av avgjørende betydning
at ingen av de enkelte deler kiittes ut, sier leder av foreningen,
Magne Atstadseter. —Dessuten
vii kommunen pA sikt were tjent
med at planen gjennomføres i
sin heihet blant annet fordi det
er svrt dyrt A betale for institusjonspiasser. En haitende start
pA en sA stor og spesiell reform
vii bli dyr pA sikt, ifølge
A1stadseter.
Foreningen ber kommunen
sterkt A overveie A budsjettere
med underskudd av en siik stØrrelse at planen kan gjennomføres som vedtatt.

Transport uansett
Konsulenten for funksjonshemmede Jan Peter Hegg sier at om
ikke buss blir innkjøpt mA alikevel kommunen dekke transportutgifter. Blant annet MA
kjøring til svmming pA Dagbo

i Ski bekostes da bassenget pA
Enebakk ungdomsskoie ikke
kan benyttes. —Det blir for mye
støy og enkelte bar butt engstlige av A were i vannet her, sier
Hegg.
At lønnsmidier er redusert kan
medføre dArligere oppliering.
—En person flytter i iøpet av
januar inn i første etasje i aviastningsboiigen Skrenten. I iØpet
av neste Ar skal en person til inn
der, og disse vii trenge opphering til A utføre daglig arbeid
som klesvask, matlaging og
annet. I tiliegg trenger de bistand i helger og pA kvelder, sier
Hegg.

Mindre til avlastning
—Planen er pA et absolutt minimum, sett ut ifra normal standard, sier Hegg. —Vi bar for lite
midler til A dekke behovet vi bar
i dag til avlastning og støtte.
Blir denne posten redusert vii
dette i fçrste rekke gA utover de
hjemrneboende. oppiyser Hegg.
Og lea
til at det ogsA er
behov for tiitak for andre funksjonshemmede i kommunen.

Boveileder ma ansettes
RAdmannen bar foresiAtt A utsètte ansetteisen av en boveiieder
til juii neste Ar. —Dette vii fore
til problemer med A forberede
tiibakeføringen pA et forsvarlig
vis. Atte skal tilbakeføres til
kommuen, men tiltaksplaner er
iaget for 28 personer. I tillegg
kommer pianlegging av dagsenter/oppheringssenter som er viktig A fA igangsatt fra 92, sier
Hegg.

Svik fra staten
Jan Peter Hegg pApeker at den
situasjonen kommunen er kommet opp i, i første rekke skyldes
svik fra staten. —Kommunene
bar fAtt ansvaret for A tiibakeføre de psykisk utviklingshemmede uteri at de nødvendige midler
følger med. Staten dekker kun
rundt haivparten av hva denne
reformen vii koste. Dette er et
svik!, uttaler en oppgitt Hegg.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Kranene
stenges
Kirkebygden og Ytre
Enebakk Vannverk bar pr.
november over 120.000
kroner utestAende hos et
hundretails enebakkinger.
For syv av abonnentene
skyldig vannavgift for 1.
halvAr av 1990, vii vannet
skrus av alierede denne
uken.
For annet halvAr av 1990,
dreier det seg om adskiliig
flere. Over 100 abonnenter,
som enda ikke bar betait
regningen som forfalt den
i. september, vii fA varsei
om stenging den men-neste
uken.
—Vi bar aidri gAtt til det
drastiske skrittet a stenge
vannet fØr, sier leder for
Kirkebygden og Ytre
Enebakk vannverk, Arne
Svarthol. —Vi bar til nA wert
meget fleksible, reist rundt
og oppsøkt folk, ringt dem
og pratet hyggeiig.
—NA bar vi wert nødt til a
korte ned pA betaiings-iistene fordi sA mange flytter.
- Bare i løpet av annet
halvAr flyttet 10-12 stykker
fra bygda og etterlot seg
ubetaite regninger. Dette er
utgifter som mA betales i
form av økte avgifter for
de resterende abonnentene
og sUm vi nA prover A unngA, sier Arne Svarthol.
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Denne uken blir det kun vist en
torsdagsforestilling.
Det er snart jul og tid for julemesser. Samfunnshuset er derfor bortleid til annet arrangement denne søndagen.

Therese

Cathrine
gratuleres med 8- Arsdagen den
8. desember.
Nanna, Bessie og alle andre fra
W- familien Ønsker deg en fin
dag.

Vi vil gratulere godjenta vAr
Therese OppegArd som bor i
Askim med 6-Arsdagen som
var den 29. november 1990.
Hiisen, mormor, bestefar, onkel Bjorn Inge, onkel Tom og
tante Lise.

Filmen som skal vises er Kjell
Gredes store film-HIPP HIPP
HURRA med bl.a. Stellan
SkarsgArd i rollen som maleren
Soren Krøyer. Han er kommet
til Skagen for A male og leve.
Rundt ham samles kunstnere
og mange andre. En av disse er
Christian Krog. Allerede første kvelden foreisker han seg i
en kvinne. Det fØrste motet er
med hennes portrett, som beklageligvis er malt av hennes
mann.
I Skagen denne sommeren er
kunstnerne meget lykkelige.
De tror at livet er en fest, og
vidunderlig nok tror vi dem..
Soren Krøyer var den mest
berømte, den rikeste og den
som var høyest elsket av alle
malere. Hans hustru var kjent
som en av de vakreste kvinner
i hele landet.
Gud gay ham alt og ban tok
imot det som en selvfølge. —Livet er en fest, sa han. Det var
en besvergelse. Mørke og
ulykke ville han ikke vite noe
om. For ham var lyset over alt.
Han ble født pA et galehus i
Stavanger av en sinnsyk mor.
Hvern hans far var fikk han
aldri vite. Ut av dette rnØrket
kom han. Men fA har fAtt mer
av lyset. Født pA et galehus,
men pA en søndag, sa han alltid
om seg selv. Det var ogsA en
besvergelse.

Ann Kristin

Hege A . Johannesen
Jeg vii gjerne gratulere mm
kjempesniile storesøster Hege
Aspdahi Johannesen pA Hateby med 6-Arsdagen torsdag den
6. desember.
Stor kiem fra iillesøster Lene,
mamma og pappa.

Hei Ann Kristin!
Husker du dette bildet?
Da ble du bare 22 Ar,
nA blir du hele 24 Ar.
gratulerer sA mye med dagen
den 10. desember.
Hilsen Bente.

Hilser ogsA til pappa Frank,
som fyller 35 Ar tirsdag den 11.
desember.
Kiem fra Lene

Filmen varer ca. to timer, og
det er to timer med mye temperament, opplevelser og
skjønnhet.

Marte Bleka
og Linn Jahr

Stiller Ut

Marte gratuleres med 6-Arsdagen I dag, onsdag den 5. desember og Linn med sin 6-Arsdag fredag den 7. desember.
Kiem fra Hege.

Kathrine Henriksen
fyller 16 Ar den 8. desember.
Gratuleres sA mye fra mamma
og pappa.

Vi motes
........

Etterlysning

Elisabeth Ødegdrd Widmer
synger ved lysmessen i Marl
kirke sØndag.

Lysmesse i Marl Kirke
NAr desembermøiicet senker
seg over oss igjen, er det godt A
kunne tenne et lys, og samles
inne i vannen.
I Mari kirke førstkommende
søndag, blir det i tillegg til lys
og varme anledning til A samles
om adventsbudskapet i ord og
toner. Mari menighet inviterer
da til lysmesse. Kaliskap Gunnar øvstegArd forretter under
messen, og det blir musikalsk
innslag ved sangeren Elisabeth
ødegArd Widmer og Enebakks
egen Gry Adolfsen pA tverrfløyte.
Elisabeth ødegArd Widmer
(22) er opprmnnelig fra Ski, og
er kjent blant annet gjennom
flere plateutgivelser og vokalistoppgaver i Oslo Gospel
Choir.
Gry Adolfsen (18) fra vAr
egen bygd, burde were kjent for
mange gjennorn flere framfØringer av vakkert spill A tverrfløyte.
Mail menighet ønsker alle
velkommen til lysmerssen og
henviser lii annonsen et annet
sted pA siden.

I en epistel pA denne siden sist
uke om bygdeboka ble det gjort
en feil. Bind ifi av bygdeboka
inneholder ikke 3000, men 300
bilder. Vi bekiager feilen.

Klaus, Erik og Gunnar gratuleres med dagene i november og
desember, av Skogings, Bronski, østerhus og Sigue Sigue.

En liten sot muldvarp er forsvunnet fra Vignett i Enebakk.
Sist sett for Ca. en mAned siden
i de tusen hjem, medbringende
nytt stoff fra hele bygda. En leser av Vignett savner kosedyret
sitt og hAper den finner veien
tilbake til plassen sin pA side 1.

Hjertlig takk
til deg som støttet Basaren/
messen pA Misjonshuset i Ytre
Enebakk den 23.-24. november.
Norsk Lutheisk Misjoisamband har et stort arbeid i gang i
forskJellige land i Asia, Afrika,
Sør-Amerika og driver et utsstrakt hJelpe, helse, skole og
misjonsarbeid. Det er nod og
vAre misjonairer gJØr en stor
innsats til beste for folket de anbeider blant.
Vi vil derfor takke hjertelig for
30. 500,- netto til dette viktige
Basarkorniteen.
arbeidet!!

Kirkene
9. desember 1990
18:00: Enebakk kirke.
Lysmesse v/Helgheim. Kirkebygden skoles musikk korps og Dynamis
medvirker.
18:00: Marl Kirke v/
øvstegArd

Funnet
.........

Konditoriet

Kirsten
Slit med helsa Kristensen!
Grattis den 11. desember.
Willblomst og skogblomst.

Nye regler for opptak i Flateby
bamepark er pA trappene. Det
er husmorlaget som driver parken, og de forutsetter nA at alle
skal fA like muligheter ved
opptak.
Tidligere har det vairt slik at
man kunne sette barnet pA en
venteliste allerede ved fØdseLigningskontoret
len. Da ble ev. nyinnflyttere og
andre som ikke kjente til systeSolveig ødeby holder saigmet utelukket. Derfor vil det nA
sutstilling pA ligningskontoret i
bli en fast søknadsfrist, som
Kirkebygden frem til jul. Hun
settes til 31. april hvert Ar og
stiller ut malerier i olje. Motiførste gang i 1991.
vene er fra Enebakk.
Parken er hovedsakelig for
barn mellom tre og fern Ar, og
etter den nye regelen skal barna
slutte den mAneden de fyller
. fern Ar, slik at et nyu barn kan
ta plassen.
De nye opptaksreglene lyder
slik:
1 .Medlemmers barn prioriteres.
2.Bama grupperes etter alder,
slik at parken fAr niktig aldersfordeling.
3.Det er trekning i blinde innen
overnevnte grupper.
4. Sosiale hensyn tas ikke.

Rettelse

3/4 Along came Jones

gratuleres med dagen som var
den 22. november av
Skogblomst og Willblomst.

Nye opptaksregler for
Flateby barnepark

JJ

Webjørg Steinset holder saigsutstilling frem til Jul i Ytres
Konditori. Blant gjenstandene
finner vi landskapsbilder i olje
og rosemalte trefat.

En harehund (hann) ble funnet
i Ytre Enebakk sist onsdag.
Hunden er levert til Solbakken
hundepensjonat. Eieren bes
henvende seg dit.

Torsdag 6.12
U)19:00 Hipp Hipp Hurra
Sonda.Z 9.12
annet arrangement
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91 -budsjettet
skaper uro
Rädmannens forsiag til et sterkt
redusert skoiebudsjett for 1991
har skapt dyp uro ogsA pA
Kirkebygden skole.
Det totale reduserte timetali
skolen vii 'fA" til undervisning
og andre nødvendige skoietiitak
etter dette, vii ha vidtrekkende
konsekvenser:
1. De alier fleste kiassene ved
Kirkebygden skole har et meget
høyt eievtali,- opp mot delingstailet 28. Tii nA har skolen kunnet bruke noe av rammetailet til
A dele kiassene i fag der det er
nødvendig og hvor det har vert
behov for det.
Kirkebygden skole har for sin
virksomhet bI.a. satt som et prioritert omrAde A gi elevene en
best mulig tilpasset opp1ring
Ut i fra den enkeite eievs evner
og forutsetninger. Redusert
timetaii for en kiasse vii gi ireren/skolen redusert mulighet til
A lage et siikt tilpasset opplegg
for elevene. Timeresurssene til
alie oppgaver skolen skai ivareta
mA alle hentes fra skolens tiideite rammetimetali. En budsjettslanking slik rAdmannen rAr til,
vii medføre at viktige tilbud og
funksjoner i skolen vii mAtte
nedprioriteres eller faile bort. Vi
nevner:
2.Skolens valgfagtiibud kan falie bort.
3.Svømmeoppheringstiibudet
biir trolig mye dArligere(redusert til frre kiassetrinn).
4. Enkeiete elever har behov for
spesieile undevisningsopplegg
(spesiaiundervisning) enkeltvis
eller innenfor kiassens ramme.
Det tiibudet vii en trolig mAtte
redusere.
5. Andre viktige sosialpedagogiske tiitak som sosiallrefunskjoner, eievrAdsarbeid m.m. mA
I barneskoien hentes innenfor
rammetimetaliet. Kan vi kiare a
oppretthoide disse funksjonene

nAr timene til disse oppgavene
mA settes opp mot andre nØdvendige tiitak?
6. Til nA har skolens kunnet bruke sine egne to herere som vikarer under sykdom og annen
aviøsning. Mister skolen disse
vikar-irerne som kjenner kiassen/elevene, vii vikartiibudet bli
Iangt mindre gunstig for elevene.
7. MØnsterpiantimen er foreslAtt
tatt bort. Skolen makter etter
dette neppe A gjennomføre
planene/oppgavene
som
mønsterpianen pAiegger skolen!
8. RAdmannens budsjettforsiag
med tanke pA nødvendige innvesteringer i Enebakk-skolen
nuiistiiier alt arbeidet videre
med tanke pA A gi Kirkebygden
skoies brukere (elevene, foreidrene, Irerne, øvrige personaie,
foreninger og lag) bedre
arbeidsviikAr. De fleste som har
kontakt med skolen, vet hvilke
arbeidsforhoid skolen arbeider
under. Fm neste Ar blir det ogsA
en Masse til ved skolen.
RS RAdmannen og poiitikerne
inviteres med dette til a komme
til skolen og føige oss gjennom
en skoiedag.
Enebakk kommune mA nødvendigvis justere sine utgifter i forhold til sine inntekter. Det
skjønner og vet vi! Men det er
vel ogsA et spørsmAi om A priortere disponibie midler!? Omsorg
for en prioritering med tanke pA
bama og skolen er fortsatt en
innvestering i framtida- ogsA i
Enebakk.
Kiubben ved Kirkebygden
skole, Knut Andresen.

Vi stØtter

Miljobilen,=taktm
loshet eller uforstand?
Som en folkegave bie milJøbiien gitt til Enebakk Syke- og
aidershJem(ESA) for A gi pensjonistene mer bevegelsesfrihet
og muiighet for forandringer i
de dagiige rutiner. NA viser det
seg imidlertid at heise og sosialsjef, Inger Haagaas har bestemt
seg for at pensjonistene ved
ESA ikke orker en reise av litt
varighet! Har Haagaas lest innlegget i Vignett 24-30. oktober
d.A.? Etter endt tur med overnatting var konkiusjonen:reisen var
litt for kort!

Har det ikke falt kommunestyret og helse- og sosiaistyret inn
at de kunne vise giverne sApass
takt og respekt at det som kommunen anser som et Økonomisk
problem kunne iøses i samrAd
med foreidreforeningen ved
ESA?
Det er ogsA paradoksalt at mujøbiien benyttes til A gi dagpasientgrupper kortere opphold ved
ESA. Totait, sett fra de pArøredes side, er det en svrt lite tilfredstiiiende brukerløsning kommunen har presentert. Hvem

har ansvaret for miljøbiiens steil
pieie og vedlikehold? Har kommunen forsikret seg om at de
formeiie krav til A kjøre biien er
oppfylt? Er det økonomisk forsvariig A bestiiie drosJe til
Iangturer som et alternativ til
folkegaven?
Parorendeforeningen i Enebakk
v/ ESA ønsker kommunens
forkiaring pA disse disposisJonene.
Gunnar Fjellstad

p0

Best a bortebane

Ta vare pa dem som
gikk foran oss
Leser Vignetten I dag og er belt
enig med Tove Britt Henriksen.
Vi har ikke bodd sA mange arene I Enebakk, men det skai
ietes ienge etter sA mye ran nAr
det gjeider styringa. Skai radmannen gA opp to iønnstrinn og
sA foreslAr han at det skai spares pA maten til de gamie pA
syke- og aldershjemmet? Det er
det vrste jeg har lest. Gi bort
10% i steden. RAdmannen burde heiier gA ned pA sin iønn og
tenke pA de gamle. Et lønnstrinn fra deg kan sikkert bli god
hjeip pA hjemmet. At kommu-

—Kommunen har presentert en svrt lite tilfredstillende brukerløsning for mi!jØbilen, sier Gunnar
Fjellstad i pdrØrendeforeningen.

nens arbeidere mA gA pA fyiiinga for A finne seg k1r, er
virkelig flause.
Jeg har ingen pArørende pA
hjemmet og heiler ingen barn,
hverken pA skole eller bamehage, men wrlig tait. Hvor er vettet til politikerne i Enebakk? Ja,
jeg bare spør. Det kunne Jo hende at du selv trengte plass pA
hjemmet en gang. Jeg fAr hApe
at det er matrasjon der da ogsA.
Jeg synes kommunen burde
tenke pa de gamie, hvem ellers
har bygd opp Enebakk?

Gerd Haavardesen.

01'peft

Enebakk kommunestyre gjorde et vedtak nyiig, hvor man
boikottaksjon
en
støtter
igangsatt av Fremtiden I vAre
hender. Man er bekymret for
regnskogene, med rette. Men
hvorfor kan man ikke snart
begynne A bekymre seg for den
norske gammeiskogen som ogsA
har et rikt artsmangfold det er
viktig A ta vare pA? Hvorfor
bekymrer det ikke norske kommunestyrer at oppdrettslaks
rømmer og smitter viiimarksstammene, silk at disse stAr i fare
for A utryddes. Hvorfor bekymrer man seg ikke over utryddeise av den norskj svenske ulvestammen.
Og nAr kommunestyret er sA
bekymret for andre suverene

staters skogressurser, hvorfor
kunne man ikke vre med pA
Tom Nilsens forsiag med sterke
skjerpelser til skogbruket i
Enebakk?. Betyr ikke vAre egne
skogressurser noe i global sammenheng? Hvordan yule vi i
Enebakk like at europeiske land
vedtar en boikott mot norske
trebaserte produkter, trelast,
papir og cellulose? Eller en boikott mot norske iakse- produkter fordi vi er I ferd med A
utrydde viii-iaksestammen? Er
det fordi vi er sA flinke I miljøvern pA hjemmebane, at vi hele
tiden forteller andre hva de skal
gjøre i miijøvernet?
Rart ikke en gang Arbeiderpartiet er solidariske med skogs
og trelastarbeideme i andre
land. Er det egentiig fordekte

importrestriksjoner vi er vitne
til for A beskytte egen skogbruksnaring, eller hva? Neste gang
er det kanskJe Norges tur A bli
utsatt for en liknende boikott, da
rammes skognringen, Norges
største fastiandsmering. Noe A
se fram til? Personlig er Jeg
minst like bekymret for regnskogen, som de andre i kommunestyret, men jeg tviler sterkt pA
om dette er veien A gA. Skai
man absoiutt drive med boikottaksjoner, var det kanskJe en
ide A satse pA Amerikanske produkter. USA er verdens stØrste
forurenser til atmosfieren og de
vii ikke gjøre noe med det. Hva
med A boikotte amerikanske
biier, bare for A begynne med
noe?

Rolf SØrli

EN E BAKK
PENSJONISTFORENING
gjØrdu?
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Legesenteret
avviser kritikk
av beredskap
Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp her i kommunen, ma du finne deg i a vente til Legene har spist ferdig matpakken. Det er ihverfall erfaringen en ung
kvinne hadde da hun fikk et itlebefinnende i Iøpet av
legenes Iunchpause.
Legene pa sin side avviser all kritikk. —Beredskapen
var utmerket, sier en av legene ved Enebakk legesenter, Ingvar Braathen.

Eieren av Enebakk hi!opphugg pa Nyeng ma nd betale dyrt for hilkøen sin

Sistp
... frist ute
Siste frist har gãtt Ut for
eieren av bilopphogget pa
Nyeng, Egil Svarthoel.
Fra nâ av ma han betae
dyrt for bilkøen sin.
Det er Jens Hersberg ved fyikesmannens miljøvernavdeling,
som nA setter hardt mot hardt I
Nyengsaken. I løpet av de siste
to Arene har eieren av Enebakk
bilopphugg pA Nyeng fAtt utallige frister pA seg til A mote noen
enkie krav som er stilt til plas-

sen. Den siste fristen lop ut den
1. desember, etter at den hadde
butt ytterligere forlenget fra I.
november. Men heiler ikke ved
utløp av denne fristen var det
noe plankegjerde A spore foran
bilhaugen pA Nyeng. NA mA eieren Ut med et forurensningsgebyr pA 1000 kroner dagen.
Er det vanhig A gi sA mange
frister Hersberg, elier er dette
rett og siett ikke noen prioritert
sak i miljøvemavdelingen?
—Det er jo en prioritert sak, sier
Herberg, -men nA hadde eieren
sendt et brev, med planer om

installasjon av gjerdet, sA han
fikk en ny frist.
—Men betaler folk dette forurensningsgebyret?
—Det har vrt adskillige raskere reaksjoner etter at forurensingsgebyret bie innført for to Ar
siden, avsiutter Jens Hersberg.
Eieren selv, Egil Svarthoel, har
ikke vert tilgjengehig for kommentarer.
LISBETH WILLE

Kanskje gressbane, men ingen hail
Opprusting av gressbanen I
Kirkebygda har Enebakk kulturstyre satt opp som førsteprioritet. Oppført som nummer to hgger idrettshall pA Flateby.

Ikke râd til gressbane?
Opprusting av gressbanen vii
totalt komme pA 600 000 kroner. Kommunens andel vii
utgjøre 200 000 kroner.
RAdmann Bjorn Halvorsen sier

at regelverket for A oppnA
tilskudd fra STUT tilsier at kommunen mA bevilge en tredjedel
av anleggsutgiftene, noe han
ikke har funnet rom for i budsjettet.

Idrettshahien I det blã
—For A komme med i prioriteringsrekkefølgen for STUI-midler mA søknad were sendt innen
midten av januar, og kommu-

Snart jut!
VI HAR: Sunne julegaver • Koselige
julegaver• Nødvendige julegaver og
julegaver som ikke blir gjemt i et skap.
Giftfrie fargeesker
til barna I fin treeske

Kremer - shampoo
sAper - salver

Tel flettekurv
Krydderblanding
I kurv

JULETILBUD
Ortis jernekstrakt
nok til 50 dager
Ord. 160,- NA 120,-

Ggyal trepynt til jul

Velkommen
til

nens andel mA were fØrt opp pA
91-budsjettet om vi skal komme I betraktning. Alikevel vii
det ta minst to Ar for STUI-midler blir utbetait, sier leder av
kuiturstyret, Tore Tidemann
(H). Han legger til at han vii ta
opp saken pA desembemiøtet i
kommunestyret. —Disse midlene vii vi uansett ikke mAtte
benytte i 91, men de mA stA
oppført, sier Tidemann. Han fAr
følge av Dag Skaug (Ap), men
om kommunestyret finner dekfling for summen er et Apent
spørsmAl.
Idrettshallen pA Flateby kan
nok foreløbig idrettsfolket se
langt etter. Denne vii bli vurdert
i langtidsbudsjettsammenheng.
Og det er nok lite trolig at det
kan gis et tilskudd pA bortimot 3
millioner kroner, som vil utgjøre kommunens andel av prosjektet de ailer mermeste Ar.
ANNE-GRETE LOSSIUS

(Hndma1t)

SUNT og GODT
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lit. 02-97 10 30 - TRIADEN, RASTA

JULETILBUD
Fikener - Dadier
(uspreytet)

Anerkjent kuilstiler
(Atte ârs akademiutd.
Paris, Berlin, Oslo) ledig for portrettoppdrag.
Tegning og maleri.
Lars Fumes, tif. 92 55 18

—Det er skremmende at det skal
were sA vanskelig A fA tak i en
lege nAr man virkehig trenger
det, sier en arbeidskoilega av
den unge kvinnen som var vitne
til episoden,— tenk om det hadde
vert en hjertestans?
Episoden fant sted fredag ettermiddag, da en ung kvinne plutseiig fikk et iilebefinnende pA
jobben. Hennes arbeidskollega
tok umiddeibart kontakt med
Enebakk Legesenter, hvor en
automatisk telefonsvarer opplyste om at man mAtte ringe
kommunens sentralbord dersom
man ønsket øyeblikkelig hjelp.
Kvinnen slo nummeret til kommunen, og ble satt over til kantinen, hvor vedkommende som
tok tehefonen svarte"bekiager,
men jeg kan ikke forstyrre legene mens de spiser, men det finnes en iinje 3 du kan ringe, hvor
det skal were en lege."

Ingen svar
Kvinnen ringte sA sentrahbordet pAnytt og ba om A fA linje 3.
Sentralborddamen hadde aldri
hørt om iinje 3, men gjorde et
likeveb et forsøk pA A sette over
til vakthavende lege pA legesenteret. Der var det ingen svar og
fA.
—Da jeg ikke fikk kontakt fant
jeg Ut at den eneste mAten A fA
hjelp pA var ved A reise ned til
kommunen, fortehher kvinnen
videre. Hun gikk sA inn pA hegesenteret, hvor ruhhegardinen I
resepsjonen var nede og det
ikke fantes tegn til liv. Selv da
hun forsøkte A gA inn bak
"kuiissene" og ropte "hallo", I
hAp om A finne noen der, var det

ingen som svarte.
—Tilsbutt mAtte jeg rett og siett
gA ned i kantina, fortehier kvinnen hvor hun omsider etter 20
minutter, fikk den hjelpen hun
skuhie.

Utmerket beredskap
Lege Ingvar Braathen ved
Enebakk legesenter avviser all
kritikk I saken. - Det er riktig at
A ikke skal forstyrres I spisepausen, sier Ingvar Braathen.
—Kvinnen kunne ha ventet til
hun fikk kontakt med vakthavende lege. I dette tilfellet var
han opptatt med en annen pasient.
—Men hva om det her hadde
dreid seg om en hjertestans,
eiier noe som virkelig hastet?
—Da yule hun ha fAtt Øyeblikkehg hjelp.
—Men det tok jo tyve minutter
for hun i det hele tatt fant noen
hun kunne snakke med. Er ikke
denne beredskapen iitt vei kritikkverdig?
—Beredskapen var aideles
utmerket,svarer Ingvar Braathen
—Det var jo en vakthavende lege
tilstede. Man kan Jo ikke forvente at vi stAr parat pA minuttet
til alle døgnets tider, det har vi
ikke ressurser til, avslutter
Ingvar Braathen.
LISBETH WILLE

Fortsatt âpne moter
Prøveordningen med Apne
møter vii bli en permanent
ordning fra nyttAr om formannskapets innstihling blir
vedtatt i kommunestyret.
I tiblegg til Apne møter I
hovedutvaigene er det nA
duket for Apne møter bAde I
bygningsrAdet, brannstyret,
miljøvern- og friluftsnemnda, bamehagenemnda og
kommunephanutvalget.
Det var ikke alie i forma
nnskapet som fortsatt ønsket
Apne møter. Thorvald
Ungersness (Sp) Ønsket ikke
A fortsette med ordningen da
han mente de negative sidene
var for store. —Det vii bli en
økende tendens til at press-

grupper kan pAvirke pohitikernes avgjørehser. Og hvem
skal ivareta grupper som
ikke er istand til A mote fram
for A Øve press?, var tanker
Ungersness hadde gjort seg.
Einar Holstad (Krf) Ønsket
heller ikke Apne møter, og
spesielt ikke I administrasjonsutvaiget. —Det blir økte
kostnader i form av annonsering, og sakene i dette
utvaiget vil alikevel gA videre til formannskapet sA
publikum kan fA de opplysfinger de ønsker der, mente
Hohstad.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Enebakkinger med stor gjeld til stat og kommune:

Disse har foreløpig
stottet

Vioneft

Sky1der 42 ill. kr.
I skatter og avgifter
Kommunens befolkning
skylder kommunale skatter og avgifter for tolv
millioner kroner. Dette
tilsvarer rundt 1 500 kroner per innbygger.
Plusser man pa skatter
og avgifter skyldig til staten er summen oppe I 42
millioner.
Kommunens skatteavdeling has
nok A gjøre for tiden.
UtestAende restanser I skatteregnskapet per 15.11. er pA litt over
42 millioner kroner.
Kommunens andel er pA tolv
millioner.
Tøffere tider
økonomisjef Tore Skjøld sier at
skattene er skjønnslignet sA
summen pA tolv millioner behøver ikke vre helt reel], men
store utestAende fordringer has
kommunen uansett. Dette ci
summer som har bygget seg opp
over flere Ar, og det er vanskeligere enn noengang A fA inn
penger. —Det er tøffere tider nA.
Flere og flere
firmaer sliter
med økonomien blant annet pA
grunn av fterre oppdrag, som
igjen gjØr at det er vanskeiig A
fA inn utestAende fordringer, sier
Skjøld.
I tiliegg merkes We arbeidsledigheten og at folk flest har
trangere økonomi cnn tidligere.
27 millioner
Karen Hagen, avdelingsieder i

C').

0

skatteavdelingen, kan fortelle at
de har mer A gjøre cnn noensinne. Det er en hard og arbeidskrevende jobb A fA inn skatter
og avgifter bAde til stat og kommune. Dc siste Arene har det stadig butt flere saker A ta hAnd
om, og vanskeligere saker.
Personlige skatteytere sky!der restskatter for den nette sum
av 27 millioner kroner. I tillegg
kommer firmaskatter, arbeidsgiveravgifter og forskuddsskatter.
Darligere service
For A fA lettet arbeidspresset
ved skatteavdelingen ble det fra
januar I Ar engasjert en innfordringssekretr. Det er kun det
siste halvAret denne stillingen
har wert i funksjon, og foreløbig
er det ikke pAviselig om det har
vrt en mAlbar gevinst A hente,
ifølge økonomisjefen. Men aukevel er det en kjennsgjerning at
utestAende kommunale avgifter
er redusert med 20 prosent fra
sanime tidspunkt i fjor.
NA spøker det for stillingen. I
rAdmannens forsiag til 91busjett ci det ikke fort opp
lønnsmidler til videreføring av
denne. Etter at stillingen trAdte i
funksjon har avdeuingen butt
tilført nyc, tidkrevende oppgaver. —Det er kiart at vi mA prioritere innfordringen, sier avdelingsleder Karen Hagen, men
legger til at med kun tre personcr ansatt vii det bli problemer
med A fA unna tidkrevende oppgayer. --Det er første gang i Ar vi
har kveldsApent en dag i uken,
noe vi har fAtt positiv respons
pA. Denne scrvicen ser jeg biant

LU
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1 OTTERBECK
Kommunens personlige skatteytere er skyldig stat og kommune
restskatter for den nerte sum av 27 millioner kroner. Koinmunen har
urestdende skatter og avgifter for 1 500 kroner per innbygger.
seg om A IA inn skatter og avgifannet ingen muiighet til A videter.
rcføre med redusert bemanning,
sier Hagen.

Ta kontakt
Purregebyr
—Kommuncn har innført purregebyr pA avgiftene, og nedgangcn fra ifjor kan skyldes
gcbyret, som igjen betyr at folk
bctaler raskere av hcnsyn til
mcrkostnadene, men det kan
samtidig bcty at innfordringssckretancn har prioritert A fA inn
kommunale avgifter der vi har
legalpant, sier Økonomisjefen.
Han legger til at av hensyn til
kommunens trange Økonomi ci
det uhyre viktig A konsentrere

Men økonomisjcfen som alle
andre Ønsker ikke A kastc folk
pA gata. —Vi gjør sA godt vi kan
for at folk skal komme best
mulig ut av det. Vi ci bchjelpehg med A lage planer for nedbetaling av bAde skatter og lAn. Vi
forctrckker milde ordningcr
fremfor A kaste folk ut av sine
hjcm, sier Skjøld. SA har folk
probiemer er det fuilt mulig A ta
kontakt.

sys.adm®
Forretnlngsdrltt & Utvikllng

Enebakk Kommuneforening

PER KR. FOSSUM
ENEBAKK IDRE17SFOREMNG
M • FOTBALL • HANDBALJ. • FRIIDRBTI • TURN

Sanitetsforeningene
i Enebakk
Enebakk fiagelag
i 1?nebakkrulene

Darre-Hanssen
bakk

Weonskapskontor a/s
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StrAlende
adventsfest
Advcntstiden er her, og søndag
var det konsert i kirken med
Enebakk blandakor som
arrangør. Med seg hadde de
Flateby barnekor og flere musikcre.Sogneprcst Heigheim bidro
med andakt for en tallrik forsamling.
Det ble mye fin sang og
musikk. Blandakoret er en ren
nytclsc A hørc, og reportoaret er
etter hvert ganske allsidig.
Under søndagens konscrt var
det naturiig nok juiesanger som
ble oppført, We pA norsk og
latinsk.
Begge korenc var fcllcs om et
par sangcr, og barnckorct varmet mange hjerter med sin
fremførelse av "NA tennes tusen
julclys'.Hcge Tomes i barnckoret fikk xren av A tcnne det
første adventslyset.

Etter andakten hadde Jan-Erik
Pettersen en solofremførclse av
Fortune Angloise pA gitar.
Et innsiag med fire musikere pA
trompet og trombone fulgte sA,
for begge korenes dirigent
Wenche Hallan hadde en helt
av
nydelig
oppførelse
Preludium -In dulci jubilo,
akkompagnert av organist
Oudcnstad.
Blandakoret hadde siste del av
konserten , og avslutningsvis
flkk man høre sopran Tonli
Breitcig Mohammed som solist
med julcmotctt - et utdrag av
selvc julcevangelict.
Konsertcn under ett vistc at
spesielt korintcrcssen er pA topp
pA for tiden, og at det er
popuIrt viste den fuilsatte kirken søndag kveld.

-
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MobiIt.l.fon 094-27 522

BYGG- OG TOMMERMESTER

i(1 Per-Erik østlie a.s
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cft.mJ1t6tq & &tetlen AL
ENEBAKK KOMMUNE

Budsjett for 1991
Formannskapets forsiag til budsjett for
1991 for Enebakk kommune, Enebakk Energiverk og
Enebakk kommuneskoger ligger til ettersyn pa formannskapskontoret, Herredshuset, fram til 17. desember 1990 1 kontortiden 08.00-16.00.
Kommunestyret skal behandle forsiaget I mote 17.
desember fra ki. 09.00 1 Herredsstyresalen. Motet er
ápent for publikum.
Enebakk, 5. desember 1990
KAre Kjolle, ordfører
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Losningen ma vaere Vignett i hende
senest forstkommende
mandag kI. 12.
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Stedet som skjulte seg bak forrige ukes "Kjent i
Enebakk" var garden Saltvedt pa Hammeren.
Naturlig nok hadde vi tre vinnere fra Dalefjerdingen
denne uken, som hver far sitt Iodd i pengelotteriet.
Disse er:
Magne Martinsen, Dalefjerdingen
øyvind Slette, Dalefjerdingen
Karin Ness, Dalefjerdingen
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er, sã
ring oss pa telefon 92 60 04 innen tirsda klokken
12:00. De med riktige svar blir med oss i trekningen
av nye pengelodd.
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Vinner av sist ukes kryssord We Gerd Haavardsen
fra Kirkebygden. Hun far tilsendt fern Flax-Iodd til
en verdi av 100 kroner. Vignett gratulerer.

Navn:

Adresse:

Premie for først uttrukne riktige lesning:

5 Flax-Iodd.
Vinneren offentliggjøres i neste utgave av Vignett.
L
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ENEBAKKKOMMUNE

Misjonshuset
PINSEMENIGHETEN
YflE ENEBAKK

Onsd. 5.12. ki. 19.30:
Formiddagsmote.
Torsd. 6.12. ki. 11.30:
Formiddagstreff (Julemote). Lewi Trobe deltar.
Sønd. 9.12. ki. 10.00:
Sondagsskole.
Ki. 18.00: Sol og Roar
Eriksen.
Video fra Argentina-turen.
Tirsd. 11.12. ki. 19.30:
Musikkøvelse.
Velkommen til Betel.

Klokker I Marl

Vâglivn. 7, Ytre Enebakk
Misjonsringen inviterer til forjulsfest sønd. 9. desember ki. 18.00.
Tale av Ivar Thorset, misjonskoret.
Bevertning - Utlodning. Velkommen.

Mari menighet søker klokker i 1/4 stilling (Ca.
9 1/3 tIn). Kbokkeren gjør tjeneste ved samtlige av menighetens forordnede gudstjenester, og bistàr prestene
med den praktiske gjennomforingen av den.
Denne delen er beregnet til a ta 3 1/3 tlu I gjennomsnitt.
Resten av arbeidstlden (Ca. 6 t.) onsker menighetsrádet
A benytte til en slags katekettjenoste som fra gammelt
av er en viktig funksjon for klokkeren. Det kan f.eks.
dreie seg om barnearbeid (dàpsopplring), ungdomsarbeld (konfirmantarbeid), evangelisering og organlsering av bibebundervisnlng for voksne. Har du lyst til
slikt arbeld, ser vi gjerne at du søker.
Sokere ma vre medlem av Den norske kirke og arbelde I samsvar med dennes bekjennelse.
Stillingen lønnes i lønnstrinn 14 - 19.
Det er utarbeidet instruks for stiblingen. Fbere opplysfinger kan fães hos kaliskapellan Gunnar øvstegárd,
Tiurvn. 36, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 09/92 49 01 elber
92 52 03.
Søknad bes sendt til Enebakk kommune ved menighetsfullmektig Grethe Bergersen, 1912 Enebakk, innen 15. desember 1990.

Folkebadet
Enebakk ungdomsskole
er stengt fredag 7. desember.

JuIetrer
selges hos Sby, Skaugvn. 29A
(vis-à-vis Flateby barnehage)
fra sønd. 9. des. - hver søndag,
hele dagen. Andre dager e. ki. 14.00.
Ring tif. 92 81 01

BEGRAUELSESBYBAER

WI

Hàndljallkamper
I MjrhaIIeu

Swum
Begravelsesbyrà

Sondag 9. des.

Torggt. 2 2000 Lillestrom

12.00 G12 Enebakk - Stabk 2
12.55 J14 Driv 1 - Langhus 2
13.50 G14 Driv 1 - Vestby 2
14.45 K05 Enebakk 1 - AFSK 1
16.00 V Driv - As
17.15 K07 Enebakk 2 - Holter 2

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

.0

Ski
I3crvelscsbr
0 CHRSTENSRIJD EFTF.

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

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byr
gjennom 60 ir

ENEBAKKKOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Stillinger I plele og omsorg

K.E. Pukk A/S har I brev av 6.12.89 søkt om tillatelse
etter forurensning sloven § 11 til støvutslipp og stoyemisjon fra et mobilt pukkverk pa Gran I Enebakk
og Ski kommuner. Søknaden gjelder for inntil 4 maneder pa Knut Engers eiendom gnr. 91, bnr. 660 og 636
i Enebakk kommune og for resten av tiden frem til
15.12.94 pa fly veitrasé til omlegging av riksvei 155 i
Ski kommune. Soknaden gjelder for en produksjon
pa inntil 1500 tonn pr. dag og 200 000 tonn pr. àr.
SFT gay i brev av 15.12.89 en midlertidig utslippstillatelse som gjelder fra 15.12.89 og frem til at soknad
om tillatelse for 5 àrs drift er avgjort, dog ikke lenger enn til 31.12.90. I utslippstlllatelsen er det stilt
krav som reduserer støv- og støyulempene for naboene.
Søknaden og den midlertidige utslippstillatelsen er
lagt Ut til offentlig innsyn pa Teknisk etats kontor,
Rãdhuset i Enebakk og Ràclhuset i Ski. (Det ma i utgangspunktet legges til grirnn at en eventuell utslippstillatelse blir gitt pa samme vilkãr som den
midlertidige tillatelsen.)
Eventuelle innsigelser mot at tillatelse blir gitt,
sendes Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100
Dep., 0032 OSLO 1, innen 4 uker.

TLF. 09/94 17 70

Har du mottatt
stengevarsel?

I pleie- og omsorgsavdelingen er følgende stillinger ledig:
A. Inntil 5 deltidsstillinger som hjelpepleier, hvorav 3 i
fast natt-turnus. Det bes oppgitt hvilken type
stilling en er interessert i.
Avlenning I ltr. 14.-19.
B. 3/4 sykepleierstilling - tunrnsarbeid (ikke natt).
Avlønning I ltr 18-21.
Vilkr for øvrig i henhold til gjeldende by- og avtaleverk.
Nrmere opplysninger ved henvendelse helse- og
sosialsjef Inger Haagaas, tif. 09/92 60 60.
Soknad vedlagt attester og vltnemál sendes Enebakk
kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen
15.12.1990.

Søknad om tillatelse etter torurensningslovens § 11 til utslipp Ira mobilt pukkverk
pa Gran I Enebakk og Ski kommuner

Krisesenteret
i Folio

TL HA

L-

Unng avstenging - spar stengeomkostninger

Stenging starter 7. des. -90
Har du spørsmâl - ring 09/92 60 60
Enebakk Energiverk

VARM STEWLETT
MED UTFELLBAR ISB , ODD
Solid og varm støvlett. Kraftig gummisle for tort
underlag. Med solid isbrodd som du skir ut i en
hindvending for isete veier og
speilbianke fortau. Genialt for
norske vinterforhold! Stikk innom og bli overbevist.
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Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIf. 09/92 83 74

DER GUTTA
KJOPER KLAERI.
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Min kjzere mann, var gode
far, bror, svoger og onkel
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Sven Erik Tysdal

-

døde fra oss i dag
Enebakk, 4.des. 1990

KAZODER

Marit
Signe Mari og Hans Erik
Hakon og Ingrid
øvrige familie
Bisettes fra Enebakk kirke
tirsdag 11.12. kI. 12.00
Like gjerne som blomster
ønskes en gave til Norsk
Luftambulanse

girtrygghet
med 48árs
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MUNN'SPILL

TIL SALGS

KJOP
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Asenvn. 2,1400 Ski - TIf. 09/8744 95

ROMERIKES ENESTE
PELSMESTER

1

6
4""!

PELSMESTER
Stromsvn. 44 — N-2010 Strommen
TIf. 06/81 37 38

Parkering bak
forretningen

Gitar til salgs
Stratkopi Honda m.
Sallopped Frets og Uttrasonic Humbucker,
selges kr 1.500,-.
Tif. 92 45 35

BLY OG
MESSING VINDUER
Siste sjanse førjul!

Simo dypvogn
pent brukt, Ca. 1 ãr, seges.
Kontakt Nina 09/92 49 77
BRØNNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
van nforsyningsanlegg.

LANGBRATEN
BRØNNBORING • PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

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

Isolerglass 2 - 3 lag
Speil/speiltliser
Monstret glass til dorer og vinduer
Forhandler av H-vinduer og dører
Utskjring av dører
Henter og bringer

Enebakk
Glass

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

Ogsa kveldstid

Forhandler av Jacuzzi pumper
•0'

BJ[RKE
DAGLIGVARE
1911 FLATEBY

A/S

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

E%

tjlJLJ

FRYSEVARER

Firtdua STEKETORSK 4009
Findus TORSKEFILET 400 g
Stabburel WIENERSTEAKLET24O9
Stabburet HAMBURGER M/BR0D 4+4
Slabburel OKSEKARBONADER 4209 ustekt
.
IS 2 filet' krokarw'va.rrije

Veil. 42,50 (Spar 23,5%)
Veil. 38,00 (Spar 22%)
Veil. 28,30 (Spar 18%)
Veil. 38,50 (Spar 17%)
Veil. 47,10 (Spar 21,5%)
.%L 48 07 Sou 28%i
VeiL 45.0O(Spar3S,5%)

enanefrs.....
PIN4JP/LOLLIPOP 108
DIVERSE KOLONIALVARER
Veil. t30,00 (Spar 23,5%)
FARIN 10kg
Veil. 14.00 (Spar 15,5%)
Bjorn HAVREGRYN Lettkokt, 750g
Veil. 26.20 (Spar 34%)
Ming HUR TIGRIS Rod 4000
...._.............,.,Veil. 11,40 (Spar 30,7
Sopps SPAGHETTI 500g
Veil. 36.20 (Spar 16%)
Kellog'a CORN FLAKES 7509
Veil. 38,30 (Spar 14,5%)
SOLFROKOSTekottomi, 7009
DRIKKEVARER
Veil. 10,70 (Spar 27%)
Stabburel EPLENEKTAR I liter
Veil. 29,50 (Spar 19%)
Lerurn HUSHOLDNINGSSAFT 2 ItT
Veil. 22,70 (Spar 17%)
Krone Gull MOCCA frysetorret 100
Veil. 23.50 (Spar22.5%)
TwinirrgS EARL GREY TE 25 poser
Veil. 22,00 (Spar 12,5%)
O'boy SJOKOLADEDRIKK 4009
BARNEMAT
p8 veil, pricer
BARNEMAT I GLASS Alle typer
p8 veil. priser
BARNEGRØT Ails typer
PAPIR, BLEIER, BIND, HYGIENE
Veil. 119,00 (Spar 42%)
Libero BLEIER BOY/GIRL ASS. VAR.
KUN
TØRKERULL 2pkn
KUN
2.pke. STERILAN
Veil. 15,70 (Spar 31%)
Colgate TANNKREM m/fiuor 75 ml
Veil. 29,90 (Spar 37%)
Wella SHAMPOO ass. var
Veil. 38,00 (Spar 29%)
Wella BALSAM ass. var.

S

3250
2.S10
2620
3190
3895
2q,90
28,90
9950
11:80
17)5
(
ZOO
31145
3,80
780
2690
i6 0
li,20

—0
5%
88,80
990
hAil
hIllS
118
26,9

RUST PA BILEN

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utforer ogsä opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med S]XKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.

700 m2 med topp turumobler
Ira utstilling skal vekk. Era . 20-50%
VARER FRA LAGER OG BESTILLINGSVARER . 15%

moacimnee
a.,I STØRST OG BEST I FURUMØBLER - 700 m'
I Krâkstadv. 90. T. 09/87 12 17
)

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

FYRINGSOLJE

• PARA]
IN

AUTODIESEL
Folio Varmeservice
v/Bjørn Bredholt, Tomter
TIC9226 10

Mand.-fred. 10-20. Lord. 10-15

I

•

11

Iinctt

EIENDOMSFORM.

L

11

Kjøpe eller selge
eiendom?

Alt i reparasjon og installasjon
av kjol og frys
Kjoleskap - kjolerom, tryseskap - fryserom
Dag og kveld

TRYTI EIENDOTVISMEGUNG A/S
BeviIIir,gshave,: Mv. SAga A Trt
Fjoltveran 55, 19M Vira Enabakk
1tf, 05525570

la - ervi - •a m an en

Enebakk
Glass

Galleri Nygàrd

EgO H. Jorgensen
Telelon 09/92 62 76
Byggveen 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094/17 467

ntakt:

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

Flateby - tlf. 92 80 80

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

Galleri — innramming

Fjelivn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
TIf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsá kveidstid

Guilmedalje i innramming i VM 198909 1990

BIL

RORLEGGER

Utsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Audi

Soiheim Elektriske

1800 A8kIm

AOl. ELEKTROENTREPREN$B

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

TIf. 92 64 20 - 030/30 193

Kjap din• nye el/er brukte b/I hos oss.
lIt. 88 16 15

Erik Kjelgaard

Alt I innramming
Sa/g av
meda/jeskap og innrammede akvare/Iavtrykk

Varme, sariitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
09 høytrykksspyling.

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE

KJEII BRENOJORD

TORN ERUD - Askim

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Tif. :: 15 70

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

BRENSEL

Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTO VERKSTED AS
09-92 55 55 mobil. 094-14 459.

TO. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

RI

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

EDIav C. Jensen

SRR.registrert
regnskapsforer

- —

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre n50ringsdrivende

Dalefjerdingen, tlf. 09192 64 33

SELSKAPSMAT

Aiv

Forretningsser'iteret,
Ytre Enebakk - tlt. 92 54 13

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

SystemAdministrasjon A/S
Gaupevelen 29
KER.
40
1914 Ytre Enebakk
TIf.: (09) 92 48 24 - 92 47 74

Ring 09. 92 43 37

Heidi Paulsen Lene Strømsborg
Apningstider:
Mandag - onsdag
9.00-17.00
Torsdag
9.00-19.00
Fredag
9.00-17.00
Lørdag
9.00-13.00..

TANNBEHANDL.

' Regnskap & Forretningsforsel
• Bedriftsrâdgivning

Man.-fre. 9.00-1 7.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

Flatebysenieret
TQ. 09-929240

I18 SØnA/S
MYRFARET 2,1450 SKI. TLF. 09-87 1457
RBRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDEUNG
All moan • Sanitar • Varme • IYMernisenfl

sYs-adm '

'd9S9e#.

LORD (,'LADY
FRISØR

DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

rR

Regnskapskontor

utfører alt i el-installasjoner

FRISOR

DAME- OG
HERREFRISOR
SQL— PARFYMERI

G:nebctkk
cgnskapslhtor A/S

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFINAUTODIESEL

ENE8AKK VANN 00 VARME
DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

0

E LE KTRO ENTR E P A ENOR FIRMA

,

r(r ,

TIf. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering,
og modern isering

Flatebysenteret, Flateby

lit. kI. 8.00-15.00
92 87 39
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtaie

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG
A A4NS Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Stein Darre-Hanssen

Enebakk Tannteknikk

GAUTE'S TRAFH(K$KOLE A/S
Opplsering pa bil

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Teorikurs - Fase II

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

TIf. 06/81 42 92

Fast pr/s

VAKTSELSKAP

BYGG OG ANLEGG
Tømrer- og snekkerservice
Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
lit. 92 63 81

Heigesensgt. 12
GrUnerlokka
lit. 02/38 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger

AM5

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray., sprengning, transport

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

1400 Ski - tit. 87 37 10

Utfører all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, tlisiegging og tapetsering.

Kiasse A — Masse B
Teorikurs — KjØretimer

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

Om nodvendig meter vi
Iii kjoretimer i Enebakk.

Per-Erik Ostlie as
1914 Y000H ENEBAKI< - TO.: (09) 924340
....din lokate byggmester

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

1acrrLJ• I

DYREKLINIKK

Mur, puss,
peiser og fliser

Beltegàende
minigraver

lIt. 92 82 90

leies ut rimelig, med eller uten ferer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

Asveien 7, 1911 Flateby

TIt. 92 52 28

Mur & Graveservice A/S

Bygg- og tømmermester

1912 Enebakk

Jørn Sulerud

Graving - transport - sprengning

1914 Ytre Enebakk

Mur- og betongarbeider

TIf. 92 90 80-92 44 88

TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

SPESIALFORRETNINGER

TRANSPORT
BYGG- Or, TOMMERMES (hR

MobiItIf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

• Poiiklinikk• Rontgen• Kirurgi
• Lab.service • Oppstailing opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgârd, K'eller

(Skill Ira Fetvn. v/tlyplassen(

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
<<DROP-IN)) 8.30-14. Stengt heig.

nebak yre1
c1 Tini1
TIf. 09/92 79 11
1 T['

Klrkebygden, 1912 Enebakk

A14,i,

o r.

-

(v/Stremsborg og Enersen)
Man. -fre.8-11
Etterm.: timebestilling

Vi utfører b/ a.
HD-fotografering
ID-menking

'°..

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
D. lAGO
Eiektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
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KVIKI( RENS
I&zaama S ]CLJ
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
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Savner
fire barn
I januar vii den første
barnehagen i Râken se
dagens lys. Det formelle
er allerede i orden, men
pãtroppende daglig
leder Anette Opsahi
savner fire barn.
Hun er ikke skvetten, Anette
Opsahi, som starter opp i en tid
der fern private bamehager og
bameparker i bygda trues av
redusert kommunal støtte og
nedleggelser.Hun mener behovet for en bamehage i Râkendalen sâ absolutt er tilstede og
bakker pAstanden opp med fakta om at Ytre Enebakk hat den
dârligste barnehagedekningen i
Akershus fylke.
—Men hvor er alle barna? spør
Anette. Til nA har hun fitt fire

søkere, men etterlyser fire til.
Barnehagen starter opp i
januar og Anette legger opp til
A gi barna et godt pedagogisk
tilbud pA linje med det som er
praksis i vanlige barnehager.
Med seg i staben har hun en
førskoIeIrer og en assistent.
Hun vii drive i sitt eget hus,
hvor barna fAr boltre seg fra
syv om morgenen til fern om
kvelden, alt etter foreidrenes
behov. For Anette Ønsker A forme bamehagen i samsvar med
foreidrene.
Prisen har Anette satt til 2800
kroner I mAneden, som er pA
linje med det hun seiv betaler
for A ha sØnnen Stian (4 1/2) i
en privat bamehage i VAglia.
LISBETH WILLE

NY kunstm
Utstmiliming
Tii heiga er det pa nytt
duket for en ny
kunstutstilling pa Mjar
ungdomsskole. Det er
syvende gang Viggo
Karisen, Astrid Holtop
og Eyvind Jentoft stiller
Ut malerier, boiler og fat,
og mange flotte jutegaver
kan folk sikre seg ved a
ta en tur innom I løpet av
heigen.
De tre utstilleme er alle formings1rere ved Mjer ungdomsskole, sA hobby og arbeid
gAr hAnd i hAnd.
Viggo Karisen er bosatt i
Ekebergdaien, og hva er vel mer
naturlig for ham enn A male den
gamle Børtereiva. Karisen hat
spesiaiisert seg pA "elva" og
mange flotte bilder fra denne er
A finne pA utstiilingen. I tillegg
har Karisen malt flere gArder i
bygda den senere tid. Han har

ogsA wert representert pa
Romeriksutstiliingen flere ganger.
Eyvind Jentoft maler skjønne
akvareiler, og har denne gang
ogsA flere ovale arbeider. I tillegg vii publikum fA gleden av A
se mange flotte blyant-tegninger som Jentoft hat vaigt A satse
pA den senere tid. Han er bosatt
pA en av østbygArdene I Ytre,
og gAr med planer om A Apne en
egen "østbyutstiliing" om ikke
sA lenge.
Astrid Holtop, ogsA bosatt i
Ekebergdaien, har rosemalte
arbeider med seg. Blant annet
en bolle pA 60 centimeter i diameter som er laget av ett emne.
—Det er meget sjeldent og vanskeiig a fA tak i slike, sier
Holtop. Og hun hat grunn til A
vre stolt av den skjønne, rosemalte bollen. Hustavier, fat og
annet fra Holtops hand er ogsA
A finne pA utstillingen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Service til
alle i Enebakk
Vi henter, leverer, láner deg gjerne en annen bil
(kr 100/dogn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvahitet.

re

Bamser og leker er det nok av. Nd er det bare barna som mangler hos Anette Opsahi.
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MOTTERBECK

50 000 KR
I JULEGAVE,1
6

Ja, du leste riktig. 50 000 kr I rabatt pr. leilighet.
Tilbudet gjelder 7 stk. 3-roms leiligheter I Nylende Borettslag, Ytre Enebakk.
Vi skal vre wrlige, vi gir ikke bort 50 000 kr I avslag pr. leilighet for a vinne
prisen som ârets julenisse, men for a skape fart i salget. Bade entreprenøren
Moelven og vi I RIingen Boligbyggelag har strukket oss langt for a fA til dette tilbudet. Men veer rask, det er kun 7 leiligheter igjen (21 er solgt).
Her har du en enestáende anledning til a sikre deg ârets fornuftigste
julegave. Egen bolig med 50 000 kr I avslag!
Borettslaget er organisert I tre husrekker rundt et
tun. Noen av leilighetene har utsikt over
vagvannet. Barnevennhig miljø og sentral
beliggenhet I forhold til Oslo.
Gunstig finansiering kan ordnes (inntil
100% av innskudd).
Velkommen til var møblerte
visningslei hg het!
Visøndag 9. desember fra kI. 13 - 15.

RIingen
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