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Skole I
brakker
Det har etterhvert butt
svert sâ popuhert a sette
opp brakker i Kirkebygda. Forst havnet fØrskolen inn i brakker, ná star
skolen for tur. Utbygging finnes det ikke
penger til og skolen
sprekker neste hØst.
Kommunestyret har tall;
vi setter opp enda en
brakke!
SIDE 2

Glommaarv til
bosenter?
Et bo— og servicesenter i
kommunen er nâ pa
planleggingsstadiet, men
det er vanskelig a oppdrive penger til prosjektet. Etter det Vignett har
grunn til a tro, vil bruk
av Glomma-arven bli
diskutert i denne sammenhengen.
SIDE 6

Frre
kinobesøk
Rundt 8500 ganger har
enebakkingene besØkt
Flateby kino i dr. Det er
rundt 2700 fterre kinobesøk enn i fjor.
—Det har vrt et vanskehg âr for mange sm.kinoer i landet. Tar vi det i
betraktning har vi likevel greid oss bra, sier lederen for kinokorniteen
Bjørg Benterud. Hun er
godt fornøyd med besøkstallet sorn ligger
opprnot det budsjetterte.
SIDE 3

Enebakk: laveste drifts.
t91fter I
Akershus
Enebakk kommune har de Javeste driftsutgiftene pr. innbygger i fvlket. Det betyr at hver
enebakking far 3340 kroner mindre til sosiale
tgifter, skole, kunst og helse enn det som er
snittet. Sammenligner vi med snittet for kommuner pa Iandsbasis ligger Enebakk ogsâ her
Mart pi bunnen.
—Ikke overraskende, er ridmann Bjorn Halvorsens kommentar til tallene.
SIDE 3

1992 blior enda
verre enn 1991
Mandag vedtok kommunestyret neste firs budsjett. Store nedskjaringer over hele fjalla ble
resultatet etter en seks timers forhandlingsrunde blant de folkevalgte. —1992 vii nok bli et
enda tøffere tr enn det som kommer, da bade
tidligere underskudd og avdrag pi ljn ma' betales, er ridmannen Bjorn Halvorsens dystre
sptdommer om fremtiden.
SIDE 2

Enebakks flotteste juletre
I hagen til Anker Lysaker pA
Kronafeltet i Kirkebygda stAr
Enebakks flotteste juletre. Det
10 meter høye treet er pyntet
med 112 lys og for fØrste
gang pA mange Ar er det nA
lys pA toppen.
Det 25 Ar gamle treet har
Lysaker selv plantet og de sis-

te 15 Arene har det vert pyntet. Folk synes liksom ikke at
det blir skikkelig jul hvis det
ikke er lys pA treet til Lysaker.
Lysene kommer til A stA ut til
januar og Anker Lysaker hAper at treet kan bidra til A skape ro i en ellers hektisk julestrid.
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1992 blir mye verre
Kommunens budsjett
for neste ãr er nã I
havn. Ridmann
Halvorsen har gjort sitt
beste for a fâ sydd sammen et meget komplisert budsjett. 1992 spar
Halvorsen blir et enda
hardere ãr enn det som
kommer.
—Vi har en mye strammere
Økonomi en tidligere, noe som
igjen gjør at vi har mye mindre
A rutte med. Vi har derfor mAttet prioritere hardt, sier rAdmann Bjorn Halvorsen. Han
legger til at kommunene er
IovpAlagt A legge fram et budsjett i balanse.

Avhengig av skatten
Skatteinntektene er kommunens desidert stØrste inntektskilde. Den nest stØrste
inntektsposten er statlige oveføringer, og disse postene har
kommunen svrt begrenset

mulighet til A pAvirke.
Kommunale avgifter og Ieieinntekter utgjØr ikke mer enn ti
til tolv prosent, og derfor blir
det ikke sA store summene til
kommunekassa om disse Økes.
—Dessuten er det begrenset hva
kommunens befolkning kan
tAle av høye avgifter, uttaler
Halvorsen.

Økte inntekter for
—I "de gyilene Arene pA slutten av 70-taliet var ikke kommunebudsjettet noe problem.
Da kunne vi øke budsjettpostene fordi inntektene hele tiden
Økte. NA er vi i motsatt situasjon - inntektene svikter, sier
rAdmannen.
En av grunnene til dette er at
staten, for ffr Ar tilbake, mente
at kommunene brukte for mye
sett ut ifra bruttonasjonalproduktet og dermed ble det
strammet inn pA komrnunenes
Økonomiske frihet, blant annet
gjennom store Økninger i kommunenes innbetaling til fol-

ketrygden. Kommunen betaler
i dag i underkant av Atte millioner kroner til foiketrygden.
Prosentandelen gAr noe ned fra
neste Ar.
Store oppgaver som tidligere
var fylkets og statens ansvar er
butt overfØrt til kommunene.
Av disse er overtakelse av
sykehjemmene, og tilbakeføring av psykisk utviklingshemmede. Dette igjen betyr at
kommunen har fAtt stØrre
utgifter da tilstrekkelige statlige midler til reformene er utebutt.

Store underskudd
—I 89 fikk kommunen et
underskudd pA nesten fire millioner kroner blant annet pA
grunn av tapte renteinntekter
og utestAende fordringer. NA
svikter skatteinngangen, og jeg
regner med at Arets inntektssvikt vii bli pA rundt fire
og en haiv million kroner. Det
er overraskende at svikten
skulle bli sA stor, men det er

kiart at arbeidsiedigheten har
sitt A si. Likeledes at mange
bedrifter tjener dArligere enn
for. Utgiftene til sosiaihjeip og
barnevem har steget sterkt,
samtidig som det ogsA er
overskrideiser pA skolebudsjettet, ifølge rAmannen.

Kunstgrep for balanse
RAdmannen har mAttet gjøre
en del krumspring for i det
heie tatt A fA neste Ars budsjett
i balanse. Underskuddet fra 89
har han bare utsatt inntil videre. Avdrag pA lAn er fort opp
med kun halvparten av hva
som er reelt, og kortsiktig iAn i
E-verket skal tas opp for A
dekke utgifter til veibelysning.
BAde drift og vedlikehold er
det gjort harde innhugg i, og
bemanningen i alie etater mA
reduseres.

Mindre til de svakeste?
—Det er blitt sagt at dette er et
krisebudsjett, men det er viktig
A ha klart for seg hva en sam-

menligner med. Det er ogsA
viktig A se pA hva vi fAr Ut av
kommunens totale budsjettramme pA 130 millioner kroner,
sier
Halvorsen.
RAdmannen har forstAeise for
de grupper som kjemper for
større beviigninger til skole,
eldreomsorg eller annet.
Problemet er at politikerne,
som har den endelige avgjØreisen, ikke kan trylie fram flere
ressurser. Og det er ingen Iett
oppgave A mAttet omprioritere
innenfor inntektsrammen da
kommunen betjener stort sett
bare 'svake" grupper, enten det
er barn, ungdom, eidre eller
funksjonshemmede.
—Vi mA ta opp til vurdering
hvordan vi skal foreta vAre prioriteringer og hviiken kvalitet
vi skal sette pA vAre tjenester.
Det er viktig A gjøre ting riktig, samtidig som vi jobber for
A fA mer Ut av hver krone,
avsiutter rAdmann Halvorsen.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Foresio et underskudd
pa'* 7 mmilimioner

Friplasser fjernet

En pott til hver etat, og
vr sã god og fordel
innen eget budsjett, ble
hovedvedtaket I kommunestyret mandag. Det vii
igjen si at politikerne i
hovedutvaigene ma prioritere hardt - budsjette-

ne er sterkt reduserte sa
"i pose og sekk" far man
uansett ikke.
Mange av postene pA 91-budsjettet vii ikke bli kiare for i
februar da politikerne i hovedutvalgene først skal prioritere
innen eget budsjett hva de ønsker A fjerne/pApiusse.
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Skattereduksjonsdag
sparebanken
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torsdag 20. desember.
Kom innom banken.
Vi serverer glogg og pepperkaker.
Der far du rád og veiledning som kan
redusere din skatt for 1990

sparebanken
Ytre Enebakk

Hjemmehjeip- og vaktmestertjenestçr er foreslàu øket med fern
kroner per time. Dette yule
hverken FrP, KrF eller SV gA
med pA. øyvind Strom (FrP)
mente det var uforsvarlig A øke
avgiftene til de som har minst
fra fØr.
Fripiassordningen i bamehagene stAr i fare da kun AP og
SV ønsket A beholde denne.
APs Lucie Paus Faick kunne
ikke forstA at FrP ikke Ønsket A
oppretthoide friplassordningen
da de var sA opptatte av de svakeste i samfunnet. Friplass blir i
dag gitt til familier som har en
Arlig bruttoinntekt pA under 135
000 kroner. OgsA barnehagesatsene vii mest sannsynlig øke
med fire prosent, noe Ap og SV
ogsA her gikk imot.
Sakene mA opp til annengangs
behandling pA grunn av manglende kvalifisert flertali.

Husleien Øker
De øvrige kommuriale avgiftene
vii Øke med fern prosent neste
Ar og husieien I trygdeboligene
vii Øke med 50 kroner mAneden.

Pâpiusset 7 millioner
Sosiaiistisk Venstreparti var
ikke snauere enn at de la fram et
aitemativt budsjett med over
syv millioner kroner i underbalanse. Her var det pApiusset tre
millioner til undervisning, bortimot fire millioner mer til helse
og sosial, og styrking av kuituretaten.
—Dette for A syneiiggjØre
overfor Staten hva vi minimum
trenger. Staten blir rikere og
rikere, mens strupetak iegges pA
kommunene, var Tom Nilsens
forklaring pA det drastiske budsjettforsiaget.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Fra neste host av blir
det en ekstra Masse
ved Kirkebygden skole, og ikke et eneste
ekstra rom er a oppdrive. Penger til
utbygging finns ikke,
sa iøsningen blir
brakker. Sakalte bygningsmoduler skal settes opp som en midlertidig iøsning.
At Kirkebygden skole bAde
er for trang og hApløs gammeldags er ikke et nytt problem. Det er flere Ar siden
det ble nedsatt en plan- og
byggekomitee for A planlegge tiibygg og restaurering av
skolen. Det er nA rundt to Ar
siden prosjekteringsavtale
ble inngAtt, og utgiftene til
dette er nA kommet pA drøyt
en million kroner, men penger til bygging er ikke A oppdrive.
Kloakkering av RAken kom
i første rekke, og ble ansett
som viktigere enn skole.

Ble skolen glemt?
I host vedtok politikerne at
det i gjennomsnitt i Aret skulle bygges 12 boliger i 'midtbygda'. Skolens kapasitet
ble det ikke tatt hensyn til.
Ailerede nA, for et eneste
hus er bygd, har barneskoien
sprukket.

To førsteklasser
Fra neste hØst av blir det to

førsteklasser ved skolen, mot
en tidligere. I tiilegg er flere
av klassene ved skolen sA
store at de kan risikere A
mAtte deles i nr framtid.
Skolen har ikke et eneste
rom til overs - grupperom
eksisterer ikke, skolekjøkken/hAndarbeid foregAr pA
samme rom, musikkrommet
blir benyttet til kombinert
musikk, bibliotek og grupperom. Samarbeidet ved skolen
er godt innøvd - en dyd av
nødvendighet da personaiet
arbeider iitt for tett innpA
hverandre.

Brakkeiøsning?
Kommunestyret har nylig
innsett en vesentlig ting. Aile
barn har krav pA skolegang,
og med det følger nødvendigvis ogsA skoie. NA - et
haivt Ar fØr skolestart er tanken om A sette opp en bygningsmodul kommet fram I
lyset. Skolestyret er bedt om
A komme med forsiag pA
mindre kostnadskrevende
aiternativer enn det en meget
nøktern skoleutbygging yule
kommet pA.
—Leie eller kjøp av ferdige
bygningsmoduler som en
midlertidig iøsning,
er
vedtaket i kommunestyret.
SA gjenstAr det A se hva en
slik rimelig løsning vii komme pA, og hvor midlertidig
en slik iØsning vii bli.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Ikke overraskende, sier râdmannen:

Enebakk med fy1kets
laveste driftsutgifter
Enebakk kommune har de laveste driftsutgiftene pr. innbygger i fylket.
Sammenlignet med snittet for kommuner pa Jansbasis Jigger Enebakk klart pa
bunnen. —Ikke overraskende, er rãdmannens kommentar til tallene.
Driftsutgiftene pr. innbygger i
Enebakk ligger pA 16.400 kroner pr. innbygger. Dette er 3340
kroner under gjennomsnittet for
andre by- og herredskomuner i
Akershus. Dersom man sammenligner med andre fylker pA
landsbasis, er Akershus det fylket som har lavest driftsutgifter
pr. innbygger, i fØige opplysfinger fra Statistisk sentralbyrA.
—Jeg vii tippe at vi ligger biant
de ti kommunene som har lavest
driftsutgifter pr. innbygger, sier
rAdmann Bjorn Halvorsen som
ikke er sr1ig overrasket over at
Enebakk ligger sA iavt.

Skolen prioritert
Dersom man ser pA tallene som
er avsatt pr. innbygger til undervining ligger Enebakk faktisk
noe over snittet i fylket.
—Dette er vei overraskende tail
tatt i betraktning den debatten

som har vrt omkring skolebudsjettet den siste tiden?
—Egentiig ikke, sier Halvorsen,
Enebakk har satset pA skoien I
den har vrt et prioritert omrAde siden det nye inntekstssystemet i 1986.Vi har en god utnytteise av skolene. Driften er
rasjoneil og vi har et brukbart
nivA pA 1rertettheten. Utgifter
til under visningen og innventar
er en annen sak, sier Halvorsen.

Lave sosiale utgifter
—Frem til nA har sosilahjeipsutgiftene pr. bruker i Enebakk hgge langt under hva som er tilfelhe i andre kommuner i regionen,
sier Halvorsen.
Enebakk ligger hele 1769 kroner under det som gjennomsnittet for Akershus pA denne posten. Halvorsen regner med at
dette er tall som er i ferd med A
endre seg ettersom arbeidsiøsheten i kommunen stadig øker.

Lite til kirke og kultur
Enebakk kommune bruker 478
kroner pr. inbygger pA kirke og
kultursektoren pr. Sr. Dette er
haivparten av det andre kommuner i fylket bruker.
—Er ikke dette hite for en kommune som kaiher seg kuiturkommune Halvorsen?

Nissepolitikk!

—Ja, vi er nok ikke flinke nok.
Men det kan ha en sammenheng
med at vi bokfØrer noen av
utgiftene pA andre steder enn pA
kulturbudsjettet. Man bruker
f.eks. skolehokahene til kuiturelIc aktiviteter pA kveldstid. Her
ieier man Jo gratis ut til lag og
foreninger. Du kan Jo si det siik;
vi bruker lite pr. innbygger, men
hva fAr man igJen? Ganske mye,
avlutter Bjorn Halvorsen.

I forrige uke fikk ordfører Kãre Kjølle
overakt underskrifter
fra 212 husstander I
Ytre som en protest
mot det foreslãtte budsjettet. -Dette er nissepolitikk, sa Jederen av
foreidreradets
arbeidsutvalg, Mona
Farago.

LISBETH WILLE

Fearre ki'nobesok
Rundt 8500 ganger har
enebakkingene besøkt
Flateby kino i sir. Det er
rundt 2700 farre kinobesøk enn i fjor. Lederen
for kinokomiteen Bjørg
Benterud er likevel godt
fornøyd med resultatet.
- Det har vrt et vanskelig Ar
for mange smAkinoer.Tar vi det
i betraktning bar vi greid oss
bra. Selv om det har vrt en
nedgang i antali besØkende fra i
fjor, kommer vi godt opp mot
det budsJetterte, sier BJørg
Benterud i kinokomiteen.

Norsk pa topp
Den flimen som bar trukket
flest besøkende til Flateby kino
dette Aret er Eva Isaksens store
kassasuksess Døden pA Oslo S.
Nermere ti prosent av ahie kinobesøkende sA nettopp denne flumen. Den ble tett etterfulgt av
den moderne askepottvarianten
Pretty Woman. De gode besøk-

stahlene pA disse filmene skyldes at Flateby kino var reiativt
raskt ute med A sette dem opp.
—Det som er giedelig er at de
gamle bamefilmene Emil, Pippi
og Donald har gAtt sA bra, sier
BJørg Benterud. —PA disse forestillingene har det vert rundt
hundre besøkende i salen.

BjØrg Benterud er godtfornøyd
med drets kinobesØk til tross
for en nedgangfra iffor.
prove noe nytt, avslutter Bjørg
Benterud i kinokomiteen for
Flateby kino.

medlemmer, og de har øvelser
pA Haughia skole hver onsdag.
Koret bar han et meget aktivt
Ar, og bar opptrAdt ved mange
anledninger. De bar blant annet
besøkt Enebakk alders- og
sykebjem, hatt konserter bAde i

Ma prioritere
-Vi kan ikke bruke mer enn
vi har. Det er blitt strammere
og strammere og vi mA nA
prioritere. Enebakk har god
Irerdekning, og det er bare
snakk om en hiten reduksjon. Jeg tror ikke skohen bhir
dArligere av den grunn, sa
ordfører KAre Kjølhe. Han
yule imidlertid ikke kommentere den materiehle situasjonen ved Enebakk-skoiene.
-Dere kan fA min mening nAr
jeg gAr av som ordfører om
en Ar, sa KjØhle.
-Bare runde formuleringer
og ikke noe konkret. Det mA
da vre bedre A Øke skohebudsjettet fremfor sosialbudsJettet, sa Mona Farago etter
motet med ordføreren.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Arsmøtet
til
Enebakk
Bondekvinnehag ble nyhig
avholdt pA Bøndernes Hus. Til
leder av haget ble Inger Breier
valgt. De øvrige styremedlem.mene bestAr av Grete Heiaas,
nestleder. Eva Haug, kasserer.
Unni Degrum, sekretr. Randi
Solberg, studieleder. Brita
Sørby Eriksen, styremedlem.
Laget bar i Aret som har gAtt

vert pA besøk pA sykestua, pyntet Enebakk Kirke og holdt
høsttakkefest sammeri med 4H
for A nevne noe.
Av kursvirksomhet kan nevnes Møbeltapetseringskurs og
KJenn dine trygderettigheter.
Noen av temaene som bar
vrt diskutert gJennom Aret er
kosthold og utnyttelse av kvinneressurser pA gArdene.

LISBETH WILLE

Aktivt barnekor pa' Flateby
Flateby Barnekor har avhoidt
Arsmøte og Hildur GJerde ble
gjenvatgt som f,ormann. Det
øVrige styret bestAr av Ann
Cathrine
Hjehlnes,
Ella
Bjerregaard, Ann Iren Hagen
og June Bleka.
Barnekoret bestAr av rundt 35

RAdmannens budsjettforslag
fører som kJent til at flere
Irersti1hinger forsvinner, og
klasser bhir siAn sammen.
Ordføreren $pekte imidlertid at en reduksjon skal ramme alle, og ikke bare enkelte
grupper. Dette hadde representanten fra arbeidsutvalget
i Ytre vondt for A tro. -Dc
sterkeste vii sikkert kiare seg
bra, men det er de som trenger ekstra omsorg og støtteundervisning som vii bhi bar-

dest rammet, sa Farago.

Inger Breier leder
I Bondekvinnelaget

Labert for seriØs film
—Finnes det flimer som absolutt
ikke trekker folk?
—Ja, det som gAr tungt er type
seriøs voksenfiim, svarer Bjørg
Benterud. - I host bar vi gAtt ut
og markedsført denne typen
film i foideren 'Tid for den
gode filmen'. Den første av disse forestillingene trakk rundt 20
besøkende. Det var ikke spesielt
godt, men det var en god oppieveise. Vi fikk mye positiv feedback pA arrangementet. Det
gjenstAr enda tre flimer av denne typen, sA fAr vi evaluere om
vi vii fortsette med oppiegget.
Men det er kiart at vi stadig mA

Eva LØvdahl og Helene LØi'cis Kristoffersen overrakte ordfØreren et julekort med Ønsker for YtreEnebakk skole

Flateby
Skedsmo
og
Samfunnshus og Enebakk
Kirke. Syngespillet Den store
reveJakten" var godt besøkt.
Koret fikk i host ny dirigent Wenche Halland, som ogsA
dirigerer Enebakk Blandakor.

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
11t. 09-9244 14. - 09-92 4565

remosIOTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager 8-20.
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TRIiF
Konditoriet i Ytre
Mjrelevene Jan Andre Delbeck og Tommy Nilsen holder
utstilhing av selvlagde arbeider
i Ytres Konditori frem til jul.

Pa kino

Gratulerer

I

ROALD DAHL's

Ligningskontoret

DANNY

Siste avis i ãr
Vi minner vAre lesere om at det
er avisfri uke i uke 52. Vi er tilbake i postkassene den 3. januar. Vi Onsker vAre lesere en
God Jul og et Godt Nytt Ar.

000RNSTORI

FASANJAKTEN

AMUEL IRON
CYRIL CURACK

JEREMY IRONS
Refill COLTRANI

Rita Wenli Larsen
fyller Ar den 20. desember.
Masse gratulasjoner fra hele
gjengen.

(QtOl*ICM

Det lakker og hr mot jul og
Flateby Kino ønsker alle sammen en riktig God Jul og et
Godt NyttAr.
Vi kanglede dere med aktueile
og populre filmer for aile alderstrinn i romjuien, og vi ber
dere følge godt med pA visningstidspunket.

Solveig ødeby holder saigsutstilling pA iigningskontoret i
Kirkebygden frem til jul. Hun
stiller ut malerier i oije. Motivene er fra Enebakk.

Vi motes
.........

Kirkene i Enebakk
jule-og nyttiirshelgen

Barnefilmen er den spennende
og morsomme DANNY OG
DEN STORE FASANJAKTEN
etter Roaid Dahis bestseiger av
samme navn. Jeremy Irons og
sØnnen Samuel spiller hovedrohlene, og det har butt en
forestiiiing om virkelig kjrIighet mehiom far og sØnn.
En oppieveise for store og smA.
Torsdag vii vi vise den svenske spenningsfllmen DEKKNAVN COQ ROUGE etter Jan
Guillous suksessroman med
Stellan SkarsgArd i hovedrollen.

Stian Haugslien
gratuleres med 5-Arsdagen den
26. desember.
Hilsen Karoline, mamma, pappa, mormor og bestefar.

Juletrefester
JAN GUILIOUS SUKSESSROMAN

Morten
Gratuiasjoner iitt pA forhAnd.
Vi stAr i veikanten pA nyttArsaften nAr du kommer kjørende
forbi.
Hilsen alle juiebordsgjestene.

- NA SOM FILM
D E K K N AV N
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Ignarbakke

Foruten Danny og den store fasanjakten viser vi 2. juledag
Warren Beatty og Madonna i
DICK TRACY. Hver dag
bringer nye skremmende historier om overgrep mot vanlige,
lovlydige borgere. Gangstervirksomheten blomstrer, og
Dick Tracy er en travel og bekymret mann. Det er hevdet at
dette kanskje er den mest

Ekebergdølen Dora fra
Holland
gratuleres med 19— Arsdagen
den 20. desember.
Hilsen Hege og Trude.

UItL

COLDIE

GIBSON HAWN
Ran efaIkk,innersdrum.
on en L1nnes marerltt.

fACI**, A.p-JO$4H RIDUM

17 Oar
Vi gratuierer Jørn-Kenneth
med 17-Arsdagen 23. desember
Hilsen moder'n, fadern, Gry
Anette og Henrik.

Stian Olsen
Gratuiasjoner du fAr
pA dagen i gAr
Hipp hurra for gutten vAr
som den 18. des. fylte ni Ar
Hilsen mamma, pappa, Thomas og Sofus.

Anne Marie østli
Gratuleres med dagen av mamma, pappa og Bjørnar.

Christian
fyiler 13 Ar den 26. desember.
VAr hue bror har er butt stor!
Anne og Cecilia

Hávard Svarthol
Her pA Flateby vi bor
og hAper og tror
du er vAr gode venn,
som vi vii gi en kiem!
Gratulerer med dagen du
hadde i gAr, da du fylte
18 Ar.

Tiden er inne for juletrefester
og i romjula finner vi ikke
mindre enn fire stykker her i
bygda.

vellykkede film som noen
gang er sprunget Ut av en legendarisk tegneserie.
MIDT I SIKTET med Mel
Gibson og Goldie Hawn. Han
har en fortid full av hemmeligheter,- nA er de i ferd med A innhente ham. Hans siste skjulested som bensinstasjonsbetjent ryker, for ikke A si ekspioderer, da han blir gjenkjent av
sin gamlekjmreste Goldie
Hawn, som han trodde var død.
Desverre blir han samtidig
gjenkjent av en annen gammel
venn, som i mange Ar har ønsket ham død. Gammel kjrhighet ruster ikke..Det gjør hehler
ikke buy..

Stiller Ut
Ingvild S ãr

........
Konditoriet

Vi vii gratulere Ingvild Borgen
med 5 Arsdagen den 18. desember.
Kiem fra Stian og Karoline.

Webjørg Steinset holder salgsutstihhing frem til jul i Ytres
Konditori. Blant gjenstandene
finner vi landskapsbiider i olje
og rosemalte trefat.

Den forste gAr av stabelen pA
Ignarbakke klokken 14:00 fredag 28. desember. Det blir underholdning for barna og servering. Det er Kirkebygden Vel
som arrangerer festen.

Mjler ungdomsskole
OgsA Driv arrangerer juiefest
denne fredagen, klokken 17:00
pA Mjr ungdomsskole. Det vii
bhi servering og underhoidning,
entre kr. 25,Ahle er velkomne.

Misjonshuset
Juiefest blir det ogsA pA Misjonshuset fredag den 28.12
klokken 18:00. Det blir tale av
Birger Helland. SmA og store er
velkomne.

Emaus
Den siste julefesten i romjuia
arrangerers pA Emaus 5. juledag. Det blir besøk av Frida
Blaker og BlAveisbamsen, sang
juletregang, bevertning og poser til barna. Pris kroner 15 for
voksne og 10 for barn.

23. desember (4. s. i adv.)
11:00 øgardstun vt Helgheim
11:00 Rustadtun v/ Øvstegârd.
24. desember (julaften)
I 4:00:Plateby smafunnshus.
Fam. gudstj. v/ øvstegArd.
Offer til Kirkens nødhjehp.
14:00: Mari kirke. Farn.
gudstj. v/ Heigheim. Offer
til Kirkens Nødhjehp.
16:00: Enebakk kirke. Farn
gudstj. v/ Helgheirn. Offer
til Kirkens Nødhjeip.
16:00: Mari kirke. Famihiegudstj. v/ øvstegArd. Offer
til Kirkens Nødhjelp.
25. desember (1. juledag)
11:00: Enebakk Kirke.
Høytidsgudstjeneste
Øvstegârd. Offer til NMS.
11:00: Mari Kirke. HØytidsgudstjeneste v/ Helgeheim.
Offer til NMS.
26. desember ( 2. juledag)
11:00 Stranden bedehus,
Flateby v/ Heigheim.
31. desember (nyttArsaften)
16:00: Enebakk Kirke.
Minnegudstjeneste vfHelgheim.
23:15 Mari Kirke. Midnattsgudstjeneste v/ øvstegArd.
1. januar (nyttArsdag)
11:00 Enebakk Kirke v/
Heigheim.
6. januar ( Kr. Apb.s.)
11:00 Enebakk Kirke. Pam.
gudstj. v/ øvstegArd.
11:00: Mari Kirke v/ Heigheim.

I
Torsdag 20. 12
U)18:30 Dick Tracy
B) 21:00 Kodenavn Coq
Rouge
2. juledag
B) 16:30 Danny og den store
fasanjakten (spilhetid it 34 m)
U)18:30 Dick Tracy
V) 20:30 Midt i siktet
Søndag 30.12
B) 16:30 Danny og den store
fasanjakten(spihietid it 34m)
V)20:30 Midt i siktet

U
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Bruk av M11jobilen

Bankaksjonen fortsetter
Eneltikk lokalbankforening
oppleier betydelig interesse
for lokalbankaksjonen, We
fra innbyggere og fra andre
iokaibanker i regionen.
De fleste som skrev under
pA oppropet mot banknedleggelse har fAtt en henvedelse
fra
lokaibankforeningen.
Noen av underskriftene kiarte vi ikke A tyde.
Dersom vi skal lykkes i A
etabiere et nytt banktilbud i
samarbeid med andre banker
i Enebakk, er det viktig at
lokalmiijøet stAr samlet bak
initiativet. Det er nAr vi kan
presentere en sterk medlemsbasert forening at vi har noe
A fare med overfor bankene.
Vi ønsker derfor alle enebakkinger,-unge og gamle-vel-

kommen som mediem i
lokaibankforeningen!
Interrimstyret i foreningen
ser optimistisk pA muiighetelie etter at vi nA har arbeidet
med saken i 6 uker. Vi har i
starten lagt stor vekt pA A sette oss inn i det Økonomiske
potensialet for bankdrift i
Enebakk/Flateby -omrAdet,
og ser ogsA pA ulike etableringsmodeller. Vi registrerer
at de andre smAbankene i
regionen driver med gode
Økonomiske resultater -med
tilsvarende
befolkningsgrunniag.
For interrimstyret
Thor Gitlesen, Arthur
Orderud, Halyard Waade,
KjelI Dehli.

Alle sjdfører pd bilen har godkjent sertifikat, sier Inger Haagaas.
Som et resuitat av en innsamlingsaksjon vAren 1987 mottok
Enebakk syke- og aldershjem
miljøbilen i gave. FormAiet var
at brukerne pA sykehjemmet
skulle disponere bilen.
PA sykehjemmet er det tre
kategorier brukere: sykehjemsbrukere, aldershjemsbrukere og
dagavdelingsbrukere . Alle skal
kunne ha gleden av miijøbilen.
Det ble fra heise- og sosialetatens side sørget for at flere av
betjeningen pA syke-og aldershjemmet fikk den nØdvendige
opphering og sertifikat for A
kjøre bilen. I tillegg kan representanter fra organisasjoner og
pArørende med buss-sertifikat,
were sjAfØr pA bilen.
Det daglige ansvar for bilen er

Iagt til pleie- og omsorgsleder.
Koordinering av bruken, steli og
vedlikehold og sjAfør med godkjent førerkort er dennes ansvar.
Bilen brukes nA til A kjøre
dagavdelingens brukere til og
fra opphold pA sykehjemmet.
Oppholdstiden for dagavdelingens brukere skal vre innenfor
tidsrommet 9:00-15:00 pr. dag. I
praksis vii dette variere noe med
ankomst for kiokken 9:00 og
avreise etter klokken 15:00.
Brukernes oppholdstid blir ikke
avkortet som en følge av at mujøbilen brukes til transporten.
I tidsrommet kiokken 9:00 15:00 disponeres bilen til annen
kjøring av brukere. Bilen er
meget praktisk til korte turer og
benyttes da vesentlig til dette.

Aksjon Ekebergdalen
Hva Enebakk navnet stammer fra er en solekiar sak.
Det kommer ganske enkelt av ordene: ENDE OG BAK.
Fiks litt pA Akershuskartet, pA et enkelt vis.
Resultatet blir et tydelig bilde av en gris.
Hvis du nA ser hvor Enebakk har havnet,
er det lett A regne ut opprinnelsen til navnet.
Vi kan til og med pAvise tarmkanalen.
Den slynger seg stinkende nedgjennom Ekebergdalen.
Derfor kjane politikere. Gjør nA hva dere bor.
FA rensket opp i elva og legg kloakken i rør.
SA skal vi med glede ta til takke,
med den gamle teorien om IGN og BAKKE.
Med hilsen, utAlmodige dIinger.

NAr det arrangeres langturer, er
bilen for liten, fordi sA mange
Ønsker A delta. Da mA det leies
en annen buss. Dersom en liten
gruppe skal bruke bilen pA
langtur, blir det sørget for transport til dagavdeiingens brukere.
Disponering av miljøbilen er
forøvrig diskutert med de største giverorganisasjonene og
behandlet i de styrende politiske
organer.
Dersom det fremdeles skulle
vere uklarheter om miljøbilens
bruk, vennligst kontairt undertegnede.
Inger Haagaas
Helse og sosiaisjef

Aremàlsstillinger
Ved den siste lønnsforhøyelsen for de kommunale sjefer
ymtet undetegnede frampA
om at man kanskje burde
innføre AremAls-stillinger for
rAdmann og etatsjefer (4-6
Ar) med muiigheter for en ny
periode i konkurranse med
andre sOkere. Ingen kommune er tjent med A ha et sjefsnivA pA livstid. Sjefer brennes Ut, og trenger avlOsning,
man trenger ogsA pAfyil av
nye ideer og losninger. Dette
er det vanskelig A suge av
eget bryst, det greier ikke
sjefer en gang. Med et evigvarende sjefssjikt stAr kommunene i fare for A gA i stA.-

utviklingsmessig. De kommunene som har innført dette, har ikke girt sine iedere
noen annen "gyllen faliskjerm en mulighet til A fA
andre stillinger i kommunen.
Den nye kommuneloven
Apner ogsA for at kommunene kan organisere sitt sjefsnivA pA denne mAten. Ved forhøyeisen dl sjefene ble det
argumentert med at lederne
mA ha lønninger pA et konkurransedyktig nivA, hvordan
skal man konkurrere hvis
man ikke innfOrer AremAlsstillinger? Noe for Enebakk?
Rolf Sørli

0
ri om
Mer flase
lederlonninger
A nei, hvor vi henger med leppa
om dagen, vi utvaigte med profeter i magen.
Politikere de vii ikke se at vi
bOr lØnnes i trinn 33.
Vi synes de skulle vAr innsats
opphoye og smuler pA grasrota
selv fA fordoye.
Hvem taler vel kjettersak om
hva vi presterer? Hvem vAger A
mAle, hva enn vi leverer?
Om tider er trange, og kassa er
tom, hvem vAger yel noe som
ligner en dom.
Visst innrømmes gjerne at jobbe
og stri, til fire helt ifra klokka ni
er stritt nok for en ved roret.
Vi vii ikke stille i hylekoret
men godtfolk har rett til fakta pA
bordet.
Dc fleste blir mAlt utfra hva de
kan yte og finner seg i det uten
A syte.
Her var det tiilike snakk om
penger som ikke finnes i kassevis lenger. Om mAtehold tales
for alle andre, men vAg ikke
profetene A kiandre.
SA blir det vel jul- i Ar som i fjor
med flesk og sursild og ribbe pA
bord, med 01 og dram i karafler
og glass
og grublinger rundt om det var

pA sin plass, at noen fikk lønstrinn, mens andre fikk nei.
Og atter andre de flAset" ivei.

Men sikkert er det, misunneisen
rAr, er stone enn kjOnnsdrifta- Ar
etter Ar.
Den utidige.

0

Apningstidep I
julem og nytta0pshelgen
Julaften:
3. juledag:
4. juledag:
Nyttârsaften:

08.45 - 12.00
10.00 - 17.00
10.00 - 15.30
08.45 - 12.00

Vi ønsker alle vdre
kunder en riktig god Jul.

sparebanken

kyart1
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Glommamary brukes til
bomog servicesenter?
Planlegging av et bo- og
servicesenter i kommunen er sâ
Ott igang,
men helse- og sosialsjef
Inger Haagaas vet ikke
hvordan dette skal
finansieres foreløbig.
—Mulighetene for alternative finansieringsmãter uten lãneopptak bør
undersøkes, ifølge
Haagaas. Arven etter
Hilda Glomma er nevnt i
sammenhengen, ifølge
kilder Vignett har hatt
kontakt med.
Hilda Glomma bodde hele sitt
liv i Enebakk og sine siste Ar tilbrakte hun pA Enebakk aldersog sykehjem. Hun var langt
over 80 Ar da hun døde og hun
testamenterte hele sin formue pA
over to millioner kroner til
hjemmet. —Arven skal brukes til
pasientenes beste, enten ved
innkjøp av utstyr, møbler og hgnende, elier til annen fordel for
pasientene, stAr det i testamentet.

Arven brukes til nybygg?
Helse- og sosialstyret er blitt
pAlagt A vurdere et skisseprosjekt for et bo- og servicesenter
i kommunen. Helse- og sosialsjef Inger Haagaas foreslAr en
begrenset servicedel med kapasitet kun til de som fAr plass i
bodelen pA grunn av manglende
penger. I tillegg foreslAr hun tilbud i form av dagsenter og kafeteria for andre aktuelle brukerè.
—Ved A planlegge en liten servicedel med utvidelsesmuligheter
kan det vere mulig A finansiere

Forbruk Glommas arv 190
av renter

Sene
skattekort
Skattekortene for 1991 er
forsinket og vii ikke bli A finne i postkassene pA denne
siden av jul. Normalt sendes
disse ut førjul, men pA grunn
av regjeringsskiftet vil de
ikke sendes ut fØr ut pA nyAret.

Sporty bygdefolk
djv.Underholdniflg
18225

Møbler/
gardiner
63663

Turer
25825

Enebakkingene er et sporty
bygdefolk. Hele 53 timer i
uka opphoider vi oss i
Mjrhallen og da er ikke
bruken av hallen i skoletiden
medberegnet. Dette i følge
opplysninger fra rektoren
ved Mjer ungdomsskole,
Oddvar Stubberud.

Dyrebutikk
I Ytre
Diverse
72287
et byggeprosjekt innen overskuelig fremtid. Mulighetene for
alternative finansieringsmAter
uten lAneopptak bør undersøkes,
sier Haagaas i et skriv til helseog sosialstyret.

Arven brukes?
IfØlge flere kilder Vignett har
hatt kontakt med vii arven etter
Hilda Glomma bli en av de alternative finansieringsmAter som vil
bli tatt opp til drøfting.
SpørsmAlet da vii umiddelbart
bli: Kan arven benyttes til andre
ting enn det som er fastslAtt i testamentet - der det heter at arven
skal gA til beboerne pA Enebakk
alders- og sykehjem? —Arven

skal brukes til ekstra tiltak for
beboemes trivsel ved hjemmet,
stAr det i testamentet. Det er kun
Enebakk alders- og sykejem
som har arvet de drøyt to millioner kronene - ingen andre.

Kun rentene benyttes
Enebakk kommunestyre vedtok i
89 at kun rentene av arven skulle
benyttes. Det vii si at en sum pA
bortimot 180 000 kroner kan
beboeme pA hjemmet nyte godt
av Arlig.
Pleie- og omsorgsieder Erik
B. Ohr har laget en oversikt
over hva disse midlene har vrt
brukt til i Ar, og den desidert
stØrste posten er diverse'.
Diverseposten er benyttet til far-

ge-TV og TV-aniegg med flere
kanaler, innramming av bilde av
Hilda Glomma. fiske blomster
hver uke, trAdls teiefon, levegg
og "liti attAt" i enkelte sammenhenger. Mange fine turer, ogsA
med ovematting, og andre ting
som har gjort hverdagen pA
hjemmet hyggeiig er innkjøp av
nye møbler og gardiner, strengt
tatt ikke nØdvendig, men kosehg. I tiliegg kommer underhoidning og turer.
Om bare haivparten av arven
benyttes til andre formAl enn
forutsatt i testamentet vii dette
bety en halvering i form av renteinntekter som vil gA til velferdstiltak for beboerene pA
hjemmet. Og hvor hang tid arven
vii bli stAende uberørt er det opp
til politikerne A avgjØre.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Vi takker
for hyggefigforbindefse i dret
sam gikfc
samtidq onsker vi Dcm
engocljulTog etgodt nytt dr!

,,,,j6e*tbetG,,.

Grovt tyveri
Hyttefolket fikk seg en lite
hyggehig overraskelse da de i
helgen oppdaget at det hadde
vrt grovt tyveri fra deres
hytte i Svines ved Lyseren.
Tyvene hadde kommet seg
inn i hytta ved A fjerne en
rute. Derfra fikk de med seg
et 26"Phillips farge-TV, fjernkontroll, en mikrobølgeovn,
tuner til parabolantenne, en
reiseradio og en mikrobølgeovn. Innbruddet ble sansyniigvis begAtt en elier
annen gang i løpet av de siste
fire ukene.

Nylig Apnet en dyrebutikk pa senteret i
Ytre.De fire optimistiske innehaverne synes
salget har gatt over all
forventning og de ser
lyst pa fremtiden.
-Vi er veldig godt fornøyd
med bespket. Foreippig har
A solgt mest fugier og fisker,
men det har ogsA gAtt en del
kaniner og hamstere. Det er
tydehig at det er mange i
Enebakk som er interessert i
dyr, sA vi er optimister med
tanke pA fremtiden, sier
Heidi Pettersen i dyrebutikken.
-Det er mange skoleunger
som kommer og kikker etter
skohetid, og det er tydeligvis
veldig tøft A ha rotter, forteller Heidi Pettersen. Butikken
skaffer alt innen dyr og
dyrefdr, shik at det nA ikke
lenger er nødvendig A reise
utenfor bygda for A fA tak i
utstyr til hunden, katten eller
akvariet. Vignett Ønsker lykke til, og hAper at driften i
fremtiden vii gA bra.
GUNNLEIK SEJERSTAD

Dame pákjort
En dame fra Ytre Enebakk
bie torsdal ved 17-tiden
kjørt ned ved RV 155 ved
Ytre Enebakk Bensin og
Service. Damen bie fraktet
til sentraisykehuset med
alvorlige skader.

Heidi Halvorsen er godt
fornøyd med besøket.

'Otrand.(~~

Pá tversi
startg ropa
Ungdommens kulturmønstring
1990/91 har i Ar fAtt overskriften KULTLJR PA TVERS.
Mens disse mønstringene i regi
av Norsk KulturrAd de foregAende Ar har hatt spesielle utrykksformer innen kunst og kultur
som tema, skal ungdommelig
fantasi og kreativitet i Ar fA
blomstre fritt
hver for seg,
eller i spennende kombinasjoner.
-

I startgropa

av mønstringen i fylket, og de
har oppnevnt en jury som skal
bedømme de forskjellige innslagene, og ta ut noen som gAr
videre til fylkesmønstringen i
Triaden pA Lørenskog den 9.
mars. Av de innslagene som blir
presentert der, blir det sA satt
sammen en times program som
skal representere Akershus
under Landsmønstringen i
Olavshallen i Trondheim den
26. 28. april.
-

Forberedelsene til den lokale
mønstringen er allerede i full
gang. En tremannskomite bestAende av representanter fra teater, musikk og bildende kunst er
oppnevnt. Selve mønstringen
blir den 3.februar i storstua pA
Mjr ungdomsskole under et
bredt kulturarrangement hvor
ogsA voksne etablerte utØvere
innen bygdas kunst og kulturliv
vil bidra.
Mange henvendelser
Kultursjef Per Sandvik opplyser
at etaten allerede har hatt flere
henvendelse fra ungdommer
som gjeme vil delta. Men det er
plass til mange fler. Er du mellom 10 og 20 Ar, og driveraktivt innen en eller annen gren av
kulturlivet er det bare A hive seg
PA.
Landsmønstring
-

I Akershus er det Akershus
Bame og UngdomsrAd som har
ansvaret for gjennomføringen

Fuilkiaff i 87
I 1987, da temaet for ungdommens kulturrnønstring var teater,
markerte Enebakk seg godt.
Flere grupper fra bygda deltok i
Akershusmønstringen, og dramagruppa fra 9. kiasse ved
Mjr ungdomsskole plasserte
seg helt i teten med stykket
Siemme Lam. Dermed ble
gruppa med i "Akershus forestillingen" som ble vist under
landsmønstringen i Grieghallen
31. mars 88.
Kulturfest
Vi vet at bygda er full av unge
kulturkrefter som har alle muligheter til A markere seg godt,
bAde i Akershus og landssammenheng, sier Sandvik. HApet er
nA at alle disse tar utfordringen
slik at den lokale mønstringen i
storstua pA Mjr blir den ungdommelige kulturfesten vi hAper
PA.
-

-

HAR DU HUSKET A FORNYE
AB ONNEMENTET?
Betaler du innen
31. desember, blir du
med i trekningen av
varer for 500 kroner
etter fritt vaig hos
Tores eller Kâres mat.
Ogsâ i Ar har
Tore Karisen stilt opp
med denne flotte
gevinsten.

Bakfra venstre leder av lokalavdelingen ill Human Etisk Forbund i Enebakk, .Ølvi Lysfjord og slyremed1cm Ingerniari Halvorsen. Foranfra venstre organisasjonssekreter Erik JØrgeisen i seiskap med Karl
Heiei; ogsd stvremedlem.

Human Etisk Forbund
vokser I Enebakk
Lokalforeningen av
Human Etisk Forbund
er rukket bli to An De
har allerede gjennomført en borgerlig konfirmasjon og er i full gang
med i planlegge den neste. Alternativ livssynsorientering i skolen er
ogsã av sakene foreningen har arbeidet mye
med.

a

Borgerlig konfirmasjon er et
alternativ til kirkelig konfirmasjon. Ungdom ser ofte fram til '
den dagen de skal bli voksne og
selvstendige. Men frihet betyr
ogsA ansvar avgjØre hva som
er riktig og gait og finne ut
hvordan de skal vre mot andre
mennesker. Borgerlig konfirma-

sjon er en del av forberedelsene
til dette.

Støtte og styrke
Ordet borgerlig I denne sammenheng betyr en ordning som
bygger pA felles menneskelige
verdier. Ordet konfirmasjon
kommer fra det gamle latinske
ordet "conflrmare" som betyr
støtte og styrke, ifølge Human
Etisk Forbund.
I vAr bygd ble borgerlig konfirmasjon for første gang i fjor
arrangert av egne krefter, mot
tidligere i LillestrØm.
Nytt kurs i januar
Av temaer som blir belyst pA
kurset i borgerlig konfirmasjon
er livssyn og menneskerett,
samliv og ungdom, by og rett,

ENEBAKK KOMMUNE

Regulering
Off entlig ettersyn
flit, plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2 kumigjøres
det med dette at bygningsrádet har behandlet følgende forsiag til reguleringsplaner for
1. GANG-/SYKKELVEI <VAgliveien> Ytre Enebakk.
Planen omfatter gang- og sykkelvei langs Vàgliveiens østside fra Borgveien til Rádyrveien.
2. GANG-/SYKKELVEI *Lotterudveien> Kirkebygden. Planen omfatter gang- og sykkelvei langs
Lotterudveiens sørside fra Byggveien til riksvei
120 samt ensidig busslomme ved riksveien.
3. BOLIGFELT oLille Haug Flateby. Planomrádet er
ca. 91 daa og avgrenses av Fredheimsveien, Kjennsliveien, østbybekken og eiendomsgrensen for gnr.
7 bnr. 150. Omrâdet er regulert til trafikkformàl.
byggeformâl og friomrâde og skal nyttes til nytt
boligfelt for A/S Enebakk Tomteselskap.
-

-

Linjebygg A/S
gir, i Oar som I fjor,
gratis oljeskift
inki. olje til vârt
minilotteri

-

rasisme, rus og miljøvem. Sølvi
Lysfjord, leder av lokalavdelingen i Enebakk, forteller at
16 ungdommer har meldt seg
pA til kurset som starter i januai
Livssyn i skolen
Temaet "livssynskunnskap i
skolen" ble belyst pA et Apent
motet foreningen nylig har
holdt. Organisasjonssekretr
Erik Jorgensen fra sentralforbundet innledet om emnet. —I
den nye mønsterplanen for
grunnskolen stAr det at skolen
skal gi kunnskap om ulike livssyn, bAde religiose og etiske og
arbeide for A utvikle toleranse
og respekt for andre menneskers tros- og livssyn, fortalte
Jorgensen.
—Det er ikke skolens oppgave
A fore elevene inn i ett livssyn,
men foreidrenes rett. I menneskerettighetsrklringen, som
Norge har forpliktet seg til A
følge, stAr det følgende:
.respektere foreldrenes frihet
til A sørge for at deres barns
religiose og moralske oppdragelse i samsvar med egen overbevisning, sier Jorgensen.

Informasjon gis
Skolesjef Hans Erik Holm sier
at infoimasjon om alternativ
livssynsorientering blir gitt ved
alle bygdas skoler. Skolesjefen
sier ogsA at teoretisk bør alle
fra første kiasse av fA tilbud om
altemitiv undervisning om
foreldrene Ønsker det.

-

Planforsiagene er utlagt til offentlig ettersyn pa
Teknisk etat, kommunehuset I Kirkebygden fram
til 31.01.1991.
Eventuelle merknader til planene ma sendes skrifthg til Enebakk bygningsrâcl, 1912 Enebakk, poststemplet senest 31.01.91.
Enebakk bygningsrAd

Ønsker flere aktive
Sølvi Lysfjord forteller at
iokallaget bestAr av rundt 60
medlemmer i dag, og det er
nesten en dobling fra for to Ar
tilbake. —Vi er glade for den
store Økningen, men vi trenger
flere aktive medlemmer, sier
Lysfjord.
ANNE-GRETE LOSSIUS

-'..-.----•,-------- -:

Leselysten
stor blant
Enebakkinger

Vi onsker alle váre kunder
god Jul og godt nytt dr.

KARLSEI!JS BILRUTER A/S
TIf. 09/92 80 13 - Avd. Hageutstyr, Flateby
D

YTRE ENEBARK BENSIN & SERVICE A.S

a's,,,,

MM,,!!

Nyttakfelpin

Hva barn og ungdom leser er
svert varierende, men enkelte
favoritter peker seg likevel Ut.
Ingvar Ambjørnsen er en av disSe. Hans bøker har butt mektig U I.
popu1re etter at filnien Døden
pA Oslo S gikk seiersgang over
Vente
- ff
vArt langstrakte land.
listene for hans bøker er lange.
En annen bokserie som topper
listen er Narmia— serien av C.S.
Lewis. Denne har ogsA vrt flumet.
Ellers har Ingvild østby stor
pAgang fra skoleungdom som
lAner faglitteratur for A skrive
oppgaver.

Flere poeng
til Driv

Vi onsker vdre kunder
gledelig Jul og godt nytt dr,
og takker for dret som snart er
omme.

onsker alle sine forbindelser
god jul og godt nytt dr.

Ambjørnsen topper

LISBETH WILLE

-

•--•-..-,,-,-

G:nebakk
J(egnskapskontor A/S

Det er serlig barn og unge som
nâ har fattet en økende interesse
for bØkenes verden. Dc besøker
bilblioteket hyppigere og lâner
mer cnn for bare et Ar siden.
Biblioteksjef Ingvild østby
ved Enebakk Folkebibliotek,
forteller at hun det siste Aret har
lagt vekt pA A utvide tilbudet til
barn og unge. Skolekiasser blir
invitert til biblioteket, til omvisfling og bokprat.

De voksnes lesevaner varierer
med boksesongen. I host har det
vert størst etterspørsel etter
Follestad og Kvanmo. Det er
ellers en jevn ettersporsel etter
enkelte forfattere. Anne Karin
Elstad er blant disse. Bøker om
Enebakk er ogsA blant favorittene hos bygdefolket. Her er Jens
Bjørneboes "Drømmen om hjulet en kiar gjenganger.

-.

GOD JUL Il

Interessen for litteratur
er stor I Enebakk. Stadig
flere finner veien til biblioteket og I løpet av ãret
som gikk, Iãnte vi fire
ganger si mange bøker
som i fjor.

Bjørneboe popuker

•

i4

t rverkeri
Velkommen til hyggelig julehandel

Vi har ogsâ I air et
stort utvalg I
fyrverkeri til
gunstige priser.

Vi onsker alle vâre kunder en

RIKTIG GOD JUL
APNINGSTIDER:
19-21. des.
Lørdag 22. des.
Søndag23. des
Julaften
27.-28. des
Lørdag 29. des.
NyttArsaften

SALGET STARTER
TORSDAG 27/12
NYTTARSAFTEN 09.00-14.00

kI. 10.00-19.00
kI. 9.00-18.00
kI. 14.00-18.00
kI. 9.00-13.00
kI. 10.00-16.00
kI. 9.00-14.00
kI. 10.00-14.00

Kun saig til personer over 18 ár.

Stromsborg & Enersen .4
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1912 ENEBAKK
EL. INSTALLASJON

FLATEBYSENTERET

OG FORRETNING

TLF. 09/9283 74

(09) 92 63 00

I
Apningstider I julen:

Apningstider I jule- og nyttàrskelgen:
kI. 09.00- 14.00
kI. 11.00 - 18.00

Julaften
1. juledag

W. 11.00-21.00
2.juledag
kI. 06.30 - 21.00
27. og 28. des.
kI. 09.00 - 14.00
Nyttársaften
Stengt
1. nyttârsdag
Vi onsker Are kunder god jul
og godt nytt ár.
ØYEREN BENSIN & SERVICE

9.00 - 19.00
Mand.-fred.
9.00 -16.00
Lord.
14.00 - 17.00
Lille julaften
9.00 - 12.00
Julaften
10.00 - 16.00
Romjulen
Vi onsker váre kunder god Jul
B lomster
& gayer
Bei7a
Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 92 53 46

-Wff1f1/
a',"!!

1911 Flateby - TIf. 09/92 81 32
To nyc poeng til Driv etter seier mot Toten Hk i Mjerha1len.
De har ogsA begynt kiatringen
pd tabellen. NA befinner søndagens rnotstander seg nederst,
og Driv er pA samnie
poengsurn som Halden og
kun to poeng fra 7.plassen.
Kampresultat: 25 - 18 (12-8)
MAlscorere: Dag Holtop 7 mAl,
Knut Jahr 7 mA!, Per-E
Kristiansen 5 mA]. Glenn
Paulsberg 2 mAl, Oddmund
Garden 2 niAl. Odd
Guibrandsen 1 mA]. Trond
Nyborg 1 Mal.
Laget besto ogsA av: Frank
Bakken, Petter Holmen,
Thor
Englund,
Kristian
Lindberg Olsen og Cato
Paulsen.

Vi onsker alle vâre kunder

Vi onsker vdre kunder
god Jul og godt nytt drug takker for i dr.

RØRLEGGERFIRMA

ERIN KJELURO

God jul og godt nytt âr!

Bj

r

s
Fin maifor enhver smak

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

1914 Ytre Enebakk

Ring 09 - 92 43 37

NEBA KK
Vi onsker alle Ore kunder
God jul og godt nyttr!

lit. 09-92 44 14, - 09-92 45 65

1EIOTTERBECK

ENEBAKK FINA SENTER
TORE JOHANNESSEN
1912 ENEBAKK — TIf. (09) 92 61 73

onsker alle sine kunder
God jul!

Mill/I -

MSSUI

'
O
Vi onsker God jul og godt nytt ar.

God jul og godt nyU är
Unskes av

BYGG- OG TØMMERMESIhR

wi

Per-Erik Ostlie as
1914 YTRE ENEBAKK - TH.: (09) 92 43 40

SVARTNOL BRENSEL A/S

* Norsjø-oIje
beste kvalitet.
Svovelfattig.

.din lokalé byggmester

Nár nettene blir lange,
og kulda setter inn,
da er det godt a ha litt
"HYDRO PARAFIN>.
Leverer raskt i Enebakk,
Ski, Hobol og Rlingen.
Fyr, olje og diesel,
alt til laveste dagspris.

i*rrLIU I

Best. tlf. 09/92 40 47
Tankbil 094/18 967

Likens
Matsenter A/S
Ytre Enebakk

onsker
sine kunder
God Jul
og
godt nytt ãr

Vi onsker alle vâre kunder en

YTRE ENEBAKK KONDITORI
TLF. 09/92 55 77

Gledelig jul
og
godt nytt fir!

FjeUvn. 30 A
1914 Ytre Enebakk
TIC 92 46 13
Glass Mobil: 030/30 339

Enebakk

BJERKE
DAGLIGVARE A/S

onsker sine kunder
god Jul og godt nytt dr.

1911 FLATEBY

Vi har vakt I julen.

tt
LI.JEBVtEIE
AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY

GOD JUL
og GOD!
NYTTARVE
:d.

JJ

k9ave.
/

- bllreparasjoner
- maskinreparasjoner
- utleiebiler
- dekksalg

/

MUNNSPILL

Keyboard
Mange
nyheter
tIlIuIIuI-

Kontakt var verksmester
ØYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/92 87 72

NORSK OLJE I TANKENE

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

/
a - & aAU
L" I U• ''
II
i &'v
i W r1b
&V &
Asenvn. 2, 1400 Ski - TIf. 09/8744 95

cJ4

10

Kjent I Enebakkl,
Stedet som skjulte seg bak forrige ukes "Kjent i
Enebakk" var bussholdeplassen ved ødegardsveien
pi Flateby. Den nøtta var nok grei A knekke for
Flatebyfolket, skulle vitro. De heldige vinnere av
hvert sitt Iodd denne uken blé:
Elsa Uthus, Flateby
Thomas Karisen, Kirkebygden
Kirsten Rysstad, Flateby
o
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er, sã
ring oss pa telefon 92 6004 innen tirsda klokken
12:00. De med riktige svar blir med oss i trekningen
av nye pengelodd.
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Løsningen ma vre Vignett i hende
TTYNNSPE
TØFFfRoF4-L I
I
senest forstkommende
SUNE RG I ErøPA I3E
N
jiA kJtR m-gV
mandag kI. 12.
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Premie for først uttrukne riktige losning:

A E
S I L KEN?JR6TJ
A
CGTOR 50
TA
T 1 U LVF'REK[iR,

Vinner av sist ukes kryssord ble Arne Kristofferseii
fra Oslo. Han far tilsendt fem Flax-lodd til en verdi
av 100 kroner. Vignett gratulerer.

5 Flax-Iodd.
Vinneren offentliggjores i neste utgave av Vignett.
L
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1
Juleha el
4
' Spy e.berg
.
TEBO-SENTERET
SPYDEBERG

1.etg. BLUSER

Dame: SKJORT
KJOLER og DRAKTER
Herre:
SKJORTER
fra kr

:

-1-20%

SLABROK, velour
2. etg.
DYNER

kr

98.

348.

Velkommen

W

juiehandel

rmed mange gode tilbud
NORSKE JULEMIDDA GER

k3)

030-50%

SPYDEBERG Zoo

Nydelig
JULEFARSE
pr. kg 399

Nydelig, kokt
JULEPOLSE

TYNNRIBBE
MIDTRIBBE
pr. kg KR 5950

kg KR 3950 0",

KR

Stasjonsgt. 15 - TIf. 09/83 83 35
ft.

or

NORSK JULEMAT

IAMS

Stor
GULLFISKB OLLE
rn/fisk, plante
og sand

15(Po

20 kg

PARISERSURKAL
pr. pk.
For 12,50

(HUSK UTEFUGLENE)
4 stk.
Meiseboller

Kattesand

1000

7900

Alle
fuglebur
0

10%

1k
Utefugiblanding

8°°
1 kg
Solsikke

900

HUSK!
. NØTTER
FIKEN
' DADLEH

9

Frukt hermetikk:
FERSKEN
PIERER
90
A NA NA S
FRUKTCOCK
TAIL pr. bx

PLUKK OG BLAND!
BANANER
EPLER, rode
PRER Conference
KLEMENTINER
APPELSINER
EN1

Vi star til tjeneste dOgnet rundt

DOGNVAKT

RING
83
77
76
(OBS! Bekiager fell tif. s/st uke)
Ved alle slags uhell eller
vanskeligheter med bilen.
FRONTRUTER SKIFTES.
Trenger du en rimelig Ieiebil,
har vi det ogsâ.

- JULENS PALEGG
Ny.ská ret LAMMERULL
OKSERULL
ROASTBIFFI A90
pr. hg
DELIKAT SURSILD
TOMATSILD, KRYDDERSILO
pr. gI. 600 g 1990

Ti!budene gjelder ha
19.12.-24.12.-90 efler sA Iarigt
beholciningen rekker.

SPYDEBERG
TIf. 83 73 88

OD JUL!
Fk
.

Sent utemed
Vi har den:
Goro - bokser a/lU stk. kr 31,Sandkaker - bokser a/12 stk. kr 31,Serinakaker - bokser à/25 stk. kr 27,Sandnøtter - bokser à/25 stk. kr 27,Berlinerkranser - bokser à/24 stk. kr 34,50
Sirupssnipper - bokser ca. 38 stk. kr 34,50

ALLE ENEBAKKINGER ØNSKES EN GOD JUL
Ekte kransekake topp
Tilbud uke 50-51-52
10r.kunkr95,

MARTINIUSSEN's BILSERVICE
Lovestad Industrifelt - 1820 SPYDEBERG
Kontor 8375 08 Verksted 83 80 54

50

ApnIngstider for jul:
17.des.-21.des
9-20
Lørdag 22. des.
9-18
Julaften
9-12

VIKING
- til og med i hele
jule- og nyttârshelgen.

pr. kg

HESTESKO
ISKAKE
1,5 Itr, pynte
for 65,stk.

12

KUNNCJURIIJGER

Juletrefest

Disse har forelopig
stottet

pa

-JL-

4-

Juletrefest for
hele familien

Mjr ungdomsskole, fredag 28. des.
ki. 17.00. Entrér 25,-.
Servering og underhoidning..

PA EMAUS 5. JULEDAG (29. DES.) KL. 16.00.
Frida Blaker og Bláveisbamsen kommer,
Lille Blâ kommer ogsá.
Det blir sang og juletregang, bevertning og poser til
barna.
Det koster 15,- for de voksne og 10,- for barna.

Jtj;iflitt

Alle veikommen!

DAGMAMMA
Dagmamma sskes
Lotterudfeitet, kr 2500,- pr. mnd.
Henv. dagtid 44 60

KOMMER DU?

Trenger dagmamma/-pappa
Julefest pa Misjonshuset

Marius er 1 ár, sniil og bud, sriig arb.ledig ungdom
som er glad i barn er ønsket. Ring tif. 92 5175.

4. juiedag (28.12.) ki. 18. Tale av Birger Heliand.
Misjonskoret. Smá og store er hjertelig velkommen.

JuIetrar
Nyhogde, fra egen skog.
Selges fra gárdsplass hver dag.
Bestilling mottas.
Ungersnes gãrd
Tif. 92 40 09

MISTET

Hap noen monet min ChAR
mini-type m!sort trekk v/Vik Handel?
Mistet torsd. 6.12. TH. 09/92 48 11. DUSØR!!

ENEBAKK KOMMUNE
ENEBAKK
PENSJONISTFORENING

TILLEIE
EOTTERBECK

85 m2 sokkelledighet til lele
Meget høy standard, god utepiass, v/ Gran i Ytre
Enebakk.
TH. 92 5145

ENEBAKK KOMMUNE

Utvidelse av Ytre Enebakk
kloakkrenseanlegg
Det er søkt om utvidet utslippstillateise ved Ytre
Enebakk kioakkrenseaniegg fra 2.500 p.e. til 5000 p.e.
hos fyikesmannen i Oslo og Akershus. Resipient er
Tangeneiva - Mjr - Hobøl-vassdraget.
Forprosjektet for utvidelsen er utlagt til offentlig ettersyn ved Teknisk etat, Enebakk kommune, fra 20.
desember 1990 til 10. februar 1991. Eventuelie merknader sendes skriftlig til Enebakk kommune, Teknisk
etat, innen tidsfristens utløp.
Teknisk etat

IV

ENEBAKK KOMMUNE

Soppelrenovasjon I jule- og
nyttarshelgen

Tømming av soppelstativer I uke 52 og uke 1 vil skje
pa følgende mate:
Mandag 24. des. - Vanlig tømmerute
Torsdag 27. des.) -Tømmer resterende ruter
Fredag 28. des.)
fortløpende
Mandag 31. des. - Vanhig tommerute
Onsdag 2. jan.
- Tirsdags- og onsdagsrutene
tømmes
Teknisk etat vii med dette onske abonnentene i Enebakk kommune god jul og godt nytt ãr.
Driftssjefen

Stiftet 5/3 1964-

*x

POSTBOKS 21 — 1912 ENEBAKK ***
onsker veikommen til juletrefest pa Ignarbak-

ke 28.12. kl. 14.00.
Underhoidning for barna.
Servering: Brus, kaffe, kaker etc.

Kjølberg Optiske AS
Brøtergt. 2 v/vinmonopolet
Lillestrom, tif. (06) 8116 22

/4
Forrtningsdrift & Utvikling
Enebakk Kommuneforening
PER KR. FOSSUM

OPTIKER OG BUTIKKHJELP SOKES
Til var forretning pa Ski/As søkes off. godkjent optiker heist med kontaktlinsekompetanse. Tiltredeise vârlsommer 1991.
Dessuten søkes dyktig dame til hjeip i forretningen. Vedkommende ma ha sikker farge- og formsans. Erfaring fra
bransjen en fordel, men ikke pákrevet. Oppiring vii bli gitt.
Vi kan tilby el godt faglig miljø (nrt samarbeid med eyenlege og ortoptist) i moderne og tidsmessige lokaler. Lønn
etter kvaiifikasjoner.
Henvendetse Vera Krogh, tif. arb. 09/87 05 24,
priv. 09/94 08 75, evt. pr. brev til postboks 33, 1401 Ski.

Ski

Optiske

ENEBAKK IDRE17SEORENING
SKI • FOTBALI • HANDBALL • FRIIDRE1T • TURN

Sanitetsforeningene
I Enebakk
Enebakk Hagelag
lk Enebakkvuiene
Darre-Hanssen
bcikk
vegnskapskontor a/s
RORLEGGERFIRMA
1R116 IJELRD
T&,fnn: ION) 92
MnbA,I.)on:094-21 522

Princesshuset, 1400 Ski. III. 09/87 05 24

6YGG- OG TOMMERMESTER

1teimbcçi

&

I
1

Per-Erik Østlie as
-aYE5nOE4A%Th 0592'3'O

5tatew a.L
1912 ENEBAKK

ønsker sine kunder og forbindelser
en riktig

I \ T F'I ROPT I K

sys.adm®

God jul og godt nytt âr
Fredag 21112 holder vi âpent 9.00-18.00.
Julaften 9.00-12.00.

Hilsen
Aud og Knut
og alle ansatte

Enebakk Handel - HUiGoerk eq Indunlnlorenrnq ENBI

81tØmJ1tdEtL & &teue,L c2.L
LINJJ B"r'iI 11111

Wthorvaldsen
fiEi
If,
.
tt cz cZ7 cLmZ J

sparebanken

13

'of Itef"t

JUL I LILLESTROM

-XJPT GULLSMED

Iinctt

ALFJOBD

Hilsen:

Oddbjørg —
Lisbeth —
Anne Grete —
Anne — Ella —
Gunnleik
0g Olav

Srro,,,so. 61. SamL bygnnen, 2010 51--en • nI 06, 81 9640

TEORIKURS
starter tirs. 15. jan. ki. 16.30.
Ring Eva pa tlf. 06/8142 92.
Gautes Trafikkskole A/S
LILLESTROM

SENT;:

=

veten, 1405 Langhus - Tif. C

Ni11===

JULETRiR

90djul

nytt are'

Harry WaIIøe's Eftf. A/S

Storgaten 20 .2000 Lillestrorn Teleion 06) 81 13 30
P6 Lillestrom siden 1923

ønsker alle
sine lesere
og
annonsører
en riktig

og et gOdt

Gratis park.ring
GUI ISMED

Spesia(de4qn

I S TORT

UTVALG
Nyhogd

GRAN
[DELGRAN
FURU OG SERBERGRAN

kun fibs ess.
1

68
1571

m/diamant
m/diamaiit
Iç1885,-

k 1860-

20
48

I
V
If7 491

rn/dTiamaijt

STORT UTVALC I JULENS
BLOMSTER OG JULEGRUPPER AF
fra kr
;v,
JULESIJERNER
fra kr
JULEGLEDER
ASALEA................ fra

4,

hEi 103 0,-

kr 1730,insdesiqn som
[ages i bqrenset
antalf f1J)esqnet
spesielTt for
9v(estergu[[.

kr 790,C
0'

LI 1LLFL [K '

krto

GU [[SM ED

)
(
"II

kT 1260,-

cI#s1Iosttij za;vIhetq as
STORGT. 16- 2000 LILIESTRØM - TIF. 06/81 30 54
TORVET 5 - 2000 IILLESTRØM - TLF. 06/81 21 09

14

BEGRAVELSESBYRitER

Apningstider i jule- og nyttãrshelgen:
Lille julaften
uIaften
•27. og 28. des.
Lord. 29. des.
Nyttârsaften

Ski
BcravclscsbVr
() CHRSTNSRUD EFFF I.
Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet

kI. 14.00-18.00
kI. 9.00-13.00
kI. 9.00-16.00
kI. 9.00-14.00
kI. 9.00-13.00

Vi ønsker Are kLlnder
god Jul og godt nyttr.

Vi kommer
i konferanse

YTRE ENEBAKK KONDITORI

Ordner all

TILE 09/92 55 77

Follodistriktets byr
gjennom 60 ãr

0

RUST PA BILEN

Begravelsesbyrâ

Drosjene I Enebakk
ønsker alle kunder

Torggt. 2 2000 Lillestrom

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

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

Bjorn Bondes v. 51, 1253 Oslo 12

I
I

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

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

Julaften kjores
bare pa bestiIIing.

BRONNBORING

BRONNBORING • PUMPESERVICE

FYRINGSOLJE • PARAd
IN
AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEX

(Men ring oss ved oyeblikkelig hjelp)
Ith

ie
Vk

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
lIt. 92 65 06
MobiltIf. 094/34 527
DOGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIt. 92 41 24
MobiltIf. 094/39 754
og III. 094/14 867
DOGNVAKT

Tove Hagen
1912 Enebakk
TH. 92 63 58
Mobfltif. 094/95 547
DOGNVAKT

Forhandler av Jacuzzi pumper

0

GJOR El JULEKUPP PA BRUKT
Alt
dorer
og vinduer
til nmelige
priser. Spell.
AR I glassarbeid
utføres.

814733
RING 06/06/816838

liu/estrüm
Vindu & Glass A/S
(I1DL VILLA GLASS A/SI

Sowrnsgt. 38, 2000 Lillestrom
Darer - Vinduer - Speil - All iglass

-,

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

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

LANGBRATEN

TECT!II

'

Of. 0 so

FARCE-TV
1II1Mfl - QTRfl
EGET AUTORISERT TV-VIDEO-VERKSTED MED FASTE PRISER
STOAT UTVALG I PARABOL - KUN KVALITETSMERKER
4500 fly
FINLUX 22" FARGE-TV
JVC VHS VIDEO
ECHO STAR parabol
S-kanal,
m/fjernHelaut. motor
tekst-tv
kontr.
NA 9990
styring.
KUNKR 3490
SU PERT! LBUD 1990
0-kont. Fra kr 500.- pr. mnd.
SHARP VHS VIDEO
m/fjernkontr.
KUN KR 1990

HOYTTALERE
til bil,
nye,
konkursparti
50%

SHARP MIDI-RACK
2x65W 3490
u/CD
KUN KR 3490

ATARI TV-SPILL
ARETS JULEGAVE. NYU
FRA KR 498

LUXOR FARGE-TV
28 stereo,
som fly
KUN KR 5490

MEMOREX. Nytt
m/12 stk. kass.
og breveske

D

3
ELEKTRONIKI( A/S
Nordbyvn. 21, 1400 Ski
TIf. 09-87 45 00

APENT MAND. - TIRSD. KL. 10-17
ONSU. - TORSO. - FRED. KL. 10-19
LORDAG KL. 9-14

299

31B
ELEKTROPJIKI( A/S
Nordbyvn. 21, 1400 Ski
TIf. 09-87 45 00

15

jiintt

3
EIENDOMSFORM.

ELEKTRIKER
H

Kjøpe eller selge
elendom?

IlI.

EgO H. Jorgensen
Telefon 09/92 6276
Byggoelen 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094117 467

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol og frys

Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS
BAAhnghe,: A. Ho90 A.
FgIAoon 55 194 Yno EnOkk
TIS: 09592 55 10

I

.

Kjoleskap - kjolerom, fryseskap - fryserom
Dag og kveld
- - -rvic- .Q men -ri

551)

GLASS

RAMMEVERKSTED

Enebakk
Glass
Alt / glassarbeid

Galled Nygárd
Flateby — tlf. 92 80 80

Svein Thorsen

Galleri - innramming

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
hf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstid

Guilmedaije i innramming i VM 1989 og 1990

BIL
Audi

RØRLEGGER

IJtsigts rammeverksted

Erling Rod A/S

Soiheim Elektriske

1800 Asklm

AUT. ELFKIBOENTHEPRENØR

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

TIf. 92 64 20 - 030/30 193

Kjop din nye eller brukte b/I hos oss:
TIf. 88 16 15

Erik Kjelgaard

Alt i innramming
SaIg av
medaljeskap og innrammede akvarellavtrykk

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

1911 Fjateby — tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

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

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE

KJELL BRENUJORD

TORNERUD - Askim

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

TIf. 8815 70

BRENSEL

Konkurransedyktige priser hele áret!

TRINTO VERKSTED AS III
NOROL

4D
(nebakk
cgnskapu1htor A/S
lIt. 09/9263 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFI1
AUTODI ESEL

09-92 55 55 mobil. 094-14 469,

ENFBAKI( 1'ANN 00 VARME
DTJRUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
TIE. 09 924630 Mobil 030 04997

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

U-—

EIIAG

FRISØR

SE LS KAPSMAT

Godkjent regnskapskontor

Hovel Ileiaas

DIav C. Jensen

Regnskapskontor
SRR.registrert
regnskapsforer

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

rCR

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

-8 Son AIS.
MYF1FARET 2, 144)0 SKI. T1.F. 09-871457
RORLEGGERBUIIKK EGEN RORLECGERAVDELING
Alt innen • Sanitar • Varme • tYtoernisering
TANNBEHANDL.

sys.adn
DAME- OG
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

' Regnskap & Forretningsforsel
Bedriftsràdgivning

Man-Ire. 9,00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor, 9.00-14.00

KR

Forretni ngssenteret,
Ytre Enebakk — tlf. 92 54 13

LORD C? LADY
FRISOR
Flatebysentcret
T1I. 09-9Z 9240

Heidi Paulsen Lone Stromsborg

Apningsticier:

Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

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

- SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
l9l4 Ytre Enebakk
lit.: (09)924824-924774.

Len nestadvn. 5

'
x 1912 Enebakk

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

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
OppI.ring pa b/I
Teorikurs — Fase II
TIf. 06/81 42 92

Fast pris

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TH. 92 63 81

Helgesensgt. 12
GrUnerløkka
TV. 02/38 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

Tømrer- og snekkerservice

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur & Graveservjce A/S

1400 Ski - tlf. 87 37 10

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

Kiasse A — Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

Om nodvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk.

TRANSPORT
BYGG- OG TOMMERMESILR

Per-Erik østlie as
1914 yras EI400AKK - TI).: (og) 92 43 40

....din lokale byggmester
*IrrLJu IC
IWI%U
U%#
Beltegáende
minigraver
leies Ut rimelig, med eller uten forer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

TIf. 92 52 28

Bygg- og tømmermester

1912 Enebakk

Jørn Sulerud

Graving - transport - sprengning

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

Mur- og betongarbeider
hf. 09/92 6118 - 09/92 62 56

094/25 366 - 094/08 438

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

TIt. 09/92 46 82

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

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

DYREKLINIKK

Mur, puss,
peiser og fliser

Flatebysenteret, Flateby -

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

VAKTSELSKAP

BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

Stein flarre-Hanssen
-

TRAFIKKSKOLE

BYGG 00 ANLEGG

9

'1

Mob iltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

• Poliklinikk• Røntgen • Kirurgi
• Lab.service 0 Oppstalling opererte dyr

SKHJSMO DYREKLINIKJ(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeller

- (Skill Ira Fetvn. v/tlyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
eDROP-1W, 8.30-14. Stengt he 1g.

EnebakJç. Vyrekjnifçfç
TIf. 09/92 79 11
I/

Kirkebygden, 1912 Enebakk
(v/Stremsborg og Enersen)
Man. - fre. 8-11
Etterm.: timebestilling

Vi utfører bLa.
HD-fofografering
ID-merking

SPESIALFORRETNINGER

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
D.FREIIAG8,COA
Elektro — Mekanisk — Verksted
Produksjon — Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bil — Elektro

Postboks 77, 1912 Enebakk —Alf. 09/92 62 94
SPESIALFORRETNINGER
KVIKI( BENS
Jeatama S ILK- I
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

nett
Foran julens høytid og utgangen

w Aret vii jeg dele disse ord med
nine sambygdinger:

Dagen I dag
er en merkelig dag.
Den er din.
Dagen i gár slapp deg ut av hendene.
Den fikk ikke annet innhold
enn det du alt har gitt den.
Dagen i morgen har du ikke noe
løfte pa.
Du vet ikke om du kan regne
med a räde over den.
Men dagen I dag er den eneste
du kan vre sikker pa.
den kan du fylle med hva du vii.
Benytt deg av det.
I dag kan du glede et menneske
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Nyberg,
Postboks 62,
1912 ENEBAKK
Telefon red.: 92 65 50
Telefon ann.: 92 65 40
Bankgiro: 160502 01426
Postgiro: 08054 193298
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Annonsepriser fra 1.7.90:
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lnnlev. frist:
Rubrikkann.: mandag kI. 12.00
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
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Forjulstanker
I dag kan du hjeipe en annen.
I dag kan du leve slik at noen i
kveld er glad for at du er til.
Dagen i dag er en betydningsful
dag—
Den er din!
Disse ord skulle mane oss til a
utnytte de positive muligheter
som gis oss i ulike sammenhenger hver dag. I det velstands
samfunn -med veistand pa
forskudd i ârevis- som er butt
oss til del i vârt land og i var del
av verden, er paradoksalt nok
egenytten og misnøyen blitt vel
sA fremtredende i massemedia
som felleskap, (solidaritet) og
glede over det vi har og kan gjøre. Vi er kommet i katastrofe-

dyrkelsens tid med politikerhets, mens de mange positive
nyheter ikke publiseres sA ofte.
Jeg vii ved denne anledning
fremheve at vi i var bygd og i
van land har et flertali av hverdagshelter som i stiilhet og trofasthet gjør sin arbeid med flid
og er medmennesker. Det er disse som bygger landet og gir hap
om en bedre framtid. Vi er
kommet i stadig vanskeligere
tider i de senere ar, og fortsatt
ser det Ut til a ta tid for det kan
bii bedre igjen. Men vi har det
tross alt bedre i vrt land na
enn for en del ar tiibake, og det
er grunn til optimisme-om vi
enn ma ha iitt tâlmodighet. Far
vi ogsa i kommende Ar ha fred
i var del av verden, skulle vi

ikke frykte for fremtidens
utvikling. Men det er mange
som lider andre steder pA var
iille klode, og for mange av
dem er det intet eller lite hap
om en fremtid uten suit og
anaifabetisme. Kanskje vi ved
juietider skulle ha disse ekstra
in mente. Ved arets TV -innsamlingsaksjon for Redd
Bama viste befokningen i
Enebakk en fin giverevne.
Takk for denne solidaritetshandling! Det var en god
utnyttelse av positive muligheter den dagen. Og hver dag gis
vi muligheter til a vise medmenneskelighet pA mange
mater. Mange trenger hjelp og
stØtte. La oss minnes Valdemar
Dahlgrens ord:

"StØdja kunde vi varandra
alla i en Adel strid,
äiska kunde vi var lAga,
som i langtan flammar opp,
äiska vane redlig fraga,
älska vane manskligt hopp"
I det jeg takker hver og en for
dette Aret-med de forventninger vi hadde, med de hap som
brast, men ogsa de forventfinger som ble innfridd, vii jeg
ønske alle i var bygd en
Fredeiig jul 1990 og et framgangsrikt NyttAr 1991. En
spesieii hilsen sender jeg til
alle som sliter med sykdom og
plager, og alle som sitter igjen
med sorg og savn etter kjre
som har gatt bort. MA juien og
det nye Aret bli hapets tid med
mer praktisk nestekjerlighet i
hverdagen for oss alle.
•KAre KjølIe

Allsidig Utstmillming
Den ailsidige kunstnerinnen
Leikny Derlick Apnet dørene
til sitt nye atelier og veksted
for publikum i helgen. Den
nye garasjen pa Gjestangsletta
pA Flateby egner seg utmerket
til formalet, og riktig hjemmekoselig var det butt
Lurer noen pA hva de skal gi
bort i juiegaver er det bare a ta
seg en tur til henne, men det er
nok lurt A ta en telefon først for
a slippe bomtur.

Julen sunget inn
Søndag ble julen sunget inn pA
Emaus. Det var barnekoret
Dynamis og ungdomskoret
Synzygus som stod for det meste av sangen, men det var ogsa
en del alisang. Dynamis fremførte en musikal basert pA julens
budskap, mens Synzygus i

hovedsak sang gamle og kjente
juiesanger.
Harald Midtsian holdt andakt
og han papekte at vi ikke ma
glemme julens glade budskap
midt oppe i alt julemaset.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Rev dod av skabb
Reveskabben er pa tilbaketur,
men helt bone er den ikke. P
en lave i Ytre Enebakk er det
nylig funnet en død rev, hardt
angrepet av den meget
smittsomme skabben. —Det var
et forferdelig syn som møtte
oss. Reven var helt renset for
pels, sier vedkommende som
fant den.
Meget smittsom
Skabb er smA snyltere som
bosetter seg Under huden, og

formerer seg raskt. Leder av
viltnemnda i kommunen, Arve
Rustad, sier at dette er meget
vond for dyrene. —De blir sAre,
mister pelsen og klør noe belt
forferdelig. Han legger til at
bade katter og hunder kan f
sykdommen. Det første tegn pA
at dyrene kan ha butt smittet er
kløe, men fortvil ikke av den
grunn. Det finnes fine medikameriter som fjemer utøyet.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Akvareller og nisser
Derlick er meget kreativ, og de
mange nydelige tingene som er
formet av hennes hAnd er en
oppievelse i a se. Bade keramikk, porseien, treskjring,

PINSEMENIGHETEN
YTRE ENEBAKK

BETEL

Julaften ki. 16.00:
Juleandakt.
Hornorkestret deltar.
2. juledag kl. 11.00:
Høytidsmøte. Ole B.
Jarivang. Misj onsoffer.
Fredag 28.12. ki. 17.00:
Søndagsskolens julelest.
Søndag 30.12. ki. 11.00:
Oddleif WahU.
1. nyttàrsdag ki. 18.00:
Brødrene deltar.

glassarbeider, akvarelier, trykk
og mye mer arbeider den triviige Flatebydamen med.
Julenisser og smykker i skjønn
forening med originale malerier fyller garasjen. Deriicks
nydelige kvinneportretter kan
ikke beskrives, men mA sees.
Kjent kunstner.
Hun er ogsa av de mange
kunstnere i bygda som er godt

kjent iangt utenfor Enebakks
grenser. Mange er de utstillingene bun har deltatt pA, bAde her
hjemme og i flere andre land.
To av hennes arbeider har vrt
pA vandreutstiiling i alle de
nordiske land, og er nettopp
hjemkommet etter tre Ars fravr. —Jeg blir glad i arbeidene
mine, sier hun, og det er hun
pA langt mer ikke alene om.
ANNE-GRETE LOSSIUS

euroShellbonus

PARAFIN OG
FYRINGSOUE

Velkommen til Betel.

ANerkjeNt kunstuier
(Atte árs akademiutd.
Paris, Berlin, Oslo) ledig for portrettoppdrag.
Tegning og maleri.
Lars Fumes, tif. 92 55 18

SKI OC OMEGN BOIJGVARLVW
G. Guibrandsen. TIf. 09/95 0790
Gabrielsen & Sonner
TH. 06/81 1834

BIL & BOLIG

