
Kaos i 
trafikken 

Vinteren kom brãtt pa de fleste, ogsã bi-
listene. Fa husket hvordan de skulle for-
holde seg til dárlige kjøreforhold og speil-
banke veier. Politiet i Enebakk melder om 
en del utforkjøringer og ulykker av større 
omfang i helgen. 

Pa riksvei 125 ved Holtsko-
gen ble tre mopedister pa-
kjØrt av en Ford Granada. 
Disse hadde kjØrt til siden da 
en bil kjØrte Ut og traff alle 
tre. Den ene mopedisten hay-
net mellom bilen og fjellveg-
gen, men kom fra fallet med 
mindre skader. 

To biler ble pákjØrt av en 
tredje pa riksvei 155 ved Rá-
ken. De to stod parkert langs 
veien da en tredje fikk en 
skrens og sklei Ut. To ble let-
tere skadet under sammen-
stØtet. 

Endelig 
kom 
snoen,f 
Jubler Helene (Gravdal) 3 & For aiierfØrste gang har 
hun skipd beina. Sinilende ogforsiktig trkker hun 
n.'n.dt og rundt i den slake heilingen foran huset hjemme 
i Vâgiia. Hcn.da trygr i pappas til a begynne inedd. S 
forsiktigfrainover i det hvite element, helt for egen 
maskin, og med tunga rett i inunnen. Gâr dette bra tro? 
Over hele bygda var det stor aktivitet, med mnassevis av 
unger somn boitret seg i snøen. Ski kom franz fra kjeiier 
og loft - og i ha gene vokste mange mneterhøye boiger 
og snømenn framn under ivrige barnehender i fiydefu lit 
samarbeid. 
Hurra for snØen!! 

Svartliol Brensel 
PARKIN - FYWNGSOLJE 

SMØREOLJ[R 
DIESEL 

Norsjo olje 
Svoveltattig 
Hiljovennhig 

ILES OM  

C 

FOR ENEBAKK-DISTRIKTENE 

1'/p/iiyer 
byga1a! 

Løssalg kr 6,- 
7. 6rgang 
31. jan. -6. feb. 
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"Tante" Gerd 
Pedersen 

gratuleres med dagen 30.1. 
fra 

alle guttene dine in/ familier 

Tina og Rune 

forlovet seg 22.1. 
Dere gratuleres fra begge 

hjemmene Else 

Gudstjenester 4.februar 
11: Enebakk kirke v/ 

Heigheim . Nattverd 
11: Mari kirke v/utsending fra 

NMS.NAttverd. 
19.30:Stranden bedehus,Flateby. 

Kveldsbønn v/øvstegârd 
Nattverd 

 

Torsdag 1.2 
U) 18.30 Min venn Mac 
V) 20.30 Runaway Train 

 

Søndag 4.2. 
B) 16.30 Lille Søster Karin 

+ Sirre Strikk og 
Padde Ball 

U) 18.30 Min venn Mac 
V)20.30Runaway Train 

 

 

HN$ENENIGHETEN r DETEL 
Onsd. 31.1. ki. 19.30: Bi-
bel og born. 
Torsd. 1.2. Id. 11.30: 
Formiddagstreff: Esther 
Halvorsen. 
SØnd. 4.2. Id. 10: SØn-
dagsskole. Ki. 18: Knut 
Jane Wlik og ungdoms-
koret. 
NB! Tirsd. 6.2. begynner 
fellesmØtene. 
Velkommen til Betel. 
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Min kjre mann, var snille 
og gode pappa, svigerfar, 
bestefar, oldefar, bror, 
svoger og onkel 

LORNTS VIKTOR 
BRUNSTRØM 

sovnet stille inn i dag 
Enebakk 23 januar 1990 

Signe 

 

Jan 
Bjorn 
Kari-Mette 
Inger 
Per-Ole 
Kjell 

Gunvor 
Randi 
Geir 
Arne 
Gro 
Bente 

 

Barnebarn og oldebarn 
øvrige familie 

Begravelsen har funnet 
sted. 

 

Gratulerer med 17 ars 
dagen søndag. 
Kjør varsomt, og br 
fortsatt din hatt som du vii 

Hilsen Tidebanden - den 
uforbederlige 

Vâre varmeste gratulasjoner 
til 

Hilde og Helge 
Nygrd 

med dagene 3. og 14 .feb. 
hilsen 

Gerd og Hans 

Elm 

Vi gratulerer deg med 18 
ars dagen den 7.2. 90. 

Hilsen mamma, pappa 
og øyvind 

Rune Bergflødt 

gratuleres med dagen 29.1. 
fra 

Trine, Morten ,pappa og 
mamma 

Marianne Bakken 
Tollefsen 

Gratulerer med 10 ars 
dagen 31. januar. 

Hilsen mamma, pappa, 
Idar og Trond. 

Clas Esbjug 

Kim Alexander, 
mamma og pappa gratule-
rer deg pa 17 ars dagen, 
onsdag den. 3.1. januar... 

Ase Mette Sannkvist 
fyller 

25 âr3O.1. 
Vi  gratulerer 

Fra "matgjengen" + Vera 

Marianne 

Gratulerer med 
24 Ars-dagen 

fra 
Familien i Brevigskogen 

Arvid Lorentsen 

fyller 60 âr 
den 4. februar 

De beste gratulasjoner fra 
familien 

Fodte 

Katarina bar fatt en søster 
Lørenskog 29/1  -90 
Ruth Sofie & Gunnar 
øvstegârd 

FILMEN VARER 1 TIME 
OG PASSER DERFOR 
GODT FOR DE MINSTE 

PASS A FORELDRE 
DETTE ER EN PERLE 

1- 
Motta var varmeste takk 

for den hjertelige deltagelse vi fØlte ved min kjre mann 
og vAr gode pappa 

Steinar Syversens 
raske bortgang. 

Grete, 
Leif Oystein og Marianne. 

Ovrige familie. 
nnkommet til Misjon bak jernteppet kr 9.000,-. 

00t, 2 

Januar mâned er til 
veis ende, og vi ser 
rram til A kunne 
presentere nye, 
popukre filmer i feb - 
mar mAned. 
Isende spennin.g blir det i 
ukens voksenfilm, 
RUNAWAY TRAIN med 
Jan Voigt ihovedrollen. 

ngene,Manny og Buck 
A komme seg ut av fengse-
let og de søker skjul pA et 
kaldt og nediset tog. 
Toget starter, men etter en 
stund blir togføreren syk 
og faller ay. Fangene 
oppdager at toget er løpsk, 
og forsøker a ta seg fra m 
lii lokomotivet. En 
kvinnelig togarbeider som 
tar seg en uFovhg lur, 
befinner seg ogSA ombord. 
Er det mulig A stanse toget 
for det forârsaker en 
katastrofe med den store 
farten det har? 
En mesterlig actionfilm. 

Ti! dere som elsket filmen 
om E.T.! 
Her er MIN VENN  

MAC.. MAC blir funnetpa 
en planet lanRt ute i ver-
densrommet.Han og hans 
familie kommer til forden, 
blir skilt fra hverandre og 
Mac far en ny venn, Eric. 
De to finner glede og 
varme i hverandre, men 
Mac lengter verldig etter 
sine foreldre. Forskerne er 
p&jakt etter ham, og da 
Eric bestemmer seg til a 
hjelpe Mac med a finne 
sine foreidre, kastes de Ut i 
de mest fantastiske 

beste slag! Tegnefilmen 
Lille SØsTer kanin + Sirre 
strikk og Padde Ball. 
Kort spilletid; De ailer 
minstes egen kinotime! 
Hva gjør smâ kaninbarn 
nar foreidrene er ute og 
Jager gulerøtter ? Det fAr 
vi vite i denne 
tegnefilmen. Lille søster 
kanin en filmens hovedrol-
le. Hun er en helt vanlig 
søster som vii at en skal 
lese eventyret 100 ganger 
og deretter 100 ganger til. 
NAr hun sitter 1 
sandkassen, spiser hun 
sand og mister skoene 
sine. Hun er akkurat som 
alle andre norske 
kaniner... 

OGSAHAR DEN 
NORSK TALE! 

Inger 

E. T. fra filmen Mitt venn 
Mac. 

Dette er en film fra 
knallhardt fengselsmiljø. 	eventyr... 
Etter et godt forberedt 	FAMH L 	__ 1ukifoskklarer '°' 	YIf 	ibwrm4u 

________
av 



Her kommer vAr nye nøtt. Vet du hvo 
dette er, sA skriv til oss eler ring tlf. 92 6( 
04 innen tirsdag Wok-ken 12:00 sA blir d. 
med pA trekningen om nye 
pengelotteriet. 

1odd 1.. 	- 

Kient I Enebakk ? 
ijneft 

Det var ikke mange Enebakkinger som 
hadde funnet frem til løsningen pa vAr 
siste nøtt. Kun Ire stvkker var det som 
hadde kjent igjen Solbakken Katte og 
hundepensjonat. Følgende fAr tilsendt 
hvert sift lodd i pengelotteriet: 
Tomas Olsen, Konvallveien, Flateby. 
Stein Erik Stubberud, KlokkerudAsen 
1912 Enebakk. 
Eva Buer, 1914 Ytr e Enebakk. 

Betel  
Ukens mØter 

Enebakk Kommune 
Inntak av barn i barnehagene 

se ann. 

Flateby samfunnshus 
Overholder mote se ann. 

Flateby Kino 
Ukens filmer 	se ann. 

Fellesmøtene 
begynner 	se ann. 

MjrhaHen 
Hândballkamper 	se ann. 

Stranden Skole 
Loppemarked 	se ann. 

Landbrukslaget 
Medlemskveld 	se ann. 

Vignett-marked 

Ir 

	 kjøp eller saig 
1cr 30,- pr annonse 

Idrettshall ved Streifinn 
14 hilser velkoininen Enebakk IF's entusiasme og iver 
i plaleggingen av en idrettshail ved Streifinn. 
Det er gátt innpâ to âr siden idrettshallpâ Flateby 
forige gang var hett tena. Den gang var det snakk om 
en giganthall til et tjuetalls inillioner - et 
papirprosjekt, hvorpolitisk "kreativitet" bloinstret 
over alle grensel: Bare i pianieggingen forsvant 
nesten hele den første inillionen. Hall ble det aldri, 
men et digert krater i naturen - en pâininnelse om 
hva som kan skje nârpoiitikerne ikke lytter til signa - 
lerfra grasrota. 
Hadde man dengang lânt ore til idrettens egne folk, 
hadde hallen forlengst stctt der. 
Eerkjennelsen av at Enebakk IF trenger en brukshall, 
ligger i den vedtatte idretts og anleggsplanen, hvor 
idrettshalipâ Flateby erprioritert som nu,nner 2. 
Denne gangen er det en brukshall det er snakk om. 
Enebakk IF har tatt opp igjen et av sine opprinnelige 
forsiag. De vii bygge hail over hândballbanen, og la 
Streifinn gc inn som en del av anleggeL Sâ enkeit kan 
detgjØres! 
Värt Ønske er atpolitikerne denne gangen lytter til 
grasrota - og lar idittens egne Ønsker for hallen - 
hva angrplassering og utforming vcre avgjØrende. 
Det idretten trenger er opp backing  pa  et godt og 
gjennomførbartprosjekt. Og det haster! 

Med forbehold 
Forkynneren 11, 4- 6 

Vi tar forbehold. Vi ma ha alternative løasninger slik at 
vi ikke blir sittende fast om noe skulle gâ galt. Jo flere 
mulige veier a slA inn pa, desto be dre er det. 

Likevel, noen ganger merker vi at arbeidet med a finne 
flere løsninger lammer var handlekraft. Nar for-
beholdene blir for mange, er det som a bli fanget i sitt 
eget sikkerhetsnett. Dette gjelder i høyeste grad ogsâ 
for kristnes tjeneste for Gud og menighet. Vi har sâ 
liten tid. Vi er sa f& Vi er sa svake. Vi vet ikke riktig 
hva Gud vii. Dermed faller forventningene, gløden og 
iveren. Hva skal vi satse pa  nâ? 

Forkynneren peker i teksten pa at vi ikke ma se oss 
blinde pa vanskelighetene. Vi skal sâ bibelens budskap 
i ord og gjerning til alle, selv om vi matte ha alle odds 
imot oss. Om arbeidet barer frukter, vet vi ikke sikkert 
pa forhAnd. Men vi kan trygt overlate dette til Gud som 
rader over alt. Kristne i alle menigheter og 
forsamlinger ma ensidig vâge a vre bibelordets tjene-
re uten a ta hensyn til alle menneskelige forbehold. S 
derfor din sd om morgenen, og la ikke din hand hvile 
mot kveld. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. 
Guds nâde og fred over tjenesten! 

Gunnar øvstegârd 

se ann. 

Anwar, Amine & Jonas Beiteig Mohammed 
1912 Enebakk 
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490 indre hwrverk, Madam Rose 

Here tvani! 	oiler 
Det var mindre herverk i Enebakk i fjor enn i 1988. 
Det er tallenes Ware tale fra Enebakk 
lensmannskontor. 11988 noterte lensmannskontoret 
66 tilfeller av skadeverk, i fjor var tallet 41. Antallet 
tvangsaauksjoner derimot har steget voldsomt. I fjor 
ble det gjennomført 59 tvangsauksjoner , i 88 var 
tallet 40. 

- Nedgangen i antall tilfeller av 
hrbverk har antagelig sam-
menheng me at vi var mye mer 
ute i marken i fjor, sier 
lensmanri Lars Sunde. I løpet 
av 89 ble det gjennomfØrt 904 
tjenestereiser, mot 703 i 88. Av 
dise var 439 pa overtid mot 386 
âret for. Del ble kjørt 63.900 
km med tjenestebilene, mot 
50.000 km i 88. 

Tvangsausjoner 
Nâr det gjelder antall 
tvansauksjoner avdramtiserer 
Sunde det dystre tallet noe 
Han sier at flere av auksjonene 
dreier seg om 3. gangs 
tvangsauksjoner, som altsâ er 
pâbegynt i 88, slik at man ikke 
skal se seg blind pa statistikken. 
Men en økning har del nok 
vrl. 

lekjøring mot 21 i 88. Dette er 
et tall som holder seg konstant, 
sier lensmannen. 

Anlall narkotikasaker var 13, 
mot 12 âret fØr. 

Sedelighetssaker 
Det var en kraftig økning i 

antall sedelighetssaker. 11 slike 
saker ble registrert ved 
lensmannskontoret i fjor, mens 
tallet for 88 var 5. Sunde tror 
ikke egentlig at det er snakk om 
en sâ dramatisk økning i antall 
slike forbrytelser som faktisk 
finnes . Det er snarere snakk 
om at ting som tidligere har 
vrt skjult nâ blir avdekket, og 
at man har fâtt profesjonnelle 
opplegg ved sykehusene, ogsâ 
ved SiA som var kommune 
tilhØrer slik at man leltere kan 
kiarlegge bevisene. 

Lensrnann Lars Sunde 
rapporterer om nedgang 
i antall tilfeller av 
hrverk i &et soin gikk 

Tvangssaker 
Totalt har antall sivile 
tvangssaker, d.v.s. ulpantninger, 
utleggsforrelninger 	og 
tvangsauksjoner gAtt ned. I fjor 
hadde lensmannskontoret 933 
slike saker. I 1988 var tallet 
1037. 

Kaddour, den greske kokken garantererb for spesi-
aliterter i scerkiasse. 

Justis 
Lensmannskontoret hadde i fjor 
810 justissaker mot 784 i 88. 
Av disse dreide 221 seg om 
grovt tyveri/innbrudd. 188 var 
tilsvarende tall 176. 
105 av justissakene dreide seg 
om brudd pa veitrafikkloven, 
(unntall fyllekjøring). I 88 var 
tallet 96. 
23 personer ble tatt for promil -. 

Gamle og syke i 
Enebakk skal ikke miste 
hverken hjemme - 
sykepleie eller 
hjemmebjelp. Det sb 
helse og sosialstyret fast 
da de tirsdag kveld be - 
handlet saken om 
nedskjeringer i pleie og 
omsorgstjenester 
utenfor institusjon. 

Krise i forbindelse med 
knappe ressurser, sykemel-
dinger og stadig fler hjelpet - 
rengende ble angitt som den 
direkte Arsak til at 30 - 40 
personer fikk brev med beskjed 

Bidrag 
Det var 317 bidragssaker. I all 
ble det innfordret 2,9 millioner 
mot 2,4 Aret for. Det ble 
forskuttert 1,8 millioner mot 
1,6âretfor. 

Del var videre 584 forkynnelser 
(vitnestevninger, pAkrav ,etc.), 
mot 565 âret fØr, 703 forliksk-
lager, mot 695 i 88. 

innstilling for helse og sosi-
alstyret senest 1. mars.. 
De som skal sitte i denne 
gruppen er helse og sosialsjef 
Inger Haagaas, pleie og 
omsorgssjef Erik Ohr, helse og 
sosialstyrels leder, Eva Ek, 
nestleder, Jan Brunstrøm og 
Tom Nilsen, ogsa fra helse og 
sosialstyret. 

- Vi hâper nA at vi kan komme 
fram til en positiv ordning 
ogsA pA lengre sikl. NA mAtte 
del strakstillak til, mAlet er A fA 
hjemmehjelpstjenestene til A 
fungere slik at lignende ring 
ikke skier igjen, sier helse og 
sosialstyrets leder. 

4000 timer overtid 
Det hØrer med til slalislikken at 
for A ta seg av alle disse sakene 
- i en kommune med 8041 
innbyggere, samt 3000 
hytlebeboere, hadde man ved 
lensmannsetaten i 89 4002 
timer overtid, mot 3880 i 88. 
Det betyrl000 timer pr mann. 
Dette er langt over grensen for 
hva som egentlig er tillatt av 
overtid, nemlig 200 t pr 
person,sier Sunde. 

om at de mislet sitt tilbud fra 
hjemmetjenestene i kommunen. 

Helse og sosialstyret har nA 
vedtatt at innskrenkingene i 
antall brukere av hjemme-
sykepleie - og hjemmehjelps - 
ordninger skal bortfalle inntil 
videre. Midler til nødvendig 
ekstrahjelp for at dette skal 
kunne gA i hop skal bevilges,. 
Videre skal det nedsettes en 
arbeidsgruppe som skal se nr-
mere pA problemene innenfor 
ovennevnte tjenester. 
Gruppen s mandat blir A legge 
fram forsiag til tiltak som skal 
fore til permanente ordninger. 
Gruppen skal legge fram sin 

Ri storante Italia Har 
blit Madame Rose. 
Forrige fredag âpnet den 
nyc restauranten, og 
Ønsket velkommen til 
stiig atmosftere, gresk 
og italiensk kjøkken, og 
ypperlig service. 

Tzaziki - blekksprut, Insalada 
di Mare, - som sus av hay og 
hvit strand en het sommerda 
pA Kreta. Men dette er alts 
Flateby, en regntung januar-
dag., og likevel: Hos Madame 
Rose kan du gjenoppleve 
gastronomiske sommerminner i 
behagelige omgivelser. 

- Innehaver av den nye restau - 
ranten er Bjerne SolAs. Stedet 
drives av Sbai Mongi fra Tunis 
og Omar Nouri fra Marokko. 
Det er Omar Nouri som stAr 
som daglig leder. Han har sju 
Am erfaring fra restauranter i 
Oslo - bade spansk, italiensk og 
gresk. 
Omar har slor tro pA en framtid 
for Madame Rose. Restau-
rariten skal ha stil, men det skal 

ikke vre stivt, sier han. 
Samtidig forsøker vi A holde 
rimelige priser. Her kan du spi-
se en bedre rniddag, rn den 
dyreste hovedretten pA menyen 
samt forrett for rundt 160 
kroner. For en hundrelapp kan 
du spise svrl bra. 
Og til pizzaelskere: Selvsagt 
blir del pizza A fA hos Madame 
Rose, og det gar an A bestille 
pizza hjem. 

Gresk kokk 

Kaddour heter Madam Roses 
greske kokk. Han har Arelang 
erfaring fra reslauranter som El 
Greco, Alexandros og El Toro 
(Bristol). SA langt restauranten. 
Men Madame Rose kan ogsa 
by pA topp diskotek i 2. etasje. 
En trapp fra restauranten fører 
opp dit. Arbeidene i diskoleket 
er inne i avslutningsfasen, og 
om to - tre uker Apnes dørene. 
Det er sØkt kommunen om 
ulvidet Apningslid for 
diskoteket - til kI. 2.30, denne 
søknaden skal behandles i 
formannskapet i nr framlid 
sammen ed søknaden om 
serveringsbevilling. 

Gamle og syke 
beholder hi elpen 



Vi forbeholder oss retten til ft kutte ned pA for lange innlegg etter beste skjønn. Du 
kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og adresse 

Skremmende lesi*ng 

Skikarusell 
Skikarusellen starter fra Streifinn 

søndag 5.2. 
PAmelding Ira kl.9.30 pA Streifinn og pA 
tuf. 928770 

Kiasseinndeiing: 
-0-6 Ar 
-Arskiasser t.o.m. 15 Ar 
-trimklasse over 16 Ar 

Startkontingent kr 100,- 
Første start kl.12.00 (0-6 Ar) 
2.og 3. renn vii bli arrangert 11.2.og 4.3. 
Skimerke kan tas i første og tredje renn. 
Apen kafé 

VELMØTT! 

101ronett 

Flatebyvisen 

Etter A ha lest forrige 
nummer av Vignett kan 
noen og enhver bli 
skremt, ved tanken pA ft 
bli gammel eller pleiet-
rengende. 
A ta fra eldre og pieietrengende 
mennesker den hue, men uvur- 
derlige 	hjelpen 	som 
hjemmehjelpen gir. - Fattige 2 - 
3 timer i uken. Eller den 
tryggheten som hjemmesykep - 
Ieien gir. Det vii innebre 
katastrofe for mange. 

Det hjelper lite at vi i store 
ordelag roser de gamle , som 
bygget opp de godene som vi 
høster fruktene av. 
Det er butt en gJenganger over 
hele landet a ta bort de goder 

PA et styremøte i Klubb 1 bie 
del for en tid siden vedtatt A 
forsøke A holde klubben apen 
pA fredager. Forutsetningene 
for at del kan gjennomføres, 
er at et tilstrekkelig antall 
voksne er villige til A vre til 
stede og passe pA at det ikke 
benyttes rusmidler eller 
oppstAr brAk. 

I dag har ikke ungdommen 
noe Apent sled pA Flateby 
hvor de kan samles i helgene. 

I Ytre er kiubben Apen hver 
fredag og annenhver lørdag. 
Dit mA ungdommen ta 
bussen eller haike. Noen gjør 
det. Andre reiser til Oslo. 2-
14 Aringer alene i Oslo i 
heigene? Andre igjen finner 
pA andre ting, bade positive 
og negative. De negative 
hører vi om eller leser om i 
avisene. 

For noen Ar siden eksisterte 
en "voksenliste" og en 
voksenkontakt. Jeg bar pAtatt 
meg A vre fly voksen-
kontakt og det som nA mang-
ler er en "voksenliste". 
Jo flere navn jeg kiarer a fA 
ned pa denne lista, Jo sjeldne-
re blir del vakt for hver 
enkelt. Meningen er A lage 
en oversikt med telefon-
nummere. Denne deles Ut til 
alle sammen med en vaktli-
ste. Dersom ikke den 
oppsatte datoen passer, kan 
man bytte med en annen. 
Systemet er kjent for alle 
som har stAtt pA kJørelister 
for idrettsarrangement. 

som det har tatt tiâr a bygge 
opp, nâr kommune eller 
statskasse ikke har prioritert 
svake grupper nok. 

M er godt forberedt pa eld-
rebølgen. Vi lever stadig lenger, 
men i steden for A bygge Ut, 
bygger vi ned. De gamle skal 
kiare seg hjemme sA lenge rAd 
er, men nAr hjelpen trenges, 
finnes den ikke. 

Det er hArreisende at helse- og 
sosialsjefen og pleie - og om-
sorgssjefen har sendt ut disse 
brev om inndragning av hjelp. 
Uten tanke pa de reaksjoner de 
utlØste. 
Det er skandaløst at denne 
saken er butt behandlet 
"intemt" uten at helse og sosi-
alstyret var informert. 

Kiubben ma imidlertid ha 
beskjed om byttet innen 
torsdagen for, slik at klubb - 
leder er sikker pA at alle 
kommer. 

Man behØver ikke a vre 
foreldre for A vre voksen, sA 
"gammel" ungdom er ogsA 
velkommen til A delta som 
vakter. Det samme gjelder 
for foreldre som ikke har 
barn i den alder at de 
kommer til A benytte seg av 
tilbudet. Jo flere, jo bedre. 

"Nei, dette kan jeg ikke 
vre med pA. Du skjønner 
min sønn/datter vii ikke at 
jeg skal vre der hvor 
han/hun skal feste. Joda, det 
er desverre en sannhet blant 
mange. Men dersom alle skal 
ta hensyn til det, blir del ikke 
noen fredagsdisco. Del mA 
vre voksne vakter tilstede. 

Det vile vre urimehig at 
noen fA til stadighet har 
foreldrene sine der, mens 
andre er sA "snille" at de tar 
hensyn til ungdommens 
ønske om A holde seg langt 
vekk. Det er ogsA viktig A 
vre klar over at vi ikke er 
der for A overvAke noen, men 
for A sør ge for at det er rusfri - 
tt og rolig. Dessuten er det 
vel kanskje en del av oss som 
har godt av A bli kJent med 
disse umuhige ungdommene 
som stort sett begAr hrverk, 
skal vi tro avisene. Kanskje 
de ogsA har godt av A bli 
kJent med oss umulige 
voksne, som stort sett kjefter 
og er sure. 

Det er en trØst i all denne 
tausheten, bak stengte etadører 
at sosialstyrets leder Eva Ek 
lover at saken skal tas opp i full 
bredde og hAper da at vAre 
folkevalgte politikere blir tatt 
med pA disse oppklarende 
runder. 

Med over 110 arbeidsløse i 
Enebakk kommune burde der 
vre noen som kunne settes inn 
som reserver nAr over halve 
arbeidsstokken er sykemeldt. 
Der finnes mennesker som vii 
arbeide. 

La oss slippe a fA totalt uver-
dige forhold i det sAkalte 
V E L S TAN D S LA N D E T 
VARF. 

Monica Bakken 

Vi kan muligens veksle 
noen ord, spille kort, billiard 
eller ta oss en røyk sammen. 

Jeg regner med at foreld-
rene til alle kiubbens med-
lemmer melder seg fnviilig 
og ellers mange andre. Da 
blir det kanskje bare 1-2 
vakter i Aret pA hver. Ring 
meg. Telefon: 9286 02 
Anne Lise Haugaard 

Svar til N.S. 
ad. navnet 
Ignarbakki 
I inlegget i Vignett nr 4 
kan en fA inntrykk av at 
navnet er tatt opp til 
konkurranse, hvem vet 
mest. 
Hvis det fra først av var 
tenkt slik, kunne det friste 
til A delta. Jeg vii gi et 
forsiag til løsning: Det 
haddekanskje gjort seg 
bedre cm inniegget var 
butt sendt til Enebakk 
Historielag. 

Pensjonist pA Flateby 

Minigraver 
t11 lele. 

Henv. ttf. 92 8895 

Ulf Oppegaard Enebakk har 
gilt Ut et hefte om vassdragene 
i Enebakk og virksomheten der. 
Jeg er eier av denne, og synes 
det er lagt ned et stort arbeid i 
den. Bak i katauogen har 
Oppegaard gjengitt Oscar 
Pedeisens vise. Han var født i 
1883 og døde i 1960. Han 
arbeidet ved Flatebybruket i 
yngre Ar. Visa heter "En sphi-
tterny vise om Flatebybedriften 
og folk pA Enebakkstrand", 
Utgit av Gustav Hagen i 1917 i 
Akershus trykkeri Lihiestrøm. 
Det var lint at den er tall fram 

Fellesmøtene i anledning 
ibeldagen kommer neste uke. 

Arets bibeimisjonsprosjekt er 
knyttet til Peru og Bolivia. 
Men det er slett ikke bare for A 
smie inn penger vi samles til 
fellcsnter. Vi har bebov for A 

6rd, og vi har behov for el-
lesskap med hverandre, vi scm 
til daglig arbeider I hver vAre 
meriigheter. Det har ailtid vrt 
en glede A se hvor mange som 
har slunet opp om disse mØtene 
gjennom Arer. 
John Olav Larsen som var kalt 
til forkynner ved møtene i Ar, 

Nytt fra bygningsrAdet 

Einar Bøhler har fAtt byggetil - 
latelse for oppføring av 
enebohig pA gnr. 91, bnr. 698, 
SlØssAsveien 58 i Ytre 

Agnar Flateby har fAtt fornyet 
utslippstillatelse for seprat 
avløpsanlegg Ira sin eiendom 
Gjestang, gnr. 13, bnr. 3. pA 
Flateby. 

igjen. Den forteller Jo om 
forholdene der dengang. Det 
hadde vrt fint om Oppegaard 
hadde visa slik som Oskar 
Pedersen sang den. 

•Kanskje den da kunne fAes pA 
bestilling hos han. Kanskje 
dere som har kjøpt heftet ville 
ha melodien pA den ogsA.. 
Oskar sang den Jo sA tint. Har 
Oppegaard noen kommentarer 
til delte? 

Asbjørn Gran 
Flateby 

Steinar Heigheim 

HJELM 
ER INN 

UANSETT 
ALDERSTRI N N 

Vakter sokes til KI 

Fellesmotene 1990 
hare mAttet melde avbud. Siden 
han ikke kommer, har en bes - 
luttet at møtene skal hoides i de 
forskjellige kretsene, slik vi 
ofte har gjort. 
M er glad for at Charles 
Hansen fra Halden pA kort 

- 
lef 
vil lokale sang - og musikk-
refter medvirke. 
M hAper at riktig mange vil 
slutte opp om fellesmøtene i Ar! 
Se annonse annet sted i avisen! 



Fra og med første februar betaler du inngangsbillett til Oslo. Alternatii'et erd reise kollektivt. 

BRUK NOTTA, 
PA MED BØTF,- 
A 

Foig med 
i 

nwrmiljoet 

'01'Oneff 

Vik-Oslo 	kr. 2560 
Myra-Oslo 	kr. 3040 
Kirkeb.-Oslo 	kr. 3880 
Flateby-Oslo 	kr. 4720 

Føigende fradrag gjeider 
for SL- takster pA mAneds-
kort utover kr 5000: 

Lillestrøm-Oslo kr. 2560 
Lørenskog-Oslo kr. 280 

I 	• 
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Slok unngar du bomturen 

Mye tyder pa at enkelte 
vurderer a skifte transport-
middel etter at bommene 
senker seg over hoved-
staden, og koliektivtranspor-
ten star Mar med forsterkede 
tilbud til gamle og nye 
traffikanter. T rikk, bane, tog 
og buss er miljøvennelige 
altemativer som sparer deg 
for uendelige køer, er,  grelser, 
og parkenngsproblemer.. 

Kollektivtraffi kke n i 
Enebakk stAr rustet til A ta 
imot flere passasjerer. 
Enebakkrutene vii fra 29. 
januar av kjøre 15 minutters 
ruter i rushtiden fra klokken 
04:55. Et nytt tilbud er ogsA 
at bussene kjører vekselsvis 
over Ryen og over Mosse-
veien. Trafikksjef Koistad i 
Enebakkrutene regner med 
en økning i antall passasjerer 
etter 1. februar. En rep-
resentant for Enebakkrutene 
lover at dette ikke 
nødvendigvis medfører 
overfylte busser, og forteller 
at bussene vii ha stor kapasi-
tet tidlig i ruta, men at denne 
avtar noe nermere Oslo. 

Park-and-ride 

For de som ønsker A 
benytte bilen deler av veien 
kan alternativet vre A 
benytte denne til et kol-
lektivt knutepunkt og parke-
re der. NSB og Akershus 
fylke har opparbeidet nindt 
4000 parkeringsplasser i 
tilknytning til sine stasjoner. 

Det finnes parkerings-
muiigheter bade pa 
Lillestrøm og Strømmen. 
270 plasser pA Lillestrøm og 
175 pa Strømmen. 

Et tredje aiternativ er A 
kjøre om Lørenskog. 
Lørenskog stasjon dispone-
rer 220 parkeringsplasser. 
Manedskortet fra Lørenskog 
er dessuten en god del 
billigere enn fra Lillestrøm. 

For de som kommer fra Ytre 
er det mulighet for A parkere 
pa en av stasjonene ved 
Østfoldbanen. Ski stasjon har 
340 parkeringsplasser mens 
R?senholm stasjon som  

iigger meliom Kolbotn og 
Holmlia stasjoner, har 300 
parkeringsplasser til disposi-
sjon. PA Rosenhoim parkerer 
du gratis og togturen herfra 
tar knappe 15 minutter til 
sentrum. 

PA de fleste andre stasjoner 
kan du parkere gratis ved 
kjøp av mAnedskort pA toget. 

Lønnsomhet 

For mange synes kanskje 
disse alternative løsningene 
tungvinne for a unngA a beta - 
le arsabonnementet for 
bompengeringen pA 2200 
kroner, og defer en strid 
meilom ekspertene om 
hvorvidt folk virkelig 
kommer til A sette bilen 
hjemme etter 1. februar. Det 
dreier seg likevel ikke bare 
om a unngA bommene, men a 
unngA kø-kjøringen de 
medfører, kø-kjøringen i 
byen, miljøforurensnig, høye 
bensinutgifter 	og 
parkeringsutgiftene i og 
omkring sentrum. Det er, 
nettopp i kjølvannet av 
kontrollringen at disse spør-
smAlene har dukket opp og 
blitt pAny butt aktuelle. 

70 prosent av alle 
Enbakkinger i arbeid pendler 
daglig til og fra Oslo. Ved A 
benytte seg av kollektive 
transportmidler yule disse 
spare ca 3280 kroner hver i 
Aret dersom man reiser 
strekningen Flateby-Oslo. 
Reiser man strekningen 
Kirkebygden- Oslo 	blii 
gevinsten noe større, ca 420C 
kroner. PA strekningen Vik-
Oslo er gevinsten he1e5440 
kroner i aret. 

Disse tallene er regnet Ut fra 
et gjennomsnitlig bensinfor-
bruk pA 900 kroner i 
maneden. 	Arsavgift, 
forsiknng eller andre utgifter 
pa bil er ikke medberegnet. 
Fradrag pa selvangiverlsen ci 
heller ikke inkludert i dette 
regnestykket. Dersom man 
regner dette i tillegg til hva 
man sparer inn pA 
bensinutgiftene blir gevinsten 
pa den lengste strekningen 
ca. 8000 kroner. 

Vik-Oslo: 630,- /mnd 
Myra-Oslo: 670,- Imnd 
Kirkeb.-Oslo:740,-/innd 
Flateby-Oslo: 810,-/mnd 

Lillestrøm-Oslo (NSB)  

Mánedskort: kr. 630,-

Lorenskog-Oslo (NSB)  

Mnedskort: kr. 440,- 

Rosenhoim-Oslo (NSB)  

Mânedskort: kr. 440,-

Bompengeringen 

Arskort: 	kr. 2200,- 
HalvArskort: kr. 1200,-
Mânedskort: kr. 220,- 
20 passer. 	kr. 180,- 
Enketpass. kr. 10,- 

Fradrag pi 
skatten 
Det gis fradrag i 
inntektene for rei-
sekostnader utover 5000 
kroner. Kostnadene regnes 
etter mAnedskort-takst pA 
kollektivmidlene. 

Følgende fradrag gjelder 
for mAnedkort pA Enebakk 
-rutene, utover 5000 
kroner: 

Kontroll-ringen har butt en realitet. Torsdag 
âpner de 18 stasjonene som skal sorge for at 
ingen slipper gratis inn i Oslo. For pendlerne 
medfører ikke dette bare en ekstrautgift pa 
minst 2200,- kroner i äret, men ogsâ kø-
kjøring i de lave farts-sonene gjennom 
bomstasjonene. Hvis du da ikke velger A kjøre 
kollektivt. Hele eller deler av veien. Vignett 
har tatt for seg noen alternativer, som kan 
gjøre pendlingen bAde lettere og rimligere. 

Lisbeth W ille 

Her er 
takstene: 

Enebakkrutene:  

I 



A bygge hus er kanskje den storste investering du gjør i 
livet! En stor utfordring for hele familien. 

Trygghet for vaig av riktig byggefirma blir dertor et av-
gjorende sporsmal. I Enebakk er det mange som har 
valgt a bygge fly bolig i samarbeid med Block Watne. 
Bade pa Flateby og i Ytre oppfores for tiden flere nye 
boliger. Og enda flere kommer. I tillegg bygger vi kalls-
kapellanbolig i Man menighet pa oppdrag fra kom-
munen. 

I Block Watne setter vi kunden i sentrum, og var utfor-
dring er at alle váre byggherrer skal bli fornøyde. Som 
Block Watne-kunde far du blant annet: 

- individuelt tilpasset hustype 
- fast byggetid med dagmulktsklausul 
- kontraktsbestemmelser iht. Norsk Standard 3402 
- fast pris i byggetiden 
- 5 ârs garanti 

Du bygger trygt med Block Watne! 

Velkommen til vane kontorer pa Lillestrom og Ski. 

VXR TRYGGI. 

WBI 
	

atne 
Solheimsgt. 18B 
	

Nordbyvn. 70 
2000 Lillestrøm 
	

1406 Hebekk 
Tit. 06-81 83 26 
	

TIf. 09-87 32 65 

SALONG, bue 
Velour 5100 (8890) 

SALG 
PRSEKS: 

SKINNSALONG 
Bue 

(11.980)8900 
VIGIR 

25% 
PA ENDEL 

BESTILLINGSVARER 1990 
KJQKKENMOBLER 

Bord 
4stoler 
Hvit- 
malt!
Bok 

LAVE  PRtSEFI0G FRAKTFFU LEVERING 
AVBETAUNG hF 09195 07 97 

Mand —fred 1300-1900 lud, 300-1 
Ca 7 km Ira Vestbv ktrke mot Son.  

Vi utfører alt 
innen modernisering 09 NYBYGG 

APNINGSTIDER: 
Man., tirs., ons. og fre. kI. 7.00-18.00 

Tors. 7.00-19.00. Lor. 9.00-13.00 

COMFORTBUTIKKEN - 
1 Tor Veiteberg NS 

Kjeppestadvn. 111. 09/870828 - 87 35 06 Ski 

oonJod 

NY HUS ORN  	S 
UTE 

OG ][NNE 

GUt VSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. 

Tif. 09-95 72 091. 
Pers. sØker 096-10 898 

Skyv 
gar 

J 

• Isolerglass (2-3 lag) 
• Vindusgiass 
• Ornamentglass 
• Laminerte ruter 

Har du punk 
isoIergIas 

Enebakk 
GIs 



Bly- og messing-
vinduer 
Spell og speilfliser 
Sandbláste motiver 
til dører 

lører til 
erobe 

• Bildeglass 
• Utskjring av dører 
• Alt av reparasjofler 
• Henter og bringer 

rte/duggete 
uter? Ring 

S VEIN THORSEN 
Fjellv. 30 A 

5 1914 Ytre Enebakk 
Tif 9246 13 

L 

3D's 
Sharp 5830 rn/FK 
	

2790.- 
Sharp 8482 m/FK 
	

2790.- 

Sharpll232x35W 	1990.- 
Sharp 1160 2x50 W 	2390.- 
Sharp 1180 2x65 	2990.- 
Sharp 2050 2x50 W 	3490.- 
Sharp 2070 2x70 W 	3990.- 
JVC 7700 2x100 W 

rn/full fjernkontroll 	6990.- 

ELEKTRONIKK 
Stromsveien 18 
2010 Strømmen 
TIf. (06) 80 08 80 
(vis-a-vis Texacostasjonen) 

3B"s 
BRUKTBORS 

3D ' s 
BRUKTBORS 

3D's 
BRUKTBORS 

S Tv@ 

N a har du sj ansen til a se 100 
0 spifieflimer p aO en maned 

— GRATIS! 
Med Filmnet - betalings-TV-kanalen for alle fllmen-
tusiaster - har du muligheten til a se 100 forskjefflge 
spifiefilmer hver mned! 
Bade kjente og ukjente, gamle klassikere og helt fers-
ke produksjoner, store kassasuksesser og ifimer for de 
spesielt interesserte, krim, drama, thrillere og kome-
dier... 
Samtidlg er repertoaret under staclig utskifting, slik at 
hver mned settes det opp 30 nye fllmer. Vi har ogsâ 
tatt hensyn til at samme tidspunkt ikke passer for alle 
- derfor har vi sending 24 timer i døgnet, og samme 
film sendes til forskjefflge tidspunkt pa forskjellige da-
ger, silk at du ikke risikerer a gâ gllpp av akkurat din 
drØrnrnefjim! 
Alt du trenger for a ta inn Filmnet er en parabol-ut-
rustning og en dekoder. Og kjØper du en parabol-ane-
terme fra Salora-Luxor, skal vi samtidig lane deg en 
Filmnet-dekoder gratis pa prØve i en mned! 
Hvis du fortsatt Ønsker a ha Filmnet nâr prØvetiden er 
omme, trenger du bare a betale innmeldingsgebyret 
pa kr 395.- og manedsavgiften pa kr 195.- 
Stikk innom i dag, sã skal vi fortelle deg mer om hvil-
ke fllmopplevelser du har i vente! 

Kr 540,- over 12 mndr. 

IIMNEI 

Farge-TV 
14" Sharp 1490.- 26" Finlux rn/FK 2490.- 
18" Ferguson 1790.- 26" Finlux rn/FK 3290.- 
20" Sharp 1990.- 26" Finlux m/FK, tekst 3790.- 
20" Thorn rn/FK 2490.- 26" Finlux rn/FK, tekst 4490.- 
20" Thorn 1890.- 26" Finlux m/FK,tekst, stereo 4990.- 
20" Finlux 1890.- 
20" Finlux rn/FK 2190.- Video 
20" Finlux rrilFK 2490.- JVC 5660 HI-Fl/Stereo m/FK4990.- 
20" Finlux rn/FK, tekst 2990.- JVC 1500 rn/FK 3290.- 
20" Finlux rn/FK, 

stereo, tekst 3490.- 
JVC 1400 rn/FK 
JVC8901/03 

2890.- 
990.- 

22" Ferguson rn/FK 2690.- JVC 8923m/FK 2190.- 
22" Finlux 2190.- JVC 8931 1690.- 
22" Finlux rn/FK 2490.- JVC 8941 Stereo/FK 2590.- 
22" Finlux 2490.- JVC 8944 rn/FK 2490.- 
22" Finlux rn/FK, tekst 3490.- JVC 8947 rn/FK 2990.- 
22" Finlux m/FK, tekst 3990.- Sharp 7300 1490.- 
22" Finlux m/FK, 

stereo, tekst 4490.- 

Sharp 8300 	 1590.- 
Sharp 4880 HI-Fl Stereo FK 2990.- 

26" Ferguson rn/FK 2990- Sharp 3810 1890.- 

26" Ferguson rn/FK, tekst 3490- Sharp 4810 2190.- 

26" Finlux 1990:- Sharp 4830 rn/FK 2990.- 



Arne Domnerus og hans musikere infridde for veninin gene under sØndagens konser tpâ Mjr 
ungdopmsskole. Her Domneruspâ klarinett i "Poor butterfly". 
lii venstre Rune GustafssonpJ gitar 

Lena Ericcson sang seg rett inn ipublikuins hjerter ikke 
minst med sin praktfulle framnføring av Amazing Grace. 

10 	  nctt 

Ko sert i tjerneklasse 
Sã var han tilbake i Enebakk, Arne Domnerus, med 
sin klarinett, sin saxofon og sine musikere - Ulf 
Johansson pA piano og trombone, og Rune Gusta 
fsson pA gitar. Og de innfridde forventningene til ful-
le! Konserten pA Mjr ungdomsskole søndag kveld 
ble en stor musikkopplevelse for de rundt 80 
frammtte. - En stor kveld for oss blAsere i srde-
leshet, sa en sprudlene begeistret Viggo Aker Olsen 
fra Sang og MusikkrAdet cia han kvitterte med 
blomster under entusiastisk applaus fra publikum. 
Flere ekstranummer mAtte til for de lot musikantene 
ta kvelden. 

Stor musikk, glad musikk, 
lek med kjente lAter 
spennende tilberedt av topp 
dyktige musikere, og ikke 
minst, en stor og varm 
stemme i vokalisten Lena 
Ericsson. 

Akkurat denne kvelden var 
Enebakk stedet hvor 
jazzentusiaster satte hverand-
re stevne. Fra Oslo kom de, 
fra Kongsberg, fm 
follokommunene - og sel-
vsagt fra hele vAr egen bygd. 
Og selv om det hadde vrt 
plass til mange fler i aulaen 
pA Mjr, sAm var kontakten 
mellom sal og scene perfekt. 

Fire Benny Goodman lAter 
innledet konserten, ogførst, 
Arne Domnerus pA klarinett i 
Poor buitterfly, i samspill 
med Ulf Johansson pA piano 
og Rune Gustafsson pA gitar. 

SA fulgte Avalon, hvor Ulf 
Johansson virkelig fikk 
demonstrert hvilken glimren-
de pianist han er. 

Fra Benny Goodman over til 

Duke Ellington - en avdeling 
hvor Domnerus byttet Ut 
kiannetten med saxofon - det 
hele inniedet med Ulf 
Johansson som solist pA 
trombone i "In my solitude". 

Vokalisten, Lena Ericsson 
Apnet med Billy Joel lAten 
Just the way you are", videre 
over til Guess who I saw to 
day, en ballade hvor hun 
virkelig fikk vist sitt format. 

Med Bellmanns vakre, vare 
Fjriln vingad syns pA Haga 
inniedet Arne Domnerus til 
den avsluttende avdeling 
med Lena Ericsson. Og nA 
ble det gospel, med en 
mesterlig framføring av 
Amazing Grace. Fantastisk 
rent og kiart helt uten 
akkompagnement i inn -
ledningen, for sA A Øke i 
volum og intensitet, - en 
gospelstemme i kiasse med 
de helt store. Dette var 
konsertens avs-
lutningsnummer.  . Publikum 
yule imidlertid ikke s11  
vokalist og musikere sA lett, 
og dermed fulgte Arne 
Domnerus og hans musikere  

galant opp vokalistens flotte 
avslutningsnummer med "I 
only have eyes for you'! 

En konsert vi hadde unt ennA 
flere A fA deli!" Og vi hAper 
pA snarlig gjensyn med bAde 

musikere og vokalist her i 
Enebakk! 

Bet skal svinge i 
glade va'rkonserter 
Sambygdinger - se en glad vAr i mote, en vAr fyilt av 
sang og musikk, hvor man i tillegg til A oppleve egne 
musikkrefter pA sitt aller beste, ogsA fir mote topp 
sang og musikkrefter, velkjente for oss alle. 

Helgens konsertopplevelse 
pA Mjr, med Arne 
Domnerus og Lena Eric-
son er bare begynnelsen. 
I løpet av vAren skal vi IA 
oppleve bAde Hanne 
Krogh, Frode Ti gness og 
enda litt til, her I Enebakk. 

4. mars er det duket for nok en 
konsert i stjerneklasse, og 
denne gangen er det pA Flateby 
Samfunnshus det skal foregA. 
og det er Enebakk Janitsjar som 
stAr som arrangør og inviterer 
til konsert med Hanne Krogh 
som gjestesolist. Og med 

denne solisten har Janitsjaren 
satt som motto: La det swinge. 
Da vet vi hva vi har i vente. Det 
er forøvrig andre gangen at 
Hanne Krogh synger pA Flateby 
Samfunnshus . Forrige gang var 

enda fØr Grand-Prix suksessen. 
Enebakk Storband har ti-Ars 
jubileum i Ar, og vi har tidligere 
omtalt jubileumskonsserten 
hvor bAde Per Nyhaug og 
Harald Bergersen er solister. 
Konserlen var fØrst satt opp 10. 
februar pA Mjr ungdomsskole. 
NA er den flyttet til 17. mars. 

25. mars avsluttes sA 
vArkonsertene, pA Mjr 
ungdomsskole der Ytre 
Enebakk skolemusikkorps invi-
terer til konsert med Frode 
Tingns som solist. 
Søndagens konsert med Arne 
Domnerus var et arrangement i 
regi av Kulturstyret og 
Enebakk Sang og musikkrAd. 
De neste tre konserten er 
arrangementer som gjennomfø - 
res av det enkelte korps i 
samarbeid med Sang og 
musikkrAdet, og med kultursty- 

Ingen nyhet er 
for liten 
for lokala v/sen 
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Seier for 4. Skim 
div-j enter 	resultater 

Detbie en suveren 
seier for Driv i 
søndagens toppkamp 
mot Nordby. 

Det ble ingen stor dag for 
Enebakk pA Viotta lørdag. 

I snøføyka og pA gatt bane 
tante Enebakk 0-2 mot 8. 

Nordby Apnet sterkt p 
søndagens kamp og scoret 
del første mâlet. Men etter2-
2 overtok Driv ledelsen og 
seieren 15-5 var vel fortjent. 

divisjons-laget Varpe. 
I vintersesongen blir lagene 

tildelt straffespark for hver 
divisjon som skiller dem. 

Driv-jentene tapte mot 
Nordby i det første oppgjøret 
denne sesongen, men foruten 
et taptil mot Kkstad, har 
del bare vrt seire for Driv. 
Jeniene leder nA serien. 

Varpe scoret pa to av tre 
straffespark som brakte dem 
sieren mot Enebakk. 

OpWG 
 '7 

Studer 
annonSen)  

Enebakk jentene i 4. divisjon 
fotball, vant tidligere i uka 3-
4 mot Blaker. Kampen ble 
spilt pA Bruvolden i Blaker. 
Følgende scoret MA!: 
Jane Buer 	1 mAl 
Marianne Nordli 
Lisbeth Torhov 
Bente Randem 

Ved pause ledet jentene 3-0 
men motivasjonen avtok lilt i 
andre omgang, men slutt-
resultatet 3-4 gay jentene en 
velfortjent seier. 

Rustad- 
staffeten 

I helgens .Rustadstafett pA 
VangAsen stilite tre lag i 
kiassen 10-11 Ar. 

Resultatene her var: 

Nr.18: Gry Tvedt, Margrethe 
Mangen og Veronica Sther. 

Nr.21: Terje Jemterud, Anita 
Stener og Cecilie Larsen 

Nr.22: Synnøve Glavin, Line 
Bakken og Siri Nilsen. 

søndagens Fordrenn pa 
Hurdal deltok to løpere fra 
ElF. Resultatene herfra var: 

Jenter 12 Ar: Anett Olafsen: 
4. plass. 

Gutter 16 Ar: Morten Enger: 
13 plass. 

Heggedaisrenner som skulle 
ha gAtt av stablen i Gjellum 
idrettspark, ble arrangert i 
Hurdal pA lørdag. 
Enebakk stilte med to gutter i 
kiasse 15 Ar. Disse oppnAdde 
følgende resultater: 

Nr. 24 Kenneth Helle 16:00 
Nr 32 Espen Olafsen 16:28 

KM Stafett: 
I KM Stafett stilhe 3 lag fra 
OF Arrangører for rennet 
var Strømmen men 
arrangementet var flytlet lii 
VangAsen utenfor Hamar. 

Beste laget ble nr. 5, slAtt 
med ett sekund av fjerdep-
lassen. Laget bestod av: 

Erlend Olaisen 
Stan Helle 
Frde Michalsen 
Disse slo blant annet KjelsAs 
som er et meget sterkt lag. 
Glenn H. Skillebek, PA! 
Christian Eggen og øyvind 
Andersen ble nr. 9. 
Fritjof Ellingsen, Erling 
Andersen og Kristian 
Søgaard ble nr. 16 i lør-
dagens KM. 

Stian Helle 

J 10 Enebakk-Nordby 3-1 
J 12 Enebakk-Krogstad 3-12 
J 12 Driv- Nordby 	15-5 

Merin 6. div. 
Enebakk-Langhus 10-33 

KJOP eller SALG 0 f. ett  
PrOv en annonse i 	100  

ElF 4 plass i Htndba11- 
Fordrennet resultater 

Husk refleksen 
I høstmørket! 



Witerobic er goy, og det passer for alle, fastslcr Trine 

12 	nett 

- Med de kreftene som er 
$drivere for idrettshall 
ved Streifinn serjeg 
anleggsstart i 91 som 
fuilt mulig, sier kul - 
tursjef Per Sandvik i en 
kommentar til Thor 
Gitlesens utsagn i forrige 
Vignett. 

- Skal man fA fram en søknad 
om STUI - midler i 91, ma 
planene vre teknisk godkjent i 
løpet av innevrende Ar. 
Planene for en slik hail mA 
godkjennes i SlUT. Men del er 
fulit mulig for ElF a greie 
tidsfristene her, og jeg tviier 
ikke pa at de klarer a fA fram 
sØknaden i tide. - De som star 
bak og er pAdrivere har, har 
lang erfaring, og vet hva som 
kreves for a fa planene 

Trim i vann - sunt, moro, 
og passende for alle, 
uansett fysisk form! Det 
mener i alle fall 
drivjentene Trine 
Busengdal og Laila 
Stether. Trifle og Laila er 
allerede trenere for hver 
sine turnpartiet i laget. 
Na skal de gA Iøs pA en 
fly utfordring: 
Waterobic 

Aslaug Tidemann 

MAlgruppen er darner. Unge, 
og mer tiiArskomne husmødre - 
bade hjernmevrende og utear-
beidende med behov for trim. 
5. februar starter de opp i 
svømmehallen pA Enebakk 
ungdomsskole. Del er jentene 
som har tatt initiativet til et 
waterobictilbud i 1L Driv. Men 
selv om tilbudet skjer i regi av 
Driv, er det Apent for folk fra 
hele bgda, sier Trine, og 
legger samlidig til det er lagt 
opp til 2 partier med 15 - 20 
personer pA hvert. Mange har 
allerede meidt seg pA, men det 
er plass til fler. Interesserte kan 
henvende seg til Inger Key. 
- Hvorfor waterobic? Hvordan 

kom dere pA ideen? 
- Vi gikk et kurs i waterobic. 
Det var kjempegøy, og dessuten 
en utmerket mate A komme i 
form med. sa vi bestemte oss 
for A prove a fA til noe her i 
Enebakk. NA er opplegget Mart. 
Svømmehallen far vi pa 
mandag,. Siden hailen brukes 
til handikapbading pa lør-
dagene er vannet fortsatt lilt 
varmt pA mandag, haper vi. 
- Del er lagI opp et  

iâ inne, og som det var gitt 
tilsagn pA . Det dreiede seg 
totalt om ca 1/2 mill. 

- Enebakk har tatt liten del av 
kaka de siste ârene. Skyldes del 
at det har vrt mangel pa 
funderte planer? 
- Det har vrt lose planer og 
prosjekter . Na skal del imid-
letid foreligge bade skikkelige 
kostnadsberegninger og drifts-
planer , sier kultursjefen. Han 
har stor tro pa del hallprosjektet 
ElF nA arbeider med. - Jeg har 
et oppriktig ønske om at 
foreningen nA ma fA en 
skikkelig brukshall pa Flateby. 
Tenk bare hva del har kostet for 
foreidre a frakte sine barn til A 
fra Mjr i Arevis. En hall pA 
Flateby vil bety mye for 
idrettsmiljøet i bygda generelt, 
og endelig vii den frigjøre 
kapasitet ogsa i Mjrhaiien 
som forlengst er sprengt. 

Busengdal og Laila Scether 
treningsopplegg som passer tor 
alle , fortelier Trine, og trim i 
vann sliter mindre pA fysikken 
enn trim i en gymsal. 
Vanntrimmen passer svrt 
godt, bAde for folk med f.eks. 
kneskader, 	folk 	med 
pustebesvr, og vanntrim er 
ogsa fint for de som er 
overvektige, fordi kroppen 
fØles letlere i vann. Del kreves 
med andre ord ikke en veltrenet 
kropp hI detle opplegget. Del er 
nok a trives i vann, og man 
behøver ikke verken a se Ut 
som nymfer eller troppe opp i 

godkjent. 
- Men om man far fram 

sØknaden, kan man vel ikke 
alltid forvente tiiskudd samme 
At Det star mange kØ? 
- Det gjør det, og derfor gjelder 
det A komme seg inn i køen sâ 
fort som mulig. Med en 
kvalifisert søknad inne i 91, 
kan man i alle fall paregne 
tilsagn, og sa ma man fremme 
ny søknad neste ar, sier 
Sandvik. 
Han mener ellers at Enebakk 
nA bør stA pa litt ekstra for A fA 
penger til hallprosjektet. - Vi 
har ikke hentet Ut mye til 
idrettsanlegg her i Enebakk de 
siste ârene i forhoid til andre 
kommuner i fylket, sa vi burde 
bli tilgodesett nä. Tilskuddene 
til Enebakk har ligget lavt 
gjennom en Arrekke . Noe ble 
rettet opp i 89 ved at vi fikk 
uttelling pA de søknadene som 

i stilig badetøy etter siste skrik. 
Del hele er avslappet og 
trivelig, og ment som et 
trimtilbud for helt vanhige 
darner som trenger mosjon, 
sier Trine. 

Waterobic har den fordelen at 
her fAr man aktivisert de fleshe 
muskeigrupper og ledd. Og 
trening i vann gir bAde kondi-
sjon, styrke og bevegelighet 
ulen stor balastning pA 
ieddene, noe som del ofte kan 
bli ved andre former for 
trening. 

Kampprogram for 
Vinterserien 

Awlag+Damelag 
A 3.2. kl. 13:00 Enebakk- Y. Re1ingen 

A 3.2. kl. 15:00 Rlingen -Varpe 
D 4.2. kl. 13:00 Enebakk-Fet 
D 4.2. kl. 15:00 Kurland-Skedsmo (ulgar) 
A 10.2. U 13:00 Rlingen 2-Enebakk 
A 10.2. kl. 15:00 Y. Rlingen-Varpe 
D 11.2. kl. 13:00 Fet-Skedsmo 2 
D 11.2. U. 15:00 Rlingen-Enebakk 
D 4.3. U. 13:00 Kurland-Enebakk 
D 4.3. U. 15:00 Fet-Rlingen 
D 11.3. U. 13:00 Enebakk-Skedsmo 
Alle kamper spilles pA Viotta: 

I herreklassen er del pAmeit 32 lag fordelt pA 8 puljer. De 2 
beste lagene i hver puije gAr til sluttspill. 
1/8-dels finaler Lørdag 3. mars 
Kvartfinaler 	Lørdag 10. mars 
Semifinaler 	Onsdag 14. mars 
Finale 	Lørdag 17. mars 
I damekiassen er del pAmelt 12 lag som spiller i 2 puijer. Nr. 1 
og nr. 2 i hver pulje gAr til sluttspill (semifinale) som spilles 
onsdag 14. mars. Finalen spilles Søndag 18 mars. 

I herrekiassen er det lag Ira 5. div- 8.div. pluss enkelte junior-
lag. Motes et 8. div mot et 5. div er reglen slik at det regnes 
1 straffe pr. div for de i laveste div. 	 Tore H Østli 

RELIGIOSE MOTER 

I anlednmg Bibeldagen den 11. februar har menigheter 
og organisasjoner i Enebakk fellesmØter etter fØlgende 
plan. Forstander Charles Hansen taler i alle møtene. El- 
lers blir det sang og musikk av forskjellige grupper. 
Tirsd. 6/2 kl. 19.30: Stranden Bedehus, Flateby. 
Onsd. 7/2 kl. 19.30: Betel, Ytre Enebakk. 
Torsd. 8/2 kl. 19.30: Emaus, Kirkebygden. 
Fred. 9/2 kl. 19.30: Granly, Da1eerdingen. 
LØrd. 10/2 kl. 19.00: Nordby, Egebergdalen. 
SØnd. 11/2 U. 11.00: Enebakk kirke v/Helgheim. 
Ki. 11.00: Man kirke v/øvstegârd. 
Kl. 19.00: Misjonshsuet, Ytre Enebakk. 
Gayer til Bibelmisjonen ved alle samvrene. 
Velkommen. 

ONSKES LEID 

JeNte, 18 är, søker hybelleilighet 
i Ytre Enebakk, heist i Vâglia. 

Ring Anne: 92 40 24 

Enslig mop 
ønsker leilighet pa Flateby. 

Tif. 92 8126 etter kl. 17 

VIDEO FILMING! 
Ved alle store og smá anledninger. 

Vi kommer. 
Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57 

PIIRAINEN: TIf. 92 64 83 

Flateby Vannverk Al 
innkaller hermed til ArsmØte torsdag den 15. februar 
1990 kl. 19.00. Samfunnshuset - Lille sal. Dagsorden Mg. 
vedtektene. Velkommen. 

For styret i Flateby Vannverk A/L 
Pal Rust 

Idrettshall ved Streifinn. 

Anleggsstart *191  mulig 

Drivj enter filbyr Waterobic 



Hãndballkamper 
1 Mjarha11en 

sondag 4. februar 
KI 11.25 0 Driv - Holmen 

ff 12.40 K.7.d. Enebakk 2 - Langhus 
14.50 J 14 Enebakk 2 - Vestby 3 
15.45 J 14 Enebakk 1 - Langhus 2 
16.40 J 16 Driv - Nannestad 2 
17.45G1 Enebakk - Asl 
18.50 M.5.d. Driv - Kolbotn 

NYLENDE BORETTSLAG 

YTRE ENEBAKK 

Vi har ledige 3-roms leiligheter for saig. 
Inriflyttingsklare sommeren 1990. 

Onskes ytterligere opplysninger, ta kontakt med 

R/ELINGEN BOLIGBYGGELAG 
LAGETS ARBEIDSOMRADE ER RIELINGEN OG ENEBAKK KOMMUNER 
FORRETNINGSFORER OGSA FOR FET BBL 

Enebakk 
Landbrukslag 

har mediemskveld ons-
dag 7.2.90 kI. 19.30 pa 
Bendernes Hus. 
Tema: Fra bymenneske 

til bonde. 
((Landbruksspiiiet)> pre-
senteres av C. Chr. Bre-
vig. 
Veikommen. 

Styret 

Trenger rottehur 
snarest. 

Ring 09-92 53 81 
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Spark stjälet 
fra Ekornvn. 45 1 Vãglia, 
natt til sØndag. Har du 
sett den? 

Ta kontakt pa 
tlf. 92 44 51 

Har du problemer? 
FØler du deg ensom? 
Ønsker du forbønn? 

Eller vil du vre med pa 
várt verinetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

TIf. 09/92 72 31 

MASKINSKRIVING 
TASTATU H BE HAN EJ UN 6 

L1R TOUCH! Etlektiv tastatur-beharxlling 

Kurs starter em kort tidi 
Ski ungdomss. man. 5.2. kI, 
19.30. hf. 87 34 57. 
Lillestrøm ons. 7.2. kI.18.00. hf. 
06/81 2020. 

El. maskiner hjemme 09 pa skolen, inkL 
Vithemal etter lutliert kurs. 

Sveums 
WJ Begravelsesbyrã 

Torggt. 2 - 
2000 Lillestrøm 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/81 4830.811411 
Etter kontortid: 

02/97 44 65 — 06184 1774 

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING 
OG BEGRAVELSESBYRA 

FURUVN. 9- 1911 FLATEBY 
TELEFON HELE DOGNET 

JOHN EGIL NILSSEN - 9285 33 

Kommer i 
hjemmekonferanse 

Ordner alt 

Ski 
,er4vclscsb','ri1 

0 CHR STENSBUD EFTF. 

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

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrs 
gjennom 60 Ar 

Borettslaget bestár av 28 leiligheter organisert i 3 husrekker rundt et tun. Alle hus er 
I 2 etasjer, og det hører 2 parkerings-plasser til hver leilighet. Alle har egen uteplass 
i form av hage eller balkong. Lekeplass. Rullestoladkomst for alle leiligheter I 1. eta-
sje. Adkomst fra Sløssâsvegen. 

ENEBAKK KOMMUNE 

   

ENEBAKK KOMMUNE 

  

IV
HELSE- OG SOSIALETATEN 
Inntak av barn i fØlgende barnehager: 
15.08.90 - 14.08.91. 
1) Flateby barnehage, Skaugvn. 18, 1911 Fla-

teby - 3 - 7 âr 
2) Ytre Enebakk barnehage, Fjellvn., 1914 Y. Enebakk -3 
- 7 âr 
3) Flateby familiebarnehage, Skaugvn. 18, 1911 Flateby - 
0-3ár 
4) Kirkebygden barnehage, 1912 Enebakk - 0 - 7 ár 
SØknadsskjema fás ved Flateby barnehage, Ytre Ene-
bakk barnehage, Kirkebygden barnehage og ved Helse-
og sosialkontoret. 
SØknadsfrist 15. mars 1990. 
5) Enebakk kommunale korttidsbarnehage - førskolen. 
Alle seksãringer far tilstendt sØknadsskjema. 
Søknadsfrist 10. april 1990. 

Kurnigjøring Ira styret  I 
Flateby Samlunnshus Aft 

Det blir avhoidt mete for B-andeishavere I Flateby 
Samfunnshus A/L. 

tirsdag 13. februar 1990 kI. 19. 
Det skal velges 5 representanter til represeritantska- 
pets arsmete. 
Motet blir hoidt I Samfiinnshusets meterom. 

Vis interesse for Samfunnshuset 
Mot Opp! 

Forsiag til saker sam eriskes behandiet p. àrsmetet ma 
vre styret v/Bodii Teigiand I hende Innen mandag 12. 
februar 1990. 
Representantskapets ársmete vii bli avholdt tirsdag 
27. februar 1990. 
Det vii komme endelig innkalling til alie representan-
ter med dagsorden en uke for arsmetet. 

   

Enebakk kommunestyre innkalles til mote i 
Herredshuset mandag 5. februar 1990 ki. 
18.30. 
Sakliste: 

Godkjenning av protokoll fra kommunestyremØte 18. 
desember 1989. 
Kommunalt tilskudd til STUI-finansiert anlegg IL. Driv. 
økning av avgift for tilfeldig tØmming pa Thorud sØp-
pelfyliplass. Forlengelse av garanti for lan - A'S Ene-
bakk Tomteselskap. Lan til avlØpsanlegg Gran - 
Kvernstuen. SØknad om leilighetsvis skjenking av bren-
nevin. Tildelingsregler - Enebakk Boligstiftelse. Dele-
gering av avgjØrelsesmyndighet  til etatenes administ-
rasjoner - forsiag til reglementer. Suppleringsvalg. 
Referatsaker. Eventuelt. 
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa for-
mannskapskontoret i kontortiden kI. 08.00-16.00. Saklis-
ten er ogsâ utlagt til gjennomsyn pa Enebakk folkebib-
liotek i âpningstiden. 

Kâre KjØlle 
ordfØrer 
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V!NN OPPTIL 
5 PENGEPREMIER 
PA SAMME LODD!  

/  4eieitteriet 

   

   

       

  

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Bredholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Loppemarked pa 
Stranden skole 

Tirsd. 6. febr. ki. 18-20 i gymsalen. Inntekten gár til: 
Radiumhospitalets svømmebasseng. 
Lotteri - saig av kaffe og vafler. 

Elevrádet v/Stranden skole 

  

  

kv 	 
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SKOVGAARD 
- Dansk møbelhándtverk 

til fomuftige priser! 

Svelleveien 29, 2000 Lillestrøm, tlf. (06) 8184 15, fax. (06) 818623 

KJOKKEN 
INTERIOR A/S 

Kjokken- 09 
badeinnredninger 

pa 1989-priser ved  + 30 % 
bestilling for 10. februar. 

 
 vi 

store 
Kom ogsâ a se 

store utvalg i
Garderobeskap 

skyvedørsgarderober otter ma! - 

Mand.—fred. 10-17 • Torsd. 10-18 • Lord, 10-14 

ALT I GULVBELEGG 
TAPET - FLISER 

KERAMIKK — PARKETT 

Tar sm og store oppdrag 

* Egen hindverksavd. 

M (R 

jRH7T7F 

L 
 =Ut~~

BUESALONGER  5980. I stoff 	  FAA KR. 

BUESALONGER 	6980.- i leatherlook 	  FRA KR. 

BUESALONGER 	8980. ihud 	  FRA KR. 

HUDSTOLER 	 1990.- med krakk 	  FAA KR. 

SEKSJONER 	 1990.- hvitl eller sort 	  FAA KR. 

FRAKR. 8900M 
APENT: 10-00-19-00 (10.00-14.00) 

DOBBELTSENGER 
hvittm/nattbord 	  

A A L 
1suttet Odda-Borregaard PJS 	Treast og byggevaro 

LILLESTRØM 
SVEU-EVEIEN 27 2000 LILLESTRØM 

TELEFON (06)811008 

TILBUD! 
l2 mm, 62x122cm 	pr. pl. krLU. 
AGNES TAK-ESS 
	

60 

LANCMOEN 15 mm parkett 	- 

Elk natur 	  pr. m2 kr 283 U 

Furuplank, standard 	 pr. m2 kr 309. 
Skygge- og rustikkpanel A 
12x120 mm gran W. 2 	pr. m2 krtU. 

12x120 mm furu kL 2 	pr. m2 kr 	. 

Alle priser ink!. mva. - Kontant saig 

NYBYGG/TILBYGG - STORT ELLER LITE 
KONTAKT OSS FOR PRISTILBUD 

Apningstider: Mandag-tredag 	kI. 7-17 
Torsdag 	 kI. 7-18 
Lørdag 	 kI. 9-13 

VELKOMMEN! 

 NOBO MOBLER 
AsVN. 2, 1400 SKI. TLF. 09/87 65 20 

I 



JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

J]ttmF.  
h1lIFHI 

Bevervn. 11, 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk rØrleggerbedritt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JEANB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 87 37 37 

	I 
Kjøpe eller selge 

elendom? 
Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 

) 
(nebakkWNW  

egnskapukontor A/S 
Tlf. 09/92 63 03 
Pogtboks 24 
1912 Enebakk 

rzR 
Godkjent regnskapskontor 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Hovel lleiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre n00ringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

sys-adn- 

• Regnskap & Forretningstørsel 
Bedriftsrâdgivning 

SystemAdministras(on A/S 
Gaupevelen 29 

1914 Ytre Enebakk 	-- 
TIf.: (09) 92 48 24 - 92 47 74. 

DAME- OG 
	

Man.-fre. 9.00-17.00 
HERREFRISOR 
	

Tors. 10.00-19.00 
SOL— PARFYMERI 
	

Lor. 9.00-14.00 

Forretnungssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

hf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

OIav C. Jensen 

& Søn A/S. 
MYRFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-871457 

RORLEGGERBUIIKK 
ECEN RORLEGGERAVDELING 

All innen • Sanilr • Varme • fyioaernisering 

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
3endesenteret. Flaeby 

TIf. kI. 8.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

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

TRAFIKKSKOLE 

FLATEBY DAME 

Drop in eller 
timebestiling 

Ring 

tif. 92 80 49 

- OG HERREFRISØR 

Apent: 
Tirs..-tors. kI. 9 -16 
Fre. 	 kI. 11 -18 
Lør. 	 kI. 9-14 
Mandag stengt 

Enebakk glass 

Alt I glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13 

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 6543 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Laste- 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

Wilhelm Helgesen Motor AS 
1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90 

utferer alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNM'JRER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

TIf. 09/92 43 40 	Mobil: 094/30 295 

• PoIikIinikk 0 Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEUSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgárd. Kjeller 
(Skilt Ira Fetvn. v/tlyplassert) 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 el. 

(DROP-IN)) 8.30-14. Stengt heig. 

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT 1 TEPPER 

OG GULVBELEGG 

TIf. 92 80 21 	1911 Flateby 
Mobil 030/06 359 

ncft 
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RAMMEVERKSTED 

 

RORLEGGER 

  

EIENDOMSFORM 

  

BIL 

   

    

     

      

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tif.  ::  15 70 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjøper/selger 

Baviliingshaver: Mv. Helge A. Tryti 
Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk 

Tit: 09/92 55 70 

ELEKTRIKER 
ELEKTROENTREPRENORFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Galleri Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galled - innramming 

Guilmedaije i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Sa/g av 
medaljeskap og innrammede akvarel/avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

REGNSKAP 

Audi Erling Rod A/S 
1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din nye el/er brukte b/I hos oss. 

TIf. 88 16 15 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

FYRINGSOLJE - PARAFIN - 
AUTODIESEL 

Konkurransedyktige priser hele âret! 

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

BYGG OG ANLEGG 

Eli_AG  - — 
FRISOR 

J 

1 

I 
NOROL 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

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

GLASS 

SKILTER/REKLAME 
PRODtJSENT av selvklebende 

bokstaver - tekst-dekor 
BIL- og VINDTJSDEKOR 

SKILTER og LYSREKLAME 

DEKORtext 
1914 Ytre Enebakk 

Tif. 9247 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78 

SPESIALFORRETNINGER 
FLISLEGGING UTFØRES 

Raskt og rimelig 
Forhándspris 

GODE REFERANSER 

lIt. 9291 07 Westerheim, 1911 Flateby 
SPESIALFORRETNINGER 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

GAVTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Gm nodvendig møter vi 
Ill kjeretimer i Enebakk. 

VAKTSELSKAP 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 

Flateby - tIf. 92 80 42 
Mobiltlf. 094/95 481 

cntt6aLL' .Xu/a ei jlek. ,etL-tti,) 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

hf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKK RENS 

zJ&zajama 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner, 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

TIf. 09/92 85 23 prAy. 
Mobil: 030/11 705 

   

 

D. 	 8,COAS  

 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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



For isall mangler nabosaintykke for to av de fern garasjene soin ble salt opp uten 
byggemelding . Flue av garasjene liar takutstikket langt inn pa' naboeiendo,ninen. 

KJOP eOer SALG 
NO en annonse i 

Rask, moderne og rimelig 

re"NOTTERBECK 
BILVERKSTED 
Gran, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09-9244 14, BERGNINGSBIL 09-9245 65 
Apent 8-16 - onsdag 8-tj 

16— 	 ii9ntt 
Garasjerotetp Lotterud: 

Bygni*ngsraodet hardt ut mot Barbol 
- Blir det mer tull nâ, erjeg redd ansvarsretten til 
Magne Barbøl henger i en tynn trãd. Det sier av-
d.ingeniør Digranes i en kommentar til garasjesaken 
ph Lotterud. 

Magne Barbøl har nh fhtt en endelig frist til 1.3. Har 
han ikke innen den tid innhentet nødvendig 
nabosamtykke til de siste to av i alt 5 ulovlig oppførte 
garasjer, og heller ikke flyttet dem, blir garasjene 
flyttet av bygningsrAdet, ph Barbøls bekostning. 

I juli i fjor vediok 
bygningsrâdet a anmelde 
Magne Barbøl for ulovlig 
oppføring av fern garasjer 
Flere av garasjene hadde 
takulstikket en halvmeter inn pa 
naboens eiendorn. Bygge-
tillatelse ble imidletid gitt pa 
betingelse av Barbøl kunne 
legge fram skriftlig samtykke i 
plasseringen av garasjene innen 
1. august. Barbøl kiaget til 
fylkesmannen, som i sin tur 
stadfestet bygningsrâdets ved - 
tak. 

Magne Barbøl fikk sâ 
utsettelse , til 31.12 med a 
framskaffe nabosamtykke. I 
mellorntiden har 3 av garasjeei - 
erne selv innhentet nabo -
samtykke. 

abo-
samtykke. Det gjenslâr imid-
letid 2 garasjer hvor slikt 
samtykke ikke er lagt fram 
innen fristen. 
NA er del 	slutt pa byg- 
ningsrâdets tâlmodighet. I mote 
18 januar, vedtok man a 
pâlegge Brødrene Barbøl 
v/Magne Barbøl a innhente 
nødvendig nabosamtykke, med 
1. mars som siste frist. 
Alternativt kan garasjene 
flyttes, og hvis inlet skier 
kommer bygningsradet til 
besørge garasjene flyttet pa 
Barbøls regning. 

Del at Barbøl sâ langt ikke har 
forelagt nabosamtykke for 

garasjene, ei heller vrt i 
kontakt med bygningsvesenet, 
har man i etaten oppfattet som 
manglende vilje til a ordne opp 
i forholdet, og det var ogsâ 
bakgrunnen for vedtaket 18. 
januar om a utferdige forelegg 
med pâlegg om a innhente 
nabosamtykke. 

- Pâstanden om manglende vilje 
og vedtaket sorn nâ er fattet, 
oppfatter jeg som a sparke den 
som ligger nede, sier Magne 
Barbøl i en kommentar til del 
som har skjedd. - Jeg var ikke 
en gang kiar over at saken skul - 
le opp til fly behandling. 

Da brevet fra Marsdal kom i 
november,om fylkesmannens 
avgjørelse og ny frist ut âret, 
var jeg sykemeldt, og hell ute 
av spill. Jeg kommer nâ til a 
kontakte etaten for a fâ fork-
laring pa hva de mener med 
manglende vilje. Foreløpig har 
jeg ikke hatt helse til a gjøre 
noe med dette. Men jeg skal 
kontakte naboene til de 
garasjene del dreier seg om. 

Magne Barbøl kaller ellers tvi - 
sten om garasjene for et 
definisjonsspørsmâl, og sier at 
da husene I sin lid ble 
byggeanmeldt, var garasjene 
tegnet inn pa situasjonsplanen, 
med angivelse av avstand til 
naboeiendommene. - Del bek-
lagelige var imidlertid at jeg 

gjorde en liten fell idet jeg 
glemte a sende med tegning for 
selve garasjen. Hadde det vrl 
gort , sâ hadde alt vrt i orden. 
Husene er solgt som en enhet 
med plass for garasje inntegnel 
Jeg er derfoir ikke enig med 
bygningsrâdet som betrakter 
garasjen som en separat 
bygningssak. 
Garasjene er imidletid plassert 
nøyaktig som pa situasjonspla-
nen, en halvmeter fra nabog-
rensen . Og i vedtektene for 
Lotterud star del at garasjene 
kan bygges i nabogrense. Det 
vii Si at utspringet kommer inn 
pa naboeiendomrnen. 
Noe nabosamtykke var del ikke 
nØdvendig a innhente den 

gangen, i og med at naboene 
var oss sjøl som utbyggere, sier 

BarbØl. 

-Her har bygningsetaten laget 
til nye rart, hevder han, og 
viser Ill at alle som kjøpte hus 
med garasje var orientert om 
forholdene, og visste hvordan 
garasjene var plassert. 
- BygningsrAdet valgt a skyte 
spurv med kanoner, sier BarhØl. 
- Man har ikke reagert pa 
samme mate overfor andre. 

- Rent lull, sier avd.ing. Jon 
Digranes ved teknisk etat. 

Magne Barbøl anket til 
fylkesmannen med samme beg-
runnelse, og fikk ikke medhold. 

?ar man byggemelder et hus, 
ma man ogsa vise plass til 
garasje. Det er et krav til alle. I 
disse tilfellene framgär del ikke 
at garasjen star pa annenmanns 
grunn. Del som er vist pa situ-
asjonsplanen er en enkel 
carport. Det som er bygget I 
ettertid er garasjer - bade enkle 
og dobie. Digranes sier 
forøvrig at Magne Barbøl bar 
vrt oppe I etaten flere ganger i 
den perioden han har vrt 
sykemeldt, og hadde hatt 
anledning til a Si fra om dette 
da, og bedt om en utsettelse. - I 
slike tilfeller pleier vi a strekke 
oss langl, sier Digranes. 

Forsvunnet katt 
Brandete gul/hvit kall forsvant forrige onsdag fra 

ødegârdvn. 19 pa Flateby. 
Har noen sett den, sâ ta kontakt pa tif.: 928367 el. 928824 

Loppemarked for 
radiumhospitalet. 

6. februar, førstkommende 
tirsdag kveld, blir det stort 

loppemarked i gymsalen 

pa Stranden skole. 
Inntekten skal g?i til 

Radiumhospita lets 

Svømmebasseng, og det er 

elevradet ved skolen som 

sthr for loppemarkedet. 

Har du lopper, sa kan disse 

innieveres pa skolen i 

morgen. For ntermere 

tidspunkt, se annonse i 

dagens avis. 

Bidrag til Romania 

Avgj re1sen 
utsatt. 
I forrige nummer av Vignelt 
opplysie vi at formannskapet 
hadde bevilget 8000 kroner til 
Norsk Folkehjelps arabeid I 
Romania. Detle stemmer ikke. 
Vurderingen av søknaden fra 
Norsk folkehjelp ble utsatt til 
juni, da man skal ta stilling til 
samtlige søknader om bidrag 
til ulike formal, som er kommet 
inn ii. halvâr 

lJnge undulater til saigs 

.Tlf. 92 85 92 

kL17.00 - 22.00 

Enebakk Natur og 
Ungdom 

har arsmøte mandag den 

5. pa Mjr ungdomssko-
le kl. 19.00 

eji11nett 
Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telef on red. 92 65 40 
Tetefon ann, 92 65 50 
Tif. telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 16050201426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Privattelefoner: 
Ans. red Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journ,Lisbelh Wille02/52 3909 
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39 
Ann. kons, Solveig Eriksen 06/83 72 56 

.4viseri trykkcs i Indre Smaalenenes A vi:- 

Annonsepriser fra 110.89 
1 side pr mm kr 595 
Aim. plass pr. mm kr 2.90 
Tekslside pr. mm kr 3.90 
lnnlev,frist Rubrikkann.; Mandaq kI. 1200 
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementspns 
ix 140,-., pr halv8r,kr280,-pr. Ar 

 

     


