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Ny fast stilling ved lennsmannskontoret
- Fra 1. april blir det fire lensmannsbetj enter
i fast stilling ved Enebakk Lensmannskontor.
I løpet av 1990 far vi ogsâ datautstyr, noe
som ogsã vii bety mye for effektiviseringen
av tiden for de ansatte. Dette vii ogsâ bety
at vi kan vise oss enda mer ute.
Lensmann Lars Sunde
ved Enebakk Lensmannskontor sier dette til
Vignett. Den nye faste
stillingen blir en ny
iensmannsbetjent med
politimyndighet. Tidligere
har den faste stillingen vrt
en engasjementsstiiiing
siden 1984. I tiiiegg er dec
en aspirant og to kontormedarbeidere pa deitid blir
det en aspirant og to kontor
medarbeidere pa deltid.
- Dette er en forsvarlig
bemanning sett i forhold til
folketallet. Alt nødvendig
politiarbeide skal fungere,
og publikum skal foie seg
tryggere. Jeg har ingen
konkrete tall pa hvor mye
datautstyret vii koste. Nâr vi
We
far utstyret vii
regnskap, tvangssaker og
justissaker legges inn pA
data, sier iensmann Sunde.

1990- budsjettet ved
Enebakk lensmannskontor
er iføige Sunde pA cirka 2,5
millioner kroner. Av det er
cirka 1,3 millioner kroner
bundet opp i lØnn. Ailerede
nA har Sunde kiart sitt
forsiag til 1991- budsjett for
Enebakk Lensmannskontor,
og forsiaget er pA 2.9
millioner kroner.
- Vi tar folks
meldinger om for eksempel
tyven og innbrudd aivorlig..
seiv om det ikke virker slik.
VAii problem er at alt arbeide
etter kiokka 1500 er overtid.
Budsjettrammene setter
meget strenge grenser for
hva vi kan rykke Ut pA.
Saker med tyveri/ innbruddd
som mA henlegges, heniegges ikke for alltid.
Sakene kan tas opp igjen.
Forts. siste side (1)

Lennsmann Lars Sunde ved Enebakk lennsmannskontor serfrem til a fá bedre arbeidsfor hold.

Mi'O I

Ii" o n
utbygging
Enebakk formannskap vedtok mandag
kveld r,dmann Bjorn Haivorsens innstilling om firmaet Arne Oiav Lund AS som
nr. en i første etappe av utbyggingen av ledningsaniegg fra Kvernstuen- Gran. Som nr.
to er AS Veidekke innstilt. Saken skal
endelig avgjøres i kommunestyret førstkommende mandag. Utbyggingen i omrãdet Kvernstuen- Gran vii ffi stor betydning
bade for befolkningen og mulig etablering
av nye arbeidsplasser i Granomrãdet.

Se side 10.
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Rude Irén

4. mars1990 m.v.:
28.febr.(askeonsdag) kl.19.30
Stranden bedehus Faste- gudstj.
vfHelgheim. Nattverd
4. mars K1.11 Enebakk kirrke
Fam.gudstj. v/Helgheim
4.mars kl.1L.. Man kirke
Fam.gudstj. v/øvstegârd.
Onsd.7.marskl. 19.30
Enebakk kirke. Fastegudstj.
v/øvstegârd. Skriftemâl.
Nattverd
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ANDREW DAVIS i,, GENE HACKMAN JOANNA CASSIDY TOMMY LEE JONES THE PACKAGE'

Gratulerer med 14-rsdagen
som var den 26.febr.
Hilsen mamma, pappa
og Kenneth

Kari

Lars-Erik Aarhus

Torsdag 1.3.
Annet arrangement
Søndag 4.3.
Annet arrangement

Kjell Richard

fyller 20 âr den 2. mars
Masse kiemmer og gratulasjoner fra Kristine, Daniel,
mamma, pappa, Anita og gutta
og jentene i gjengen og
selvfølgelig lillesøster Linda

Mange âr i fryd og gammen,
har dere to holdt sammen.
Vi hâper det vii fortsette slik,
forrlig troskap og
vennskap giør rik.
Gratulerer med 20-ârsdagene
Hilsen familiene

Denne uken vii det ikke bli
vist noen kinoforestililinger,.
pa grunn av annet
arrangement pa Samfunnshuset.
Vi vii alikevel fA nevne noen
av filmene som Enebakks
publikum kan se frem til i
tiden fremover.
Som lovet vii vi sette opp
VILLA VILLAVEIEN pa
nytt. Nabokrangelen i
\1iiiaveien fortsetter , denne
gang pa Kanariøyene. Dere
som ikke har anledning til a
se den - den vises torsdag og
søndag.
For dere som iiker spionfiim
med fart og spenning! Gene
Hackman i MANNEN FRA
BERLIN oppfyller alle
kravene til a fA betegnelsen
thriiler/spenningsfiim.
mdiaelj

Ileitante

Katrine

FOX
PENN
lDek&
sean

kommer med en action film
denne gang - BLACK RAIN,
med Michael Douglas i
hovedrollen. To detektiver
fra New York pa oppdrag i
Japan. Sammen med en
japansk politimann dukker de
ned i byens eksotiske underverden. Der kjemper den
japanske yakuza (mafia ) om
makten, og detektivene
bruker de samme metoder
som i New York og far større
og større probiemer, inntil de
irer It tenke japansk...
MICHAEL DOUGLAS

RIIK RAIN
EN RIDLEY SCOTT FILM
FRA PRODUSENTEN AV 'FARLIG BEGJ/CR"

de spesielt to som kommer i
nr fremtid. KJJERE, JEG
KRYMPET BARNA: En
ellevill actionkomedie fra
Disney hvor det sjuler seg et
familiedrama. En genial professor kommer med et uhell
til a krympe sine barn til
millimeterstørrelse.
PKJU1E

mCK MORANIS

gratulerer. med
16-ârs dagen 20. februar
hilsen,
bror, mamma og pappa

Gratulasjonshiisen pa
13-ârsdagen 26.2.
Ira mamma og pappa

Tor Erik BjerregArd

Anne-Marit Strom

Gratulerer,
du fyller 30 âr
tenk hvor fort tiden gâr
Marifa, Marius og Stian

(HONEY, I SHRUNK THE KIDS)

Emilie Hippestad Engen

010 01 KW 00. W

Mord er mord
• ogsá I krig
Fra regissoren av
"DE UBESTIKKELIGE"

OUI-."oI
Fihrrirrusikken ffnaes pa LP/MC Ira CBS.

gratulerer med 36 âis dagen
fra Ella, Kristin og Roger

Vi gratulerer vâre foreldre,

Dagny og Fingar Verket
med 50 ârs bryllupsdag som var
lørdag 24. febr.
Hilsen Solveig, Reidun
og David rn/lam.

Gratulerer med
30-ârsdagen 28.2.
Hilsen Eiisabeth,Marianne,
Kristine og Olav

Reidun Hvidsten
fyller 30 âr 28.februar
Gratulerer
Hilsen familien

KJRE
• JEG KRYMPET•
BARNA

CASUALTIES OF WAR

fyller 1 âr
den 23. februar
Mamma, pappa og begge
besteforeldrene gratulerer
sjarmøren med dagen.

CASUALTIES OF WAR,
elier "De kalte oss helter"
med Michael J. Fox og Sean
Penn. Handlingen foregâr i
Vietnam. Hva gjør krig med
mennesker? Kan den ekstreme livssituasjonen som
soidater i krig befinner seg i,
fA dem til a utføre handlinger
de eilers ikke kunne drømme
om a gjøre. Kan slike
handlinger i sIt fall tillates og forsvares.
Produsenten av "Farlig
begjr", Ridley Scott,

DRØMMEGJENGEN. I
morges var det innesperret pIt
psykiatrisk sykehus. NA er
"Drømmegjengen" løs i New
Yorks gater - faisk anklaget
for mord. Situasjoner som
denne kom aidri opp i
gruppeterapien.
Følg med i denne spalten
"Ukens filmer" - vi vii
presentere filmene fyldigere
etter hvert som de skal viser
pIt Flateby Kino.
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Matt. 6. 16-18
Nâr dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster
mine slik som hykierne; de gar med et fordreid
ansikt for de vii vise folk at de faster-.
Jesus taler her om den private faste. Den angar
bare Gud og den som faster.
Faste betyr a la vre A spise. I bibeisk
sammenheng gjøres dette for oppna andelig
konsentrasjon. Nâr det indre faller til ro kan vi
lettere skille mellom det som er viktig og det som
betyr mindre. I stilihet og tillit skal deres styrke
vre, leser vii Jesaja 30,15.
Nar vi faster skal det ikke bekjentgjøres for alle
og enhver. Var Far som er med oss nar vi er alene,
skal lønne oss. Jesus vii at den som faster skal
oppføre seg normalt og se glad Ut. Gieden i
Herren gjør oss sterkere.

Os

Gubberennet avlyst

Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange innlegg etterbeste skjønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen inA5 ha navn og adresse

Foreldreforeningen for
funksj*onshemmede

Foreidreforeningen har i disse
ti Arene ikke hatt høytideuig
vaig av styre, det er riktig. Men
pA første mote hvert nyAr har
det tydelig vrt sagt:"Hvis
noen andre vii pAta seg vervet
som leder, er det greit. Hvis
ikke, sitter jeg gjerne et Ar til."
Da alle sammen uten unntagelse hadde mere enn nok
med A fungere i sin egen
familie og lite eller intet
overskudd til noe mere, var vi
alle takknemlige over at ToveBritt Henriksen var vilhig til A
pAta seg vervet en Ar til.
Vi vaigte4ieiier -aidri--.sekretr
eller kasserer, men del betød

ikke enevelde. Alle brev som
ble skrevet og sendt ill andre
instanser ble lest opp og
behørlig kommentert, og sva rene pA disse brevene ble opp lest pA neste mote.
Aiie søknader om penger ble
fremlagt for oss medlemmene,
og alle penger som ble bevilget
fikk vi informasjon om.
Likeiedes ble vi ogsâ informert
om hva pengene var gAtt ill, og
hvem av medlemmene som har
fAtt anledning til A benytte seg
av de tilbudene det ble bevilget
penger til.
I iøpet av de ti Arene jeg har
vrt mediem, har fig. skjedd,

Helier ikke i vinter blir det
gubberenn , noe alle skjønner. Dette er andre Aret pA rad
vi mA avlyse. Del er nA fern
Ar siden vi starlet med dise
gubberenna, og vi hadde
planer om at en silk vinterfestdag skuile bli en tradisjon, men dette ser dArlig Ut.
Gubbelag.t vii holde et mote
i september for A velge en n
komitd, eller eventuelt

avslutte hele gubbelaget.
Vi som starta opp er jo butt
fern Ar eldre og ikke er det
butt skigAing de to siste Ara,
men blir det turløp mellorn
Streifinn og Mjter Ungdornsskole starter vi der.
Vi oppfordrer alle til A ta
denne turen hvis det blir noe
snØ i det hele tatt
Gubbekomit&n

som alle medlemmene har hatt
giede av:
-Støttekontaktkurs er butt
organisert.
- Avlastningsiørdager er butt
orgarilsert i en av barnehagene i
Enebakk.
- Kulturaktiviteter(eks. kinobesøk i Oslo) er butt arrangert.
-Ferieaviastning.
-Initiativ til oppstart av
handikapboliger er blitt tatt i
form av ekskusjoner til

S

Med hi/sen fra en som er og
har vrt inedlein i For eldreforeningen for Funk sjonshem,nede i ti tir.

P1aI(atefl..
PA Foreldreforeningens Ars mote ble det ikke 3/4 fiertall for
oppløsning av forernngen og
Landbruks laget
dannelse a' interimstyre.
se ann
)Acdkmskvc1d
Flertallet ar_
hILL
L_1
fire brukr"!O?'Og tre
"imot", av de som var tilstede
Betel
da avsienuiingen ble fbretatL
se ann.
Ukens møter
Det bekiagelige er at alle barna
ikke har to foreidre, dermed er
noen av barna representert ved
Kirkebygden Vel
en stemme mens andre repr Husk Arsmøte
tesenterers ved to. Pr. dags dab
er fordelingen av brukere pA
Flateby Samfunnshus
aviastningsbouigen føigende.:
se ann.
Konsert
- et barn en heug annenhver
mnd.
- et barn en heig pr. mnd.
Pensjonister
- et barn to helger pr. mnd.
se ann.
Teaterkveid
- et barn en dag pr. uke.
HAndballkamper
- et barn tre heiger pr. mnd.
pluss tre dager pr. uke.
i Mjrhau1en
se ann.
Majoriteten av de psyk.
utv.hemmede har ikke tilbud i
avlastningsboligen . Noen har
andre tilbud utenom bouigen,
noen fAr ikke tilbud fordi
kommunen ikke har tilbud
utenom avlastningsbouigen.
Med dette hAper jeg at del er
butt mere balanse i
Foreidreforeningens "regnskap"
nAr det gjelder den ledelse den
har hatt de siste Atte Arene.
Uten entuiasme, offerviije og
ikke minst kunnskap som Tove
Britt Henriksen har vist som
foreningens leder, hadde

Drom ikke lenger! Din nye
kjole finner du blant váre
kiesannonser!!

*

Vilainnbrudd

OLH

ALARMJ

hverken vi eller kommunen
stAtt der vi stAr i dag.
Det medfører ikke riktighet at
noen av medlemmene har
trukket seg Ut av foreningen.
Det er riktig at del er startet et
lokallag av NFPU i Enebakk,
men del er kun en forening for
psyk.utv-hemmede, og dekker
derfor bare et lile omrAde som
det Foreldreforeningen er ment
A dekke her i kommunen.

Aurskog-Høland og Nes for A
se pA og fA informasjon om
allerede eksisterende boliger/arbeidssentra.
-Diverse andre kurser hvor
andre i nrmiijØet er butt
invitert, er blilt gilt.
-Helsestudio.
Alt dette er butt gjort av
Foreidreforeningen ved leder
Tove Britt Henriksen.
Noen av disse tilbudene som
Foreidreforeningen har fAtt i
stand, hadde bAde familien
Henriksen og min familie for
Foreidreforeningen ble startet,
derfor kan man ikke beskylde
Tove Britt Henriksen for A yule
mele sin egen kake.

NA har jeg fuigt med i
skittkastingen som har foregAtt
i aviseni forbindelse med skifte
av leder i Foreidreforeningen
for Funksjonshemmede, og
synes det er pA tide A fA en viss
balanse i de ting som er butt
sagt.
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Nedlegges AEV?

Forslag om et felles E-Verk I Akershus
-Et felles E- verk for Akershus er mâlet.
Med dette ligger det i kortene at dagens
Akershus Energiverk (AEV) nedlegges.
Fylkeskommunen innieder forhandlinger
med E- verkseierne m ed sikte pA a danne et
felles E- verk for Akershus. En utredning
viser at det kan spares 80 millioner kroner
med en ny driftsform.
Halvor Lande Thon
Spesialkonsuient øystein
Seland ved Akershus
Energiverk (AEV) kommer
med disse opplysningene til
Vignett. Seland innrømmer
at det er oppsiktsvekkende
med forsiaget om at AEV i
sin nâvrende form bør nedlegges. Hpet er at flere og
flere elverk vii gâ inn i et felles elverk for Akershus.
Energistyret i Akershus skal
i morgen, torsdag, behandie
saken. En mulig driftsmodell
som diskuteres , er omdannelse av AEV ill et aksjeseiskap. I dag eies AEV av
Akershus fylkeskommune.
Flere modeller
Det er ikke enighet om
hvordan organisenngen bør
vre i fremtiden. Et utvaig
bestâende av 16 personer
har utredet saken, og levert
Et
flere deiinnstiliinger.
fiertail pa 9 representanter
gâr inn for et felles
energiverk i Akershus, inkludert AEV' s oppgaver.
Et mindretali pa tre anbefalte at det ble dannet et energiverk for Asker og Berum
og et for resten av fylket.
Et annet mindretali pa Ire
gikk inn for en konsernløsning, et felles moderseiskap med oppgaver som
AEV har i dag, og med

regionale seiskaper under..
En representant gikk inn for
at dagens struktur beholdes
med en viss sammenslâing.
Sikrere energiforsyning
I dag er det iait 22
eiforsyningsenheter i Akershus. Fordeien(e) for abonnentene vii ikke bli sâ store
pa kort sikt. Man vii i føige
Seland merke lite. Fortsatt
bør forbrukeren vre forbepa noe prisstigning,
redt
men den blir kanskje mindre. Pt lengre sikt vii endr ingene sikre ener gitilgangen
Iii fylket.
Ønsker et E- verk

Mandag denne uken var
det flere møter i AEV i
Ranasfoss om denne saken.
Nâr det gjeider Enebakk
kommune, har kommunen
signaiisert at man ønsker et
E - verk for hele fylket,
aiie
ivaretar
som
funksjonene. Seland sier at
i skrivende stund er saken
ute til høring hos elverksei erne. Andre kommuner
som har sluttet seg Iii
Enebakka syn er Lørenskog,
Ski, Aurskog/-HOland,
Sørum, Fet, Eidsvoll og
Hurdai.

GRATUIASJONSKUPONG
La bygda ta
deli dine
sma° og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Gratulasjonen gjelder:
Navir
Adresse:
Postn r./sted:
Var adresse: Vignett,, Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonene ma vre oss i
hende senest mandag kL 12.00

Det foreligger et forsiag om et felles e-verk for Akershus. Saken vii behandles I energistyret torsdag.

Staten vanskeliggjor Enebakks okonomi
-Grunniaget for Folketrygden har falt
bort, mener ordfører KAre Kjølle
Staten konfiskerer
store summer hvert
fir.
Halvor Lande Thon
Staten "konfiskerer" store
summer, etter KjølIes
mening. I Arene 1988- 1989
og i innevrende âr trekker
Staten inn 8- 9 millioner
krôner âriig. Til sammen
meilom 25- 30 millioner
kroner. Staten bidrar til a
vanskeliggjøre Enebakk
komrnunes økonomi.
Nye oppgaver
- Kommunene ma
stramme inn pA Økonomien.
Det samme burde Staten,
Staten burde vise mAtehoid.
For hvert Regjeringsskifte
blir situasjonen verre. Og
denne saken ser jeg i et annet
perspektiv en det parti politiske. Kommunene har fAtt
flere oppgaver. Blant annet
overtok de driften av
sykhjemme il988ogi 1991
kommer reformen for psyki sk utvikiingshemmede, eller
PU- reformen, sier Kjølie.

Grunnlagetforfolketrygden harfalt bort. Staten bidrar til
vanskeliggjøre koininunens økono,ni, sier ordfører
KjØlle. (Foto: Halvor Lande Thon)
Mer solidaritet
- Enebakk kommune far
et rammetilskudd fra Staten
pA 20 millioner kroner.. Vi
skuiie hatt 20 millioner
kroner til. Det dreier seg om
rettferdighet. Jeg har tatt
opp saken pA mange møter
med Kommunenes Sentralforbund (KS). Jeg savner
mer solidantet. I dag mang-

ler vi spesielt penger i
pleie- og omsorgssektoren,
og vi trenger flere ressurser
til skoiene og til miljø. Jeg
er bare glad for at det var
modige pensjonister som
stod frem i media nylig, sier
KAre Kjølle.

Ignitt

Enebakk forst fremme med miIj oplan
Miljøvernplanen for Enebakk kommune for
perioden 1990-2000 omfatter ikke de helt revoIusjonerende tiltakene. Tiltak mot forurensning og overgjødsling av vassdrag og
drikkevannskilder og problemer i forbindelse
med avfall og renovasjon er gjennomgangstemaer i planen. Det vii koste rundt 40
millioner kroner a iøse de miljøproblemene
Enebakk har i dag, og det er uvisst om
pianene av økonomiske grunner lar seg
gjennomføre i gitte tiärs-periode.
Lisbeth Wille
Førstekonsuient Kari
Elisabeth Morbeck opplyser
at dette er den første miljøplanen fylkets plansjef far
forelagt til behandling, og
faktisk er en av de første her
til lands.
Arbeidsgruppen for utarbeidelse av planen ble nedsatt høsten 1988 og har
foruten lederen Kari Elisabeth Morbeck bestâtt av
Roar Paulsrud, Asmund Jahr,
Per Sandvik, Jon Digranes
og Torgeir Landvik.
Planen vii bli presentert pa
et folkemøtet pa herredshuset
den 26. mars og deretter har
enebakkingene en frist pa seg
til 30 april for a utale seg om
planen.
Särbare vannr essurser
Den økte vannforurensingen vii bli en av
prioriterings sakene i de
nrmeste arene. Rapporten
papeker at innsjøene i
Enebakk har relativ liten
vanngjennomstrømning og er
sâledes sârbare for forurensning og overgjødsling fra
husholdninger og jordbruket.
Den økte forurensningen av
vannressursene i Enebakk er
et resultat av økt boligbygging de siste 20-30 Ara,
ulovlig kloakkutslipp, og
forurensninger fra jordbruket. Langenvassdraget
har en betydelig forekomst
av alger, mens bade Binnings
-vann, Vâg og Mjr lider av
overgjødsling.
Hovedutforingen de
nrmeste ârene vii vre a ia
kontroli med utslipp fra
boliger og hytter som ikke er
tilknyttet renseanlegg og
samtidig forbedre efekten
pa eksisterende renseanlegg.
Landbruket har priontert
planlegging med sikte pa økt
rensing fra jordbruket. Her
gjelder det først og fremst a
redusere avrenning fra dyrket
mark. Innen 1995 skal alle
gârdbrukere i Enebakk ha
lagt planer for investering i
redusert forurensning.
Lekasjer
Del fremkommer ikke av

planen ansvarsforholdet nar
det gjelder vannforsyningen i
bygda, men arbeidsgruppen
har fremmet forsiag om
utbedring av bl.a. ledningsnettet til Kirkebygden og
Ytre Flateby vannverk hvor
det er lekasjer pa Ca. 50
prosent. Malet er A redusere
disse for dermed a redusere
behovet for vannbehandling.
Nar det gjelder avløp vii
man pA Flateby utbedre eksisterende ledninger. I Kirkebygden vii hovedledningen
pA strekningen Herredshusetrenseanlegget skiftes Ut.
Man vii bygge Ut hovedkloakk i Ekebergdalen, mens
man i Ytre ma bvgge Ut Moakkanlegget til A Ile stØrre
utslipp. Del vii ogsA bli
nødvendig med en utbyggrng
av kloakkledningen pa
strekningen fra Kvernstuen
til Raken og videre til Gran.
Avfall og renovasjon
I fremtiden vii man ta
sikte pa a kunne hAndtere
avfall pa den minst miljøfarlige maten. Hvordan
kommunen velger A lose
dette yil avhenge av om
Enebakk blir med i den plan lagte interkommunale avfallsordningen for Romerike
eller om man selv tar hAnd
om søppel fra egne innbyggere. Den sistnevnte
løsningen bidrar til a øke
behovet for ny fyllplass i
Enebakk. Thorud har en
antatt kapasitet fram til Ar
1992-93, hvis man ikke
finner frem til Iøsninger for
økt resirkulering. Arbeidsgruppen papeker videre
nødvendigheten av regelmessige papirinnsamlinger i
kommunen. Av tiltak som
skal iverksettes kan nevnes
utvidelse av tvungen
renovasjon til a omfatte et
eget mottak-system, samt
innføring av hytterenovasjon.
Miljøkere i skolen
Miijøpianen har til sist liiegnet miljø1re i grunnskolen et eget kapittel. -Miljøire har en naturlig del i flere mønsterplaners fagplaner,
heter det i planen. Arbeids-

(Foto: Lisbeth Wille)

Bak Va9 -vanns idylliske fasade skjuler det seg forurensning i form av
pvergjødsllng. Vág er en prioriteringssak i den nye m/øvernpIanen.
gruppa tremmer dertor
forslag om et undervisningsopplegg i Enebakkskolene. Del skal opprettes
veiledertjeneste pA kom-

munalt plan, skolene skal
styrkes utstyrsmessig og
samtlige av lrerne skal gis
etterutdanning i form av to
dagers seminarer i tids-

rommel 1190-92. Del trem kommer ikke av planen
hvordan man skal finansiere
denne undervisningen.

Oremerkede midler til
eldreomsorgen
-- Del pagaende eldreopprøret kommer ikke som noen
overraskelse. Norges Husmorforbund har i en Arrekke
papekt rettsløsheten som
gjelder de svake gruppene i
vArt samfunn. Øremerkede
midler til omsorgslønn for
tyngende pleie og omsorg i
hjemmet har vtert en av
Husmorforbundets kampsaker i mange Ar. Politikerne
har imidlertid gang pA gang
vendt tommelen ned for dette
kravet. At SV nA gAr ut med
samme krav, hilses derfor
med glede og tifredshet, sier
forbundsleder
Ingunn
Birkeland i Norges husmor forbund. --Siik som situasjonen er i dag, mener
Norges Husmorforbund at
det er nødvendig med
Øremerkede midler til den
totale eldreomsorg, bAde til
drift av sykehjem og eldresenter, avlastningstilbud,
hjelpeordningene
for
hjemmet og omsorgslønn for
de som i dag har tyngende
pleie og pass i hjemmet.
I dag utføres det flere
arsverk i den private
hjemmebaserte omsorg enn i
den offentlige hjemmebaserte ordningen som f.eks
hjemmehjeip og hjemmesykepieie tilsammen.-- Del er
en kjensgjerning at de
offentlige hjelpeordningene

bare er et supplement til det
arbeidet som utføres av
enkeitmennesker i sine egne
hjem. Alle tiltak er imidlertid
helt nødvendige. understreker Ingunn Birkeland, som
ogsA viser til at Norge ligger
dArlig an nAr det gjelder
antail sykehjemsplasser
sammenlignet med andre
skandinaviske land.
Norges Husmorforbund
støtter de initiativ som er tatt
fra mange kanter av landet
som protest mot behandling
av de eidre.
-- De eldre er i dag gjenstand
for en urovekkende forskjellsbehandling, avhengig av
hvilken kommune de bor i.
En tidligere undersøkelse
gjort av fylkesmannen i
More og Romsdai viste at
f.eks. en skremmende stor
forskjell pa egenbetalingssatsens: Gjennomsnittsprisen
lA pA fra kr. 15,- pr. time til
kr. 90,- pr. time. Av 38
kommuner hadde 23 en elier
annen form for "omsorgsiønn". Bare to av disse hadde
dette plassert i heisebudsettet. En undersøkeise
gjort av Norges Husmorforbund blant kommunene pA
SØre Sunnmøre viste bl.a. at
inntektgrensen for minstesatsene varierte fra 31000
kroner til 62 000 kroner og at
bare en kommune hadde

innføri omsorgslønn slik
Stortinget har vedtatt. For A
skaffe oversiki over fyikenes
satser, ordninger og tilbud vii
Norges Husmorforbund nA
be alle landets fyikesmenn
utarbeide fyikesvise oversikter over komunenes tilbud
over ulike hjeipetiltak.
--Dette vii vre et verdifuilt
arbeidsredskap for bAde A
kiariegge forskjellbehandling
og bringe pA det rene om
ioven om helsetjenesten i
kommunene etterføiges. Hvis
opplysningene fra denne
oversikten viser at loven
brytes, vii Norges Husmorforbund vurdere sterkere
virkemideier for A fA bukt
med en eventuell rettslØshet.
Ikke minst føler mange av
vAre medlemmer den
sviktende eldreppoiitikken pA
kroppen dag og natt, Ar Ut og
Ar inn. Grensen er ikke bare
nAdd, den er passert for
arevis siden. Dc eneste som
ikke har sett grensemerkene
er politikerne, sier Ingunn
Birkeland i Norges Husmorforbund.

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen

air
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Enebakk kommune kan spare 1/2
million pa' Enok

I forbifarten
-Hva forbinder du med
energiøkonomisering?

Enebakk kommune har et sparepotensiale pa om lag en halv million kroner ved
en effektiv energiøkonomisering. Dette
gjelder ved et gjennomsnittsforbruk i ialt
11 bygg. Gjennomsnittsforbruket i disse
byggene er beregnet til 5, 000 000 KwH.
Halvor Lande Thon
Inspektør Hans Jakob
Brevig ved Enebakk
Energiverk
har energi..
økonomisering i kommunale
bygg som spesialomrâde..
Energiøkonomisering i
kommunale bygg kan altsâ
Iønne seg. Gjennomsnittlig
sparepotensiale i energi for
tre kommunale bygg har
Brevig beregnet til 31
prosent. Dc tre kommunale
byggene som ble plukket Ut
er Herredshuset, Enebakk
Ungdomsskole og
Ytre
Enebakk Skole.
I tillegg til de tre nevnte
byggene er ogsâ Mjerhallen
nylig butt med i EN0Kprosjektet i Enebakk. Brevig
sier at Mjrhalien kom inn i
bildet cirka 1. desember
ifjor.. Arsaken er at varmtvannsberederen hadde
begynt a lekke. Det var fare
for overledning og kortslutning i Mjrhallen.
Minnforbruket i hallen kostet
kommunen 13 000 kroner
ârlig i vannavgift. I
Mjrhallen er det følgende
konkrete forsiag til forbedringer: Utskifting av
dusjarmaturet. Planer om a.
sette inn en elektrokjele
som skal gâ pa tilfeldig kraft
vii ogsä virke energiøkonomiserende. Elektrokjelen skal ta 60 prosent av
effektbehovene. Nâr den
ikke dekker behovet,
starter oljefyren. Oljefyringen blir et supplement.
For fâ dager siden var det
anbudsapning i forbindelse
med ENØK i MjrhalIen.
I begynneisen gikk arbeidet
med energiøkonomisering
tregt. Brevig forteller at
politikerne hadde endel
motforstillinger den gang.
Arbeidet
med
energiøkonomisering er
kommet
lengst
i
Herredshuset.. Blant annet
ble ventilasjonsanlegget til
kommunestyresalen bygget
om. Arbeidetrbeidet med
energiøkonomisering
begynte sa langt tilbake
som i 1982,. Den 25. mars
1983 gjorde kommunen vedtak om at de tre ovennevnte
kommunale bygg skal prionteres.

Ved Mjrhal1en regner
Brevig a kunne spare 42 000
kroner pr. âr ved energiøkonomisering. Hva herredshuset angâr, er beregningen pa 69 000 kroner pr.
ar. När det gjelder Enebakk
Ungdomsskole har ikke
Brevig konkrete tall , men
han har beregnet en bespareise pa utførte tiltak pa 300
000 KWH. Arsforbruket
pa strøm ved Enebakk
Ungdoms-skole ligger pa 98
000 kroner under det
budsjetterte, forteller Brevig.
Alle kommunale bygg er
med i
et enerioppfølgingsprosjekt. Hvis man
ikke ha
r energikontroil, sâ
øker forbruket bare av den
grunn mellom 5- 15
prosent. Brevig forteller at
han far vaktmestrene ved
skolene i kommunen til a
lese av strømforbruket hver
uke. Dette er med pa a
bevisstgjøre folk om
strømforbruket
Nâr det gjelder konkrete
tiltak for energiøkonomisering i offentlige bygg,
nevner Brevig blant annet
dette:
Ventilasjon/ luftdelen
har stor betydning. Isolering
har ogsâ mye a Si, spesielt
for tak/ loft. Vannforbruket
kan ogsâ gjøres noe med.
For eksempei ma dusjene
skiftes Ut. Systematisk vedlikehold av ventilasjon/
varme og fyrkjele er ogsa
viktig.
Forøvrig er det ogsa bli tt opprettet et eget administrativt EN0K- utvalg. Utvalget ble oppnevnt i mai
/juni i fjor. Det bestar av
radmann Bjorn Halvorsen,
teknisk sjef Torgils Opedal,
elverksjef Jan Fioberghagen
og Hans Jakob Brevig ved
Enebakk Energiverk som
sekretr. Brevig sier at noe
som er generelt ved energi
økonomisering er at det er
viktig a unngâ store temperatursvingninger. Jo større
temperaturforskjell det er
inne og ute, Jo stØrre
varmetap blir det. En god
regel er a reguuere tempe raturen inne i forhold til
temperaturen ute. Nar det
gjelder tiuførsel av frisk luft,

Leif T. Gransjøen,
Ytre Enebakk
-Vi mA passe pA det - akkurat som miijøvem er viktig.
Det er viktig a spare der man
kan, og A fA bedre styring pA
forbruket.

Hans Jakob Brevig i Enebakk Energiverk foran
Mfterhallen som er det siste i Eneøksammenheng
i EnebakJc Kommune. (Foto Halvor Lande Thon)
bør den ha en temperatur pa
meilom 17- 19 grader. Et
0
lite energisparende tiltak vii
sikkert mange mene. men
det finnes ogsâ faktisk noe
som heter energisparende
lamper. Det er ikke mye som
spares, men alt hjelper,
fremholder Brevig. Man kan
spare 200 kroner pr. innstal lert KW.
til A markedsføre forretNoe som ogsa kan bidra
ningen din, laget ditt eller
til energisparing i kommuna foreningen din. Du nar
Ic bygg, spesielt skolene, er i
samtlige enebakkinger med
følge Brevig at skolene mer
ditt "budskap' ved A
bevisst planlegger sine timer.
annonsere i storavisa den 14.
mars som har heldistnbusjon
i Enebakk.
Vi hjelper deg gjerne, sA ta
kontakt med oss innen 8.
mars.
-Solveig og Ella
- Jeg er fornøyd
annonsekonsulenter

Na har du
sjansen!

Tormod FlØter,
Kirkebygda
- Jeg vet ikke noe om
energiøkonomisering. Jeg
tenker ikke akkurat pA
sparing av strøm.

Kjølle positiv til EnØk

med energiokonomiseringen i Enebakk
kommune sA langt,
spesielt i herredshuset.
Ordfører Kâre Kjøiie sier
at Enebakk kommune har
jobbet med energiøkonmisering siden forrige vaigperiode. Kommunen har
ogsa opprettet en egen
EN0K-komite.En egen stilling for ENØK og vedlikehoids ingeniørarbeide er
opprettet. Alt vedlikehold for
kommunale bygg ble fra 1.
januar 1990 samlet i teknisk
etat. At vedlikehold samies
pa et sted, ma ogsâ vre et
rasjoneit tiltak. Herredshuset
er etter ordførerens mening
ikke alt for bra vedlikehoidt.

Sissel Bjerkely,
Flateby
- Jeg sparer energi sA godt
jeg kan. Har fAtt et spørresjema i posten fra energiverket, det gjelder for folk
som bor i hus som er over
tjue Ar.

En grei mate
for kjop og saig

OPIG

En ANNONSE
kan gi mange svar!

Studer
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Stor Enok-gevinst for pri*vatboliger
65 prosent av energiforbruket I Akershus
blir brukt I boliger. Privatboliger I Enebakk
kan gi et stort sparepotensiale ved a gjennomføre enøk tiltak, men hittil har bare 15-20
eneboliger I kommunen gjennomført enøk
analyser.
Lisbeth Wille
Enøk er Akershus Energiverks program for a spare
energi i Akershus. Kundene
tilbys rimlige lan for a isolere
husene sine bedre, samtidig
som det danner et billigere
alternativ til utbyggingen av
fly kraft.
Det er Ca. 2800 boliger i
Enebakk, hvorav 800 er
bygget for 1960. For disse er
det en betydelig enøkgevinst a hente. I følge en
undersøkelse Oslo Lysverker
har gjort pa sparepotensialet
ved tilsvarende boliger i
Oslo, viste det seg at man
kunne spare opptil 50 prosent
pa strømregningen ved a
gjennomføre enøk-tiltak.
Hvor mye du sparer
avhenger i stor grad av
hvilke tiltak du gjennomfører
i boligen din. Enkle tiltak
som innstalasjon av sparedusjer og tetting av vinduer gir stor besparelse i
forhold til prisen. Et mer
omfattende prosjekt som
innsprøyting av mineralull i
vegger, eller isolasjon av loft
kan du finansiere ved hjelp
av lan med subsidiert rente
fra Akershus Energiverk.
Enebakk og Akershus energiverk bistâr med gratis râd og
hjelp, mens en analyse av
boligen din vii koste deg en
hundrelapp.
Under en boliganalyse far
du forsiag om fornuftige
energisparende tiltak og pa
grunnlag av dette gis det lan
Iii 10 prosent rente med en
nedbetalingstid over 10 âr..
Kraftfattig fylke
Akershus er et kraftfattig
fyike og store deler av
strØmmen ma kjøpes dyrt fra
Staten. Boligkonsulent Frits
Wahistrøm i Akershus
Energiverk opplyser om at
det vil satses sterkere pa
enøk i boliger.
--Akershus er et typisk
bofylk, sier Wahlstrøm. -- De
fleste som bor i Akershus
pendler til Oslo for a jobbe.
Det meste av energiforbruket
i fylket blir derfor brukt i
boliger. --Det handler om de
menge bekker smâ, fortsetter
Vaistrøm, --det er mye billigere a spare en kwt strøm en
produsere en ny.
Inspektør Hans Jacob
Brevig i Enebakk Energiverk
opplyser at hver kwt vi kan

spare ved hjelp av enøk
koster 1 krone, mens hver
kwt vi bygger Ut koster 3
kroner.
Ved A satse pa enøk tiltak
vii enkeithusstandene bidra
til a hindre dyre utbygginger
og derved økte strømregninger.
Miljøvennlig
Strom, i tillegg til fornybar
energi som sol, bølger og
vind, er det mest miijøvennlige alternativet til olje
og parafin. Uteluften i dag er
sterkt forurenset pA grunn av
fyring. Voksende energiproduksjon og forbruk er en
av de største mijøtrusslene i
vAr tid.
-- NAr bør folk henvende se
til en enøkkonsuient Brevig.
--Hvis man bruker mer enn
90 kroner pr. m2 strøm i Aret
PA et hus som er bygget i 50
Ara, sa er det mye A hente ved
A gjennomføre enøktiltak. -NAr det gjelder hus som er
bygget pa 60-70 taiiet, skal
du ikke bruke mer enn 70
kroner pr. m2 for du bør vurdere enøk pA boligen, sier
Brevig.
-- Er det interesse for enøk i
Enebakk?
--Det er ganske stor interesse
for enØk etter at vi har sent Ut
strømregninga, ler Brevig,
men det er vanskelig for oss
A overbevise folk om at vi
virkelig er interesserte i at de
skal spare penger. Hittil i th
har vi foretatt Ca. 15
boliganalyser. Av disse er det
fern som har fAtt tiisagn pA
iAn mens en bolig er ferdig.
-- Hvor stoP sparepotensiale
er det pA enkeltboiiger?
--ByggeAret pA huset har en
del a si. Boliger som er
bygget like for elier etter
krigen har et relativt høyt
sparepotensiale. Vi har et
eksempei pA en bolig fra
1952 hvor strømregninga ble
redusert med 45% etter
enøkarbeide pA huset. Jeg vil
anta at det gjennomsnitiige
sparepotensialet pA eneboliger ligger pa ca. 30-35
prosent.
Enkle tiltak
-- Det finnes en del enkle tiltak folk kan utføre pA
boligen sin uten at det koster

for mye. Man kan blant
anne! Sette inne en sparedusj
som gir 9 liter vann pr.
minutt i motsetning til
normait 18 liter vann pr.
minutt, forteller Brevig. -Vanligvis gar halvparten av
varmtvannsforbruket med til
dusjing, og dersom man
regner med at man bruker Ca.
6-8000 kwt pa a varme opp
vann, vii man med en sparedusj, spare 2000kwt, elier
900 kroner i Aret, opplyser
Brevig.
En sparedusj koster
dessuten ikke mer enn en
hundreiapp.
Av andre enkie tiltak du kan
gjøre er a isolere loft. 10 cm
isolasjon koster 26 kroner pr.
m2 hvis du gjør jobben selv.
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Utbygging av vann og kloakknett av
stor betydning i Gran
Et prosjekt av stor betydning for Enebakk
kommune. I alt er det kostnader pa om lag
20 millioner kroner i forbindelse med utbygging av vann- og kloakknett mellom GranKvernstuen. Prosjektet har stor betydning
for fremtidig n&ringsutvikling pa Granomrädet, og dermed muligheter for flere nye
arbeidsplasser i Enebakk.
Halvor Lande Thon
I tillegg er del planer om
rehabiltering av Ytre
Enebakk Renseanlegg som
vii fA stor betydning for
omrAdet. Rehabiltering av
del gamle ledningsanlegget i
VAglia har ogsA stor
betydning. Teknisk sjef
Torgils Opedal i Enebakk
kommune sier til Vignett
at prosjektene iAnefinansieres fra Kommunalbanken
og tilskudd fra Miljøvern departementet pA cirka 4,3
millioner kroner. I tillegg til
disse prosjektene arbeider
Vegkontoret i Akershus med
utbedre Riksvei 155.
Arsaken til veiutbednngen
er en forsterkingsplan av
akseltrykket.
Prosjektet med ledningsan legg Gran- Kvernstuen skal
gA i fire etapper. Første
etappe blir fra Kvernstubekken til Bakken gArd. I

den delen er aiierede anbudsinnbydeise gjort, og
firmaet Arne Oiav Lund A/S
.er innstiit som nr.en.
Behandiingen av dette
anbudet oppe i formannskapet mandag kveld. I tillegg til ovennevnte pro sjekter, er del ogsA planer om
en gang- og sykkeivei pA
strekningen Kvernstubekken- Tangenveien. NAr del
gjeider videre fremdriftsplan,
antyder Opedal at tredje
etappe meliom Harehøgda
og Gran kan pAbegynnes først, av praktiske grunner.
Andre etappe i utbygging av
vann og kioakk er meilom
Bakken gArd- Harehøgda.
Fjerde og siste etappe
omfatter etablering av nytt
høydebasseng øst for Harehøgda. Det er viktig for A fA
til tilstrekkeiig vannforsyning i GranomrAdet.

(Foto: Halvor Lande Thon)
Bassenget er planlagt til
1300 kubikkmeter
Ferdig i 1991
PA spørsmAl om nAr Opedal
tror GranomrAdet kan bli
kiart til mer industrietablering, antyder han at del
bør vere ferdig i løpet av
1991. NAr del gjelder selve
GranomrAdet, er del flere

Antall brukere av den hJemmebaserte omsorg pr. februar
Hjemmesykepleien er den
del av den hjemmebaserte
omsorgen som pAgangen har
steget sterkest. Dette kommer av og vii komme av at
antail eidre-eldre har steget
og kommer til A stige betrakteiig.
Pr. 8. februar 1990, var del
82 brukere av hjemmesykepleien, hvorav 9 stykker
mA ha hjelp 2-3 ganger pr.
dag. Tii disse 9 mA en vre 2
stykker for A kiare pieien. Tii
A betjene denne gruppen er
del ansatt 6 stykker, hvorav
den ene ogsA har administrasjon. Med andre ord er del
Ca. 5 stykker igjen til A forstA
den egentlige pleie. I tillegg
mA en ogsA se pA at dette er
turnus arbeid som dekker
døgnet fra kI. 8:00 til 22:00
bAde yrkesdager og i helger.
Sagt i kiare ord er del svrt

sjeident at man er mer enn 2
pleiere pr. dag og 1 pleier pA
kveld og i heiger. PA grunnlag av den dArlige sykepleierbemanningen mA ofte hjelrene
pepleiere
utføre
sykepleieroppgaver som blir
utført pA sykepleiers ansvar.
Dette er en meget uheldig
situasjon. Hvert besøk hos
brukere av hjemmesykepleie
ta minst 1 time og 15 mm.
Det reeile behov for
sykepleiere er pA minst 4
stykker, hvorav en som spes.
spi. i psykiatri da vi ikke kiarer A gi denne gruppen del
tilbud og behov som den har.
NAr del gjelder hjemmehjeip er del pr. dags dato 4
stiiiingshjemler. Disse skal
betjene 97 brukere hvor liver
trenger i snitt 3.5 timer pr.
uke, elier tilsammen 340
timer pr, uke. VAre 4 ansatte

jobber i 150 timer pr. uke og
del udekkede behov er 190
timer pr. uke, eller 5 stillinger.
NAr del gjelder situasjonen
for den ambuierende vaktmester er denne heller ikke
pA noen mAte lysere. Vi har
pr. dags dato 1 hel stilling pA
budsjettet og som vi iønner
etter. Men desvene kan vi
ikke benytte mere enn 80 %
av denne stillingen for de
resterende 20% tilsvarende
en dag pr. uke er disponert
bort i Ira avdeiigen til Ytre
Ti!
Enebakk Barnehave.
dennne tjenesten er del pr.
8.februar 1990 brukere hvorav hvert besøk tar ca. 1
time. Behovet for nye
stiilinger vil vre ca. 1
stilling for A tilfredtille
dagens behov.

som har eierinteresser.
Enebakk kommune er en av
de som har eiendom pA
Gran, og iføige Opedal
arbeider kommunen allerede
med en areaianalyse for
omrAdet som tilhører
kommunen. Denne analysen
skal vre ferdig innen
utgangen av februar, forteller Opedal.

lgnttt
Krav om
opprusting
av RV 120
ved Mjar
Den store nedbørsmengden
i mAnedskiftet januar-februar
i Ar forte som kjent til at
riksvei 120 ved Mjr ble
stengt. Dette medførte store
ulemper bAde for trafikkantene pA Rv 120 og
kommunens innbyggere.
I føige teknisk styre er del
en kjennsgjerning at grunnforholdene pA stedet er megel
dArlige og at vegbanen
sansynhigvis ogsA har sunket
etter anleggelse. PA enkelte
steder ligger gang og sykkeiveien lavere enn riksveien og
del er i fØrste rekke denne
som blir ubrukelig ved høy
vannstand i Mjr.
Del meides videre om at
en opprustnig av den aktuelle
strekningen sA absoiutt er
pAkrevet for Enebakk og at
finansieringen av en siik opp rustning mA kunne gjennomføres med de midler som
hvert Ar settes av til vedlikehold.
Teknisk styre fremrner nA
krav om at Vegkontoret snarest mA iverksette nødvendig
opprustning av Riksvei 120
med gangvegsystem ved
Mjr Ungdomsskole/Bjerke
Bruk.
Saken er oversendt
formannskapet for videre
behandiing.

RUN
Fredag 2. mars
Lordag 3. mars

S I( 0 S:
i

Plukk selv
fra
rester av
damesko, herresko,
dame- og barnestovietter,
barnesko og andre varer fra salget

3 PAR FOR
Ii)

loom_

• SI
JL acz7-amcL

I

Flatebysenteret, 1911 Flateby. TH. 09/92 83 74
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drommenes plan

Maier og poet Lars Roger Fumes. Alesuder av
opprinnelse og bosatt I Enebakk. Lordag ãpner
han sin utstiliing i Galleri Varden pa Jeløya.
Landskapsbilder fra Spania, Hellas, Vestlandet
og Enebakk, gjøgiere, musikanter, kvinner og
barn vii prege utstillingen som varer i tre uker
fremover.
Lisbeth Wile
Gallen Varden, er som Lars
Furies velger a betegne det,
et seriøst galleri. Galleriet
har bl.a. hatt ustillinger av
Kai Fjell og Lars Funes
utstillingen etterfølges av
navn som Torstein Rittun og
Petter Tale.
Lars Fumes har stilt Ut jevnt
siden 1974, da han hadde sin
debututstilling i Berlin. Sin
utdannelse har han fra
kunstakademier, henholdsvis
i Berlin, Paris og Oslo.
Fumes har hatt 25 separatutstillinger og et titalls
kollektivutstillinger.
Lars Fumes har gitt Ut Ire
diktsamlinger og fikk
rosende omtaler for sin
debutsamling Jeg har ikke
myrdet engelen mm".
-- Jeg bruker den bevisste og
ubevisste drØmmen som
faktor i bildene mine, sier
Fumes. Hans bilder uttrykker en surrealistisk, drØmmeaktig stemning. -- Man mA
fA kontakt med underbevi sstheten for A kunne male fri est mulig, legger Fumes til.
Bildene er lyse, i delikate
pasteller. og utstrAler en
optimistisk grunntone.
-- Det kommer av filosofien
bak et bilde, sier Fumes,-tilskuerne skal kunne se pA
bildet og fâ et godt inntrykk
og hente glede fra en slags
meditativ styrke de gir.
Og folk har kontaktet ham
og fortalt at de føler nettopp
dette.-- Da føler jeg at jeg
har opnadd mye av mm
hensikt, smiler Fumes.
Fumes har ikke alitid malt i
en like optimistisk tone. -Karakteristisk for de bildene
jeg malte tidligere var at de
var grublede og dystre. mers
de i dag er lysere og glàdere.
-- Min livssituasjon har endret seg. Tidligere var det har dt. Etterhvert fikk jeg god
respons. At jeg stiftet familie
og fikk barn har ogsA hjuipet
til styrke min livssituasjon.
-- Jeg tror grunnsynet har
forandret seg og jeg ser mer
posititvt pA tilvrelsen, sier
Fumes.
--Jeg satser pa det etiske og

a

estetiske, det som er høyverdig vakkert og som gir ro i
sinnet. Det er viktig i tider
som idag. Alle vet at verden
er hard og brutal, forteller
Fumes.
Lars Fumes har vrt bosatt
i Enebakk siden 1987 og en
del av landskapsmotivene i
utstillingen er hentet herfra.
--Enebakk er utrolig
vakkert, sier Fumes, --jeg
gir ofte turer i naturen her
og henter inspirasjon. --Heist
skulle jeg hatt en fjord og et
fjell her sA yule det vrt
hundre prosent, smiler
kunstneren med et snev
lengsel mot Vestlandet.
Lars Fumes er ogsA svrt
opptatt av musikk.--Jeg er
glad i musikk og forsøker A
formidle en slags fargemusikk i bildene. I enkelte
tilfeller har han ogsâ malt
inn noter i lerretet.
Gjøgleren, hva formidler
han?
--Gjøgleren er et slags
symbol pa kunstnerrollen.
En kunstner i dag er en slags
gjøgler med eller mot din
vilje. Gjøgleren sier
sannheten pA en humoristisk
mAte og jeg bruker humor
som et slags vApen, eller

as'

(Foto: Lisbeth Wille)
virkemiddel i bildene mine.
Gjøgleren blir et talerør for
det drømmeaktige, det humoristiske. Hen er glad A se
pA. Han sier noe vesentlig og
samtidig pa en Iitt aneriedes
mAte.
-- Du kan male med angsten
og depresjonen i deg og
likevel peke pA det positive,
sier Fumes.
--Det jeg ønsker A si med
mine landskpsbilder er at vi
har en natur som vi mA fa
øynene opp for. --Vi gjør
forbryteise mot naturen,
bade naturen rundt oss og
den menneskelige natur. -Forbrytelser mot den
menneskelige natur gjør vi
ved A ikke tillate drømme og
følelsesdelen i dagens
samfunn, som blir mer og
mer logisk, kaldt og
databasemt. --Et helt menneske har kontakt med sine

Kunstneren Lars Roger Fumes med bildet Kjerllgheten til de to ferskener som
blir a finne pa utstillingen pa Galleri Varden som ápner den 3. mars.
understrømmer, sier Fumes.
-- Selv om bildene er glade
og muntre, hAperjeg det sier
oss noe vesentlig om det A
vere kunstner og om
menneksket. Jeg hAper at nAr

Ankomst musjkken og
drømmenes havn,
signert Lars Fumes
88/90. --Jeg er opptatt
av musikk og prøver a
form idle en slags farvemusikk j bildene mine,
sier Fumes.
(Foto: Lisbeth Wile)

folk ser denné utstillingen
at de gAr inn i det drømmeaktige i bildene og at de ser

alvomet til tross for at
grunntonen er optimistisk,
sier kunstneren Lams Fumes.
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Reisebrev fra
Denforste
Storbritannia hestehoven
Et mote med NordWand, terroristenes
hjemland

Allerede ombord pa ferga
mellom Scotland og Nord
irland begynte spekulasjonene. Alle medpassasjerer var potensielle terrorister!
Snakket rart gjorde de ogsâ!
Men det ble en fredelig
fergetur.
Jeg kom velberget fram til
tross for noe høy sjø pa
grunn av kraftig vind, mend
den tidligere fortrte
skotske pizzaen pa plass i
magen. Et besøk pa toalettet
like for vi var framme, beviste at ikke alle de andre fikk
med seg maten iland.
Klokka var 23:00 engeisk
lid da jeg salle hjulene pa
Irsk jord. Jeg skulle kjøre en
times lid til Lurgan, til mitt
første overnattings-sted.
I stedet for a lytte pa lokale
radiostasjoner med nye
meldinger om politi som var
skutt ned, bombetrusselen
mot et parkeringshus dagen
for o.l., skrudde jeg over pa
P1, pa mellombølgen.
Med min tidligere kollega
fra Stranden skole Bjørg
Gaathaug, som nattvert, ble
jeg derfor loset inn i landet
med sommerlette melodier
og hjernlengsel!
Tankene fantaserte likevel
fntt i mØrket. Alle biler som
kom raskt innpA meg bakfra, eller inn fra sidevegger
var for meg nye skremsler. I
et kryss kjørte jeg feil, og
oppdaget plutselig en
mengde oransje lys foran
meg pa vegen. Trafikkskilter
fortalte at jeg var kommet
inn i en sone for kjøretøy
kontroll. Belfast internasjonale flyplass lâ rett
forut! Skulle jeg snu, eller
bare kjøre rett fra for sA a
spørre om vegen til Lurgan?
Det ville kanskje virke pâfallede om jeg snudde? Men
skitt au, jeg snudde raskt og
kjørte tilbake mot det krysset
jeg kom Ira. I speilet sâ jeg
to bil-lys bli tent, og tenkte at
nâ kommer de etter meg for
A sjekke! men alter en gang
var det min fantasi som laget
nye terrorister.
Mitt vertskap var oppe enda
da jeg kom, og tok imot meg
med en kopp te og noen
loffskiver med syltetøy.
Dagen etter dro vi inn til
Belfast, byen med de mange
med
bombeeksplosjoner,
ødelagte hus og biler, slik
norsk fjernsyn har fortalt oss.
Men var den sâ spesiell?
Jeg sâ ikke mange ødelagte
hus, men en noksâ

alminnelig travel handleby
med handleboder pa fortautradisjonelle
ene,
butikkvinduer, vegarbeide
her og der og fuilt av folk
som hastet til og fra.
Det som var spesielt var en
pansret grâ
n
Q.g ànne
Landrover, som jeg husket
fra TV, med bevpnede
soldaler inni. Det var en vegborn ved innkjøringen til det
indre sentrum. Alle biler som
skulle forbi fikk en rask
rutinekontroll av ubevepnede
uniformerte vakter.
da jeg skulle gp inn i
gangen utafor kontoret til
Irsk KFUM, ble jeg stanset

av en eldre herre som lurte
pa hvor jeg skulle. Han
fortalte hvor kontoret lâ
oppe i huset, tittet nedi veska
mi og sente meg sâ opp. Det
stor
var
ingen
sikkerhetskontroll, men bare
alminnelig forsiktighet. De
kunne jo ikke risikere at
noen fremmede la igjen cv.
bombe i koridorene!
Mange foretninger hadde
en tilsvarende enkel kontroll
ved dørene.
Dagen for kom det bombetrussel mot parkeringshuset i
nabogârden, da hadde de fâtt
beskjed om a forlate
bygningen inntil politiet
hadde hadde kontroleert
Min
kjøretøyene der.
kontaktperson matte reise
hjern uten bilen, men fikk
den Ut dagen etter, uskadd.
Glad var den.
Jeg lurte pa hvordan de
kunne slappe av oppi dette?
Jeg ble fortalt at de "sâ" ikke
politiet og soldatene og
tenkte ikke noe videre over
at det var noe mere spesielt
her enn andre steder.
Statistisk er det farligere a
gâ i trafikken cnn a tro en
terrorhandling skal ramme
en!!
Terroristene ønsker a spre
frykt og usikkerhet for pa
den maten a lamme
dagliglivet i Nord Irland.
Deres mal er en frigjøring
fra Storbritanina og en
med
sammenslAing
republikken Eire. Dette oppfattes blant mange som en
mellom
relgionskrig
katolikker og protestanter.
men troende innen begge
konfesjoner, jobber aktivt
sammen for a skape fortaelse
og fred i dette stridens
landomrâde. Ingen ser imidlertid noen srIig løsning pa
konflikten.
Jeg ble fortalt at nâr de
besøkte republikken, trengte
de ike noen pass, og at del
sansynligvis var som nar vi
dro til Sverige. Men jeg har
imidlertid flere grâ bunker-

ser og piggtâd som
beskyttelse.
Fredlige unggutter skjulte
seg bak den krigerske
fasaden. De ba meg høflig
om a vise frem legitimasjon, og smilte hyggelig til meg da
det norske passet kom fram.
Men noe stempel til
nordmannen som fortalte at
han samlet pa slike, kiarte de
ikke a framskaffe. Prøv pa
flyplassen 10 de, og vunket
meg høflig inn i det grønne
landet.
Jeg merket at jeg slappel
bedre av i tanker og kropp
etterhverl som bilen rullet
mot Dublin, pa veg vekk Ira
det Nord-irske, urolige
landomrâdet.
Helge Nilsen

(Foto: Lisbeth Wi11e)
Fredag fikk redaksjonen en glad melding Ira Enebakk Alders
og sykehjem som hadde vert ute pA tur og plukket hestehov.
PA bildet ser vi Mary HavsA med vArens første tegn.

K jen t i Enebakk?

Kjent I Enebakk denne gangen var nok
en hard nøtt for de fleste. Svaret var
Skaugby i Datefjerdingen og stabburet
ligger pa grensen mot Spydebergl
østfold, nesten der bussen stopper ved
Kjarstad. Av de som hadde gjenkjent
stabburet har vi trukket Ut følgende
som far hvert sitt lodd tilsent i posten:
Ingrid Brevig, Dalefjerdingen.

Signe Brunstrøm, Ekebergdalen.
Margit Jordet, Ytre Enebakk.
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor
dette er sfi skriv til oss, eller ring HE
92 6004 innen tirsdag klokken 12:00,
sã blir du med i trekningen om nye
lodd i pengelotteriet.
(FotO. HalvOr Lande Thon)
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HJELP! Ung, enslig mor søker leilighet/hybeileilig-

KONSERT

het i Ytre Enebakk (heist Vaglia).

Henv. tlf. 92 72 21 -92 42 58.
SEMENICHETEN

elmYTIU EN[UAKI

Nedre Romerike AOFs
Jubileumsutstilling
Nedre Romerike AOF, med lokallag I Enebakk, fyiler
20 àr, og markerer dette bl.a. med en jubileumsutstiliing som det blir anledning til a se I

Enebakk Herredshus
tirsdag 6. og onsdag 7. mars
ki. 8-16

VàgIia - enebolig

Enebolig med nydelig utsikt over Vagvann. Pent
opparbeidet seiveiertomt, 911 kvm. Byggear 1972.
Godt vedlikehoidt. 180 kvm brutto over 2 plan. Balkong. Stor, soirik terrasse, garasje, utv. bod, markiser, fellesantenne. Verditakst kr 1.300.000,-.
Prisant. kr 950.000,-. Bud mottas. Visning tors. 1820, iør. 14-16 eller etter avtale pa telefon 92 4185,
Vestbyveien 20.

Ledige stillinger
som VAKTMESTER OG RENHOLDER pa Flateby
Samfunnshus fra 1. april 1990.
Stillingene kan kombineres.
For nrmere detaijer, kontakt Marit Erfjord, tif.

I

HUSK ARSMUTE

I Kirkebygden Vel i morgen, 1.3.

PensjonisteNe I Enebakk

innbys av Enebakk Dramatiske S1skab til teateraften fredag 16. mars ki. 19.30 pa Flateby Samfunnshus.
Stykket heter Skjrgardsflørt. Samlet bestilling
gjennom pensjonistfor.
Pris pr. biflett kr 50,-. Innmelding til tlf.: 92 42 91 el.
92 89 07 innen 12. mars.

Hàndballkamper

Enebakk
skolestyre
har mete i Herredsstyresalen tirsdag 6. mars
1990 kl. 19.00.
Saksdokumenter er utlagt pa skolestyrekontoret.

Carsten H. Barbøl
leder

Enebakk
Landlirukslag
har medIemskveld onsdag 7.3. kl. 19.00 pa Bendernes hus.

Enebakkkommunestyre innkalles til
mete i Herredshuset mandag 5. mars 1990
kl. 18.30.
SAKLISTE:
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremetet
5. februar 1990 - Kollektivtrafikkplan for Oslo og
Akershus 1989 - Overfering av barnehagesektoren fra
helse- og sosialetaten til skoleetaten - Kommunenes
Sentralforbund - Landsting 1990 - Saker til hering Avtaler om overtakelse av anlegg og levering av
kraft - Berter Elverk - Vannledningsanlegg Kvernstuen-Gran - Samarbeid med Kirkebygden/Ytre Enebakk Vannverk A/L - Seknad om kommunal garanti
for lan - Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk
A/L - Seknad om fritakelse fra tillltsverv - Ledningsanlegg Kvernstuen - Gran - 1. etappe. Valg av
anbyder - Suppleningsvalg - Referatsaker - Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden kl. 08.00-16.00.
Saklisten er ogsà utlagt til gjennomsyn pa Enebakk
folkebibliotek I âpningstiden.

Enebakk formannskapskontor, 21. februar 1990.
Kâre Kjolle , ordforer

Styret

Wj

---U ENEBAKK KOMMUNE

Mums
Begravelsesbyrâ

Heise- og sosialetaten

Torggt. 2 2000 LHlestrøm

Flyktningkurator

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830 .81 14 11
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Stilling som flyktningkurator er ledig fra ca. jull
1990.
Enebakk kommune har hittil mottatt ca. 25 flyktfinger (iranere/irakere/kurdere), og forbereder yttenligene mottak. Stillingen en administnativt underlagt helse- og sosialsjefen med plassening ved sosialkontoret.

Stillingens arbeidsomrãde:
-o

Ski
Bc0ravclscsbVr
CHRSTENSAUD EFTE

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Follodistriktets byr!i
gjennom 60 Ar

Enebakk sportssenter

Trening oker trivselen

Har du problemer?
FØler du deg ensom?
Ønsker du forbØnn?
Eller vii du vre med pa
vârt vennetreff? Kontakt
Kristent Krisesenter,

Ring for pämelding 92 62 80

Postboks 76, 1912 Enebakk
Tif. 09/92 72 31

VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORS VAR

ENEBAKK KOMMUNE

Velkommen.

Ordner alt

So!- og helsestutho

Konserten arrangeres i samarbeid med Rikskonsertene og Enebakk ku!turstyre

Tema: Gasstett lagring
av korn.

I MjrhaIIen sondag 4. mars
Ki. 12.00 J10 Enebakk - Vestby 2
Ki. 12.40 K7D Enebakk 2- Ull/Kisa 2
Ki. 13.40 J12 Driv 2 - Siggerud 2
Ki. 14.35 J12 Driv I - Vestby 3
Ki. 15.30 J14 Driv - Nesodden 2
Ki. 16.25 G14 Driv - Langhus I
Ki. 17.20 G14 Fjeilhammer I - NitJHak.
Ki. 18.15 G14 Fjellhammer 2- Oppegârd
Ki. 19.10 M5D Driv - Siggerud

Bill. kjopes: Fina-stasjon Ytre og Flateby.
Pris kr. 75.-/25.-.

ENEBAKK KOMMUNE

Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74

g

Hanne Krogh/Enebakk Janitsjar

Velkommen til samlingene.

92 83 04 etter ki. 17.00.

Annonser leses av folk flest

flatehy SamLhus 4/3 N. 17.00:

BETEL

Onsd. 28.2. kl. 19.30:
Bibel og benri.
Torsd. 1.3. kl. 11.30:
Formiddagstreff, Hans
Friberg.
Send. 4.3. kl. 10.00:
Sendagsskolens aktivitetsdag pa Mjr ungdomsskole. Familieleype med spersmãlsposter. Bespisning.
Andakt m.m.
Ki. 18.00: Mete pa Betel. Knut Jane Wiik.

- praktisk oppfelging og tilrettelegging
- kuratorarbeidlnettverksarbejd
- tverretatlig kontakt og kontakt med nabokommuner, statlige myndigheter og andre.
Det tas forbehold om endringer med hensyn til arbeids-/ansvarsomràde som felge av den lepende vurdering av anbeidsomradet som ma foretas.

ønskede kvalifikasjoner:
sosialfaglig utdanning
erfaning fra lignende arbeid med minoritetsgrupper
evne til a arbeide selvstendig og i team
gode sprákkunnskaper
I tillegg til utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
kan vi tilby:
- avienning i lennstninn 18-22, stili.kode 7438
- hjelp til a skaffe bolig
- forsikringsordning
- et godt kollegialt arbeidsmilje
Kontakt helse- og sosialsjef Inger Haagaas ellen sosialleder Knut Johnsen for nrmere opplysninger,
tif. 09/92 60 60.
Seknad med bekreftede kopier av attester og vitnemal sendes Enebakk kommune, personalkontoret,
1912 Enebakk, innen 16. mars 1990.
-
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Var spesiallorr. I Spydeberg
selger Ut VARMETOY til

1 /2 PRIS

0
LANE=
MENY:

F

PIAL

R
A

GOURMET
GRYTE

V
A
R
•

[ks,: Varmedress fop kr 920.-

BOLIGLAN

• REFINANSIERING

Na kP 400M

NOMINELL
RENTE: 11m55%

-Ak

Yrkesklmr As
Vest-tYsk
kvaIiteI

8 900

A

G SKI

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • Ad
Folio Varmeservice

13.G%
100% av kjøpesum el. lánetakst
HVA DEl KOSTER A LANE:
Pr. med. uten
Met Pr. mnd. med avdragsfrlhet
Wop
nutS 5 Sr
120 Sr
2.314
2.478
200.000
4.609
4.937
400.000
7.391
6.893
600.000
800.000
9.182
9.838
12.292
1.000.000 11.471
14.747
1.200.000 13.762

Innenfor 60% av lânetakst
HVA DEl KOSTER A LANE:
Pr. mnd. med Pr. mnd. uton
avdagsfrIhet
belop avdragsfrihet
120 Sr
inntit 5 Sr
2.206
1.981
200.000
4.394
3.944
400.000
6.582
600.000
5.908
8.770
7.871
800.000
10.958
1.000.000
9.835
13.146
11.798
1.200.000
Innenfor 80% av Iánetakst 11.85%.
En. rente: 12,1%.

KUN KR.

Sørmyrvn. 1, 1820 Spydeberg
Tit. (09) 83 81 54 - 83 80 90

NOMINELL
RENTE:

las s

MAGASIN A-S
Jernbanevn. 11, 1400 Ski
hf. 09/87 32 41

Efl. rente: 14,7%.

Ovenstáende lan er et av flere
lanemuligheter vital formidler. Ta kontakt med oss, sa tilbehovsanabyr vi deg en
lyse som forteller deg hvilken
lánetype som passer best for
deg og hvilken innvirkxiing det
bar pa din daglige okonomi.

gratis

v/Bjørn Brodhoh, Tomter

TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

RING FOR AVTALE:
ir 09/87 20 65
0

RUST PA BILEN

TtctiI
'I

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

AS SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44

VITAL
F r ik ring
Ktrkevn. 3. 1400 Ski

76 - Slitu

Har du husket a bestille
mat til:
Konfirmasjonen
- Bryllupet
- Barnedápen
eller jubileet?
-

Var melode er enkel,
sunn og eflektiv
Nye kurs starter uke 10
Fjerdingby:

VINN OPPTIL

Fergevn. 513, 8/3 kI. 20.00.
Ring Mette Holsve Johannesen,
tlf. 06/831185 e.kI. 16.
Ogsà spesialkurs:

5
PA

Har du slanket degvii du Ire a hoide vektenprøv várt trivselsvektkurs!

Ring Mette sâ forteller hun om
dette.

SAMME LODD!

44cw&nge16tteriet

LGKRLRIIIYJ
-den ma jeg lese!

-

So!- og helsestudio

Ring og bestill i tide,
da pdgangen er stor
Vi kan tilby rabatter
ved større seiskaper
eller tilstelninger

Nye kurs starter
15. jan. kI. 19.
Gamle kursdeltagere
kontroIIveng
kI. 18.

I
I

Enebakk

I

I

Ny kursbok

System- Lotto
gir mer i premie
nâr du vinner.

I

I

I
I

St. Halvardsgt. 33
0192 Oslo 1

Tit. 09-92 45 29
Tit. 02-57 10 55

CATERING
Leverer mat til enhver anledning - Spesialister

pa kalde anretninger

Ta kontakt med Ella.

sportssenter
Nybegynnerkurs:
karate/judo.
Lekeparti judo:
Nybegynnere barn 5-7 är.
Ring for pâmelding 92 62 80

ernie

err

nra

Tit. 92 63 39

Annonser leses
av folk f lest

I

Leilighet
I underetg. til leie i
Engavn. 25, Flateby. Kr
4.000,- pr. mnd.
Henv. tlf. 02/70 03 54
Hvit kattunge (hann)
2 mndr. gis bort (renslig).
Henv. Bräthen
Tif. 92 85 75 e. ki. 15

15

IF
EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galleri Nygàrd

BIL

A. NILSENS
BILSER VICE

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Flateby - tlf. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TORNERUD - Askim

SVEIN H. HELLER A/S
TIf.

1570

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

RORLEGGER

JOHN A. ANDRESEN
Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Galled - innramming
Guilmedaije I innramming i 1989

JirF.
IlEtileclil

KjOpe euer selge
elendom?

Erling Rod A/S

Audi

1800 Asklm

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

TRYTI EIENDDMSMEGUNG AS

Kjep din nye el/er brukte b/I has ass.
TIf. 88 16 15

Bev4lingstlaver: Adv. Helge A. Tryt,
FeIIveren 55, 1914 Ytre Enebakk
TO.: 09/92 55 70

I

Utsigts rammeverksted
Enebakk rørleggerbedrift

Alt i innramming
Salgav
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk

Kontakt:

BRENSEL

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

KJELL BRENOJORD

Rolf NssvoId

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

Vestli, 1911 Flateby

Konkurransedyktige priser hele áret!

TRINTO VERKSTED AS

RI
NO9OL

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

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

Eli__AG

- —

BYGG OG ANLEGG

DAME- 00
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til We
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider
1912 Enebakk

Marl.-fre. 9.00-1 7.00
Tors. 10.00-1 9.00
Lor. 9.00-1 4.00

Forretningssenteret.
Ytre Enabakk - tlf. 92 54 13

FLATEBY DAME - OG HERREFRISØR
Drop in eller
timebestiling

Mur & Graveservice A/S
TIf. 09/92 61 18 — 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Godkjent regnskapskontor

Ring
tlf. 92 8049

Olav C. Jensen

SRR.registrert
regnskapsfører
Land bruksreg nskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

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

sys.adn

•Regnskap & Forretningsforsel
Bedrittsràdgivning
SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
TIC.: (09) 92 4.8 24 - 9247 74.

Enebakk glass

Raskt og rimelig
Forhbndspris

Alt / glassarbeid

CODE REFERANSER

/17
TIf. 92 91 07 Westerheim, 1911 Flateby

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

1i

TIC. 09/9265 43

Videofliming!
Ved alle store og
smâ anledninger
Vi kommer
Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57
PIIRAINEN. TIf. 92 64 83

Mobil 094/37 548

Wilhelm Helgesen Motor AS

60)

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og moderriisering

Fast pris

.\ U,

1911 Flateby - TH. 09/92 90 90
utfører alle typer jobber

-

til en rimelIg pris.

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

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

BYGG- OG TOMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMCJRER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIC. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

cf,lyrtaI/// K,Ai0 a ...j'(ek. i'ezkri/e3
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34. 1914 Ytre Enebakk

TIf. 09/92 46 82

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

OppIring pa b/I
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole

Enebakk Markiseservice

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjsretimer

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

Gm nodvendig mater vi
til kjoretimer i Enebakk.

VAKTSELSKAP
KVIRI( RENS

Tømrer- 00 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Grendesenteret, Flateby
928739
hf. kl. 8.00-15.00
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TRAFIKKSKOLE

* Saig og service av kjøleSvein Thorsen
og fryseutstyr
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 92 46 13
* Hydrauliske slanger og koblinger
SPESIALFORRETNIIIGER
Laste- og personbilverksted
pa Rud Industrifelt

Stein Darre-Hanssen

SPESIALFORRETNINGER

GLASS
FLISLEGGING UTFØRES

& Son A/S
MVRFARET2, 1400 SKI. TLF. 69-8714 57
RØRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All moon • Sanhlr • Varme • tyioerntsering
TANNBEHANDL.

FRISOR

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og haytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Regnskapskontor

utforer alt I el-installasjoner
I

40
Cpnebakk
egnskctpskoñtor A/S

Hovel Heiaas

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL

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

Erik Kjelgaard

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

TIf. 92 81 24

v/Trygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

REGNSKAP

ELEKTRIKER
Esso diesel, parafin og fyringsolje

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

D.

lAGCO

zI&zaamang CtI

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrøm
Bil - Elektro

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

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

TIC. 09/92 83 74

•PolikIinikk 0 Rontgen• Kirurgi
S Lab.serviceS Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO OYREKLINJKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeller

(skill Ira Fetvn. v/flyplassen(

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

TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21

1911 Flateby
Mobil 030/06 359

mrntta
eneatel

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

16

li9nett

Vennskapsbes k fra Sverige
Forrige fredag flick Enebakk kommune
vennskapsbesøk fra Hammarø, den svenske
vennskapskommunen.
Ordfører Kâre Kjøllle og
râdmann Bjorn Halvosen
var vertskap for de svenske
gjestene. Hammarø dro til
Enebakk for A diskutere
programmet for i 1990.
Fra HammarØ stilte
kommunairAd
Gunnar
Tørnqvist og kommunndirekktør Miomir Serbinson.
Helse- og sosialsjef Inger

Haagaas hadde ansvaret for
ledsagerprogrammet.
Samarbeidet mellom
Hammarø og Enebakk
strekker seg noen âr tilbake.
Allerede har flere lag og
forefinger i Enebakk
vert pa besøk Hammarø,
og forrige fredag ble
vennskapsbesøk for innevrende âr diskutert.

Midlertidig avviklingsavtale
Enebakk kommunne godkjenner avtalen
om midlertidig drift av institusjon som skal
avvikles etter 1. jarniar 1991. Avtalen dreier
seg om midiertidig drift av instittusjon som
skal avvikles etter 1.1.1991 i forbindelse med
HVPU- avviklingen. En avtale fra Akershus
fylkeskommune foreligger er nesten identisk
med et tidligere utkast.
Helse- og sosialstyret i
Enebakk skal behandle denne
saken i dag, onsdag. I denne saken har det vert koordinering nellom kom-munene i
Akershus ved ut-arbeidelsen
av avtalens utforming. Etter
et feliesmøte i Nittedal, der
samtlige Akershuskommuner

var representert, kom en frem
til til et felles forsiag til avtaler vedrørende overføring og
avvikling av HVPU- instittusjoner..
Ny virksomhet
Den avtalen som nA foreligger fra Akershus fylkeskom-

Sot- og helsestudio

Enebakk sportssenter
VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORSVAR

Det gjelder deg!

Jazzgym starter ná
Mandag 19.00-20.00
Torsdag 16.30-17.30.

Fra venstre: Miomir Serbinson, kommundirektør Carina Serbinson, rádmannn
Bjorn Halvorsen, Undis Torn quist, kommunalrád Gunnar Tørnquist og ordfører
Káre KjøIIe
(Foto: Halvor Lande Thon)
mune er identisk med det
utkast som bie vedtatt i
motet med unntak av punkt 4.
Samtlige kommuner avviser
dette punktet om fortrinsrett
for fylkeskommunalt ansatte
til kommunale stillinger.
Kom-munene kan ikke ta
over
fylkeskommunens
arbeids-giveransvar
ved
avvikling av HVPU- institusjoner. De tiltak som opprettes i kom-munal regi er ikke
en videreføring av et fyikeskommunalt tiltak, men en
heft fly virksomhet.
Handlefrihet
Kommunen ma stâ helt
fritt til a ansette de medarbeidere som er nødvendig for
A starte nye tiltak i kommunal
regi. De som er ansatt i fyikeskommunale instit-usjoner
som skal avvikles, ma søke
pa kommunale stillinger pa
vanlig mate og vurderes pa
uk linje med andre sØkere.
Det er imidlertid rimelig A
anta at sØkere fra HVPUinstitusjoner vii stille sterkt
ved vurderirig til kommunale
stillinger innen omsorgen for
psyksik utviklingshemmede,
heter det blant annet i helseog sosialsjef Inger Haagaas'
saksfremstilling.

BRUK NOTTA,
PA MED BØTA
A
En Arsak kan vre at en
anmeidt sak i Enebakk kan
bli oppkiart i Sørum eller
I østfold. Og det kan Ia lid
for vi far vite del ogsA.

IFEPll

Rask, moderne 09 rmeIig

Nybegynnerkurs karate
Ring for pàmelding 92 62 80

II

-- Noe som ogsA er et
problem, er at vi ikke er sâ
flinke til A gi tilbakemelding
nAr vi har oppklart en sak.

0=4@10TTERBECK
BILVERKSTED

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-9244 14, BERGNINGSBIL 09-92 45 65
Apent 8-16 - onsdag 8-Z1

Redaksjon og ekspedisjon:

010neff

Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
Tif. telefax og eksp. 92 60 04
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98

Vis lagand!

Du behøver ikke vre alene om kryssene pa tippekupongen. FAr du med deg
Derfor kan kriminal- D
B noen andre, kan dere øke
statistikken ogsA lyve, IF innsatsen og dermed vinfremholder iensmann Sunde. Eg
sa hvorfor
ikke danne et tippelag som
19
- I tvangssaker krever ,'kan motes til sosialt samvr over tippekupongen
1 alt
370 iensmenn 300
millioner kroner i form av IF hver uke?
Blir dere blant de 60.000
rettsgebyrer. Bøter innfordrer lensmannsetaten for flere EEq som vinner ukentlig, fAr
millioner kroner Arlig. I dag 19 dere Jo ogsA en god unner del slik at bøtene innford- B skyidning for a sette hla I
taket!
res fra nord- Norge, men
det er ihvertfali vi som 11E1
utsteder dem . Jeg mener at IF
ga mer enn 680 millloner .tIl
del
vi driver iensmannskontoret billig, sier lensmann FH1 IdItt 09 forsknlng I 1988.
Lars Sunde i Enebakk.

Dametrimmen har startet - onsdager Id. 19.00.

Onsdag 16.30-17.30
Lørdag 12.00-13.30

)
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