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Sysselsettrng
Kommunen legger fortsatt opp til et hØyt nivS
ndr det gielder sin irinsats
for sysselsetting av ledigmeidte, og en beviigning
1
Pa
kr
150.000
85-budsjettet haper man
skal sikre fortsatt høy aktivitet pa dette ornrâdet.

gjrese III

folkevalgte
Folkevalgte ma forsatt
slite taburettene 1 veldedighetens og sarnfunnstenestens and i Enehakk,
for holler ikke pa 85 budsjettet er det butt plass til
godtgjørelse til do folkevalgte. Dekning av skyssutgifter og tapt arbeidsfortjeneste far man, men
resten er veldedelighet.

Grendestua
skal den nye, spennende
gavebutikken I Grendesenteret hete, og ikke Tusenfryd som vi feilaktig pasto i forrige nummer av
Vignett. Den skal heller ikke ligge i bygget hvor Siw
holder til med sin frisersalong. Dette er nemlig butt
forandret, og tilholdsstedet for Grendestua blir de
gamle lokalene til Flateby
Sport.
Det som er helt sikkert
er at apningen er like
rundt hjørnet, og like sikkert er det at butikken
skal vre full av lekre fristelser av alle slag innen gaveartikier med stil og sarpreg.

Lokalavis for Enebakk

Et normait Enebakk-budsjett. Silk karakteriserer kontorsjef Bjorn Halvorsen kontorsjefens budsjettforslag for
1985. Stort sett er det ingen sensasjoner, hverken
piuss- eiler minussiden. Kommunen sliter I hkhet med
mange andre kommuner med okonomien, og man har
forsokt gjore det beste Ut av situasjonen. I budsjettargà etter, og har
beidet har vi hatt langtidsbudsjettet
stort sett kiart folge opp dets intensjoner, sier Halvorsen.

pa

a

Ingen godt-

men effektiv

Nokternt budsjmett
uten sensasjoner
a

Kultinsekretarcn }a(1de i sitt forsiag satt L' 1.,41
tscn UI dette lormaleL I
it L hudsjett har kontorsjelen akt denne posten til
1.56 lusen, en Økning som
var i trad med ovgdc'boknemndas pnsker. Detto ci oc nødvendige midler
for a dekke opp utgifter i
lorbinelse med utgivelscn
av bind II for bygdeboka

IFTir

Jeg er liten,

a

Redsusert Iânegjeld
Brutto utgifter/inntekter for
1985 for kommunen vii nSr
man far med budsjettet for
E-verket, kommuneskogene
og kommunekassa komme
opp i ca 104 millioner kroner.
Det tilsvarende belØp for fjorâret var 99 millioner. 11984
hadde kommunen en investering pa 9 millioner, mens
man i ar legger opp til en samlet investering pa 3.2 millioner. De stØrste postene pa
Ijorarets investeringsbudsjett

vii antagelig komme opp 1
33.9 mill., mens man i fjor lante 5.3 millioner er det tilsvarende belØp i 85-budsjettet 3.2
millioner.
Samtidig vii kommunen i
1985 nedbetale lan pa
4.396.000 hvilket vii si at man
nedbetaler stØrre belØp enn
man làner. Netto lânegjeld
blir altsâ redusert.
E-verket ikke ferdig
Budsjettet for E-verket er
ikke ferdigbehandlet og ble
derfor ikke lagt fram. Hvor-

av Mjr Ungdomsskole og ca
2 millioner til utbygging av
Klokkerudâsen. Den største
posten pa árets investeringsbudsjett or 1.4 millioner til
opprusting av ødegârdsveien
pa Flateby.
Kommunekassas netto idnegjeld pa 31.12.83 var pa 32.1
millioner. Lánegjelda for 84

mer til a bli er det derfor ikke
miilig a Si noe helt bestemt
om. Etaten har Imidlertid regnet i to alternativer. Et som
forutsetter 10 prosent Økning
av stØmprisen, og et som forutsetter 8 prosent Økning.

Se side 5 09
siste side

Her er det ingen store sensasjoner, sier kontorsjef BjØrn
Halvorsen.

Dugnad! Dugnad! Dugnad!
IL Driv inviterer til stor dugnad i fly lysløypetrasé. Lørdag
10/11 og sendag 11/11 fra kI. 11.00 Ca. kI. 15.00. Fremmøte pa
plassen ki. 11.00. Arbeidet bestàr i felling, kvisting og rydding.
Aktuelt utstyr er: Motorsag, Øks, sag, krafse.
Kaffe, boiler og brus til alle som er med.
Mälet er a ra en lØype som kan brukes I vinter, men uten lys
foreløpig.

<HjaIIis Pao
snapvisitt
I Enebakk

Enebakk rorleggerbedrift
ved aut. rorim. Trygve E. Andresen,
Vâglivn. 25, 1914 Ytre Enebakk
Utforer alt I rorleggerarbeide.
Pristilbud pa modernisering og nyanlegg.
TIMELONN KR 100,- eks. mva.
tlf. 92 43 54/92 48 92

Se side 6.
4,

Ny spennende
gave butikk i
Grendes enteret
GRENDESTUA
Flateby Grendesenter
1911 Flateby Of. 92 87 26

sjekker
Stimolne
a

Ved tyveri fra var filial I ytre Enebakk er et antail sjekker
innievert fra Ytre Enebakk Bensin og Service (Fina) butt
stjálet.
Vi anmoder derfor kunder som betalte med sjekk pa bensinstasjonen I tiden fra ettermiddagen torsdag 25. oktober
t.o.m. søndag 28. oktober om a ta kontakt med banken,
silk at sjekkene kan bli registrert og bokført pa korito.
SP AREBANKEN
ENEBAKK SPAREBANK
S,olrn,,, mod pmobooko 0,10 Akh.
1912 Enebakk, tif. 92 60 70

PA DEKKJAI(T? Kjør til
YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk

BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhand/er

SW-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER'
TIf. (02) 924408
E KO F IS 1<

VIGNETT

GjØr noe
med bussforbindelsene
Vi liar nyiig hatt rusfritt ungdomsarrangement pa
BØndene.s, og ma nok en gang konstatere at det star
dàrlig til med bussforbindeisene i Enebakk. Spesielt er
det däriig i helgene, og det er kanskje nettopp da folk
liar behov for a farte mellom de forskjellige kretsene.
For voksne med bil, kan dette gá greit. For ungdom er
det ikke mulig. Det gâr ingen buss fra Flateby til Ytre etter klokka kvart over ni om kveiden - det gjelder ogsâ
ukedager. D.v.s. at ungdom som var pa BØndernes pa
rusfritt arrangement lØrdagskvelden ikke hadde noen
muligheter for a komme seg hjem etter klokka haiv ti.
Og det erjo iitt tidlig pa en iØrdagskveld med fest i try gge former. Det burde selvfØlgeiig ha vcert satt opp ekstrabusser her, men det er en annen historie. Man henter
selvfØigelig sine hãpefuile.
Skal han reise andre veien, fra Ytre mot Flateby er
man straks bedre stiit,fordi den siste bussen her gârfra
Ytre ca. klokka 12. Men skal man pa besØk til Flateby eller Kirkebygdenfra Ytre liar man ingen muligheter for a
komme hjem igjen etter klokka ni-haiv ti om kveiden. Pa
helligdager gàr det bare buss annenhver time begge
veier.
Na liar det seg silk at man i Enebakk liar vcert utrolig
flinke til a plassere ting som idrettshaiier, samfunnshus
o.l. pa bygda utposter - en praksis det later til man vii
fortsette med. Sã nàrFiatebybarntungdommer skal pa
hànclbailtrening I Mjcerhalien, er privattransport eneste
utveien, for om kvelden gár det bare buss annenhver time, og treningstidene passer selvfølgelig ikke med busstidene.
Vi vii gjerne ha enhet i bygda, fungere som en kommune. Men hvordan skal man kunnefd til det, nãr det er
lettere for enebakkinger a reise til Ski, Askim, Oslo og
• LillestrØm, enn det er a dra til Ytre/Flateby? Hvordan
sJqpe s4mho4me .rn kretsene med sâ diiri.e lcom.munikSjbr.
Dette erforhold som ikke bare liar betydning for pñvatfoiks trivsel ogforfeliesføieise innen kommunen. Det
liar istor grad ogsd betydning for kommuneØkonomien,
i det deforskjellige kretsene da sannsynhigvis yule komme med frre scerkrav, til inntekt for seg sjØi. Med skikkelig utbygde kommunikasjoner kretsene i mellom var
det mange behov som yule blifeliesØnsker for aile kretsene, og krangelen om hvor ting som svØmmehali, bibiiotek, idrettsaniegg skuile ligge yule bli mindre. Med skikkelig utbygde kommunikasjoner yule det ikke vre sä
vanskelig a vinne gehØr for at siike anlegg og institusjoner bør ligge der hvor de hØrer hjemme, nemlig sentrait I
kommunen.
Med bedre bussforbindelser viUe ogsà ncringsiivet I
kommunenfa bedre vilkär. Handeislekkasjen yule kanskje ikke get ut av bygda, men snarerefra den ene kretsen til den andre, silk at man totalt ikke vile tape stort,
og kommunen yule avgjort tjene pa det.

PLAKATEN

¼

Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter i
Enebakks lag og forefinger. Se pa Plakaten, sã
gãr du ikke glipp av-noe.
Vi oppfordrer ogsã foreninger og lag til a sende
terminlister slik at vi kan slâ de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangement gãr
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.
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GUDSTJENESTER
søndag 11. nov.
M. 11. MARl kirke. Nattverd.
v/vikarprest.
Ki. 17. STRANDEN bedehus,
Flateby v/Johannessen. Nattverd.

G rdstuN og
gärdshager

Du bar vel ikke glemt kveldens
mote pa BØndernes hus. MØtet,
som bar restaurering av gárdstun og gardshager som emne
starter klokken 19.00. Det er Enebakk Bondekvinnelag og Enebakk Hagelag som star som ar-

Enebakk IF
Enebakk IF minner om at fØlgende kamper spilles i helgen:
10/11. Piker 12 I spiller mot UllJ
Kisa i Jessheimhallen ki. 14.25.
10/11. Piker 12 II spiller klokken
13.50 pa samme sted.
11/11 (sØnd.) Gutter 12 - K!, 13.00
i Skedsmohallen mot BjØrkelangen.
11/11 Piker 14—K!. 15.40 iNeshallen mot Haga I.
11/11 Piker 16 - K!. 20.10 ogsâ i
Neshalien.

Cabaret
pa mimp
Vi minner om kveldens cabaret
pa Mjr ungdomsskole hvor
gruppa <Minste Felles>> skal vise
en forestilling som bestâr av
dans, musikk, sang, mime og
skuespill.
Det er Enebakk Storband som
sta.r for arrangementet, og de vii
ogsà sørge for sin del av underhoidningen. sa yel møtt pa Mjr
1 kveid, men veer tidlig ute. Det
kan bli trangt om saligheten.

BINGO
Du gàr vel ikke glipp av sØndagens Bingo.
Hver søndag klokken 17.00 kjører Ytre Enebakk Skolemusikkkorps Bingo pa Ytre Enebakk
Skole.

Videpe ing
av gangvei
Statens Vegvesen bar tilbudt
seg a betale femti prosent av
planleggings- og prosjekteringskostnadene for gang/sykkeuveianlegg langs rv. 155 pa strekningen Vaguiveien-Orreveien i Ytre
Enebakk. Kostnadene til dette
arbeidet er beregnet til kr 80.000.
Vegkontoret bar i samarbeid

Helgens
filmer
LIVSFARLIG OPPDRAG
Oberst Jason Rhodes er som
besatt. I mer enn ti ár bar sønnen
hans státt pa listen over de som
er savnet etter kamper i Vietnam. I mer enn 10 âr bar Rhodes
gjennomlevet et mareritt, sikker
pa at sØnnen fremdeles er i live,
bortgjemt og glmt i en fangeleir
et eller annet stied idet indre av
Laos.
Gene Hakmafl spiller hovedrollen i LIVSFARLIG OPPDRAG som obersten, Rhodes.
Ted Kotcheff er regissØr. Den siste av bans filmer vi bar sett her
hjemme, er First Blood" med
Sylvester Stalloie i hovedrollen.
KAPTEIN MARWELL
Under utgraWnger i Gravenes
Dal finner Malcolm-ekspedisjonen Den Gyldne Skorpion. Den
viser seg a vre et instrument
med en fryktèlig Ødeleggende
kraft og kan ogsa omdanne uedle
mineraler til det edleste gull. Et
slikt instrument i de urette bender kan forârsake katastrofe...
ZELIG
Historien om Zelig er en legende som Woody Allen presenterer
pa en mate som nok kan sees pa
som ganske unik.
Leonard ZELIG var en mediahit i 20- og 304rene, en personlig tragedie som ble grovt Utnyttet som førstesidestoff, syndebukk for umoral og unnskyldfling for alle slags arigrep pa autoriteter. Hans desperate behov
for a bli likt gjorde ham til en
menneskelig kameleon som skiftet ham etter omgivelsene. Han
endret stemmeleie og utseende,
sprak eller d.iaiekt for pa den ma-,ffi•:

-

sammen med. Han ble 20-tallets
mest interessante tilfelle, en lekkrbiskep for psykoanaiytzkere-'
verden over.
med kommunen gatt inn for a engasjere siviling. Bjorn Andersen
til dette arbeidét. I mandagens
formannskapsmØte ble det vedtatt a godkjenne kontrakt mellom Statens Vegvesen, Akershus/
Enebakk kommune og Bjorn Andersen for ovennevnte prosjekt.
Enebakks andel av prosjekteringskostnadene - kr 40.000 skal
tas med i budsjettet for 1985.

Lite o1je I vassdpagene
POLITIRUNDEN otter lekkasjen I Ytre

TILHENGER STJALET
Onsdag I forrige uke ble en varetilhenger stjálet fra Lotterudfeltet i Kirkebygden midt pa dagen.
Eieren trodde det bare var noen
som hadde -<4ànt' den, og yule
derfor ikke melde ifra med en
gang, idet ban regnet med at tilhengeren vile bli satt pa plass.
SA skjedde ikke, og etter to dager
meldte vedkommende ifra til
lensmannen. Tilhengerens nummer var AJ 4955.
HYTTEINNBRUDD
I tidsrommet fra tirsdag 30.
okt. til 2. november skjedde det
to innbrudd i hytter i omrâdet
Nosaskog Øst.
Tyvene hadde fatt med seg en
reiseradio fra den ene hytta og
endel hjertemedisiner fra den andre.

I den ene hytta hadde tyvene
kdmmet seg inn ved a knuset ruta og i den andre var dØre brutt
Opp.

BENSINTYVERIER.
I lØpet av den siste uke bar p0litiet fátt melding om flere tilfeller av bensintyverier i Vâglia,
og ute ved Vik. Politiet henstiller
til folk om a vre pa vakt og velde fra dersom man oppdager
bensintyveri Ira bilen, slik at
man kan fá kartlagt omfanget av
denne virksomheten.
Natt til sØndag brØt noen gutter seg inn i en bil i Daleijerdingen. Guttene hadde knust en
rute, men ellers var ikke noe butt
stjälet Ira bilen.
Politiet bar gode spor a gä etter i
saken.

Ved fylling av en av tankene pa Ytre Enebakk Bensin
og Service for Ca. 14 dager siden, rant det ut 2.250 liter
dieseloije. Oljen ble gjennom
det kommunale ledningsnettet ledet inn i kloakkrenseanlegget. Si fort man ble
kiar over lekkasjen satte
kommunen og Fina A/S i
gang nØdvendige tiltak for a
hindre forurensninger i omrâdet.
- Hvordan uhellet egentlig
skjeddeslik at 2.250 liter dieselolje rant rett ut 1 bakken, vet vi ikke eksakt, sier kommuneingeniør Staff Iversen til Vignett. Det skjedde i forbindelse med
vanlig fyluing. Na bar stort sett
oljen havnet inn pa det kommunale lednlngsnett, silk at man
bar fatt samlet opp det meste pa

rensestasjonen. Derfor bar det ikke blitt noe vesentlig tilsig i vassdragene.
Den biologiske delen pa rensestasjonen er imidlertid dØd som
følge av denne dieseloljen, slik at
organisk stoff gAr ut i vassdragene. Na er ikke det det verste
egentlig. PA renseanlegget pa
Flateby og i Kirkebygda bar de
ikke en slik biologisk funksjon pa
renseanlegget. Den kjemiske delen av renseanlegget virker, og
for eksempel fosfor renses like
bra.
-. Dette er ikke noen katastrofe,
understreker Staff Iversen.
- Men det koster ganske mye a
sette den biologiske delen i stand
ien. Aniegget ma tØmmes,
rengjØres og settes opp pa nytt.
Denne prosessen vil ta I hvert fall
et par mâneder. Vi kan tilføre
aktivt slam fra andre rensesta-

sjoner slik at det biologiske fungerer. Vi bar imidlertid ennâ en
del oujesig, og détte ma bli belt
borte for man kan gjøre noe som
helst.
Ved Ytre Enebakk Bensin og
Service bar det• nâ pagatt gravearbeider I et pav uker. Man prover a fâ opp massen med diesel,
slik at tilsiget skal bli mindre.
Det er ANØ. s'om styrer disse
arbeidene for. 'Fina og kommunen, sier Staff Iversen. - Det
er imidlertid E'ina som bar det
Økonomiske añsyar her, og de arbeidene kommunen utlØrte innen ANØ kom i gang - er det Finas
som ma
dekke.
- Jeg vil for yrig understreke
at Fina bar vFt veldig positive,
og det bar ikke rt noen dissens
mellom selskapt og oss 1 dette
arbeidet.

VIGNETT

GjØr noe
med bussforbindelsene
Vi har nylig hatt rusfritt ungdomsarrangement pa
BØndenes, og ma nok en gang konstatere at det star
ddrlig til med bussforbindelsene i Enebakk. Spesielt er
det ddrlig i helgene, og det er kanskje nettopp dafolk
har behov for a farte mellom de forskjellige kretsene.
For voksne med bil, kan dette get greit. For ungdom er
det ikke mulig. Det gdr ingen buss fra Flateby til Ytre etter klokka /cvart over ni om kvelden - det gjelder ogsd
ukedager. D.v.s. at ungdom som var pa BØndernes pa
rusfritt arrangement lØrclagskvelden ikke hadde noen
muligheter for d komme seg hjem etter klokka halv ti.
Og det erjo litt tidlig pa en lØrdagskveld med Jest i tryggeformer. Det burde selvfØlgelig ha vcert satt opp ekstrabusser her, men det er en annen historie. Man henter
selvfØlgelig sine hdpefulle.
Skal han reise andre veien, fra Ytre mot Flateby er
man straks bedre stilt,fordi den siste bussen her gârfra
Ytre ca. klokka 12. Men skal man pa besØk til Flateby eller Kirkebygdenfra Ytre har man ingen muligheter for a
komme hjem igjen etter klokka ni-halv ti om kvelden. Pd
helligdager gdr det bare buss annenhver time begge
veier.
Net liar det seg slik at man i Enebakk har vcert utrolig
flinke til a plassere ting som idrettshaller, samfunnshus
o.l. pa bygda utposter - en praksi.s det later til man vil
fortsette med. Set ndrFlatebybarnlungdommer skal pa
hdndballtrening i Mjcerhallen, er privattransport eneste
utveien, for om kvelden gdr det bare buss annenhver time, og treningstidene passer selvfØlgelig ikke med busstidene.
Vi vil gjerne ha enhet i bygda, fun gere som en kommune. Men hvordan skal man kunnefa til det, ndr det er
Zettere for enebakkinger a reise til Ski, Askim, Oslo og
Lillestrøm, enn det er a dra til Ytre/Flateby? Hvordan
skape samliold
.i kretsene med sàdJirl'ekonzmunilcasjoner.
-Dette erforhold som ikke bare liar betydning for privatfoiks trivsel ogforfellesfølelse innen kommunen. Det
liar i stor grad ogsd betycining for kommuneØkonomien,
i det deforskjellige kretsene da sannsynligvis yule komme med fcerre scerkrav til inntekt for seg sjØl. Med skikkelig utbygde kommunikasjoner kretsene i mellom var
det mange behov som yule blifellesØn.sker for alle kretsene, og krangelen om hvor ting som svømmehall, bibliotek, idrettsanlegg skulle ligge yule bli mindre. Med skikkelig utbygde koinmunikasjoner yule det ikke vre set
vanskelig a vinne gehØr for at slike anlegg og institusjoner bØr ligge der hvor de hØrer hjemme, nemlig sentralt i
kommunen.
Med bedre bussforbindelser ville ogsd nceringslivet i
kommunenfd bedre vilkdr. Handelslekkasjen yule kanskje ikke get ut av bygda, men snarerefra den ene kretsen til den andre, slik at man totalt ikke vile tape stort,
og kommunen yule avggjort tjene pa det.

PLAKATEN
Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter i
Enebakks lag og foreninger. Se pa Plakaten, sá
gâr du ikke glipp av-noe.
Vi oppfordrer ogsâ forefinger og lag til a sende
terminlister slik at vi kan slá de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangement gâr
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.

Cabaret
pa Mimp
0
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GUDSTJENESTER

søndag 11. nov.
Ki. 11. MARl kirke. Nattverd.
vlvikarprest.
Ki. 17. STRANDEN bedehus,
Flateby v/Johannessen. Nattverd.

Gärdstun og
gärdshager
Du har vel ikke glemt kveldens
mote pa BØndernes bus. MØtet,
som har restaurering av gárdstun og gardshager som emne
starter klokken 19.00. Deter Enebakk Bondekvinnelag og Enebakk Hagelag som star som ar-

Enebakk IF
Enebakk IF mnmer om at fØlgende kamper spilles i helgen:
10/11. Piker 12 I spiller met Uhf
Kisa i Jessheimhallen ki. 14.25.
10/11. Piker 12 II spiller klokken
13.50 pa samme sted.
11111 (sØnd.) Gutter 12- Kl. 13.00
i Skedsmohallen mot BjØrkelangen.
11/11 Piker 14- KI. 15.40 i Neshallen mot Haga I.
11/11 Piker 16 - Ki. 20.10 ogsa i
Neshallen.

Vi minner om kveldens cabaret
pa Mjr ungdomsskole hvor
gruppa "Minste Felles" skal vise
en forestilling som bestar av
dans, musikk, sang, mime og
skuespill.
Det er Enebakk Storband scm
star for arrangementet, og de vii
ogsa sørge for sin del av underhoidningen. SA vel mØtt pa Mjr
I kveld, men vr tidlig ute. Det
kan bli trangt om saligheten.

BINGO
Du gâr vel ikke glipp av sØndagens Bingo.
Hver sØndag klokken 17.00 kjØrer Ytre Enebakk Skolemusikkkorps Bingo pa Ytre Enebakk
Skole.

Videpefo ming

av gangvei
Statens Vegvesen har tilbudt
seg a betale femti prosent av
pianleggings- og prosjekteringskostnadene for gang/sykkelveianuegg langs ry. 155 pa strekningen Vágiiveien-Orreveien I Ytre
Enebakk. Kostnadene til dette
arbeidet er beregnet til kr 80.000.
Vegkontoret har i samarbeid

Helgens
turner
LIVSFARLIG OPPDRAG

Oberst Jason - Rhodes er som
besatt. I mer enn ti ar har sØnnen
- han státt pa listen over de som
er savnet etter kamper i Vietnam. I mer enn 10 âr har Rhodes
gjennomievet et mareritt, sikker
pa at sØnnen fremdeies er i live,
bortgjemt og glemt i en fangeieir
et eller annet sted idet indre av
Laos.
Gene Hakman spiller hovedrolien i LIVSFARLIG OPPDRAG som obersten, Rhodes.
Ted Kotcheff er regissØr. Den siste av hans flimer vi har sett her
hjemme, er-First Blood. med
Sylvester Stahlone i hovedrohlen.
KAPTEIN MARWELL

Under utgraInger I Gravenes
Dal finner Maicolm-ekspedisjonen Den Gyldne Skorpion. Den
viser seg a vre et instrument
med en frykteiig Ødeieggende
kraft og kan ogsa omdanne uedle
mineraler til det edleste gull. Et
slikt instrument i de urette hender kan forarsake katastrofe,..
ZELIG

Historien om Zelig er en legende som Woody Alien presenterer
pa en mate som nok Ian sees pa
som ganske unik.
Leonard ZELIG var en mecliahit i 20- og 30-arene, en personiig tragedie som ble grovt Utnyttet som fØrstesidestoff, syndebukk for umoral og unnskyldfling for aile slags angrep pa autoriteter. Hans desperate behov
for a bli iikt giorde ham til en
menneskelig kameleon som skiftet ham etter omgivelsene. Han
endret stemmeleie og utseende,
sprak eller diaiekt for pa den ma!,..!I

41 ,s P

sammen med. Han ble 20-tallet.s
mest interessante tilfelle, en lekkerblsken for psykoanalytikere
verden Over.
med kommunen gatt inn for a engasjere siviling. BjØrn Andersen
til dette arbeidét. I mandagens
formannskapsmØte ble det vedtatt a godkjenne kontrakt mellom Statens Vegvesen, Akershus/
Enebakk kommune og BjØrn Andersen for ovennevnte prosjekt.
Enebakks andei av prosjekteringskostnadene - kr 40.000 skal
tas med i budsjettet for 1985.

Lite olie I vassdPagene
POLITIRUNDEN otter lekkasjen I Ytpe

TILHENGER STJALET

Onsdag i forrige uke ble en varetilhenger stjâlet fra Lotterudfeltet i Kirkebygden midt pa dagen.
Eieren trodde det bare var noen
som hadde -46tnt den, og yule
derfor ikke melde ifra med en
gang, idet han regnet med at tilhengeren yule bli satt pa plass.
SA skjedde ikke, og etter to dager
meldte vedkommende ifra til
lensmannen. Tllhengerens nummer var AJ 4955.

I den ene hytta hadde tyvene
kthnmet seg inn ved a knuset ruta og i den andre var dØre brutt
opp.
BENSINTYVERIER.

I lØpet av den siste uke har p0litiet fátt melding om flere tilfeller av bensintyverier i Vâglia,
og ute ved Vik. Politiet henstiller
til folk om a vre pa vakt og velde fra dersom man oppdager
bensintyveri Ira bilen, slik at
man kan fá kartlagt omfanget av
denne virksomheten.

HYTTEINNBRUDD

I tidsrommet fra tirsdag 30.
okt. til 2. november skjedde det
to innbrudd I hytter i omrádet
Nosaskog Øst.
Tyvene hadde fatt med seg en
reiseradjo fra den ene hytta og
endel hjertemedisiner fra den andre.

Natt til sØndag brØt noen gutter seg inn i en bil i Dalefjerdingen. Guttene hadde knust en
rute, men ellers var ikke noe butt
stjâlet Ira blien.
Politiet har gode spor A ga etter i
saken.

Ved fylling av en av tankene pa Ytre Enebakk Bensin
og Service for ca. 14 dager siden, rant det ut 2.250 liter
dieselolje. Oljen ble gjennom
det kommunale ledningsnettet ledet inn i kloakkrenseanlegget. SA fort man ble
kiar over lekkasjen satte
kommunen og Fina AJS i
gang nødvendige tiltak for it
hindre forurensninger i omrãdet.
- Hvordan uheliet egentlig
skjedde lik at 2.250 liter dieselolje rant rett ut bakken, vet vi ikke eksakt, sier kommuneingeniør Staff Iversen til Vignett. Det skjedde i forbindelse med
vanhig fylling. Na har stort sett
ohjen havnet inn pa det kommunale ledningsnett, slik at man
har fàtt samlet opp det meste pa

rensestasjonen. Derfor har det ikke butt noe vesentiig tilsig i vassdragene.
Den biologiske delen pa rensestasjonen er imidlertid dØd som
følge av denne dieseloijen, slik at
organisk stoff âr ut I yassdragene. Na er ikke det det yerste
egentuig. PA renseanlegget pa
Flateby og i Kirkebygda har de
ikke en slik bioiogisk funksjon pa
renseanlegget. Den kjemiske delen av renseanlegget virker, og
for eksempel fosfor renses like
bra.
- Dette er ikke noen katastrofe,
understreker Staff Iversen.
- Men det koster ganske mye a
sette den biologiske delen i stand
ien. Anlegget ma tørnmes,
rengjøres og settes opp pa nytt.
Deane prosessen vii ta i hvert fall
et par mItneder. Vi kan tilfØre
aktivt slam fra andre rensesta-

sjoner slik at det biologiske fungerer. Vi bar imidlertid ennIt en
del oljesig, og clette mIt bli belt
borte for man kan Øre noe som
heist.
Ved Ytre Enebakk Bensin og
Service bar det na pagatt gravearbeider I et par, uker. Man prØver a ta opp massen med diesel,
slik at tiisiget skal bli mindre.
Det er ANØ sm styrer disse
arbeidene for -'Fina og kommunen, sier Staff Iversen. - Det
er imidlertid 1'iña som har det
Økonomiske añsyar her, og de arbeidene komrnunen utfØrte innen ANØ kom i ang - er det Finas forsikringsselskap som mIt
dekke.
- Jeg vii for Øyrig understreke
at Fina har vit veldig positive,
og det har ikke Art noen dissens
mellom selskapbt og oss i dette
arbeidet.

VIGNETT

Hjallis
Nylig avholdt Enebakk
Handikaplag og Rotary 1 Enebakk et felles hyggemøte pa
Ignarbakke.
Enebakks egen <sangfugl",
Vibeke Helgesen, akkompagnert av Tore Westlie for anledningen pa trekksPill, Underholdt forsamlingen med
viser av Thaube. Gamle gode
melodier sorn de fleste nynnet
og sang med i. Flateby korforening foredro ogsà kvikk
og fin sang, og hØstet stor
applaus. Men uten a forringe
noen ma en vel ha by til a Si
at selve rosinen i pØlsa denne
kvelden •var han Hja11is>.
Maken til forteilerkUflSt skal
en lete lenge etter. Her fikk
lattermuskiatUren god mosjOn, det knØt seg i magen og
târene trillet I strie strømmer,
nesten like fort som historiene trillet Ut av trønderen.
Hja1iis konStanterte at
det var lenge siden hail herja
pa isen nà. Ta bare min personhige rekord sammenlagt.
Skulle jeg gatt pa den i dag
hadde jeg butt nr. 11 i VM for darner, 10 han.

pa Snarvisitt I Enebakk mandag.
hjemme, men de dro da avgarde. I det flyet nrmer seg
bestemmelSeSStedet gâr sola
ned og farger hele skydekket
rØdt. SkØyteløperefle satt og
sá ut pa det fargesprakende
flotte synet, da kommer det
tort fra en - snakk om propaganda da der.e -.

Det var mange ting han
kunne minnes for de dagene
han rgjerte ja. Mange hyggehige folk traff han, og mange
gode venner, ja venner for 11vet. Og sà alle de artige episodene da. Vi som tiihørere fikk
ta deli noen av dem, sà som
den gangen de reiste for fØrste
gang til Moskva. Litt beklemte var de, for det var i jula, en tid de fleste vel vii vre

Og alle de kostelige historiene han kunne fortelle om
sin fine sekundant da, han
Karl Brekkan. Den gangen
var det sekundanten som bestemte alt. LØperefl matte rette seg etter det sekundantefl
mente var det riktige. Pa et
stevne var det veldig dârlig is,
og Hjahlis gikk bort til han
Karl og spurte hvilket skjema
han skuhle ga etter. - Jeg hadde regna med et til rundt 20
jeg, men ban Karl var av en
annen mening. Her har jeg en
tabell pa 17.50, den gar du etter. - Du veit jeg fikk nesten
sjokk og spurte om han var
butt gal. 17.50 pa denna isen?
Da sá'n Karl pa meg og sa:
Hold kjeften din og ga. Detta
har ikke du noe greie pa.
Vi skulle gjerne vrt tilhØrere hele kveldefl og flere
til. Du verden for et oppkomme av historier og for en
mate a berette dem pa. Hele
kroppen ble tatt 1 bruk for a
understreke og illustrere.
Publikum storkoste seg, og
ved kaffekoppen og kakene
senere pa kveldefl, var det
mange lovord a hØre til dette
tiltaket fra Rotary og Handikaplaget.

HjallisfOrtalte mange muntre historierfra sin tid som aktiv skøyteløPer.

Vibecke Helgesen var ogsà med og
EbakI
underholdi pa Ignarbakke 'denne kvelden.......

En hundre prosentvellykket flyggekveld hvor puPiikumfk] bade god

underhoidning og
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Enebakk ppovem
kommune for ANHF
Akershus Fylkeslag av
Norges Handikapforbund
er en interesseorganisasjon for bevegelseshemmede og andre funksjonshemmede.
FORELDREAKSJON

'Akerhus Fylkeslag har derfor
startet en foreldreaksjon i 4 prøvekommuner: Brum, Skedsmo,
Aurskog-HØiand og Enebakk.
Disse kommunene er valgt ut fra
sin geografiske beliggenhet og
befolkningstetthet, og fordi det
eksisterer et godt fungerende lokallag av NHF her.
Foreidreaksjonen er i startfasen I Enebakk, og det er dannet
en arbeidsgruppe bestáende av 2
foreidre til funksjonshemmede
barn, lederen av Enebakk Handikapiag og Fyikesforeidrekontakten.
HENSIKTEN?

Det flnnes mange organisasjner for foreidre til funksjonshemmede barn, og mange vii sikkert spØrre seg seiv og oss om
hensikten med enda en organisasjon.
'I'll det vil vi svare at det for det
fØrste er de fleste foreidresammensiutninger rene diagnose-

grupper, dvs. at foreningens in-'
teresser fØrst og fremst dreier seg
om barnets medisinske situasjon
elier dets spesielle funksjonshemming. For det andre er det
ingen fly organisasjon som nA
dannes.
NHF vii altsá kunne vre et
supplement til "diagnosegruppen", pa den máten at vi vii favne
videre. Stikkord her er utdanning, sysseisetting, kultur, fritid,
boformep-osv. .- omráder som er
svrt viktig for aile mennesker men kanskje spesielt for funksjonshemmede barn og unge.
DU'ORMASJONSMØTE

Pa bakgrunn av dette vii det
onsdag 14. november bli arrangert et feiies informasjonsmøte
pa Mjr u.skole i Ytre Enebakk.
(Se annonse), Representanter fra
ANHF vii vre tilstede her, og de
vii kunne svare pa spØrsmâi
vedr. arbeidet, samt delta i diskusj onen.
Hensikten med motet er fØrst
og fremst at foreidre i Enebakk
skal fa bli kjent med vârt lokallag, men ikke minst fá bli kjent
med andre foreidre 1 samrne situasjon. Vi hâper at sá mange som
mulig har anledning til a komme.
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Forfatteren BjØrn RØnningen pa besøk j Enebakk Bokhandel.
Det er ikke hver dag det
konirner forfattere pa besØk
til Enebakk for a signere sine
bØker. LØrdag kunne enebakkingene, og i srdeieshet
flatbyingene mote barnebokBjØrn
forfatteren
RØnningen,pá besØk i Enebakk Bokhandei som feiret
sin 3-àrs dag med forfatterbesøk og gode tiibud denne
iØrdagen.
RØnningen er meget kjent
fra forskjeilige sammenhenger. Den 46 àr gamie skribenten jobber som journalist for
Aftenposten. Han skriver
jevnlig for radio, og han er ikke minst en flittig forfatter av
barnebØker. Hans merittliste
er imponerende, suksessbøkene "Fm Pigalopp", "Lange
Herr Streng" og "Jenny Penny,, bar han bak seg. Men den
mest udeite suksessen har
han nok hatt med <,Jul 1 Skomakergata". Folk flest vii nok
huske jernsynsserien med
Henki Koistad i hovedroilen.
Serien kommer til a gâ pa
skjermen for tredje gang den-

ne julen. BjØrn RØnningen
har fátt oversatt flere av bØkene sine til andre sprâk. Bade
nederlandske og islandske
barn har ftt muligheten til a
fryde seg over hans friske stil.
Som journalist interesserte
BjØrn RØnningen seg for lokalavisene I Enebakk, og isr
Vignett. Grunnen til dette er
at han i yngre dager jobbet i
en liten lokalavis. BjØrn
Rønningen er ikke sa mye pa
denne type oppdrag som han
var pa lØrdag, sâ de som ikke
var der for a fa signert en barnebok ma nok vente lenge til
neste gang. Det er synd at
barnebØkene stort sett blir
gitt bort som julepresanger.
Barna hadde hatt godt av a fa
litt variert lesestoff, og ikke
en bok hver julaften. Skulle
dette ha vakt nyserrighet
hos deg, sà kan det vre en
ide a kjØpe en av Bjorn RØnningens visebØker. Minstemann setter heit sikkert stor
pris pa at mamma eller pappa
synger en liten stubb fØr det
er tid for loppekasse.
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Selv om det ikke blir
norsk kuituruke i Berlin i
1985, vii Norge likevel sette sitt preg pa Berlin i dagene 21.-30. juni. For da
kommer Enebakk Storband, med sin manager
Grete Lachert og en hrskare enebakkinger I kjøIvannet til Berlin.
SommerenS kulturuke i
Berlin har fátt store ettervirkninger. En av dem er
at uka âpnet veien for
fuilt for várt popuire
storband, som faktisk har
Wart det umulige - nemhg a bhi profeter I egen
bygd - og nâ ogsá attrakson I Berlin, som kanskje
har et enda mer sofistikert publikum eun Enebakk.
FIRE OPPTREDENER
Enebakk Storband skal ha
hele fire opptredefler i Berlin i
lØpet av den uka de er der.
Det er en opprømt manager
som legger planene for sommerens BerlintUr fram for
pressen. Og Grete Lachert har
saktens grunn til a vre bade
stolt og opprørt. For hvem el-
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Enebakk Storband gâr en
travel vinter i mote, med
arrangementer pa lØpende band. I lcveld er det Cabaret pa Mjcr.

ge
se
Er

lers i hele verden vii finne pa a
dra til Berlin og spørre om a là
spille sammen med <<Polizciorchester Berlin', og attpàtil
là Ønsket oppfylt, om ikke
nettopp hun. Na ja, rett skal
vre rett, for Grete Làchert
hadde god hjelp av bandets
sekretr Viggo Aker Olsen i
disse forhandlingefle.
Men akkurat det med a forhandle og rydde vei for norsk
kultur i Berlin, det kan ingen
som Grete Lächert. og derfor
har ogsà Berlin vrt et popu1rt reisemài for mange enebakkinger i ipet av de senere
àrene.
Det var pa en pressekonferanse hjemme hos Grete Lachert forrige onsdag hvor bàde bandets formann Roar
Myhre, og sekretr Viggo
Aker Olsen var til stede, at
planene for sommerens Berlintur ble lagt fram. En liten
orientering om bandets aktiviteter i tida framover ble det
ogsà tid til.
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Grete er gull verd for Storbanclet, noe bandets form. Roar Myhre og selcretcer Viggo Aker
Olsen vet a sette pris pa.
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44swinge opp ReplinPA PODIET MED
>POLIZEIORCHESTER
BERLIN>>

I hØst var Grete Lachert og
Viggo Aker Olsen i Berlin for
A undersøke om planene for
Berlinturen kunne gjennores. Over alt ble de
møttElned velvilje, og de kiarte faKtisk a ía alle sine forhandønsker oppfylt. Sin fØrste cptreden I verdensbyen
skal Storbandet ha allerede
ankomstlørdagen. Da skal de
nemlig spille ombord pa báten <,Berlin Haveistern>>. Denne baten gàr i fart pa Berlins
sjøer - máneskjnnstur som
det kalles. Diase turene er et
populrt innslag i Berlins
sommerbilde.
Den aller stØrste begivenhet i forbindelse med turen er
vel Storbandets opptreden
sammen med detkjente Polizeiorchester Berlin, 2 ganger
skal Enebakk Storband spille
sammen med dette populre
og meget kjente orkesteret
som har en helt spesiell plass i
Berlinerens hjerter. Orkesteret turnerer over hele verden, og er svrt opptatt, likevel lyktes det Storbandets
dyktigé manager a ía <<audiens>< hos orkesterets leder
Michael Kern, populrt kalt
<<Bullekarajan Han var positiv<i1 et
ie1se med turen. ViggO
Aker Olsen dro for a hCre orkesteret som pa det tidspunkt
de var i Berlin hadde konsert
pa et aldershiem i nrhetefl.
- Det hele var fantastisk,
sier Aker Olsen. <<Kontaktefl
mellom orkesteret og publikum er noe jeg aidri har
sett maken til." De hadde et
publikumSvenflhig repertoar,
og en voldsom publikuinsappelL' Orkesteret bestàr av
55 mann. De holder 120 konserter i àret og bruker bare
spesialskreVfle arrangement.
Innen orkesteret har de forskjellige grupper igjen - Storband gruppe, Dixiland, Combo, rent JanitSjar og brassband.
Resultatet av forhandliflgene som Lächart og Aker Olsen fØrte i Berlin 1 hØst, ble at
Enebakk Storband blir a finne pa podiet sammen med
polizeiorchester Berlin I Berliner Zoo sØndag 22. juni. -.
Beri1ere som hØrer om det er
him 4e1fa1fle skyter Grete Lachert inn. - Es gibt's doch
nich er kommentarefle.
Tanger skal Storbandet
opptre sammen med dette orkesteret.
HELAFTEN FOR
PROMINENSEN

Ellers skal bandet ogsâ ha
konsert I forbindelSe med
BundesgarteflSChau, en Utstilling jet tidligere ruinomráde i den sØrØstlige delen av
Berlin.
Og ikke a forglemme - det
prominente Berlin skal ogsâ
ía sitt nar enebakkingene inntar byen. Under kulturuken i
for bodde en stor del av nordmennene pa Hotel Berlin, og
det ble svrt god kontakt. sa
derfor har det lykkes bandetS

Litt hyggemuSikk skader ikke midt i planleggingen av sommerens storslagrte BerlintUr.
Manager Grete Ldchert og sekretcer Viggo Aker Olsen har
er velkjente og veirennolTierdyktige manager a ía hotellet
te, februarkonSerten er butt
til a stelle 1 stand en gallaken tradisjon - en dag man gâr
veld h'or Storbandet spiller
mann av huse pa 11k linje med
til dans. Dette blir en aften i
17.
mai.
den riktig store stilen, med
I kveld er det igjen duket for
rod iØper, smoking, gallaet arrangement I Storbandets
kjoier og hele opplegget. Her
regi. Da gjester CabaretgruPer bare det beste og meat
pen <<Minste felles" Mjr ungeksklusiVe godt nok.
domsskOle
hvor de sammen
Ca. 200 gjester skal invitemed Storbandet skal lage en
res til denne store festen. HØres Berlinturen fristende
ut? Den er ikke bare forbeholdt Storbandet. Du bar
sjansefl til a slenge deg pa.
Det er plass til 90 personer,
Storbandet inkludert. Turen
gal med buss non stop Enebakk/Berlin med ferje TrälleborglSaSSnitZ. Under oppholdet bor man pa Hotel Berlin.

lagt alt det praktiske godt til rette, mens bandetSfOrmaflfl,
Roar Myhre har konsentrert seq mer om det musikaiske
oppleggetmed stil og stemning. Det kan
forestiuling som bestr av
alle som har vrt der tidligere
dans, musikk, sang, mime og
kvittere for. Og sà bØr alle
skuespill.
som
ikke vii gà glipp av EneVi hâper mange firmer veien
bakk Storband in Concert
til Mjr i kveld.
1985 notere seg at lørdag 9. feTorsdag den 24. gàr àrets
bruar 1985 gar denne av staBig Band Dancing av stabelen. Og det er en 5-Ara jubelen pa Ignarbakke. Dette er.
bileumskoflSert, sa store ting
et arrangement som far selv
er pa gang. Vi sier ikke mer,
de mest innbitte sofaslitere til
men sett av dagen i tide.
A rØre pa seg. Et arrangement

ARRANGEMENTERI Kø

Enebakk Storband er inne i
sitt femte ár, og er mer populrt enn noensinfle. Og ikke
uten grunn. Bandet er Utadvendt, har et repertoar som
glir inn hos godtfolk flest.
Etterhvert er de blitt mer enn
bare" et Storband. De er
butt en institusj on som bygda
er glad i. Deres àrllge Big
Band Dancing arrangementer

.4..

.
Nãr storbandet
inviterer til Big Band Dancing, vanker det annet enn laps kaus
Iforgruflnefl er det bandetS sekretcer Viggo Aker Olsen som tar for seq av det bugnende

lcoldtbordet.
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Mange enebakkinger vii vel arrangert rusfrie fester pa Flatekanskje med rette spørre om det by og i Kirkebygda. Na stod altsà
yte for tur, og det varEnebakk
gàr an a arrangere fest for ung- motorkiubb, eller EMC. som stod
dom pa BØnderneS Hus uten at
hele arrangementet lØper ut I et for oppiegget. YtregrupPafâEXIT
a opp
ukontroilerbart fyileslag. Ak- gjorde det de kunne for
stemningen
blant
et
fatallig
pukurat dette skulie prØves sist lørblikum.
Det
beste
nummeret
fra
dag pa BønderneS. De siste tre
ukene har det hver fredag butt EXIT, var utvilsofllt en làt som

Hvopfop stã ute?

Dessverre for arrangørefle, var det mange utenfor to/calet.
Uansett hva som foregàr in- med aikohoifrie fester. Det
ne i et iokale, vii det auto- var vel kanskje flest av de
matisk samle seg en del folk som yule trekke frisk luft,
utenfor. Det gjorde de ogsâ pa men det ble ogsà observert
BØnderneS sist lØrdag. Hvor- noen <tØffinger' som bare
for gár folk ut nár det er inne stod der. Dette er en oppfordring til disse. Neste gang det
det foregâr? Svarene kan vre sâ mange. Noen gâr vel ut avhoides et lignende arrangefor a trekke frisk luft, mens ment, vr tøffe og gâ inn. Da
andre igjen er ute fordi det viser dere at det er litt tak i
har dukket opp k)enninger dere, slik at dere kan feste
som ikke nedlater seg til a ga uten a drikke dere til mot:
inn for det er for <barnslig"

a lage

stemning.
med seive oppiegget, sa sânn sett
medlemmene av bandet hadde det etter en liten pause kiart for frister det til gjentagelse, men
discoteket.
Discjockeyer
for
kveliaget seiv. Amnesty '84 het medet star litt igjen nar det gjeider a
lodien. En hardsiáende iât om den var gutta i bandet, sa musikM folk til a komme pa arranken var etter det vi kan forsta i
urettferdighet og innbrudd pa
gmentene.
de
beste
hender.
Det
hadde
nok
menneskerettigheter. Hardtslâvrt
en
hapløs
oppgave
for
en
ende bade i ord og oner. Eliers sa
vartet EXIT opp med later som pavirket person a komme inn pa
BESKYTT BILEN
de er kjent for fra fØr. Rockever- BØndernes denne kvelden. yakMOT RUST
sonen av TsjajkovskijS tema fra ter var det i hvert hjrøne, og fØrstebetjent
Stig
Hansen
fulgte
MED
<<Svanesjøen" siâr an hvorhen
bandet kommer for a spille. Etter nØye med i det som foregikk. Aldet vi fikk oppiyst, sa var gutta deren pa de fremmøtte var variameget nervøse fØr de skuile ga pa bel, men de fleste var nok i 15-16
01.
scenen. Dette var kanskje grun- ars alderen. Etter det vi kunne
absorbere
av
stemning,
sa
kunne
nen til at vi mener a ha hØrt dem
ENICO
spilie bedre ved andre anled- vi sla fast at den var god, men det
hadde
gjort
seg
med
litt
flere
Rakkestadvfl. 11
finger.
mennesker bade pa dansegulvet
TIf. 92 63 09
og ellers i lokalet. Arrangørefle
ogsâ mellom 17.00-19.00.
Fristet til gjentakelse
Etter EXIT's opptreden, var hadde gjort en meget god jobb
det de kunne for

Det ble etterhvert folksomt pa dansegulvet.

V!GNETT

SPORT

SPORT SPORT

Drivs lillepikelag
seriemestere 1984

Ikke floe til
idr ettsanlegg
Det er ikke satt av midler i
85-budsjettet til dette formálet. Det gjenstár her sâ mye utredningsarbeid, sier kontorsjef
BjØrn Halvorsen, at jeg ikke her
funnet grunnlag til a fØre opp
midler til prosjektet i 1985.
Kostnaclsoverslaget for det
planiagte anlegget er pa 4,5 miiiioner, ekakiudert driftskostnader
og kostnader til utstyr.
Deter meningen a clekke en del
av finansieringen med tippemid-

ler. Dette kan man imidlertid ikke sØke om for det foreligger Iinansieringspian og tegninger.
Man ma ogsâ ha vedtak pa hvor
anlegget skal bygges, nar, og
hvor mye kommunen kan avsette pa budsjettet. I beste fall tar
det et âr a ra behandlet en sØknad om tippemidler.
Nâr ingen midler er satt av i 85,
tyder det pa at det er iangt fram
til prosjektet kan reaiiseres.

NY STIGEITRAPP

Trestiger
Bak: trener Jan Bogen og oppmann Svein Aslaksby. Bakfra v. Gry Pettersen, Chris ma
Teig, Lise Haga(topps'e
SØlvi Olsen, Anett Bogen.
Forf.v.: Nina SØrensen, Anita Kristiansen, Linda Aarhus, Guro Aslaksby (keeper) Benedikte Kin Hansen, Trifle Lise Myhre.
Lillepikelaget til Driv er et
heit nystartet lag. De fleste av
jentene har aidri sparket en
fotball for, likevel gikk laget
bort og ble seriemestere. Pa
fØrste treningssamiing mØtte'
det bare 5 jenter, men det
kom stadig flere til, og til den
fOrste treningskampen var
det hele 13 <frØkner tilstede.
Seriekampene ble spilt i
Folio rekrutteringsserie. Her
var motstanderne: Langhus,
Ski og As. Ved sesongsiutt
hadde jentene fra Driv sanket

hele 9 poeng, mens de tre andre lagene hadde fátt 5 liver
seg. Seriemesterskapet ble
behØrig feiret hjemme hos treneren Jan Bogen. Etter fortringen av anselige stykker
pizza og diverse brusfiasker,
fikk seriemesterene 1984 overrakt synlige bevis pa mesterskapet.
Samtiige jenter vilie ogsá
vre med neste âr. Moro hadde det vrt a spilie og ekstra
moro ble det jo nâr de vant
hele greia. Jentene vii gjerne

ha med seg flere pa fotballbanen og helt pa egen hand
har de begynt a verve nye
sphere. De her satt opp plakater nede pa skolene, og hitii
har det meldt seg over 30 vordene spiliere, sá neste âr stiller sannsynligvis Driv med 2
jentelag. Trener Jan Bogen og
oppmann Svein Aslaksby er
svrt fornØyd med jentene sine. Og at det er gjensidig er
hevet over enhver tvil. Gratulerer til dere alle, godt gjort.

Ditt forste trinn til et
godt resthtat

Trestiger i laminert tre har samme vekt som aluminiumsstiger.
Impregnerte - tàler vr og vind.
Vi fører stiger/trapper som passer til alle behov. Stiger opp til 12 m pa lager. Ring gjerne for demonstrasion.
I'll"

- et IIuIIP'lr,irI!EI::, produkt
FORHANDLER

Lm TRADING
Stiger og trapper - Import - En gros

1914 Yre Enebakk - IlL: (02) 92 44 05

Dérlig heig for enebakkhaondballen
PIKER 16

Enebakks Piker 16 har ikke
fâtt det til a stemme denne Sesongen. Mot Kurland denne
sØndagen ansá de seg selv
som sjanseiØse. Det skulie vise seg at de hadde rett i sine
betraktninger om egne sjanser. Laget fra Kurland var bare sâ alt for gode pa alle omrâder. Der Enebakk var trege
var kurlandspikene iynraske.
Seiv om Arnhuld RØhme lop
alt hun kunne, var det ingen
vita i det. Det var ingen som
sà'henne lØpe, og dermed fikk
hun ikke en eneste ball. Kari
Degrum gjorde en hederlig
innsats, hun scoret tre av
Enebakks fire mál. Det siste
mâiet til Enebakk var det
Kari Ellen Sigstad som stod
for. Status av denne kampen
ble: Enebakk-Kurland: 4-17. 2
mm: Arnhild RØhme. RØdt
kort: Lena Hansen

Dommerparet fra Gjerdrum
gjorde en brukbar profil, seiv
om de dØmte litt <rotete" en
gang i mellom.
PIKER 14

SØndag formiddag gikk
Enebakk IFs Piker 14 pa banen for a mote HØland. Det
viste seg tidiig i kampen at
oppgjøret yule bli jevnt. Lagene fulgte hverandre som
skygger i to omganger. Ingen
fikk noe betryggende forsprang pa den andre. Enebakkjentene kjempet som
sma lØvinner gjennom hele
kampen, men det hjalp bare
sá lite. I kampens alier siste
minutt fikk HØland tiikjent et
straffekast pa sthhingen 8-8.
EksekutØren gjorde ingen feil,
og HØland kunne ga av banen
med en litt ufortjent ettmálsseier. Poengdeling hadde
vrt det rettferdige i denne
kampen.

Piker 16 gikk pa et kraftig tap mot Kurland. 4-17 ble resultatet. Det ble da heller ikke mat i
denne situasjonen.

BUESOFA 508
Ny softline buesofa med tykke, myke puter i velour Poistret med polyeter
Lett a speilvende. Plassbehov: 205 1 x 265 cm.

HJORNESOFA BEITO
I massiv furu til den priseri! Det rode stoffet star tint til treverket.
Plassbehov: 220 x 280 cm, D 85 cm, H 75 cm. 5.980,-.

ATLANTIC SKATOLL
m/overskap. B 96 cm, D 44/27 cm, H 199 cm, 5.780,-.
ATLANTIC SPISESTUE
Med Atlantic I stuen har du bondestil I moderne og funksjonell komfort.
Treverk i syrebehandlet furu. Bord, 150 x 160 cm, 2.590,-. Stol m/stoffsete, 620,-.
Framskap, H 199 cm, B 144 cm, 5.330,-.

ATLANTIC SALONG
Treverk i syrebehandlet furu. Gruppe 3 + 2 + 1 som avbildet i stoff Fyrdal, 9.750,-.
Bord 130 x 80 cm, 1.295,-.

U..
ATLANTIC HJORNEBENK
Gir bedre utnyttelse av spisekroken. Den varme løden I treverket kornmer av syrebehandling. Overflatene er meget motstandsdyktige, og kan lett holdes rene med en
fuktig klut. Hjernebenk, 187 x 144 cm, 3.995,-. Bord, 130 x 80 cm, 1.570,-.
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Det norske mobelseter
Vestby: Ved Europavei 6. TIf. 95 04 60. Sandvika: Ringeriksveien 160- ved Kirkerudbakken. TIf. 13 21 50.

VIGNETT —

Store avslag

pa E Electrolux

artikier

STOR STEKEOVN

Det er hØyt under taket og
langt ut til sidene i Electrolux stekeovn. Kornbinasj onen av stort vOlurn,
god luftsirkulasjon og riktig dimensjonert varme,
gjør at denne ovnen gir et
uvanhig og godt stekeresultat. Til tross for at stekeovnen er Pd hele 55,7 liter, er oppvarmingstiden
pa under 7 minutter.

Type CF 6483
DE LUXE
FAR VET
rn/grill - selvrensende

NA
kr 3480.

901

RP121OC
Farvet kjol/sval
RP 1210 C,
345 LITER
KJØLESKAP

Electrolux
Assistent, Type N-la
m/hurtigmixer

NAkr 1990

Det er et skap for deg som
vii ha det alier beste.
Bade ndr det gjelder iavt
iydnivd, strØmforbruk og
kvahitet 1 hver eneste detalj. Man kan dele opp
rommet>> ito ulike temperatursoner - kjØl ehler sval.
Men man kan ogsd benytte hele skapet som enten kjØl ehler sval.

U

Electrolux Assistent leveres komplett med stor,
rustfri stdlbolie, vaise,
skrape, kniv, piastkar og
en stor aluminiumskjøttkvern nr. 10 med rive- og
moseapparat samt matebrett og pØlsehorn.

Alle boksene er utstyrt
med termostatregulering,
kontrollampe, magnetlist
og frysekalender I iokket,
dreneringssystem og oppbevaringskurv.

TC1 500 Deluxe
412 I priseks.

NA kun kP
cS1UmJboLtçJ

&

2390.-

(02) 9263 00

etteJl cI/J.

1912 ENEBAKK
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FARSDAG
Man trenger ikke vre tøffelhelt
for a sette pr/s pa en god toffel
14 forskjellige slag

MARKISER

TANNLEGE

Enehakk
Markiseservice

Stein Darre-Hansen

M*iser Persienner Gardinbrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11,1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 48

ELEKTRONIKK

Enehakk
Transtormor
verksted

Praksis i Flateby
92 87 39
Tf. kI. 9.00-15.00
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lordag etter avtale.

CATERING

Priser fra kr 67,- - til kr 199,Toalettmapper
fra kr 41,-

Portemoné fra kr 40,:_
Lommeboker fra kr 85,-

Clifford A/S

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 8540

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60

RORLEGGER

BLIKKENSLAGER

Veho-POP

OSVALD NORDLI

Utforer alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

1911 Flateby
TIf. 92 84 68

Dessuten mange andre gayer
i forskjellige priskiasser
ii 'ci mci !

IEt Fol Apent

Grendesenteret - 1911 Flateby
TIf. (02) 92 83 74

Torsd., fred.
Lordag

10-17
10-19
10-14

VGNETT
.001

now

RELIGIOSE MOTER

41

Bli brun til jul
10 soltimer for kun kr 150.-

OPTISK

Kirkekonsert

Betel Hornorkester, Ytre Enebakk holder
konsert i Enebakk kirke sØndag den 11. november ki. 19.00.
Gjestesolist: Trompeteren, professor ved
Norges MusikkhØgskole, Harry Kvebk.
Programmet omfatter musikk av Purcell, Lindberg, CrUger
m.fl.
Alle er hjertelig velkommen. Gratis entre.

SYNSPRØVE

Er du fornøyd med figuren/vekten?

Hvis ikke, ring 92 64 82 og fâ en gratis provetime
- behandling I eget kabinett.
TOVE OG WENCHES HELSESALONG
EKEBERGDALEN

utfores hos oss.
HE! ST TIMEBESTLLING.
IL LEST R0 MI

UR - OPTIKK Ah
SE GODT TL RE7T 770!
STORGT. 13— TLF. 718401
2000 ULLESTRØM
UrmakermesterArve Evensen
Optiker N.O.F. Jan -Erik Berg

HØF sangerne CURT og ROLAND

KOM I FORM
PA ENEBAKK HELSESTUDIO
Vi er i full gang, og Ønsker gamle og nye kunder,
velkommen.
Følger du Ore anbefaliriger garanterer vi et
godt resultat.

Apningstid9-17. Torsd. 19.
Lord'. 13.
VIS A VIS BERGEN BANK

Stort sangmØte pa Ytre Enebakk skole (gym.salen) fredag 9. november ki. 19.00. Curtog Roland og Betel Ungdomskor. Velkommen.
Pinsemenigheten Betel

GRATIS PROVETIME
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ENEBAKK HELSESTUDIO
TIf. 92 62 80 kI. 11.00-21.00
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ELEKTRO-MEKANISK - VERKSTED
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BIL - ELEKTRO
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Vi har eget solarium og selger Hummel sportsAtøy.
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NERVUS EL-GJERDEAPPARATER
POSTBOKS 77 - 1912 ENEBAKK
TLF. (02) 92 62 94
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NA KAN ALLE SE VIDEOFILMER
VIDEOMASKINUTLEIE
HOS OSS
Maskin + 1 film
Godt utvalg
filmer VHS/Beta
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ANNJA A/S
Grendesenteret, 1911 Flateby
Telefon: 928674
Ap n in gstid er:
kI. 10.00-17.00
Man., tirs., ons.:
Torsdag og fredag: kI. 10.00-19-00
kI. 10.00-14.00
Lørdag:

HAR DU LYST PA NOE GOOT?
STIKK INNOM VART GATEKJØKKEN

S.

IIYERF.N BENSIN & SERVICE
Inneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby - TIf. 92 81 32
Apningstider:
06.30-22.00
Hv.dag
09.00-20.00
Lord.
11.00-22.00
Sond.

VIGNETT
KUNNGJORINGER

UNDERHOLDNING

BINGO

Enebakk Handicanlaq
inviterer til âpent mote pa Mjr ungdomsskole
onsd. 14. november kL 19.00.
Tema: Funksjonshemmede
barn i Enebakk
Velkommen.

Ytre Enebakk skole hver
sØndag Id. 17.00.
Arr.: Ytre Enebakk
skolemusikkorps

*

#A1Jt4NEt1t1VT

v3r'
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Arsmøte

-

&lNkuptW c;

avholdes pa Ytre Enebakk skole sØndag den
11. november 1984 kI. 16.00.
Sakspapirer kan fáes ved henv. i Klubbhuset
fredag den 9.11.84, mellom ki. 19.00 og20.00.
Styret

Søndag 11/11
ki. 16.30 (B)
KAPTEIN MARWELL
KI. 18.30 (U)
ZELIG
Ki. 20.30 (V)
LIVSFARLIG
OPPDRAG

> vI Err

~
--;7

iit.7 tN :i
iN6 INN DIN
Of 92.51 01

Newsuke
8,_

kr

pr. hg

lungepull

-,

1117

I kveld pa Mjr u.s. kI. 19.00

Aktivt skogbruk

. CABARET og STORBAND

.

Det arrangeres kurs i HOGSTTEKNIKK MED VIRKESUTNYTTING over 21/2 dag i Enebakk.
Kurset starter om kvelden 12.11. 1984.
Pámelding og nrmere opplysninger hos skogbruksleder Marthinsen, tif. kontor 92 63 78.
Skogeierlaget og Landbruksnemnda

En cabaret med spenstige fraspark og musikalsk utfoldelse sammen med Enebakk Storband 1 toppdanseform.
Entré kr 20,-/10,-

Enebakk
Pensjooistf opening
mote i herredshuset
onsd. 14. nov. 1984 ki.
17,00.
Styret
har

Rengjoringsassistent
Ytre Enebakk skole
—

Ved Ytre Enebakk skole er
det ledig stilling som rengjø-

Enebakkkommune-

Karl Lund og hi'. ega

-Rentene av legatet skal deles
Ut til iiñgdom i Enebakk som
skal gjennomgá landbruksskole, fylkesskole, fylkets
husmorskole, gartner1re eller lignende landbruksutdanning.

Sammenslait legal

Rentene av Enebakk kommunes sammenslâtte legat
skal deles ut med ½ part til
pensjonister eller UfØretrygdede i Enebakk og ½ part til
skoleungdom, hj emmehØrende i Enebakk, til Utdanning
utover grunnskolen.

Thy. Bøhlers legal

Rentene av legatet skal deles
Ut til bra, evnerik og virkelysten ungdom, hjemmehørende
i Enebakk kommune, som
trenger Økonomisk stØtte til
Utdannelse i jordbruk, skogbruk og binringer som hØrer til disse hovedgrupper.
SØknadsskjemaer/nrmere
opplysninger fas ved henvendelse til Enebakk formannskapskontor
tif.
926060.
SØknadene sendes Enebakk
formannskapskontor, 1912
Enebakk innen 1. desember
1984.
-

Sveums Blomsterlorrething
og Begravelseshyrà
Holger Sveum
Torggt: 2 2000 Lillestrøm
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrà 71 4830
-

Enebakk kommune

se snarest mulig.
Posten er for tiden pa 3 timer
pr. dag (kveldsvask), men det
tas forbehold om justering til
et lavere timetall senere dersom dette blir aktuelt, med
derav følgende lØnnsreduksion.
Tjenesteplikt i henhold til de
ordninger som er etablert i
denne sektor pA vedk. skole
og videre i samsvar med vanlige kommunale vilkar som
til enhver tid gâr frem av by,
instruks,, reglemerit og tariffavtale.
SØknaden sendes Enebakk
skolestyrekontor, 1912 Enebakk, innen 16.11.84.
Skolesjefen
Enebakk kommune

Kirketjener/
kirkegärdsarbeider
Ved Mari kirke/kirkegárd er
det ledig ½ stilling som kirketjener/kirkegârdsarbeider.
Det foreligger instruks og arbeidsbeskrivelse for stillingen som ft. er under revision.
Stillingen lØnnes i l.tr. 7-15
etter 10 âr.
For stillingen gjelder vanlig
omm.
ansettelsesvilkár.
Pensjonsordning med 2% innskudd.
Nrmere opplysninger om
stillingen faa ved henvendelse til Marl Menighetsrâd, tlf.
02/92 49 16. SØknad med kopi
av attester og vitnemál sendes Mari Menighetsrâd, 1914
Ytre Enebakk, innen 1.12.84.

salt
13,34

Ignarbakke
STILLING LEDIG

16,19

kjoU
mandag 12. nov. ki. 19.00.
Prof. Steinar Skjeseth kâserer om
Geotogisk bakgrunn for bosettingen I Enebakk og
omegn
med lysbilder.
Kaffe.
Adgang for alle, kr 15,-.
Medi. av Historielaget og Enebakk Rotary Club fri adgang.
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uidset
YTREENEBAKK
NYHET: STREET

SKOLE
-

DANCE

-

BREAK

øvrige
sorter

:20%

Torsdag 8. november:
KI. 17.00 Barn ca. 7-11 ár,plasser
,
ledig.
KI. 19.00 Junior Ca. 12-16 âr, plasser ledig.
Pámelding i tIf. 10 83 77 eller ved fremmøte. Kr 180,- for 3

uker (tils. 6 timer) er billig.

Se oppslag!

Spanske
Clementiner

-

REISELIV

SHOPPINGTUR TIL ARJANG
PRIS KR GO,Avreise hver tirsdag, torsdag, fredag og lordag.
kI. 7.30
Flateby
kI. 7.40
Kirkebygda
kI. 7.50
Ytre Enebakk
kI. 8.20
Ski
Torsdag kI. 11.00 fra Flateby.

12°°

-

pr. kg

lomater

-

13G0
pr. kg

-

Pâmelding: TIf. 02/92 65 26.

SKI REISEBYRA A/S
02/87 14 65

-

Kil-

180

02/87 00 95

BOLIG TILBYS

We EnebakklVäglia

pr. kg

-

Vert.delt 2 m.bolig, 119 m2 m/ca. 1 mál koselig tomt, selges (evt. leies) nimelig hvis hurtig avg,jØrelse.
Pnis ant. kr 500.000,-.
Tif. 92 46 37 e. ki. 17.00

Lokens
Model, A/S
a;

k

I
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Redaksjon og ekspedisjon:

VIGNETT

Borgvn. 3
Postboks 116, 1914 Ytre Enebakk
Telefon: 925101
Bankgiro: 1605,02.01426 Postgiro 4 19 32 98

Avisen

Privattelefoner:

Annonsepriser:

Abonnementspris:

Ansvarlig redaktor Aslaug Tidemann 924535 1. side pr. mm. kr 5,Alm.plass pr. mm. kr 2,30
Journalist Espen Nordhagen 924158
Tekstside pr. mm. kr 3,15
Ann,kons, Eva Grosvold 924383
Innlev. frist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00 trykkes I Indre Smaalenenes Avis
Forretn.ann.: Fredag kI. 12.00

Kr 80,- pr. halvâr, kr 160,- pr. àr.

He! du
<Breaker <..du?

Investepingep for 3.4 mill.
KJOP AV ENGERHOLM

Giedelig er det at man pa
85-budsjettet har funnet piass til
kjøp av husmannsplassen Engerhoim. Det er satt av 200.000 til
dette formáiet. Man har regnet
med stats- og fyikestiiskudd til
form.1et pa tilsammen 70.000
kroner, silk at kommunens andei
biir 130 000.
GYMSAL

Kim øyen, markedssekretr, Flateby.
- Det hender vi tar noen
"ha1sbreakende> Øvelser
pa fest, men eliers sâ tror
jeg ikke at jeg har aniegg
for sporten. Jeg vet jo at
den oppstod som gatedans
i Bronx, og at den er en del
av gatekulturen i New
York.

Endeiig skal det ogsâ bii penger til utvideise av gymsalen pa
Stranda skoie. 700.000 er fØrt opp
i budsjettet til dette formaiet. En
utvidelse av gymsaien var ogsa
regnet med i iangtidsbudsjettet.
ØDEGARDSVEIEN

Det er ogsa satt av 1.400.000 til
utbedring av ødegárdsveien pa
Flateby i 85 budsjettet. Dette representerer den stØrste utellingen pa investeringssiden.
BADEPLASS PA VIK

Nar det gjeider badepiassen pa
Vik har teknisk etat utarbeidet
planer for løsning pa adkomstproblemet og badepiassen, men
disse planene er foreiØpig ikke
behandlet. Det er imidlertid Sàtt
av 100.000 til badeplassen i budsjettet.

Opprusting av Øclegàrdsveien tar nesten halvparten av belØpet som er satt av til investërin-

SMIE OG SKOLEMUSEUM

PA investeringsbudsjettet er. ger i 85. Her er e4 skrekkeksempel pa hvordan veien kan se ut pa várparten....
det ogsã satt av midler til opprusting av Ubberudsmia og til et
Totait er det satt av 3.4 milli- 85-budsjettet. 3.2 av disse ma
tusen kroner til hvert av disse
formal.
skoiernuseum. Det er satt av fern
oner til investeringer pa dekkes med iânemidler.

Skolen.
Jørn Stavdal, skoieeiev
Flateby.
- Nei, jeg danser ikke
breakdance, og jeg vet
svrt lite om fenomenet,
men det ser ut som det er
goy. De slár seg kanskje
litt.

Inger Lise Myhr, Flateby.
- Nei, deter nok ikke'lThe
for meg, og det er kanskje
ikke heit ufarlig det de driver med. Dessuten vet jeg
svrt lite om breakdance.

Kirkebygilen
skole ma vente

ff
e.

OKTE BELOP TI-L LONN
OG VEDLIKEHOLD
Det er iagt app til en realøknhg av en del vediikehoidsposter. Spesielt innen skoleverket
hvor kontorsjefen har øket vedlikehoidsposten i forhold til etatenes forsiag med 30.000 kroner,
slik at det totait er budsjettert
med 330 tusen kroner til vedlikehold innen skoleverket. Dette betyr en reeii Økning avdenne posten med 51 prosent i forhold til
fjoràrets budsjett. I og med at iesepiikten er satt
ned fra 29 til 27 timer betyr det
ogsa ganske stor Økning i iønnsutgifter fordi det medfØrer at
man ma opprette tre nye irerstillinger.
- Dette er et typisk eksempel
pa at kommunen blir páført utgifter man ikke har hand am, sier
BjØrn Halvorsen. Som fØige av
dette forholdet har kontosjefen
Økt iØnnspostene med .700.000
kroner. LØnnsutgiftene er totalt
pa ca 17 miilioner pa skolebudsjettet, det v.s. ca. en Økning pa

10.8 prosent fra Uor5xet. Overfønngen fra staten Øker bare med
5.9 prosent i forhold til budsjettforslaget.
Ellers er det pa skolesektoren

satt av budsjettmidler til a oppretthoide ordningen med et tiende skoleár ved Enebakk ungdomsskole. Det ga.r i dag 2 elever
1 denne friviilige 10. kiassen.

Apbeidsutvaig
for nwpingsfivet
Formannskapet har vedtatt a
opprette et arbeidsutvalg med 4
av formannskapets mediernmer
som skal forbérede og legge til
rette nringsiivssaker i kommunen. Mediemmer av dette arbeidutva1get ef Lucie Paus
Faick, Heige Nilsen, Jan østreng
og Thorvald Ungersness,
Formannskapets funksjon som
tiltaksnemnd i kommunen gâr
biant annet ut pa a trekke opp
hovedretningsiinjer for tiitaksar-

beidet og treffe beslutninger nâr
en sak er ferdig forberedt. I det
forberedende arbeidet. -har det
imidlertid vrt et Ønske Ira administrasjonen at en liten gruppe
av. formannskapets mediemmer
kunne utgjøre et arbeidsutvaig
for nringslivssaker. Utvaiget
har foreiØpig ikke fátt noe mandat, men skal samarbeide med
administrasjonen om en passende arbeidsform.

Romsituasjonen for fØrskoien i
Kirkebygden er foreiØpig ikke
avklaret, og kontorsjefen har ikke fØrt opp midier I 85-budsjettet
til utvideise av Kirkebygden
skoie.

Clifford's
Dagligvarer - Of. (02) 92 83 38
Catering - Restaurant - Cafeteria
Tif. (02) 92 88 80
Grendesenteret - 1911 Flateby

Cafeteriaén byr pa

Skinkestek mlsw'käl
Mokkalromasj
Katie
W

490M

VELKOMMEN!
Cafeteriaen er ápen
I forretningstiden
APNINGSTIDER

Mandag-tirsdagonsdag
Tomsdag og fredag
Lørdag

10.00-17.30
10.00-19.00
10.00-14.00
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