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I I februarutgaven av
Stref-Nytt vii det
komme bred
normasjon fra
kommunens
ku!turetat. Bade
ulike aktiviteter.
kunngjorin9er og
annet vii bli a finne.
I tillegg vii
spa smal knyttet til
annen kommunal
drift bli tatt opp.

For de neste to ârene vii var nye ordforer komme fra den "rode" siden i politikken.KjeII
Overgárd er en jordnr kar som er opptatt av .A fâ ned arbeidsiedigheten i bygda. I tiliegg
brenner hans hjerte for miljovern.
SIDE 3

Hva husker
du fra áret
som gikk?

Hoyomsorgsboligen.
innflytningsklar

Na r det pa tide a
avseg
tn
juieribba. Og nA han
du sjansen tit a
stare bade med
turn og aerobic.
EIFs turngruppo.
holder ku s bade pa
Enebakk U og pa
HaugUa skole.
Se annonse

MIDTEN

Hos Per har set
ciukKet OPP biljars
0pet av rornjulen.
Ole Asbjorri Buuer
(blidet) prover seg

I romjulen kunne helse- 09 sosialsjef Inger Haagaas (bildet) motta nokkel tit den nye heyomsorgsboligen. Her viser hun stolt tram det fine kjøkkenet
som er gjort i stand i hver leilighet.

SIDE 3

KONTAKTLINSER?

SYNSPROVE

TimebestiUing:
(09) 87 05 24
Optiske

Ski

Briller/kontaktiinser
Off. godkjent optiker: Anne-Lise Ram
Off. godkjent optiker: Egil W. Trobe
Off. godkjent optiker: Arild Hansson
Medlem av Norges Optikerforbund

Princesshuset.

oos

Timebestillirig:

TI!. 09/07 50 30
Egen fargekonsulent

FLL
URBRILLESENTERAS
idrettsvn. 20, Ski - TIf. 87 50 30

Vi reparerer
A av
eiektriske
maskiner
I

kjol - frys - vask - oppvask - mikrobelge TV - video

NYE APNINGSTIDER!
Alle hverdager ki. 12.00-18.00, lord. 10.00-14.00

PROV SYNNOVE FINDENS
NYE KRYDDERSMOR
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Gratulerer

Postkontoret
i Kirkebygda
skal ikke
nedlegges!
Stygge rykter om at
postkontoret i Kirkebygda skal
nedlegges har versert en stund,
noe det ikke er fnugg av sannhet
i ifølge markedskonsl4lent ved
Ski Postkontor, Terje Norhall.
—Jeg vii pA det sterkeste
understreke at det ikke er noe i
ryktene om at filialen i
Kirkebygda er planlagt nedlagt,
pApeker han, som lurer svrt pA
hvordan slike rykter kan oppstA.
—Alle Enebakks postkontorer
hØrer under Ski postomrAde, og
det er ingen planer pA gang for A
nedlegge noen av postkontorene
i kommunen, hevder han.
—Vi har kontinuerlig gjennomgang av kommuner for A gjennomgA driften, men foreiøpig er
det ikke engang planlagt at Enebakk skal gjennomgAs, understreker han.

Christian 14 fir
Mange gratulasjoner til deg
pA dagen som var 26.12.
Hilsen oss pi Bakkesand

Tjalloboy
Thomas Lindquist
Grattis med 16 Ar og lovlig...
Take care,
couse we care about you.
Kjempeklem fra
to livilge jenter!

Har du lyst til
a synge?
Enebakk BlandaKor har startet
opp igjen og ønsker bAde nye og
gamle medlemmer velkommen.
Se annonse

Stiftelsesmøte
for ny bank
Styret i ELBF har arbeidet med
tegning av grunnfondsobligasjoner i seks mAneder. Frem til
Arsskiftet ble det tegnet obligasjoner for kr. 1 million 401000.
MAlet var 2 millioner.
I tiilegg til dette er det søknader om tegning av obligasjoner til behandling i tre banker
og to forsikringssselskaper.
Ut fra dette mener styret i
ELBF at bariken bør stiftes, og
arrangerer stifteisesmøte i slutten av januar.
Se annonse

Karusellrenn
i startgropa hvis snØ
Skigruppa i I.L. Driv starter
allerede opp i dag (torsdag 9.
januar) med vinterens karuseilrenn, om det dukker opp litt snø
vel og merke.
—Dette rennet er Apent for
folk i aile aidre; og det er ikke
nødvendig A vre medlem av
idrettslaget, understrekes det.
Hver torsdag fremover arrangeres det karusellrenn, vekseivis
hopp og langrenn, og tilsamrnen
fire renn i hver gren vii gA av
stabelen.
—Det er bare a mote fram,
langrenn starter fra Drivplassen,
hopp foregar i østbybakkene.
Aile som har deltatt pA tre av
rennene fAr premie, forteller
skifolket i Ytre. Og her er det
tre grener det snakkes om; hopp, langrenn og kombinert.

PA grunn av at det sannsynhigvis
vii gjelde nye regler om minimum ansvarskapital fra 1.1.
1993, er dette antageligvis siste
sjanse til A starte en sparebank
pA et nivA som passer for
Enebakk.
Stiftelsesmøtet innledes med
tegning av grunnfondsobligasjoner, og er planlagt avsluttet
med oppløsning av ELBF som
da har fullført sitt arbeide.
Styret i ELBF hAper at flest
mulig av medlemmene i ELBF
og de fleste som har tegnet
grunnfondsobl igasj oner møter
opp for A vre med A stifte ny
sparebank i Enebakk.
Enebakk
lokalbankforening
Halyard Waade, leder

Fest + drsmØte
iEnebakk AP
I januar blir det fest, og sA kommer Arsmøtet
i midten av
februar.
Se annonse.

Fredag 10. 1.
V) 21.30 Flammehav
Nattkino m/nogo attAt
og Fri Scene

Søndag 12. 1.
B) 16.30 Ronja RØverdatter
U) 18.30 Rong Ralph
V) 20.30 Flammehav

Søndag 19. 1.
B) 16.30 Mormor og de 8
ungene i skogen
U) 18.30 Dagens Donna
V) 20.30 Kjerlighetens vaig

Torsdag 23. 1.
Ki. 20.30 Dansen med Regitze
'Tid for den gode
filmen' m/Kinokafé

Søpla var
dvertatt av
ROAF
Fra 1. januar er det Romerike_
Avfalisforedling (ROAF) som
har overtatt ansvaret for avfallet
bAde i Enebakk og Re1ingen
kommuner, samt i Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, SØrum og Skedsmo.
For den enkelte forbruker vii
ikke dette fore til vesentlige
endringer, da seiskapet vii
videreføre de renovasjonsordningene som eksisterer i dag.

Kildesortering
—ROAF er et eget seiskap som
kjøper tjenester hos ANØ (Avløpssambandet for Nordre øyeren), opplyser daglig leder Erik
Steensrud.
Kiidesortering av spesiaiavfall
planlegges i disse dager, og et
forsiag er utarbeidet som nA er
ute pA høring. —Spesialavfali er
avfall som ikke kan hAndteres
sammen med vaniig husholdningsavfall fordi det kan
fore til skade pA mennesker og
dyr. Spilloije, iØsemidier, lakk,
urn, batterier og piantevemmidler er eksempler pA slikt
avfali, sier Steensrud.

PapirinnsamIin
CENNE FILMEN ER GARANTERT IfILI1IUE

CHARLIE SHEEN
CARY ELWES
VALERIA GOUNO
LLOYD BRIDGES

IS H 0 T S !I

Søndag 26. 1.
B) 16.30 Askepott
U) 18.30 Hot Shots
V) 20.30 Point Break

En filmfortelling etter et
norsk folkeeventyr

(1n(ctiJørn
hong

I tillegg vii papirinnsamiing
komme i gang om ikke ienge.
—Men skal de forskjeliige kiidesorteringstiltakene fungere er
vi belt avhengig av at folk benytter seg av tilbudene, oppfordrer Steensrud, som ogsA vii
benytte anledningen til A be folk
om A benytte seg av glasscontainerne som stAr utpla.ssert:
—Mbss Glisètt tr&ñger s'tø
leveranser, og etter nyttArshøytiden finnes det sannsynhigvis mye ukurant glass rundt
omkring.
I Enebakk er containerne lette
A We se og bruke, for de stAr i
merheten -av matvareforretningene i aiie deier av bygda.

q a(emon

Senteret i Ytre
omdøpt til
Vâgsenteret
MARIA BONNEVIE
JACK FJELDSTAD
HELGE JORDAL
ED Regi: OLA SOLUM
Søndag 2.2.
B) Kvitebjørn og kong Valemon
U) ????
V) Thelma og Louise

Ytre Enebakk Forretningssenter
er nA en saga biott. For nA stAr
stedet fram i ny navnedrakt.
Folk kom med mange fine
forsiag. og ikke mindre enn seks
stykker hadde foreslAtt vinnernavnet, VAgsenteret.
En tre-retters middag til to var
utiovet til vinneren, sA det mAtte
ioddtrekning til for A kAre den
som sku.11e fA by A kose seg
med go mat pA Ytres Bistro.
Og vinneren? Det ble Sverre
Annaniassen fra Ytre Enebakk.
Gratuierer - We med middag
og flott navn!

Menighetens
allkveld
rett rundt
hjørnet
Nye tanker og idder har fØrt til
at Mari menighet nA starter opp
"Menighetens aiikveld". —Denne nyskapningen skal vre allsidig, og den skal vre for aile,
sier kaliskap. Gunnar øvstegArd.
Hva menes med menighetens
alikveld? —Allkvelden er en
heihet som bestAr av to deier;
Sareptas krukke (menighetens
storfamiiiesamuing) og Regnbuen (menighetens mangfold)
Kort fortait skal det were et
forum der heie menigheten kan
motes. Hva vii foregd pd disse
aiikveidene? —Tii
Sareptas
krukke motes vi alie. Samlingen varer i rundt en halv
time, og mAisettingen med den
er Andeiig oppbyggeise og
feiiesskap pA tvers av generasjonene. Vi ønsker oss alisidighet med sang, lovsang, musikk,
drama, dans, iyrikk, bønn, forborn, andakt, undervisning og
vitnesbyrd.
Hva stir Regnbuen for i menighetssamenheng? —Regnbuens farger er mange, og menighetens regnbue bestAr hittii
av bamegospel, speidergruppe,
kirkekor og julemesse/hobbygruppe. Tankene om utvidelse
av menighetsarbeidet har wert
levende ienge, og speideranbeid
bar tidligere wert i gang,
menighetssamlinger likesA. Og
det har flere ganger wert møtr
i menighetsrAdets regi der idéer
om
Ise av
tet. I en tid hvor mange lengter
etter fehesskap, og hvor familier fØier de fAr for lite tid
sammen, bar vi tro pA et kristent feiiesskap der vi kan motes
pA tvers av generasjonene, sier
øvstegArd.
—Oppgavene vii bli mangfoldige, og vi trenger medarbeidere som kan stA sammen med
oss i denne utfordringen, sA
synes du dette initiativet høi..—
spennende ut, sA er det bare A ta
kontakt med en av 055 i mitiativgruppa, oppfordrer han.
Foruten øvstegArd bestAr gruppa av Wenche Anders, Mona
Thoresen og Ole Thoresen.
Allerede neste torsdag starter
nvskapningen opp, pA Bjerkely
misjonssenter.

Husk
skrive navn!
Innlegg som ønskes satt inn i avisen mA undersknives med fulit
navn og adres€e. Dere kan gjerne
vre anonyine overfor ieserne,
men redaksjonn mA vite hvem
som har skrevet inniegget.
Omhandier et innlegg navngitte personer, mA vedkommende ogsA undersknive med navn.
Red.

r

AVISUTGIVELSER FREM TIL SOMMEREN 1992:
Torsdag 6. februar - torsdag 5. mars torsdag 2. april - torsdag 7. mai - torsdag 11. juni
Annonser ma vre oss i hende senest torsdag uken for utgivelsesdato
J
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Mart for innflytting

it

I Gaupeveien, rett bak Clausen,
og med fin utsikt utover Nylende er høyomsorgsboligen
oppført. En lun og trivelig bohg, verdig vAre snail hjernkomne sambygdinger. Mellom jul
og nyttAr kunne byggekomiteens Dag Skaug overrekke boligen til de rette vedkommende
ved hjelp av en nøkkel som
fungerte mer som en stafettpinne.

Holdt budsjettet

Vdr nye ordfører, Kjell øvergdrd, er en jordncer mann som Ønsker d std befo/kningen nr. En av
hjertesakene er dfd bukt med arbeidsiedigheten i bygda.

—Kommunens store
arbeidsiedighet er en
stor utfordring. Jeg
hâper
nr kontakt
med bade nringsIivet
og de Iedi9e for se pa
hvilke muli9heter som
kan finnesi kommunen
for a fá redusert ledigheten. Dette uttaler var
nye ordfører, KjeII
øvergârd. Miljøsatsing
er et annet omrâde som
ordforeren brenner for.

pa

a

ANNE-GRETE LOSSIUS
Da Streif-Nytt stakk innom var
ikke ordførerstolen varm enda,
for Kjell øvergard hadde kun
vrt pA plass i noen fA timer.

—Viktig

a

bli godt kjent

Etter mye tautrekking og stor
usikkerhet om hvem som skulle
bli bygdas ordfører, falt valget
pA øvergArd (Ap) i siste runde.
Og kommunen har fAtt en jordmer, traust ordfØrer som stAr
befolkningen ner. Opprinnelig
kommer 'gutten" fra Hedmark,
men nA bosatt i RAken, Ytre.
—I dag har jeg foreløpig hilst
pA kommuneadrninistrasjonen,
og jeg er ikke helt ferdig med

runden enda, sier øvergArd,
som kun hadde sittet i 'stolen'
et par timer da vi var pA besøk.
Han ser det som svrt viktig A
bli godt kjent med sine medarbeidere. —Det er med pA A
danne grunniaget for et effektivt og godt samarbeide, hevder
han.

Mâfà folk ijobb
øvergrd har mange visjoner
om A fA gjort ting for innbyggerne, men innser at med en
kommunekasse som er sA skrapet som nA, er det ikke store
økonomiske krumspring som
kan gjØres. Men det finnes
alternative mAter A lØse saker
pA. -A ha nr kontakt med de
frivillige organisasjonene er
viktig; de kan vre et middel til
a fA igang aktivitet, mener han.
Det hans hjerte brenner aller
mest for er miljøvem og a ía
folk ut i arbeid. I dag har Enebakk rundt 170 ledige, noe som
er et høyt tall. —Det er mange
saker som mA belyses for A fA
sysselsatt folk, og det heist i
faste stillinger. For ungdom er
lanlingeplasser viktig, og ellers
hAper jeg pA ner kontakt
mellom rneringslivet, kommunen og de arbeidsiedige. Vi mA
i felleskap se pa hviike muligheter som finnes, hevder ØvergArd. Som nok er rette mann pA
rett plass i disse spørsmAl. Med

lang erfaring fra fagforeningsvirksomhet, og med fast arbeid
som nestleder i seksjon bygning
i Fellesforbundet vet han hva
det vii si for folk a ikke ha et
arbeid a gA til.
I tillegg kjenner han godt til
statsforvaltningen, og da spesielt Arbeidsdepartementet, og
har god innsikt i, og kjennskap
til nringslivet, noe som er en
god ballast A ha med pA veien
som ordfører.

Hvordan fã flertall?
AP har riktignok fAtt ordføreren
for de neste to Ar, men noe flertall sitter ikke partiet med. De
store viktige sakene som arbeidsledighet og miljøvem, mener allikevel øvergArd at det
skal ga ganske greit A fA flertall
for. —Og sA mA vi jo bare satse
pa samarbeide fra sak til sak,
øvergard understreker ogsA at
han først og fremst vii konsentrere seg om de tyngre sakene
som ordfører. —Jeg vil prØve a
vre en drivkraft for aktivitet,
og sA fAr detaljene overlates til
andre, sier han.
Men i første omgang skal
ordføreren konsentrere seg om
A bli kjent med kommuneforvaltningen og folk i sin nrhet,
samtidig som det allerede ligger
en mengde saker han ma sette
seg inn i.

TRYGGHET ER VART FAG!
Som Totalkunde far du
8% rabatt pi
skadeforsikringene
Vi gir ogsà høy avkastning pa SMS-pengene!
Ta kontakt

W
wOw UM STORE RAND

Bygget inneholder fern leiligheter, men skal i første rekke gi
hus til fire av vAre sterkt
psykisk utviklingshemmede. I
tillegg kommer felles oppholdsrom og rom til betjening. Og
dette er den første boligen i sitt
slag i Enebakk.
KAre Kjølles siste oppdrag
som ordfører i bygda ble A vre
med pA overrekkelsen av denne
boligen, noe han satte stor pris
pA. —Allerede i 1965 startet en
prosess for tilbakeføring av
vAre psykisk utviklingshernmende til hjemkornmunene, og
her i Enebakk ble det nedsatt en
kornitée i 1985, fortalte han
blant annet.
Og siden har utviklingen gAtt
raskt. I begynnelsen av februar
flytter den første beboeren inn.
SA gAr det slag i slag.
Boligen var budsjettert med 4,
5 milhioner kroner, og en glede
var det ogsA at budsjettet har
holdt.

nA i ferd med A gA inn i noe
som er he" nytt for oss, og vi
skal gjØre hva vi kan bAde for A
fA beboerne til A trives og for A
ivareta huset. FeiJskjr mA vi
regne med A gjØre underveis,
men det 1rer vi av.
Og det er ikke fritt for at det
blir spennende A se hvordan
beboerne vii takle det A bo pA et
nytt sted. —Vi som kaller oss
normale trenger en tilvenningsperiode pA nye steder, og det
samme vii i aller høyeste grad
gjelde de som kommer hit,
understreket Haagaas.

Mye skryt av SB-Bygg

Egen leilighet til hver stAr til
disposisjon. Og den er slik en
hvilken som heist leihighet ser
Ut, med kjøkken, stue, soverom
og bad. Og med egen inngang,
selvsagt. Men her er alt lagt
tilrette for hver brukers behov.
Det luktet deilig av nytt
treverk i hele huset, for paneler
ute som inne er spandert. Selve
leiligheten skal hver beboer og
familien innrede slik de selv
ønsker, for en av hovedtankene
bak reformen er at enhver skal
ha sin eget hjem. Boil med
institusjonstilvrelsen!
Det er Enebakk-firmaet SBBygg som fikk entreprisen pA
bygget, og mye ros fikk de under overrekkelsen. Og det var
vel fortjent. For A si det med
Haagaas'ord: —Her mA vel alle
trives!
Litt spennende blir det ogsA A
Far god mottakelse
se hvordan folk i lokalmiljøet
RAdmann Bjorn Halvorsen vii reagere pA sine nye naboer,
benyttet anledningen til A takke synes pleie- og omsorgsleder
politikerne for den brede Unni Floberghagen, som vil bli
enigheten det har vrt om den ansvarlig sjef for boligen.
nye, store reformen. —Politikeme har tan jobben alvorhg
og med stor enighet, og dette er
et synhig bevis pA det, mente
han.
Tii sist nAdde "stafettpinnen
den rette instans ved helse- og
Neste avis kommer
sosialsjef Inger Haagaas. —Vi
stAr i dag ved en milepl. Vi er
torsdag 6. februar

Psst!
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MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
111. 09-9244 14. - 09-924565

OTTERBECK

APENT 8-16. Onsdager 8-20.

* 1. sortering
* Direkte import
* Stort lager
* Kort levering

* Keramiske fliser og
klinker billigst i Mysen
* Opplev vârt fantastiske
utvalg pa 600 kvm utstillingsflate

I)

SKI:
Stasj onstorget
Telefon 09/87 31 65

LILLESTRØM:
Brøtergt. 1
06/89 30 00

WI& 1-iISER
MYSEN

Mysen Trevare - ByggmilJe A/S, Folkenborgvelen, 1850 Mysen
Siraks etter Jembaneoverganqen. TIl. 09/89 1221 —89 1826
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Pens~jonistforeningen fy1t 20 ár
I desember var det 20 âr siden Enebakk Pensjonistforening sã dagens lys, og det ble behørlig
feiret pa Flateby Samfunnshus. Det ârlige
julebordet ble slâtt sammen med jubileumsfesten,
og av foreninenS 150 medlemmer hadde rundt
110 funnet veien til "huset" denne onsdagskvelden.
ANNE-GRETE LOSSIUS

8. desember 1971 ble Enebakk
Pensjonistforening stiftet, etter
en henvendelse fra fylkesorganisaSjOflefl.

Ferste julebord 11972
Helene Aarsrud leste "20-ârsberetningen, et utdrag av det
viktigste som har skjedd disse
Arene. Da det første initiativ var
kommet tok kommunens davrende sosialsjef de videre kontakter, og det gikk ikke lange
stunden for Enebakk Pensjoriistforening var et faktum. Den
fØrste formannen var Torstein
Svindal, og mange er det butt
etter ham. Den nAvrende formann, Arthur Orderud, har sittet
ved roret i de siste fire Ar,
Hvert Ar arrangerer foreningen
eget julebord, og de er butt
veldig populre. —Det første
julebordet holdt vi i Herredshuset allerede Aret etter oppstart,
og vi gikk til bords etter toner
fra Valdresmarsjen.

Bispevisitas 11987
—Foreningen arrangerer hvert Ar,
i tillegg til julebord, egen
juletrefest, rømmegrøtdag og
'Kjenn din bygd dag. —Vi
arrangerer ogsA turer, og
spesielt vAre 3-4 dagers
utflukter er populre.
Alle som har hjulpet og stØttet
foreningen opp gjennom tiden
fikk mye ros, og ble satt stor
pris pA, men Oddvar Wennevold

fikk en ekstra stor stjerne i
boka. —Han har stilt opp helt
siden starten og svikter oss
aidri, ble det understreket.

Sosialt samvr viktig
Mange gjester hadde tatt turen
for A hilse foreningen, og blant
dem leder av fylkesforeningen,
Karl Haugh Han var meget
glad for at' det var nedsatt
EldrerAd i kommunen, og kunne
opplyse at de aller fleste
kommuner i Akershus har
nedsatt slike rAd: —Dette er noe
vi har kjempet for siden 1978,
og nA er det endelig butt vedtatt
i Odelstinget!
Som ellers understreket
ha
A
av
viktigheten
pensjonistforeniflgec —Ày alt
det vi foretar oss er 95 prosent
sosialt samvr og det er det
mange eldre som har stort
behov for.

Driftige medhjelpere
Nydelig rensdyrstek sto pA
spisekartet med masse "attAt'.
Og riskremen var selvskreven.
Astrid Eine, mangeArig kokke
pA Enebakk alders- og
sykehjem, sto for maten
sammen med Marit Raanes. To
dager hadde de brukt pA
matlagingen, men sA var ogsA
resultatet deretter. Kjempegodt!
Men Eine hadde ogsA tatt seg
tid til A lage nisseluer til alle
medhjelperne, som stiller trofast
opp Ar etter Ar og hjelper til pA
de 'vanlige" julebordene.

Leder avfylkesforeningefl i Akershus, Karl Haugh, tv. og Arthur Orderud, leder i Enebakk Pensjonistforening ska'ler for mange, mange hyggelige tilstelninger i drenefremover.

Tomt til
foreløpig
avsl átt

120 gjester hadde frnnet veien til Enebakk PensjonisforefliflgS 20a'rs jubileumsfest pa Flateby Samfunnshus. Og serveringsdainefle
sørget for at allefikk det de trengte bdde av va°tt og tort.

Fradeling av tomt til PrestegArden Kunstsenter i Kirkebygda ma nok vente en
stund. Et enstemmig BygningsrAd has nylig avlAtt en
søknad fra Utdannings- og
Forskningsdepartementet orn
fradeling av et fern dekar
stort omrAde i tilknytning til
det planlagte kunstsenteret
da det ikke er utarbeidet
reguleringsplafl for omrAdet,
noe man anser mA gjøres i
fØrste rekke.
BAde det gamle grisehuset
og prestegArdslAven, samt
det fern dekar store arealet
det er søkt fradelig for, eies
av Staten, og skal selges til
PrestegArden Kunstsenter.
Bygningene er midlertidig
fredet av Akershus Fylkeskommune.
"Arealene ligger sentralt til
i Kirkebygda, og omrAdet er
ikke regulert til formAlet. En
anser at kommunen i plansammenheng bør fA mulighet
til A vurdere bruken med
henhold lii blant annet bAde
trafikkforhold,
arealbruk,
parkering og liknende for A
fA avklart mulige interessekonflikter i omrAdet", heter
det i saksfremlegget til
BygningsrAdet.

Psst!
Neste avis kommer
torsdag 6. februar
Helene Aarsrud fra Dalefierdingen leste foreningens 20-drs beretning. Og Enebakk Pensjonistforeniflg kan se tilbake pa dr med
stor aktivitet.

Kokkene Astrid Eine, (t.h.) og Marit Raanes laget mat i hele to
nydelig rensdyrstek med
dager, men sd ble den ogsa° deretter
masse deilig tilbehør.
-
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Lesernes mening:

Trygdesystemet
er fiott??l
0 0 •U

Ved forskjellige anledninger
hvor mennesker samles, gjerne
i hyggelig seiskap, opplever jeg
stadig oftere at samtalene sporer inn pa trygdesystemet i Enebakk, eller mangel pA sAdant.
Alle jeg har diskutert emnet
med, er rett og slett forbannet
og oppgitt over hvor enkelt det
er a misbruke systemet. I vAr
omgangskrets dukker det stadig
opp spØrsmAl som her rettes videre til de instanser som tor A
svare rlig:
Hvordan kan kommunen regelmessig utbetale faste beløp
til notoriske vinnings-forbrytere

som âpent uttaler at det kun er
"dumme folk og hester som
jobber"?
Hvordan kan kommunen uten
A blunke, gi uføretrygd til mennesker som skylder pA dArlig
rygg og star bøyd i blomsterbedet hele sommeren, eller deltar aktivt i fysisk harde idretter?
Hvordan kan kommunen forhAndsgarantere for bostøtte til
mennesker som planlegger A
flytte til kommunen, og derfor
flytter hit?
Kommunen mA forstA at i et
lite, gjennomsiktig samfunn
som Enebakk, er det ikke van-

skelig for folk flest a gjennomskue disse menneskene som
drar veksel pA skattebetalerne.
Mange av skattebetaleme er
nA "dritt lei" av a fø pA trygdemisbrukere, og flere vurderer
seriØst A slutte A arbeide for
selv a fA igjen noen av sine
egne penger i form av trygd.
NA mA kommunen skjerpe inn
reglene og fØlge opp hvem de
gir penger iii. Da kunne kanskje
pengene gA til de menneskene
som uforskyldt har behov for
Økonomisk stØtte

Arbetder inntil videre..

Trim av deg Juler"Ibbal.
Na er tiden kommet for
âtrimmeavseg all
ribba etter julefeiringen.
Og hvorfor ikke prove
seg med Aerobic? Bade
pa Flateby og I
Kirkebygda starter
kurser opp til uken.
ANNE-GRETE LOSSIUS
Turngruppa til Enebakk Idrettsforening har lang erfaring med
Aerobic, for de har arrangert tilsvarende kurs i fem-seks Ar allerede, og det med kjempegod
respons. Men det er kun pA
Hauglia skole aktiviteten har
pAgAtt. NA blir tilbudet utvidet.

Naogsapâ. Enebakk U
—Aerobic er kondisjonstrening
etter musikk, noe som passer
We for menn og kvinner, aktive handball- og fotbalifolk, og
ellers alle som har lyst til a trimme litt, forteller leder av turngruppa, Tone Fossum.
Nytt av aret er at folk i Kirkebygda far tilbud om a trimme pA
Enebakk ungdomsskole hver
tirsdag, og de starter opp allerede førstkommende tirsdag om
interessen er stor nok. PA Haugha vil ogsa treningen starte opp
igjen til uken, og her vii det bli
trimming bade mandag og onsdag. Og turn for bade hiten og
stor blir tilbudt, i tiliegg til
Aerobic.
—Vi far instruktør fra Evys
Gym pa Strømmen Storsenter,
og vi tilbyr Aerobic til overkommelig pris, sier Tone, som
opplyser at man mA vre fylt 15
Ar for A delta her.

Allidrett onskes
—Etter en spørreundersøkelse vi
hadde i host viste det seg at det
var stort ønske om oppstart av
ailidrett bade pa Flateby og i
Kirkebygda. En egen gruppe
skal nedsettes for a arbeide med
dette, men foreløpig vii nok
oppstart av en slik aktivitet
drøye en stund, om det ikke
melder seg ildsjeler. Det er store
problemer med A skaffe trenere,
sier Tone.
Som forteller at i alhidrett fAr
unger under 12 Ar prove seg pA
forskjellige idrettsgrener, for sA
A spesialisere seg i en gren nAr
de blir eldre.

Den store julegaven
Fredag 20. desember kom den julegaven som sA mange hadde
ventet pA - i mange, mange Ar.
Det var nesten sAnn at man
trodde det ikke skUlle bli noe
av.
I mange Ar, ja, bortimot 20 Ar
hadde man butt lovet, sA ble
gavelisten enten glemt bort,
eller alier heist sA ble det sagt at
den var alt for dyr.
Men vi ga aldri opp hApet man mAtte stadig vekk jobbe
med saken, og minne pA hvor
nødvendig det er A fA et siikt
ønske oppfylt.
SA begynte ting A skje for cirka 3/4 Ar siden. Det kom flinke
mennesker med store maskiner
som begynte A grave - bAde her
og der. Vi fuigte med i spenfling - og det utrolige var at for

hver dag som gikk, sA skjedde
det framskritt. Dette var folk
som kunne jobben sin - og jeg
tror at de hadde et godt forhoid
til nissen, for de jobbet sA hardt
at til og med helgene og sene
kvelder ble brukt for A fA juiegaven ferdig i tide.
Og ferdig ble den - siste fredagen for jut kunne vi som bor
i omrAdet RAken, Vik med
glede konstatere at i alle fail et
ønske var gAtt i oppfyllelse.
Vi har fAtt en etterlengtet
gangvei, et stykke ny riksvei
155 og en rundkjøring pA Vik,
samt en flott veibelysning!
"...og detta har vi yenta pA sA
lenge.... og endelig sA er det
JUL!

En takknemlig beboer

Ga pa folkedans
Etter at Leikarringen Ignar nA har
bestAtt i over 25 Ar, er det verdt A
opplyse at det for andre gang er
valgt fly leder. Arild Degrutn trakk
seg som leder etter 25 Ar, og han fAr
nA tid til A drive mer med oppIring
av nyc enmer/gamle emner i foikeviseleik - dans, med adskillig kursvirksomhet rundt omkring.
Siste Aret - fram til Arsmøtet i oktober bar Enebakk-jenta Kristin
Holtop holdt styring med Leikarnngen og hun har begynt satsingen

oss sA mange ungdommer som
mulig, i tillegg til at alle som bar
lyst selvsagt er hjertelig velkomne.
Det ligger kurspianer under
vurdering, og som sagt - vi satser
pA ungdommen, I hAp om at ungdommen satser pA oss! Barnegruppene gjør det nemlig strAlende og
repertoaret er faktisk butt ganske sA
avansert etterhvert, takket vre vAre to ildsjeler pA barnedansfronten,
Kari Nordhagen og Arild Degrum.
VAst tidligere kjente gammeldans-

svrt viktig i en slik organisasjon
som en leikarring, for det skal jo
satses pA fremtiden - og dermed
rekruttering!
Regelen sier at formannsvervet er
for ett Ar av gangen, og nA i oktober
lot Kristin denne oppgaven gA til
neste kvinne - nemlig Gunhild
Haare, opprinnelig Østfolding med
flere Ass fartstid i Ignar, og som nA
har flyttet til bygda. Vi tror at lederskifte er sunt; vi trenger nye idéer,
og som største og viktigste sak I
1992 blir rekruttering. Vi ønsker

skifte, og bar allerede han flere
spillejobber rundt omkring. "Rallern' er temmelig aktiv i perioder under iedelse av Harald Nordhagen,
sA vi har jo Iitt av hvert, for enhver
smak.
Alie som mAtte onske det, er hjertelig velkommen. Vi over pa Ignarbakke søndager. Se ogsA i lokalavisen nAr vi averterer nye kurs. Og
da sees vi vel?

Lisbeth Imset
nestleder

ENEBAKK ARBEIDERPARTI

Arsmete holdes onsdag 12. februar kI. 19.00 I
kantina, Herredshuset.
Forslag ma vre styret i hende
innen 30. jan uar
Tone Fossum, leder av Enebakk IFs turn gruppe, hdper mange vii
melde seg pa Aerobic-kurs, bade pa Hauglia skole, og pa Enebakk
ungdomsskole. Allerede mandag starter de opp pa Hauglia, og
tirsdag blir det kursoppstart pa Enebakk U, om det melder seg nok
interesserte.

OBS! OBS!
Husk ársmøtefesten som avhoides fredag
24. januar pa lgnarbakke.
VEL MOU
Styret

SERVICE-BEDRIFTER I ENEBAKK
Var service-side (nest bakerst i avisen) er i forste
rekke et tilbud til Enebakks bedrifter.
En annonse, str. 63x35 mm., innestãende ett ár vii
koste kr. 1200,00 - innestâende et halvt Ar kr. 600,00.
Det vii kun bli satt opp en service-side sá piassen er
begrenset, og interessen er stor biant bedrifter I
nrIiggende kommuner.
Om det ikke melder seg nok interesserte i Enebakk I
iøpet av kort lid vii de annonsene vi har til rádighet bli
tilbudt utenbygds bedrifter.
Sâ nol ikke med a ringe! hf. 92 60 94/92 62 76.

Kvalftetsdekk
til
LAVPRIS
YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A1S

a',tiii
a11' T f. 09/924408
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MedisinutsaigDagligvareTippingTanniegeI HobbyZoo

Blomster-GaverKrambu-BokerPapir-LekerDame- og
Herrefrisor
Bensin-Storkiosk-Video-ElektriSke artikIerSkoKvikkrens-Trykkeri-SkOg- og hageutstyr

SKAL OU RENSE KLIER
ETTER JULEFEIRI.NGA?
PRISEKSEMPLER:
Kr. 118.Boblekápe
Kr. 107.Vinter- Kàpe/-frakk
Kr. 80.Lang kjole
Kr. 96.Bunad
Kr. 91
Dress/uniform
Kr. 59..Jakke/Blazer
Kilorens kr. 59.-/kg
Gardiner, duker, skjort, benklaer, gensere o.I.

c..J?cz cL am a
KVIKKRENS
FLATEBYSENTERET

Apent
Fred.
Lord.
TLF.

hF. 92 93 20

OPPHORSSALG

40-45%
HundelOr 20-25%
ØYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby - Telefon (09) 92 81 32

APNINGSTIDER

Hverdager ki. 06.30-21.00
Lørdager/SØndager ki. 09.00-21.00

MOTOR OLJE
/2
PRIS WSKIFT

10-17
10-18
09-14
(09) 92 83 74

FAST LAVPR1S

Husk!
Vi bar fast
lavpris pa
pa0 Ing og
middacjsmat
hele aret.

O L E'S Z 0 Qo,

9/1-24/1

#18 VIDEO PREMIERER

0

HVER MANED

MMI!IF

576O
Et forfriskende

24 flasker a 0,35 I
PR KASSE + PANT
Bland selv!

1L11UE

Foig med
I var
kundeavis
hver uke.

ROMA MINERALVANN IlL FABRIKKPRIS
OBS: Flere typer med lavt kalorlinnhold

INA

VI UTFORER SERVICE PA
ALT AV ELEKTRISK UTSTYR
E LE KTROREP
EGIL H. JORGENSEN

ROYAL CROWN COLA

Mange andre gode
tilbud
pa stort og smâtt

ROMA 1/2 liter

NORGESKJEDEN

LOFF
HVER
ONSDAG

90
MILJO.
UGE
PAPIRPOSER
5VENN

Mandagfredag ki.

Ytro Enebakk,
telefon (09) 92 40 03

Lørdagkl.

KNEIPPBRØD HVER

9_ 9
915

DAC

90

MILJØ.
UGE
PAPIR.
POSER
5VENN

TORES
MAT
Flatebysenteret,
telefon (09)92 8338

ELTO 648
- komfyr med alle
stekemuigheter

ELTO Carat LX
—rimeligogdriftsikker oppvaskmaskin
Apningstider:
Mand. - fred. 12-18 Lørdag 10-14

Slrei(-flyH

Usikker fremtid for Lloyd Webber-konsert
korttidsbarnehagen oppfores til hosten
Korttidsbarnehagen for
4-5 âringer som holder
til pa barneskolen i Ytre
Enebakk lever i stor
usikkerhet om dagen.
Flere reformer trenger
seg pa - bade utvidet
tilbud til seksâringer og
skolefritidsordni ng
krever større plass, og
barnehagen er redd for
A bli kastet Ut av
lokalene I nr fremtid.
—Kan Enebakk
kommune eller andre
skaffe oss egnede
lokaler i Ytre?, spør
leder i barnehàgestyret
Kari Stuveseth.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Korttidsbarnehagen, som drives
av Ytre Enebakk Husmorlag,
har lenge svevd i uvisshet om
fortsatt drift i lokalene de leier
pA barneskolen i Ytre. De har
kontrakt kun for ett barnehageAr
om garigen, og nA er tiden inne
for fornyelse.

Godt pedagogisk tilbud
Korttidsbamehagen gir tilbud til
18 4-5 Aringer, og har vrt i
drift i flere Ar. —Vi driver ogsA
barneparken her i Ytre, men den
har ikke det samme pedagogiske innholdet, og det er et stort
behov for begge tilbudene.
Ventelistene er lange, forteller
Kari Stuveseth, sekretr i Ytre
Enebakk Husmorlag, og leder
av barnehagestyret i korttidsbarnehagen.
Barnehagen til 4-5 Aringene
kan ogsA skilte med egen fØrskolekerer, noe det er stor mangel pA i de kommunale bamehagene.

Pa jakt etter lokaler
Kari Stuveseth har forstAelse for
at skolen selv trenger lokalene
til korttidsbarnehagen i løpet av
forholdsvis kort tid.
—Vi er svrt usikre pA hvor
lenge vi fAr beholde lokalene,
men synes det er synd om dette
gode tilbudet til smAbarn mA
nedlegges pA grunn av mangel
pA lokaler. SA vi er pA jakt etter
andre egnede. steder,opplyser
Stuveseth. —Kanskje det finnes
en kommunal bo!ig i Ytre som
kan benyttes for en rimelig
penge? Eller andre som kan
tilby oss lokaler?, spØr hun.

Setter ingen pa gata
En arbeidsgruppe har vtert i
sving for A se pA et mulig
utvidet tilbud til seksAringer fra
hØsten av, noe som ser Ut til A
bli utsatt i aile.fall ett Ar. Men
bak speilet ligger riset om
obligatorisk skole for seksAringer allerede fra høsten 1994,
og i tillegg trengs lokaler til den
nye sko!efritidsordningen.
PA grunn av plassmangel
generelt vecl skolene, vedtok
skolestyret for jul A utsette
tiltaket for seksAringer. —Vi
inviterer det nye skolestyret til
en Apen drøfting vedrørende den.
videre fremdrift 28. januar.
Forandringer kan skje, men vi
har ogsA et ansvar for
barnehagen ti! Husmor!aget og
kan ikke sette noen pA gata. Om
lokalene trengs i skoleøyemed
mA vi skaffe alternative lokaler
til barnehagen. Her er det ogsA
snakk om barns oppvekstmi1jø,
noe som er et felles ansvar,
understreker skolesjef og
for
Øverste
ansvar!ige
barnehagesektoren i kommunen,
Hans Erik Holm.
SA da kan Ytre Enebakk Husmorlag s!A seg til ro med at en
ordning vil det bli, pA den ene
eller andre mAten.

Hostens store kufturbegivenhet blir uten tvil
en visuell konsert der
defer av Andrew Lloyd
Webbers musikals vii bli
fremfert. Av godbitene
kan nevnes utdrag av
P
"Jesus Christ Superstar", "Evita" og "Aspects
of Love", og ikke mindre
enn 90 enebakkinger vii
vre aktorer. Men det
koster.. Kulturstyret har
garantert-for en sum pa
170 000 kroner som
moroa er beregnet a
koste av faste ut9ifter.
Men inntekten blir ogsA
torhapentligvis deretter.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Konserten har lenge vrt pA
tenkestadiet, og allerede sommeren 90 startet i!dsjelene Stig
Adolfsen og Johan østby,
begge fremragende musikere, A
sys!e med tanken. Ti! høsten
blir planene satt ut i !ivet.

Basis I lokale krefter
Det tok ikke lange stunden for
en styringsgruppe ble nedsatt,
og konserten vii i hovedsak bli
basert pA lokale krefter. - Forestillingene mA ye! kalles 'visuelle konserter' og omfatter
bruk av orkester, kor og
skuespillere i tillegg til vokalso!ister, forteller Johan østby.
Mange lag og forefinger er
invitert til A delta, og bare
positive tilbakemeldinger er
kommet. Og bAde Enebakk
Blandakor og Enebakk Dramatiske S!skab er se!vskrevne
deltakere.
Ikke mindre enn 90 enebakkinger skal vre aktører, og et
vel sA stort antall vii bli A finne
bak scenen.

25 musikals-utdrag
25 utdrag fra Andrew Lloyd
Webbers musikals; Jesus Christ

Johan Østby er en av ildsjelene bak den gedigne konserten som
er planlagt arrangert i november. —25 utdrag av Andrew Lloyd
Webbers musikals skal oppfØres, og et 12-manns orkester er
allerede sammensatt, forteller Østby.
Superstar, Song and Dance,
Evita, The Phantom of the
Opera, Aspects of Love og
Starlight Express skal fremfØres pA den gedigne konserten.
—Et 12-manns orkester er allerede sammensatt, og det er i
hovedsak amatørmusikere fra
Enebakk, eller med sterk tilknytning til kommunen, men
vokalso!istene tenker vi pA A
hente utenfra for A skape stØrre
interesse for foresti!!ingene

b!ant publikum ogsA utenfor
Enebakk, forteller østby.
Og skal konsertene bre seg
Økonomisk mA det nok satses
pA bred markedsforing !angt
utenfor kommunegrensen. Kulturstyret har nettopp garantert
for en kostnad pA 170 000
kroner, og disse midiene blir
forhApentligvis dekket gjennom
pub!ikumstiistromning pA de
fern konsertene som er plan!agt
holdt.

Hvordan far skattereformen
innvirkning pa' din ekonomi?
Na kan du fá bred informasjon om personlig
ekonomi, familieekonoml, folketrygden,
kvinner oq pensjon, og i
tillegg bli innvidd i den
nye skattereformen.
Det er fiiialen til Sparebanken
NOR i Ytre Enebakk som inviterer ti! et Apent informasjonsmØte om personlig økonomi i
Enebakk Herredshus fØrstkominende tirsdag.

Omfattende reformer

Leder for Ytre Enebakk Husmorlags korttidsbarnehage, Kari
Stuveseth, er pa jakt etter nye lokaler til barnehagen da hun er
redd de mister sine lokaler pa barneskolen i Ytre om ikke lenge.
Mari Grøholt var pa besøk hos Kari og stilte villig opp for
fotografen

—Det er første gang vi arrangerer et s!ikt mote her i
Enebakk, og vi hAper det er
mange som kan ta seg tid til A
komme en tur for temaene bØr
vre av a!!men interesse. Du
vil fA innsikt i hva den nye
ekteskaps!oven betyr, endringer
i folketrygden og hva den nye

skattereformen vil bety for den
enkeites Økonomi. Det er i
1991 vedtatt en omfattende
trygdereform og en gennomgripende skattereform som betyr endringer We i hva vi kan
forvente A skui!e yte til fe!lesskapet og hva vi kan
forvente A fA ti!bake, opplyser
Ase Ki!Ierud.
Juridiske forho!d vedrørende
sreie og samboerskap vii
ogsA bli belyst.

for de nyvalgte i kommunestyret, understreker Killerud,
som hâper mange finner veien
til Herredshuset tirsdag k!oicken 19.00.

Nyttig mote
Valborg Opsa! fra ALFA
Livsforsikring AS vil innlede
om folketrygden, og da spesielt
kvinner og pensjon. Regnskapsfører Hovel Heiaas vil
inn!ede om den nye skattereformen.
I Enebakk er det mange smAbedrifter, og hviiket uts!ag den
nye skattereformen vii fA for
disse er ogsA blant temaene.
—Dette er ogsA nyttige temaer

S,parebanken NOR i Ytre og
Ase Ku/crud inviterer til et
dpent mote om personlig Økonomi tirsdag til uken.
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Na har du mulighet til a finne Ut hvor godt du
har fuigt med i lokale saker i âret som nettopp
er svunnet hen. Test deg selv og se hva du
husker.
Mye har skjedd i Enebakk i aret som gikk,
We pa godt og vondt. Men aliikevel ... det aller
meste er positivt, selv om
kommuneokonomien skranter.
Pa siste side vii du finne svarene.

6. En av skolene i Enebakk
har igangsatt skohefritidsordning. Hvilken?
7. Barnevaktordning har ogsá bUtt startet i 1991. I regi
av hvilken farening?
8. Bygdas mest utskjelte og
avholdte aksjesehskap gikk
konkurs i fjor. Hvilket?
9. Et nytt, tilsvarende foretak
dukket app. Hvilket?
10. Et spennende tidsfordriv
for hele kommunens befolkning ble utgitt for andre gang
i bygda. Ble det àrets juTegave? Hva er navnet pa mmSt en av variantene?

f-.

1. Bjørg Staff Iversen som driver "Bjorgs hUe kjekken' i Ytre
Enebakk ble tildelt en kommunal pris i host. Hvilken?

15. For andre âret pa rad ble det suksess for det gedigne
arrangementet som gikk av stabelen i november. Mange
hundrede frivillige stilte app for a markere hygda. Hviket arrangement?

2. Fjorârets kulturpris gikk til en verdig sportsmann,
fl
en ung
mann fra Ytre som har satt Enebakk pa kartet ere ganger.
Hvem?

16. Linda Leone (bildet hI
hoyre) fra Flateby bie juniormester for andre âret pa rad
i et norgesmesterskap. I hvilken ridegren vant hun?

3. Ft nytt tiltak, og en ny klubb, for undom fra 12 til 100 ár
ble igangsatt i host. Og selv am farten ikke er sâ stor, sá kan
det nok bli lift teft en gang i blant allikevel. Hvilken klubb,
eller hvilket tiltak snakkes del om?

17. Et nytt lokallag, der Eilert
Buer (bildet under) var aktiv
pàdriver, sa dagens lys tidlig
pa âret. Hvilket?

11. Mjr-Irernes revy ble
mektig popular, og de viste
til fulle at her kan man mer
enn 'bare" a undervise.
Hvem er personen pa bildet?
4. Sanitetsforeningene star pa som ailtid, og i váres ble en
gedien pengegave overrakt til Ski sykehus for innkjop av en
spesiell maskin. Hva slags?

12. En av váre nyere tradisjoner, ble ogsa i sommer en
braksuksess. Det er tydelig
at enebakkinger er glade i
musikk og "spell". Hva
snakker vi om?
13. Fjorárets kommunevalg
ble en braksuksess for to av
kommunens politiske partier. Hvilke?

5. Ft nytt tilbud til váre eldre sâ dagens lys i fjor. Her er del
Lilly Tornquist som prover veven. Hvilket tilbud?

14. En kjr kommunal ordning for ahle väre lag og
forefinger forsvant i lepet av
âret, noe som har medfert
ekstrautgifter for flere av organisasjonene. Hvilken ordning er det snakk am?

18. Enda en gang ble nedleggelses-spekelset utsatt, i ahle
fall for eft ar, men det speker fortsatt. Hva er det her snakk
om?

SI,eil-flyII

29. En helt fly delplan til kommuneplarien ble vedtatt av kommunestyret, og et viktig nybrottsarbeid var avsluttet sá langt.
Hvilken plan?
30. Kirkebygden skole fikk en etterlengtet "presang" til ärets
17-mai feiring. Hva slags "presang"?

,

19. Tilbakeforingen av psykisk utviklingshemmende har allerede startet opp i Enebakk. To av
vâre nye innbyggere flyttet inn i egne leiligheter i fjor, og her er en av dem, Per Ruud
(midten), sammen med konsulent for psykisk utviklingshemmede, Jan Peter Hegg, og
boveileder Wenche L. Nilsen. Hvor i bygda er dette?

31. Bade smä og store kunne bqltre seg pa en av gárdene i
kommunen i forbindelse med "Apen Gàrd" arrangementet.
Hvilken gârd?

20. Her er en av vâre VM-mestre fra fjoräret, Thomas
Alsgárd fra Flateby, i godt selskap med ordfører Káre KjolIe
(t.h.). I hvilken gren ble han mester, og hvor mange guflmedaljer tok han?

32. lkke alt er bare fryd og
gammen has ass heller. Det
forteller tydelig mannen pa
bildet sam har favnen full av
søppel. Hvor sâ det slik ut i
väres?

24. Et av väre lag fylte 10 âr tidlig pa âret, og det ble beherlig
feiret. Her er to av ildsjelene bak det aktive laget. Hvilket
lag?
21. Miljovern er inn sam aldri for, og stadig flere engasjerer
seg. En av bygdas tidUere perler er ná i ferd med a gjenoppstà takket vre stor nnsats fra mange ildsjeler. Hvilken?

25. En av váre gamle husmannsplasser ble det endelig
vedtatt skal ervervves og restaureres etter mange ârs
tautrekking. Hvilken?
26. En av bygdas store kunstnerinner holdt for ferste gang
sitt liv en separatutstilling i kommunen under hestens
kulturdager. Hva heter hun?

22. Sá fikk endelig en av skolene váre en lesning pa tampen
som gjorde at alle elevene fikk plass. Hva slags løsning?

23. Et gedigen arrangement i váres viste at Enebakk-ungdommen kan mye mer enn man hadde dremt am. Hva heter
arrangementet?

27. For niende aret pa rad ble arrangementet pa nytt en
suksess. Deltakerrekord i ar igjen. Folk er glade I a gâ i var
bygd. Hvilket arrangement?
28. I fjor sâ en helt fly kunstutstilling dagens lys, i privat regi,
sam ble en suksess. Og hvorfor ikke prove enda en gang?
Hvor ble utstillingene holdt?

33. Thorvald Sby fra Flateby ble norgesmester i hest i
en spesiell matorsykkelgren.
Hvilken?
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Losning Barnekryss:
Adresse

Navn

rrj

_

GRIM

1)is

Losningen pa begge kryssordene ma vi ha innen den 1. I hver mâned, og
sendes til Anne-Grete Lossius, Byggv. 10, 1912 Enebakk.

GC

R61Z

TALLORD

Losning Voksenkryss:
Navn

Adresse

Premie Barnekryss varer for kr. 50,hos Enebakk Bokhandel, Flateby, eller Bokhjornet I Ytre Enebakk.
Premie Voksenkryss 3 Flax-Iodd
-

-

FRO

Aw

PvE

TE~W

114 IT

Vinner av barnekryss nummer 2 ble Adrian Andresen fra Ytre Enebakk.
Vinner av voksenkryss nummer 2 ble Solveig Jensen fra Flateby.

WVN

ELV

LFKT

RLyrr

Psst! Neste avis kommer torsdag 6. februar
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BiIjard-bordet pa plass hos Per
Hos han Per pa Katthult' i
Ytre Enebakk er det bestandig
liv og rØre. Folk farer Ut og inn
i et sett. —En pølse i brød; har
du fâtt de nyc videofilmene?; fâ
ci IØvsteik a, den er kjempego.

familien enebakkinger av seg.
Da kom de flyttende fra Skiptvedt til Ytre. Men Bent er nA
'ekte" enebakking Ic!!; hun har
bare vert pa bortebesøk en
stund.

Kona Bent Stenberg har nok

Det er ikke rart det er trafikk
pa gatekjøkkenet for her er noe
for enhver gane. —Det er ikke
bare lØvstek vi har her, icr
Bent, —vi har kylling, hamburgere i diverse vanianter, salater,
pølser, godterier og masse mer.

A gjøre pa en ellers rolig rom-

juisdag, for influensaen hadde
tatt knekken pa Per. —Han er
syk en gang hvert 20. âr, ter
Bent.
113 an har familien Stenberg
vrt sysselsatt pa Pers Gatekjøkken. —Da vi overtok var det
bare en liten kiosk her, og
klengenavnet Katthult stammer fra den gang gamle Jensen
drev her. Han solgte blomster,
og satte opp en liten kiosk for
betaling. Etterhvert ble det ogsà
litt godterier i kiosken, og mellom sjokoladeeskene lâ det
bestandig ci katte. Derav naynet, forteller Bent.
For rundt et âr siden gjorde

Nap
det welder
glass 1*

Er helt nytt tilbud har nettopp
dukket opp hos Per. NA er det
fritt fram for a spille biljard. Er
eget rom er delvis gjort i stand
til formAlet, men selv om det
mangler litt pynt pA veggene og
litt smAtterier her og der sa er

A/hid b/ide og hygge/ige Bent
Stenherg, kona til han Per pa
"Katthult", forte//er at has dem
finnes det mer enn /Øvstek. LØvsteika har etterhvertfcitt iy pd
seg som he/topp!

Psst!
Neste avis kommer
torsdag 6. februar

ENEBAKK
KOMMUNE

RII(SKONSEIENE

I1\ TFROPTIK

Enebakk skolestyre barnehagenemnd har

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

UNGDOMMFXS
Ku1cNsnuNG 1991-92

Alt I glassarbeid
uttores.
111811991
RING 06/81 4733
06/81

En liten, trivelig kafé hører
med, og videoutvalget er pA
topp. Nye filmer kommer hver
uke, og mange gode barnefilmer er pa plass i hylla.

na i alle fall spiller pa plass. —Et
fint tidsfondniv, mente tre
ungdominer vi kom i prat med.
Dc hadde allerede vrt innom
og pnøvd spiller flene ganger.

6838

Lillestrøm
Vindu & Glass A/S
v/Ki noen
Kirkegt. 14, 2000 Lillestrom
erer - vinduer - spell - alt i glass

Lokal monstring
PA
Enebakk Ungdomsskole
Søndag 19.1. kI. 17.00
Underhoidning
for hee familien.
Gratis entré!
Saig av mineralvann,
kaffe og kaker
i pausen.
Kulturetaten

INNBYDELSE TIL STIFTELSESMOTE
FOR NY SPAREBANK I ENEBAKK

Kjølberg Optiske AS

mete I Enebakk
Herredstyresal
tirsdag 28. jan. kI. 1900

Brøtergt. 2 v/vinmonopolet
Lillestrem, tif. (06) 8116 22

Skol esjefen

T Folkeuniversftetet
Friundervisningen i Ski
ldrettsveien 20, pb. 282, 1401 Ski
TIf. (09) 87 34 57

TILBYR DETTE SEMESTERET FOLGENDE KURS:
Personhig utvikling
Univeritets- og hoyskolefag
Matematikk for lrere o.a.
Drama II
Mediekunnskap I
Statsvitenskap, grunnfag
Pedagogikk, grunnfag
Fransk, grunnfag

11.2.
2. semester
2. semester
hest 92
host 92
host 92

Dataskolen
Styret I Enebakk lokalbankforening innbyr med dette alle
interesserte til A delta I stiffing av fly sparebank I Enebakk.

Stittelsesmotet blir avholdt i Enebakk
Herredshus mandag den 20. januar kI. 19.00.
I felge Sparebarikloven mA stifterne vre riorske statsborgere
over 20 Ar. Motet er Apent ogsA for andre interesserte.
Saksdokumenter er lagt Ut til gjennomsyn hos Strømsborg &
Enersen AS i Kirkebygda, og hos Harajama SKO pA Flateby.
Grunnfondsobligasjoner kan tegnes ved motets begynnelse.
Skulle det vmre noen ikke ønsker A opprettholde sin
forhAndstegning av grunnfondsobligasjoner, mA det meldes fra
til leder om dette for stiftelsesmetet.

SAKLISTE FOR STIFTELSESMOTET:
1. Orientering
2. VaIg av meteleder
3. Tegning av grunnfondsobligasjoner
4. PAmelding av stiftere
5. Fastsetting av vedtekter
6. VaIg av forstanderskap
7. VaIg av styre
8. Opplesing og underskriving av protokoll
9. Oppløsning av ELBF
for styret i Enebakk Iokalbankforening
Halyard Waade, leder

EDB, innf. I bruk av PC og MSDOS, dag 20.1.
5.2.
EDB, innf. I bruk av PC 09 MSDOS
25.3.
EDB, innf. I bruk av PC og MSDOS
20.1.
Word Perfect innforing
10.3
Word Perfect innforing
12.2.
Word Perfect innforing, dag
25.3.
Word Perfect innforing, dag
9.3.
Word Perfect videregAende
9.3.
Word Perfect videregAende, dag
4.2.
Windows 3.0 innforing
28.4,
Windows 3.0 innforing
21.1.
Windows 3.0 innforing, dag
23.1.
PC super regnskap/fakturering
26.3.
Excel regneark innforing
31.3.
Excel regneark innforing

Spràk
Engelsk trinn 1
Engelsk trinn 2
Engelsk trinn 3
Engelsk trinn 4
Take It easy in the UK
Easy Conversation
Conversation
Spesialkurs i engeisk for bedrifter
Estisk begynnerkurs
Tysk trinn 1
Tysk trinn 2
Tysk trinn 3
Tysk oppfriskningskurs
Fransk trinn 1
Fransk trinn 2
Fransk trinn 3
Spansk trinn 1
Spansk trinn 2
Spansk trinn 3
Spansk onpfriskningskurs

20.1.
20.1.
20.1.
23.1.
22.1.
23.1.
23.1.
23.1.
23.1.
23.1.
22.1.
22.1.
21.1.
21.1.
24.1.
20.1.
20.1.
22.1.
22.1.

sept.
Gjer det I kor!
Keyboard, orgel el. synthesizer uke 4 og 10
5.2.
Yoga, musikk, aromaterapi
Ryggproblemer? - Lr deg avspenning 27.1.
Person hg utvikling og avspenning
5.2.
5.2.
ACEM meditasjon
4.3.
Avansert studieteknikk
21.1.
Tale- og presentasjonsteknikk
3.3.
Referatteknikk
22.1.
Gymping
22.1.
Gymping
1.4.
Urter og helsekost
3.2.
Vinkunnskap
3.3.
PA vei til Roma!
11.2.
BAtfererpreven
11.2.
Video, filming og redigering

Forming og kunsthàndverk
Mal troll og roser, weekendkurs
Mal kurv og tre
Rosemaling
Porselensmaling
Billedvev
Silkemaling
Folk Art, nybegynnere Enebakk
Folk Art, nybegynnere Ski
Folk Art, videregAende
Sveitsiske stoffdukker 09 nisser
Japansk broderi,
perleblomster 09 smykker
Søm av klr - dagkurs
Krydderbinding, tørkede dekorasjoner

7.2.
28.1.
11.2.
6.2.
3.2.
3.3.
27.1.
10.2.
9.3.
18.2.
29.1.
11.2.
27.1.

Yrkesrettede og kombinerte kurs
Mesterprøven, markedsføring
Arbeidslederskolen NKI
Vaktmesterskolen NKI
Markedsføring NKS
Regnskapsskolen NKS
Voksengymnas, norsk

5.2.
6.2.
3.2.
3.2.
4.2.
2. semester

For pámelding og informasjon:
Ring FU Ski pA tlf. (09) 87 34 57.
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SELANGIVELSEN 1991
Enebakk LigningskOfltOr har ápent for veiledning og
hjelp for utfylling av selvangivelsen I januar.
EkspedisjOflStidefl er 9.00-15.00.
Kontoret har kveldsâpeflt 29. og 30, jan. W. 17.0020.00.
Enebakk LigningskOfltOr
TIC 926461 Fax. 927310

SyntheSizere
Keyboard
Pianoer
Orgler
Tre
kkSp ill
Gitarer
Mu
nnsp
iI
Munuharper
Blâseinstrumeflter etc., etc.
Masse rekvisital
Sender over hele landet.

BEGRAVELSESBYRA
Takk til alle
som gledet oss
med blomster til jul

HiIsn beboerne
pa Rustadtun

ASENVN. 2, ¶40009- TIl. 09107 4405

Vi onsker a
bidra ti en vu
g av!'t

Sci
Beravclscsb'r
0 cueoSTFJ09W0FTh
Nordbyvrl. 27, Ski

JANUARTILBUD

KJEMPESALG
hos

FotodistriktetS
byrA gjennOm
65 Ar

Skattum -\74atch

Symaskiner

Dt.T NAR OSS
PA 1'ELEFON HELE
[WGNET.

i Askini

fra

301-1/c

2.495.pa stoffer
fra kr. 49. -pr. M.

Singer Sysenter
VEKTERTORGET
2000 Ullestrøm
TIf. 06/81 22 92

APNINGSTIDER: Mand - fred. 9-19. Lørd. 9-15

70%--,/c
veums
WJ Begravelsesbyrà

!{ABATT

Saig

Stofter
Monster
Sytlibehor
StrlkkemaSkifler
Strykepresser

TIf. (09) 87 30 60

Torggt. 2 2000 Lillestrom

VI STARTER
LØRIJAG 4. JANUAR

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kontorttd:

Skattum atch

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

885727 - .\k1\l 88 14 25

I

OF - TURNRUPPA
Hauglia, mandag 13.1. 1992
KI. 17.00-17.45: Lekeparti jenter/gutter 4-5 Ar
Ki. 17.45-18.30: Jenter 6 Ar, KI. 18.30-19.15: Jenter 7-8 Ar
Ki. 19.15-20.00: Ungdorn, KI. 20.00-20.45: Aerobic
Enebakk U. tirsdag 14.1. KI. 19.45: Aerobic

Vâgsenteret, fire Enebakk
WE (09) 92 56 40
KURSSTART

Hauglia, onsdag 15.1.
KI. 17.00-17.45: Lekeparti jenter/gutter 4-5 Ar
KI. 17.45-18.30 Jenter 9-12 Ar
KI. 18.30-19.15: Jenter 9-12 Ar RS-trening
Ki. 19.15-20.00: Jenter 12-16 Ar, K!. 20.00-20.45: Aerobic
Trener er EVY fra EVYs Dansestudio
Treningsavgifter: Barn/ungdom kr. 100,- pr. sesong
Aerobic kr. 330,- for 12 ganger
Alle som skal trene mA v00re medlem av Enebakk ldrettsforening. De
som ikke er medlem fra for, kan betale dette sammen med
treningsavgiften fremmøtedagen

Naturligvis kiarer du ârsoppgjoret pa ei enhând, men
med kvalifisert hjelp utenfra
far du mer tid til produktivt —
og inntektsbringende arbeid!
Et aodkient og kvalif isert regnskapsbyrâ kan tilføre din bedrift all
den kompentanSe 09 hjelp du trenger I forbindelse med ãrsoppgjor,
lønnsregnskaP, lønns- og trekkoppgaver, skatteborogninger, budsjettering 09 Iikviditetsstyriflg.

Mandag 13. januar

NORSKE
REGNSKAPSffi(ONOMERS
FORENING

akk
gnskapskontor ai

Postboks 24, 1912 Enebakk
Tif. (09) 92 63 03

Julestoffer - 30%
Tilbud symaskiner

30%-40%
(Vi tar gjerne din gamle
maskin I innbytte).
Amerikanske bomullsstoffer, sytilbehør, utstyr
til lappeteknikk.
Gardiner
- som av gardiner
Husqvarna symaskiner
Gaveartikier m.m.

' DANSESKOLE
S
nd"t1
LILLESTRØM, Concordia, Skedsmogt. 7

(7)erSFvlPnlnQ k,mrhoo91 o&x,oask uldan fling og piakois '3m
Elm dIenossAaPiNO!skB Regns
fowlSetter kontinlle!lig faglig oppdalering Konlakl oss iMs du gnsker UTfyllende informas/On ogle/let b6sek.

We,

HUSK BETALING FØRSTE GANG - MOT OPP I GOD TID
Velkommen til nytt turnAr

Iappeteknikk
nybeg. - viderek.
Pamelding SNAREST

KI. 16.30: JUNIOR, 9-12 Ar: Grunnkurs
HipHop, Swing osv.
KI. 17.30: BARN, 3-5 Ar: Lek og dans etter musikk
KI. 18.15: BARN, 6-8 Ar: <Vanlig>> dans oglittlek
KI. 19.00: JUNIOR, Iittøvet
KI. 20.00: Hyggedans for VOSKNE
grunnkurs (masse swing)
KI. 20.30: VOKSEN, littevet

NANCY
TIf. (02) 97 27 671(02) 70 23 40

SKI, Folkets Hus, Gamlevn. 37

Torsdag 16. januar

KI. 16.00: JUNIOR, littovet
KI. 17.00: BARN, 3-5 Ar: Dans og lek etter musikk
KI. 17.45: BARN, 6-8 Ar: <VanIig1 darts oglitt let
KI. 18.30: JUNIOR, grunnkurs- HipHop/SWiflgO.I
KI. 19.30: Freestyle/HipHOP - grunnkurs
KI. 20.30: Freestyle/DisCOjaZZ - itt øvetlmester
KI. 21.30: VOKSEN, littøvet

INTENSIVKURS:
Sendag 19.1., 26.1., 2.2.

KI. 16.00: TENARINGER, HipHopogRock
KI. 18.00: Hyggedans for VOKSNE,
grunnkurs (masse Swing).

V
E
L
K
0
M
M
E
N
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Ledig stilling som assistent
ved Enebakk Folkebibliotek

Assistent i halv stilling - Iønnstrinn 11-18 - sakes til
Enebakk folkebibliotek. Det er en fordel med kunnskap
om baker, ertaring ved kontorarbeide og med bruk av
EDB.
Arbeidstiden er delt pa dag og kveldstid.
Nrmere opplysninger om stillingen fâes ved henvendelse til biblioteksjef Ingvild østby, tlf. (09) 92 76 88.
Skriftlig soknad med vitnemál og attester sendes
Enebakk kommune, personal kontoret, 1912 Enebakk
innen 15. januar 1992.

Romerike Avfallsforedling (ROAF)
PB. 38, 2007 Kjeller
Of. (06) 84 12 20

• Kjølberg

BRONNBORING
Gennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsynlngsanlegg.

INTERIENS

e
Lillestrom Kontaktlinseinstitutt as

LANGBRATEN
BRONNBORING • PUMPESERVICE

Offentlig godkjent optiker Geir KjoIberg
Brotergaten 2, 2. Mg. - 2000 Lillestrom
TIf.: 06-81 43 91 - Fax: 06-81 03 79

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

02/62 08 65

AdvokatWON

Forhandler av Jacuzzi pumper

Psst!

Advokat

Neste avis kommer
torsdag 6. februar

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 8755 85

Nye avgiftssatser for levering av avfall pa
Thorud søppelfyllplass i Enebakk fra
1.1.1992:
Kr. 100,- pr, kbrn. for lØst avfall
Kr. 200,- pr. kbm. for komprimert avfall
Kr. 20,- for mindre leveranser (inntil 1 kbm.) fra private

IV

ENEBAKK KOMMUNE

Kommunestyre
har mote i Herredshuset, mandag 13.1. 1992 kI. 18.30.
Offentlig sporretid inntil 30 minutter.
SAKSLISTE:
Godkjenning avrotokoll fra konstituerende kommunestyromøte 13.11.1991.
Medlemstall I hovedutvalgene
VaIg av hovedutvalg 1992-1995
VaIg av faste underutvalg 1992-1995
VaIg av styre for Enebakk kommuneskoger 1992-1995
Vaig av andre kommunale utvalg 1992-1995
Vaig av statlige nemder pa kommuneplan 1992-1995
Vaig ovrige utvalg 1992-1995
Soknad om skjenkerett for brennevin - Ortaklar
Meldingssaker
Referatsaker
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden kI. 08.00-16.00.
Sakslisten er ogsâ utlagt til gjennomsyn pa Enebakk
folkebibliotek i âpningstiden.

Hardulàn i
Kred ittforetak?
FLYTTE LANET DITT?
Privatokonomisk ràdgivning
i Sparebanken NOR - Enebakk
VERDIPENSJON?
Snakk med oss
om reduksjon
av skatten din
for 1991

Enebakk formannskapskontor, 19.12.1991
KjelI Overgärd
ordforer

sparebanken
j

LId 7

Folkeuniversitetet
Nedre Romerike
Voldgt. 1 postb. 394, 2001 Lillestrom

TLF.: (09) 92 43 39

Universitets- og hogskoiefag
Studiurn
1. avd. Jurdicum
2. avd. Jurdicum
Examen Philosophicum

1. halvársenh. Drama/teater
Sosialpedagogikk
Mediakunnskap 10 vektt.
Videreutd. I matematikk
for lrere
Bedr.øk.studiet 20 vektt.

Start
03.02.92
03.02.92
21 .01 .92

Sted
Lillestrom
Lillestrom
Lillestrom

Orient.mote
28.01.92
21 .01 .92
21 .01.92

Lillestrom
Lillestrom
Lillestrom

22.01 .92
22.01 .92

Lillestrom
Lillestrom

KJEMPESALG
Alt selges Ut til
SPOTTPRISER!

Studentopptak frem til studiestart!
Kontakt oss for nrmere opplysninger/opptak pa
tlf. (06) 81 2020 mellom kI. 09.00-15.00.
Vâre studenter er medlem av OAS (Oslo og AkershusHogskolenes Studentsamskipnad),

nOUE.
Mote for ham og henne

Vägsenteret
Tif. 92 53 53

S1eif-flyH

14

VARENS KURS 92
Var kurskatalog er kommet.
Kontakt oss for informasjon/peimelding

Nedre
Borne ri ke

CAOF

Bjornsonsgt. 31,
2000 Lillestrom
III. 06-61 03 21

SALCET
HAR STARTET
HOS
J Yrkeskker A/s
Sørmyrvn. 1, 1820 Spydeberg
TIf. (09) 83 81 54 83 80 90
Telefax (09) 83 85 34

NYTIT TEORIKURS KL. B

SPESIALFORRETNINGEN

starter mandag 13. jan. M. 16.30
RING EVA PA TLF. 06-81 42 92

DROSJER

..-Butikken bugner av HIM

Ole Gunnersen

M0BEL-KUPP I SKI

meSeeee

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Motiltlf. 094/34 527
DOGNVAKT

44

LILLESTRØM

Edith og Erling
Rosenvinge
Bord - Vitrineskap - Sofagrupper
- Senger - Stoler - Kommoder
Skatoll og Kjopmannsdisker Tepper - Entrémøbler og mye me
± 15% pa bestillingsvarer

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
MotHtlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

love Hagen
1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
MobiltIf. 094/95 547
DOGNVAKT

IM46*011MA01
Nygârdsvelen 32, 1400 Ski. Tif. As (09) 94 6688

ST0RST OG BEST I FURUMØBLER
2000m2
Apningstider: Marid. - fred. kI. 10-20. Lord- M. 10-15

4k
2-1 LI

1

NJ.J Bv

RUBB HALL TILSALGS
10 x 12 M

Henv. Ostnes
III. 92 99 90

ENEBAKK HLAN1JAKOR

Krlsesenteret
i Folio
TLF. 09194 17 70

Vi starter opp igjen pa nyáret.
øvelse hver onsdag kl. 19.00 i gym. salen p
Enebakk Ungdomsskole.
Opptak av nye medlemmer skjer kontinuerlig.
Velkommen.
Styret

OSTFOLDS BESTE INTERIORSALG STARTER MANDAG Oil
KL. 09.00. VARER FOR HUNDRETUSENVIS AV KRONER SKAL VEKK.
— HER KAN DU WORE SUPERKJOP PA

TIf. 83 71 54
Velkommen til h ggelig handel

15

S1eif-flyh

V I CT"

e

ct k k q cs nci€ g i:i

Fyringsolje - Parafi, - AutoLfiesel
Kon/wrransedyklige pr/ser liele are!!

STATOIL

4&

Skoene reparerer
du hos

TEPPE - ENGROS A/S

meSe.eeet 44

ALT I TEPPER

7•.;

OppIring pa b/I
Teor/kurs -Fase II

OG GULVBELEGG

SKOMAKERN I SKI

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

Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09-87 53 77

Statoil Oljeservice Enebakk wTrond øiseth
TIf. 09-9255 55. Motif f/f. 094-14 469

I

Tlf. 06/81 42 92

KVIKK REIIS

TANNLEGE

Ski Trafikkskole

Stein Darre-Hanssen

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Flatebysenteret, Flateby

Masse A - Masse B
Teorikurs - Kjoretimer

928789
Tif. k1. 08.00-15.00
Tif. utenom kontortid 92 80 31
Onsdag stengt.
Kvelder, otter avtale.
MedI. MNTF

Om nodvendig moter vi til kjoretimer
I Enebakk.

Ekornveien 35, 1914 Enebakk

JLc',
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Ring 09/92 43 37

Flatebysenteret, tlf. (09) 92 92 81

regnskapsforer

Hovel Helaas
Regnskapskontor
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
1912 Enebakk - tlf. 09/92 64 33

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - TV - VIDEO
Parabolantenner - Nokkelfiling

Enebaff( DyreCUniCC

Erik Kjelgaard

TI). 09/92 79 11
Kirkebygden, 1912 Enebakk
(vlStrømsborg 01 Enersen)
loud: Id 8-10
Timebesuilling
Akult hjelp hele dagen

Varme, sanitr, nybygg og rehabUitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
ogFeytrykksspyI ing.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

ENEBAKK VART
00 SER Vi CE
TLF. 92 71 72 - 030-22 300
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

-

O

Elektrorep. EgU H. Jorgensen

SRR, registrert

Vakthold alarmmottak,
alarmer
andre servicetjenester

-

-'r:

i uffører b&
D
.D-faa1e'

1911 Flateby

TIf. (09) 92 86 10

Erling Rod A/S
1800 Askim
Au
INURE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
fc7op din nye el/er brukte bil hos oss.
TIf. 88 16 15

.din lokale byggmester

Nittedalsgt. 33, Lillestrom TIf. 06-81 09 39

Alt I innramming
salg av innrammede kunstrykk

utfører alt I el-installasjoner
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

KR
Godkjent regnskapskontor

Per-Erik Østlie as
1914 YTRE ENEBAKK . TIt: (09) 92 43 40

J )RN
ENSEN
S!0REPARASJON OG L/E9HANDEL

L/TSI6'T5 RAMMEVERKSTED

TIC. 09-9263 03
Postboks 24
1912 Enebakk

I

Ell AG expert ( —
Enebakk
Glass
Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
III. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstid

BYGG- OG TOMMERMES1R

SKOMAKER'N
I LILLESTROM

ENEBAKK VANN OG VARME
DURUD GARD
1914 YTRE ENEBAKK
TIf. 09-92 46 30 Mobil 030-04 997
DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

cbcikk
egnskapskontoi %

Stromsborg &
Enersen A/S

Cj46U1fZq

0?/d9.
5

Man-fre. 09.00-17.00
DAME- 00
Tors. 10.00-19.00
HERREFRISØR
SOL - PARFYMERI Lør. 09.00-14.00
Vágsenteret
Ytre Enebakk - TIf. 92 54 13

I1rlLIU
I
IwI
I I1U IJ

Spell 1404641
AKSIDENS- OG REKLAMETRYKK
Flatebysenteret
TIf. 09-92 82 56

Aut. rorleggerfirma

ANDRESEN & SONNER A.S

BJORN P. HANSEN

utfører alt i rorleggerarbeid.
Tlf. pr. 92 43 54 - 92 48 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747 030/16 735

Bygn.ing./takstmaflfl
Medi. I NITO-TAKST
Flateby TIf. 92 82 48

-

Psst!
Neste avis kommer
torsdag 6. februar

B I L U T L E I

E

PERSONBILER, KOMBIBILER,

BILTRALLE UI Ieie
lIt. 09-92 7193

er 1 gang
*& BARNEKLAR
Tora Use Busch, 1820 Spydeberg, tlf. 83 73 19

VAREBILER OG BUSSER
Kontakt oss, vi har biter for ethvert behov!
Vi liar ogsá 2. hdnds-biler. D.v.s. eldre bilerfor
utleie iii en spesielt rimelig pris.

STORST I DISTRIKTE-T PA BILBERGING
00 REDNINGSTJENESTE

MARTINIUSSEN'S BILSERVICE
BILBERGING - BILGLASS - BILUTLEIE
Lovstadfeltet, 1820 Si deberg, Bognvakt: 83 77 76, Verksted: 83 80 54, Konlor: 83 75 08

S1,e if- ugH

To tenner I et tindrende
blidt fjes møtte vi da vi
hilste pa ni máneder
gamle Frederikke som
borpa Nylende i Ytre
Enebakk. Det var tydehg at ungen koste seg I
bomuh!sbleien sin. -Jeg
leste cm de store
mihjøproblemene scm
papirbleier medførte og
bestemte meg for
begynne med bornmulsbieler, og det har
jeg ikke angretpâ,
forteller mor Gry
Nielsen.

pa den hue bleiebaken, og
smiler gjør ungen fra topp til ta.
Sunnheten selv er det hue
sjarmtrollet.

Store bleieberg
-Vi kaster i all 1'92 millioner
tonn papirbleier i Aret i Norge,
og hvert barn fothsaker cirka
ett tonn avfall i løpet av bleieperioden, hevder Lin Ullem.

Hun er en av mange mødre som
har startet eget importfirma og
som distribuerer bleiene direkte
hjem til deg. -Vârt mâl er a bli
et godt altemativ til "bruk og
kast" bleiene i Norge, forteller
hun.
Bomullsbleiene, som er formsydde, finnes i flere varianter
og stØrrelser, og en bukse av
pustende nylon til A ta over gir

bade enden luft og holder den
kjøhig, og ifølge rekiarnen er
faren for bleieutslett redusert
med denne buksen.

Store besparelser
-Over en bleieperiode pA 2 1/2
Ar kan man spare nrmere 6
000 kroner. Denne sammenligningen tar utgangspunkt i bruk
av 5,5 papirbleier til en gjennomsnittspris pA 2,18 kroner i

døgnet, og 16 bomullsbleier
med fuilt tilbehør i alle de tre
større[sene bleiene finnes I,
opplyser Linn.
-Jeg er kjempefomøyd med
bleiene; de er myke og gode og
Frederikke holder seg tØrr og
fin, forteller Gry, men hun
understreker samtidig at dette
er noe man ma vre 100 prosent innstiht pa.

a

ANNE-GRETE LOSSIUS

-ra DrW
kast
Ibruk&
vosk"

NA begynner ogsâ miljøbevisstheten a nd barnefamiliene, og
unge mødre har blant annet tatt
initiativ til a starte med saig av
bomullsbleier. Lin Ullem fra
OppegArd er en av dem.

-

Store miljøproblemer
Her i Enebakk har vi flere
miljøhevisste unge mØdre som
har satset pa bomullsbleier.
-Jeg leste om miljøproblemene
som papirbleier forte med seg,
og sa selv etterhvert de enorme
mengdene av bleier. Dette er
unødvendig søppel, mener Gry
Nielsen fra Nylende i Ytre.
Et av argumentene mot bruk
av bomullsbleier har vrt at de
ikke blir rene nok. Men Gry er
av en annen oppfatning. -Jeg
vasker de stbrt sett pa 60 grader, og koker de en gang i blant, og de er hvite og delikate,
forteller hun. Og lille Frederikke pa ni maneder koser seg i
alle. fall i sin bleiebukse, for
ikke finnes det et eneste utslett

a
Solstrdlen Frederikke pa ni mdneder koser seg i sin fine bornullsbleie. Mor Gry Nielsen er ogsd storfornøyd med bleiene, og er
glad for de miljømessige besparelser som oppnds ved bruk av
disse.

Svar pa egentesten:
1. Optimisten, 2. Ingar Pedersen, vannski. 3. Enebakk Motorsykkelklubb. 4. Smertemaskin. 5. Dagsenter pA Kopas. 6.
Hauglia. 7. Ytre Enebakk
Husmorlag. 8. AS Vignett. 9.
Streif-Nytt. 10. Enebakkspillene "Ytre Enebakk Business"
og "Flateby Business'. 11.
Rektor Oddvar Stubberud. 12.
Trekkspillfestivalen (Lysemfestivalen). 13. SV og SP. 14.
Tilsynsvaktordningen ved skolene. 15. Kulturdagene. 16.
Dressurridning. 17. "Nei til
EF". 18. StrØmmeri Videre-

gAende skole, avd. Flateby. 19.
Skrenten I Kirkebygda. 20.
Ski, tre guilmedaijer. 21. Tangenelva. 22. Brakkeoppsett pA
Kirkebygden skole. 23. UngKulturmønstring.
dornmens
24. Enebakk Handikaplag. 25.
Engerhoim i Kirkebygda. 26.
Ragnhild Butenschøn. 27.
Plankemarsjen. 28. PA østby
gArd i Ytre Enebakk. 29. Barne- og ungdomsplan. 30. Ny
fane. 31. Nordre Brevig gArd.
32. Thorud søppelfyllplass.
Roadracing.
33.

FERSKFI SK
EKSPRES SEN
Fiske bilen fortsetter hver onsdag i Enebakk

Utenfor Tores og Kâres er vi 4 treffe annenhver uke.

Best I test*
Det naturlige
bleie-skiftet
Bomullsbleien med
pustende nylonbukse
SUPERMYKE PLAGG
1100 % REN ULL
TIL BABY/BARN

Lin Ullern
TIf. (02) 99 44 05

Vi mottar bestilling pd fersk Lofot-torsk i hele kasser

a 15-20 kilo. TIf. (09) 9182 32/094 15 087

Ferskfisk i defleste kategorier av utsØkt kvalitet!

U003h
ALT-I-ETTBLEIEN
--

OUTM

COT

IMPORTOR: Ditt Barn as, 02-42 57 20
FORHANDLERE I OSLO-AKERSHUS (Forretn.tid: 10-16.30(14).
-

ROMERIKE BANDAGISTSENTER

~
E
WJmm
OU M E

Solheimsgt. 4 - 2000 LILLESTRØM
TIf. (06) 80 34 40

FOLLO BANDAGISTSENTER
Parkaksen- 1400 SKI
T8. (09) 87 54 30

*Sverige,Finland,

England og
Canada 1991

Spesialforretning i helse- 09 sykepleie

