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de fleste bilmerker.
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Lossaig kr. 4.00

Kulturprisen UI
Trekkspillklubben
•Enebakk Trekkspillklubb er tildelt kommunens kulturpris
10.000 kroner, og den skal deles ut
for 1987. Prisen er i àr
ved et passende kulturarrangement i løpet av hØsten etter
nrmere avtale med Trekkspillklubben.
Det var tilsammen kommet inn forsiag pa 9 kandidater til
árets kulturpris.

pa

Lokalavis for Enebakk

Kjolle opdfoper
Det er nã Mart at Enebakks ordfører for
den neste fireârsperioden
heter Kâre KjØlle, mens Egil Sorensen er
varaordfØrerkandidatende borgerlige
partiene har samlet seg om.
I en pressemelding utsendt etter et fellesborgerlig gruppemøte den 30.september
heter det at Høyre, Kristelig folkeparti
Senterpartiet og Fremskrittspartiet har
inngâtt bindende avtale om valgteknisk
samarbeid i Enebakk kommunestyre i
valgperioden 1988-1991.
De fire borgerlige partiene
stiller fØlgende felles liste ved
vaig til formannskapet:
1Kàre KjØlle(H), 2.Egil
SØrensen(Frp.),3. Tore Tidemanr. H.4. Thorvald LTngersness
Hoistad tKr.L6.
øyvind Strom. 7. Liv Vikan
iHi. 8. Anne Maflt Nss i Sp. .
9. Carsten Henrik BarbØl
(Kr•F.) 10. Glenn Robert
Skaug (H) og 11. Jan WickstrØm (Fr.p.)
-Forhandlingene om det opplegget vi na bar kommet fram
til, har hele tiden foregatt i en
positiv og konstruktiv
sier Kare KjØlle. Det hele har
gátt enkelt og greit, og det har
ikke vrt nevneverdige vanskeligheter underveis.

Det var hjemme i stua lios Bjorn og Karin Myhrer det hele startdt for 13 âr siden.
I begrunnelsen for tildelingen
til Trekkspillklubben heter det
bl.a.
Enebakk Trekkspillklubb har, i
tillegg til A glede sine sambygdinger, ogsá pa en utmerket mate representert Enebakk - og Norge under de norske kulturdager i
Berlin i 1984 og 1986.
BjØrn Myhrer, trekkspillklubbens formann var pa HV Øvelse,
og sâledes ikke a oppdrive da
Vignett henvendte seg for en
kommentar. -Gleden sto I taket
da vi fikk oppringingen om kulturprisen torsdag kveld, kunne
Karin Myhrer formanns kone

rapportere. Karin og BjØrn er
selve Trekkspillklubben.
Det var hjemme hos dem, i august 1974 at det hele startet, med
opptaksprøve i stua.Potensielle
klubbmedlemmer spilte Solfrid.
De som kom igjennom naleøyet
fikk bli med i kiubben, som etterhvert har utviklet seg til en
trekkspillklubb av hØy kvalitet,
med et repertoar som omfatter
mer en hurralâter til bruk pa
bryggedans og fest pa lokalet.
-Prisen kommer godt med, sier
en gledestralende Karin Myhrer.
Men anerkjennelsen som ligger i
tildelingen ày en slik kulturpris
er det viktigste.

-Hva er kiubbens planer i nrmeste framtid?
-Akkurat na er planleggingen av
distriktsmesterskapet i trekkspill for 1988 i full gang. Mesterskapet skal avvikles pa Enebakk
Ungdomsskole. Til sommeren
blir det utenlandsreise med konserter pa forskjellige steder underveis, men reisemalet er enda
ikke fastlagt.
Enebakk Trekkspillklubb har I
dag atten aktive spillere, men
tallet for støttemedlemmer kan
mangedobles. En popu1r prisvinner med stor kontaktflate
blant enebakkinger flest.

- Hvordan ser du
pAmulighetene et fruktbart samarbeid
mellom de borgerlige partiene
ogsâ etter 1.januar 1988?
-Jeg ser meget optimistisk pa
den kommende 4-ãrs periode.
ffifl!'IiTend'eavtale
om valgteknisk samarbeid.
Men. noen kjedelig perlode
blir det ikke. Deter forskjeller
i alle partler. og det er na engang forskj eLi pa a vre 1 opposisjonog i posisjon. I opposisjon er man friere. Mx en sitter med ansvaret kan mye fortone seg anneriedes.
Ellers er jeg ydmyk for oppgaven som sadan nar det gielForts. siste side (1)

Da vi sendte ut den forrige
pressemeldingen- om det fellesborgerlige samarbeidet,
hadde vi forsavidt skissen
klar, det manglet bare a ra
den godkjent I de respektive
partiene
Na gjenstr det konstituerende kommunestyremøte i begynnelsen av november, hvor
ordfØrer og varaordfører og
forma nnskap formelt skal
velges
Nár det gjelder sammensetning og formenn 1 de forskjellige hovedutvalg, sa ma dette
utsta til januar.
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VIGNETT

TO AR MED HJELPEPLEIERFORBUNDET
I ENEBAKK

—NA tas vi a1voplig
Gudstjenesteliste
11. At. -87 Enebakk
Ki. 11.00: Mari kirke v/Johannessen.
Fam.gudstj. Utdeling
av -Min kirkebok>' til
4-âringer. Kirkekaffe.
K!. 10.00: Stranden bedehus, Flateby, v/Johanne MØller og HeigFam.gudstj.
helm.
Barnas misjonsdag.
Kirkekaffe.

Sentralsykehuset 28/9-87
Det ble ei tulle.
Ena og Bent Heimdahl

Torsdag 8.10. (U) 19.00
CROCODILE DUNDEE

kr 20. Ønskereprise!
Fredag 9.10. (U) 19.00

Hjelpepleieforbundet fikk for to ãr
siden sitt utvalg av
i
tillitsvalgte
Enebakk. - Opprettet utvalget fordi vi
Ønsket a ha mulighet
til a uttale oss om det
som skjer i kommunen, sier styret til
Vignett.
Utvalget har idag 12 rnedlemmer og leder er Liv Rosnes
Pettersen som jobber i hjemmesykepleien. Nestlederen Grete
Buer bar sitt arbeid pa
sykehjemmet. - Er enklere a
samarbeide ná. Vi har jo ofte de
samme pasientene, sier de.
De nevner ogsá som positivt at
de na har muligheter til a komme
i kontakt med andre hjelpepleiere med yrkeserfaringfra andre
steder og at de far tilbud om en
reklke bra kurs. Flere ting har
de fatt gjennomfØrt den korte levetiden utvalget har eksistert i
Enebakk. Blant annet hadde sykepleierne i Enebakk betalt for
spisepauser cm kvelden, mens
hjepepleierne ikke hadde det.
Dette tok hjelpepleierforbudet
opp og fikk gjennomfØrt at samme vilkâr skulle gjelde begge arbeidsgrupper.
I hjemmesykepleien hadde
man i motsetning til alle de an-

dre kommunalt ansatte i Enebakk kommune ikke sommertid
om kvelden og i helgene. Ogs
dette har de fâtt endret. I samarbeid med sykepleierforbundet
har de dessuten fátt gjennomfØrt
arbeidstidsforkortelSe.
OVERTAGELSE
HJEMMET

AV

SYKE-

Overtagelsen av sykehjemmet
syns de er spennende, men mener nok informasjonen Ira kommunen har vrt noe dárlig. - Vi
vet jo ikke engang hvordan en
eventuell pleie- og omsorgssjef
skal fungere. Men et tettere samarbeid mellom hjemmesykepleie
og sykehjem hØres lint
ut.Pasientene som tidligere er
besØkt av hjemmesykepleiefl
kommer jo ofte hit senere, sier Ellen Stubberud som arbeider pa
sykehjemmet.
Overfor Vignett etterlyser lederen Liv Rosnes Pettersen et ansettelsstyre med en representant
Ira hjelpepleierforbundet. - Vi
burde ha mulighet til a se gjennom sØknadene og komme med
uttalelser, sier hun.
Styret i hjelpepleierforbundet i
Enebakk sier forbundet gjør at
deres yrkesgruppe ná blir tatt
mer alvorlig. De mener folk tidligere har visst lite om hva deres
arbeisoppgaver har besthtt i. For hva hadde sykepleierfle vrt
uten oss? spør de ogbenytter anledningen til oppmuntre here
hjelpepleiere til a melde seg inn.

CROCODILE DUNDEE

kr 20

Fawre trafikkulykker

(U) 17.30

Statistisk Sentralbyrâs
tall for 1986 er nâ kiare.
Tallene er heldigvis lavere enn man antok tidligere i ár. De ofisielle tallene
viser:

LØrdag 10.10. (B) 5 ár 13.00
HER KOMMER PIPPI + tegfling. Gratis
CROCODILE DUNDEE

kr 20
SØndag 11.10
(B) 16.30: BRODRENE
LOVEHJERTE. Gratis
(U) 18.30: CROCODILE
DUNDEE. Kr 20
(V)20.30: ELSK MEG

PLAKATEN

Antallet skadde og drepte i
Akershus
ble i 1986 redusert fra 1067 i 1985
Ui 1006 dvs. seks prosent reduksjon. Pa landsbasis Økte tallene
med ca 1 prosent.
Antallet trafikkdrepte i Akershus Økte imidlertid Ira 32 i 85 til
41 i 86. For hele landet Økte an-

Legesenteret
pa Flateby

tallet drepte fra 402 i 1985 til 452 i
1986.
Antallet politiregistrerte ulykker
med personskade i Akershus i
1986 ble redusert fra 796 i 1985 til
767 i 1986. Det vil si 4 prosent redusjon. For hele landet Økte antaflet med 2 present.
Ulykkestallet i 1986 var fotsatt
Økende pa riksveier. Det er srhg for personer i bil uhykkestallet
Økte. For fotgjengere og syklister
var det reduksjon 1 ulykkestallene
Det totale ulykkestallet pa kommunale veger ble ogsa redusert.

midlertidig stengt. Se annonse.

Med lemsmøte i Fellesslakteriet

Herredshuset, Enebakk.
Se annonse.

Enebakk Pensjonistforening

har tur til Arjäng. Se annonse.

Moter pa Misjonshuset

9.10, og 11.10.87. Se annonse.

Gutteklubb

pa Betel,

torsdager ki. 18.00. Se annonse.

Apent mote. Bondernes Hus

Tema: Huset". Se annonse.

Arsmote i friidrettsgruppa

DRIV 19.10.87. Se annonse.

Husk ukens moter

pa

Betel. Se annonse.

Flateby Kino viser bI.a.
>>Elsk meg, denne uken.

Flateby Samfunnshus
satsep Pac' ENOK-tiltak

Onsdagens tekst
De trengsler vi nà ma bcre, er lette, og de skaper
for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig
mye stØrre. Vi har ikke det synlige for Øye, men det
usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige
er evig.
2. Kor. 4
Teksten kan vre en innfaflsport til dypere forstáelse
av nattverden. I den er jo Kristus usynlig til stede med sin
nâde, men ikke mindre verdifull av den grunn. Tvert om.
For det usynlige har evige
kvaliteter.
Da Jesus satte seg til bords

for a spise pâskelammet med
disiplene, lØftet han kalken og
sa: Drikk alle av den! Og alle
de 12 tok imot. Utfordringen
gár ut til alle den dag i dag.
Fortsatt kan mennesker fá
deli evige kvaliteter.

E.L.

Na slcal driftsutgiftene ned pa Huset. ENØK installasjonene sparer 29.000 i strØmutgifter ãrlig.
Flateby Samfunnshus er i ferd
med a arbeide seg Ut av sine Økonomiske vanskeligheter. Vaktmester Marit Erfjord kan melde
om Økt utleie, og ogsâ fra kinoen
meldes det cm Økte inntekter. Livet er iferd med a vende tilbake
pa Huset.Installasjon av EN0Ktiltak for 100.000 kroner
kommer til a redusere strømutgiftene med 29.000 kroner i at.
Husstyret har sØkt Enebakk
kommune om garanti for lan som
er tatt opp til dekning av disse
utgiftene.
Det var i fjor hØst at styret i Flateby Samfunnshus henvendte
seg til kommunen pa grunn av
den Økonomsike krisen man var
kommet opp i. Henvendelsen resulterte i bade kstjaordirt,.
tl1kuciu tu nuset, kommunal garanti for lan i forbnde1se med
opprusting av kinoutstyr
samt kommunal o-vertagelse av
renter og avdrag pa nye lan i en

-

treársperiode inntil Huset selv
ble i stand til a betjene disse.
Da kommunestyret behandlet
saken i slutten av november 86,
inngikk det ogsa i vedtaket en
anmodning om a arbeide aktivt
med ENØK-tiltak for a redusere
driftsutgiftene.
Husstyret fikk derfor utarbeidet
ENØK-rapport med forsiag til tiltak, og disse er nâ gjennomfØrt
pa Huset.Utgiftene for EN0K-arbeidene som er iverksatt beiØper
seg til 100,000 kroner.Husstyret
har søkt ABC-bank og EN0Kfondet i Akershus Energiverk om
lan til tiltakene.Formannskapet
vedtok mandag kveld imøtekomranti for ian i ABC-bank med kr
60.000 til ENØK tiltak. Saken vih
bli endelig behandlet i kommunestyret i shutten av oktober.

Auksionep PAD Burstad
Enebakk auksjonsforretmng far
konkurranse. Mandag kveld vedtok formannskapet a gi tillatelse
til Burstad MØbelverksted A/S til
A drive auksjonsforretning i sine
hokaler pa Burstad i Dalef]erdingen.
Burstad MØbelverksted driver i
dag antikvitets og møbelforret-

ning/verksted i Nordentas gamle
lokaler pa Burstad. I tillegg Ønsker de na a holde auksjoner opp
til et par ganger i maneden.
Av tilbudene som blir a finne pa
auksjonene pa Burstad blir eldre
mØbler, smykker, dekketØy og
prydgienstander.

Tomt til gpuppe
bong for PUAlientep
Formannskkpet vedtok mandag
kveld at en tomt pa ca 2 daa i Nylende stihles til râdighet for
Akershus fylkeskommune til
bygging av fylkeskommunal
gruppebohig for PU kiienter Fyiket har phanlagt en gruppebohig
pa 400 kvm brto. med 5 plasser i
Enebakk i 1988.
Vedtaket innebrer en oppfølging av kommunestyrevedtak
tidligere i âr angaende forprosjekt for tilbakeføring bygging av
bohiger innen HVPU.
Prosjektet hegger opp til bygging
av arbeids og aktivitetssenter
samt kommunal og fylkeskommunal gruppebolig i Ytre
Enebakk. Det er avsatt tomt til
arbeids/aktivitetssenter pa nringsarealet i Ytre Enebakk.

Fylkeskommunens bygging av
gruppeboliger i regi av HVPU er
nâ i gang. 112 kommuner har fyiket ailerede bygget shike bohiger,
eller har dem under planlegging i
samrád med de respektive kommuner. NiØnsker HVPU i Akershus a komme videre med konkret planlegging,av gruppebohiger blant annet i Enebakk. Flere
kommuner har stilt tomt gratis
til rádighet for fylkeskornmunale
gruppebohiger. Radmann BjØrn
Halvorsen er imidlertid av den
oppfatning at kommunens Økonomiske situasjon er shik at man
vanskehig kan imØtekomme en
silk sØknad Ira fyhkeskommunen
og anbefaler at man tar opp forhandhinger med fylkeskommunen om vilkâr for tomteoverdragelsen.
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VIGN EU

Ta vare pao
Bondenes
Det er krise for BØndenes Hus. Det cerverdige gamle huset som liar vcert senter for sosialt liv ogfestlige anledninger for enebakkin ger i innpâ en generasjon star i fare for ,ende som lager.
I morgen kveld avgjØres husets skjebne pa et
âpent mote pa Huset. Lag ogforeninger er invitert
til a delta for a drØfte Husets framtid. Men her
trenges mer enn ord.
Bygdas kulturhus er kommunale stebarn. I fjor
var det Flateby samfunnshus som sto ifare for a
matte stenge. KraftanstrengelSe fra husstyret og
kinokomiteen dengang, resulterte i kommunal
stØtte og lanelgarantiordninger
som gjorde en kjempeoppruStfling av Huset mulig.
Result atene har i/c/ce uteblitt.
Et samfunnshuslkulturhuS er senteret for kulturelt
og sosialt liv i kretsene. Enebakk liar et ri/ct og
man gfoldig kulturliv. Aktivitetene i lag og forefinger blomstrer. Men grunnia get for at det fortsatt skal fà blomstre, at eksisterende tilbud skal
kunne opprettlioldes i lo/calmiljøet er at detfinnes
tilholdssted for kulturlivet i alle kretser. Dette liar
med livskvalitet a gjØre. Det er ikke nok a sove og
spise i Enebakk. Vi skal leve her.Det skal finnes
rom for aktivitetene, i fysisk bokstavelig forstand.
Flateby er i ferd med a redde sitt Samfunnshus.
Leikarringen Ignars bastion, Ignarb ak/ce er forelØpig reddet. I Ytre er planene for samfunnshuS
klare til a gjennomfØre nãr som helst, med kommunal velvilje.
Men vi trenger ogsã BØndenes Hus. En hel generasjon har minner og opplevelser knyttet til dette
huset hvor ncer sagt liver eneste enebakking og en
god del innflyttere liar tràdd dansen i en árrekke.
Huset kan igjenfà liv. Den Økonomiske Jcrisener,
imidlertid altoverskyggene, og overskudd til a utarbeide bruksplaner kan man i/c/ce forvente at administrasjonskomitefl, som liar slitt med dette iflere àr skal ha.
La oss get sammen om a redde BØndenes. Og her
bØr gode krefter, kommunale og private i lag og
forenin ger get sammen. En restaurering med ombygging tilflerbruk er en vei og gà. Men det haster.
Klokkene liar ringt for Huset—Et kulturhuS av stor
verdi som vi ikke liar ràd til a miste. Bøndenes
skal i/c/ce bli lager. Det skal igjen bli liv i Huset. Det
er mulig. Om viljen er tilstede.

Ukens turner
Hei alle barn! Lørdag kan W:OWKUBW
MGEI
du gâ gratis pa Flateby Kino. 0
NG[R H1.SSOHI
Filmen som blir vist er Ast- AMID UNDGR(WS
rid Lindgrens Her kommer
Pippix., og den er for barn
belt fra 5 ár og oppover, og 011,
etter forestillingen vii du
kunne sitte sammen med
andre barn og tegne noe fra
filmen du har sett. Tegnin- Samfunnshus, silk at fiest
gene vii bli hengt opp pa mulig kan se hva dere har
Biblioteket og pa Flateby fâtt til.

NwpPadio
!Enebakk?

Iler komm0

140

glipp av denne forrige gang den
ble vist pa Flateby Kino, men nâ
er anledningen her igjen - flere
dager (Se annonse).

Ukens flimer begynner allerede
pa torsdag med en Ønskereprise
pa flimen som slár alle rekorder,
Crocodile Dundee>>. En del gikk

5000 til
"Hjerte
for livet'
FormannsakaPet vedtok mandag kveld a bevilger kr 5000 til
TV-aksionen "Hjerte for livet.
Formannskapet vedtok samtidig
at kommunekOmiteefl far leie
herredshuSetS vestibyle og kjØkken gratis under aksjonen.

SØndagens B-film er ogsâ en av
Astrid Lindgrens lds.sikere hvem har ikke lest om .Brødrene

I dalen Vilirosenes Dal kominer
ingen inn uten passord, for det er
bygget en boy mur rundt dalm

'g S orpan og store.ror Jonatan. Dalen er hvit og grønn. Hvit
av kirsebrb1omstene og grønn
av gresset. Nede ved elven ligger
et gammelt, hvitt hus med strâtak, det er hjemmet til g-uttene. I
stallen str hestene Grim og Fyalar som brer guttene rundt pa
deres oppdagelsesferder.

en vei inn I Vilirosenes Dal og tar
kampen opp mot den onde dragem Men det skal mer enn drager
UI for a skremme brødrene. for de
kjemper for liv istedenfor død,
kjrlighet istedenfor hat, godhet
istedenfor ondskap, sannhet istedenfor lØgn. Denne forestilhingen
er ogsa GRATIS.

Sykkelveier gir flere
ulykker i veikryss
Antall uiykker med personskader har steget i veikryss pa strekninger hvor det er aniagt sykkelveier.
Fiere syklister enn tidligere blir pákjørt av høyre- og
venstresvingende biler. Dette viser en undersøkelse i
Danmark, gâr det fram av en artikkel i Trafikken & Vi,
som utgis av Trygg Trafikk.
Det er flere ârsaker til det stigende antall syklistuhell i kryss.
For det fØrste kan sykkelveiene
gi en faisk trygghetsfølelse ved
kryssinger. For det andre er syklister og bilister ofte ikke oppmerksomme nok pa hverandre
nár de ferdes pa hvert sitt territorium i trafikken. I langt de
fleste tilfellene overser de svingende biistenè syklister som
skal rett fram. Bilistene tenker
ikke ailtid pa farten i sykkelveien. Syklistefle er ofte raskere
fremme i krysset enn ventet.
Mange syklister kjØrer ogsá pa
gult lys i lySkrySS. Det skyldes
nettopp at de ofte har for stor fart
slik at de ikke rekker a bremse.
Râdet for StØrre Frdselssikkerhed - som tilsvarer Trygg

Trafikk i Norge - har siden mai
drevet en kampanje for A gjøre
bilhister og syklister mer oppmerksomme pa den Økende risiko i veikryss pa strekninger med
sykkelvei.
Danskene understreker i sin
kampanje at bilister skal holde
tilbake for syklisterie nâr de (bilistene) skal svinge til hØyre eller
venstre i veikryss. (Den samme
vikepliktregien gjelder iNorge).
Danskene anbefaler imidlertid
samtidig tohjulingene av hensyn
til egen sikkerhet a kjøre mer defensivit nar de nrmer seg et veikryss. - Senk farten fØr krysset
og prØv a fá øyenkontakt med
den svingende bilisten fØr du kjØrer Ut 1 krysset, lyder radet.

Onsdag den 30.september var
det etmØte hvor spørsmalet om
en fast.nrradio i Enebakkble
reist. Enebakk nrradio som ble
sendt i etereni begynnelsen av
maneden ble en suksess, og mange Enebakkinger sâ gjerne at
denne fortsatte. Tross det,var det
ikke sa veldig mange som hadde
funnet veien til motet, men nok
til at det ble nedsatt en arbeidskomite Denne skal utrede retningshinjer og utarbeide forslag
til lover etc. "Vi regner med at vii
slutten av âret begynnelsen av
neste hr er kiar til a nedsette et
interimstyre som skal arbeide vidre med spørsmàlet" kan primus
motor Helge Nilsen fortehle.

>Elsk meg" handler om Sussie,
15 ár. Faren er dØd, moren sterkt
alkoholiSert. Hun er fratatt foreldreretten og Sussie sendes fra
det ene fosterhjemmet til det
andre. Hun provoserer, brâker og
toyer grensefle lengre enn noen
kan t1e. Hele den spinkle kroppen formelig roper etter kjrlighet! Men ingen elsker Sussie.
Selv siër hun: Jeg tinner aidri

Ii

et sted jeg kan sla meg til ro. Jeg
er ailtid pa vei. Om jeg en gang
finner noen som elsker meg langt
inn i helvete, da skal jeg bit
der. .." Na sendes hun til et hii
ved havet. Dersom hun og familien som bor der ikke tinner Ut av
det med hverandre, er et skolehjem hennes siste alternatiV...
En sterk film av svensken Kay
Pollak.

Romerike Historielag arrangerer i hØst i samarbeid
med Bygdefolkets Studieforbund I Akershus kurs i lo}a1historie. Kurset starter 21.
okt. og vU ta opp enmer fra
nyere sosial- og slektshistorisk forskning ph Romerike. Av emner kan nevnes:
Seinmiddelalderlig sosial- og
siektshistorie. Folkevekst og
nye levebrød. Rekruttering
til arbeiderkiassen. Innvandring fra Sverige. Gamle
kart som kilder til lokal- og
sosialhistorie. - Det vii bli en
grundig gjennomgang av lokalt kildemateriale. Foreleserne er faghistorikere med
tilknytning til Romerike eller
bygdelaga omkring.
Kurset er ápent for alle,
men passer kanskje best for
dem som alt har syslet noe
med historie. Det vii kanskje
vre spesielt interessant for
dem som har drevet med
slektshistorie og gjerne vii
sette forfedrene og formødrene sine inn i en stØrre sammenheng. Sjøl om kildene vii
bit hentet fra Romerike, vii
probiemstillingefle vre allmenne. Det er altsA ingen forutsetning A ha aner pA Romerike eller sine lokaihistoriske
interesser knyttet til Romerike for A ha glede av kurset.
Kurssted blir Skedsmovoilen eller StrØmmen, avhengig
av deitakerantail. Fullstendig program foreligger hos
historielagslederne pa Romerike og hos studieinstrUktøren i Akershus Bygdefolkets
Studieforbund, og hos Romerike Historielag.
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Aktivitetsdag Ytre

21 mill. I Pestskatt
Ligninen for 1986 er lagt
fram.
1624 enebakkinger ma tilsammen betale 20.807.855
i restskatt, mens 3265 enebakkinger har tilgode tilsammen 17.698.644. Det er
fØrste gang at skyldig
skattebeløp overskrider
tllgodebelØpet.

nøye pa utskrivingen av forskuddstrekk for 88, sier Franzen.
Ti pa topp

Sammenligner en tallene for 86,
med àret fØr, vil en se atfor 85
matte 1372 personer i Enebakk
Ut med tilsammen 14.399.704,
mens 3289 personer hadde tilgode tilsammen 16.100.120.
StØrste enkeittilgodehavende for
86 er 94.265 kroner, mens stØrste
restskattbeløp er pa 422.379 kroner.

F'rØken forkiarer reglene for 50-leken.
Torsdag 1.oktober var det full
aktivitet pa Ytre Enebakk
skole, og pa Driv plassen.
Skolen hadde sin árlige aktivitetsdag. De "store",fjerde til
sjette holdt til pa Drivplassen. Her foregikk det :TerrenglØp, hØydehopp og lendesprang, 60 m. natursti og
stikkballcup. To grupper dro
ogsá pa sykkeltur. En gruppe
sykiet til Viktj ern og en annen
tdk turen Lysereri rundt. Begge gruppene hadde pØlsegrilling pa programmet. Noe som
sikkert smakte godt etter
i
Elevene
strabasene.
fØrste,annen og tredje kiasse
holdt hus nede pa skolen. Her
var det hele 18 poster som
gruppene deltok 1. Trim ble
det bade for kropp og hjerneceller. Foruten lende og hØydehopp var det ogsà balispill,
stafetter,hinderløyper,50
leken,og mye mer som foregikk ute. Inne var det ogsa
heraktivitet.Landhokey,
melek o.s.v. Den siste og sikkert den gjeveste var vaffelsteking pa skolekjøkkenet.

Gjett om disse vatlene smakte godt med syltetøy pa. At
denne anneledes skoledagen
hadde vrt vellykket kunne
en lese ut av alle de fornØyde

fjesene bade pa "Plassen" og
pa skolen. "A, tenk om alle
skoledagene hadde gâtt like
fort da",sukket en liten
elev.

Pa skikkelig planke nâ. Lengdesprang pa Ytre Enebakk skole.

Hvorfor restskattbeløpet er sá
start for 86, vet jeg ikke eksakt,
sier ligningssjef Káre Frantzen,
men som regel er det for lite Utskrevet forskuddstrekk. Arsaken
til det er at man bruker siste avlagte ligrnng sam grunniag for Utskriving av forskuddstrekk. For
86 er altsá 84 lagt til grunn. Med
tanke pa det resultatet sam nâ
foreligger, kommer vi til a se

FORMUE

Her er lista over de ti stØrste formuene i Enebakk:
1. Wanda Young Klaveness,
12.677.000
2. Rolf AsbjØrn Stenerud,
11.814.000
3. Ole J.Wold, 1.820.000
4. Bjorn Karlsen 1.625.000
5. Ole Weng, 1.621.000
6, Kâre Bergskaug 1.556.000
7. Oscar Glomma, 1.258.000
8. Jan HobØl 1.214.000
9. Barthold A.Butenschøn,
1.188.000
10.Hilda Glomma, 1.160.000
NETTOINNTEKT
Og her er inntektstoppen:
1. Káre Bergs kaug 893.600
2. Wanda Young Kiaveness
815.700
3. Terje A.Odegárd 786.800
4. Trond Kittelsen 782.100
5. Rolf Worsoe 753.700
6. Rolf Stenerud 681.400
7. Arvid J.Oye 553.700
8. Svend Eriksen 545.500
9. Halyard M.Waade 523.800
10. Sigmund Oien 517.600

Hole Engepholm
hop vepnes
Kommunestyret hal ved fere
anledninger fattet'vedtak om ervery avhusmannsplasSefl Engerholm til kulturformâl. Meningen
er at plassen skal knyttes til Enebakk Bygdetun eventuelt med
en direkte forbindelse via en kjerrevei, og
intensjonen er a bevare en husmarinspiass, slik den var for
ettertiden.

det er nødveridig a
nsa
eieiftti'è1
vre interessant 1 kulturvernsammenheng. Kulturstyret vedtok da ogsá 1 fjor hØst a foreslá at
Engerholm skulle reguleres til
spesialomrade, men denne saken
er ikke kommet videre.
Kulturstyret drØftet saken underunder eventuelt I siste mote, og
uttaler i den sammenheng:

I forsiaget til kommuneplan er
erverv og rehabilitering av Engerhoim fØrt opp pa fØrste post i
handlingsprOgrammet
Et privat entreprenørfirma utarbeidet tidligere i àr et reguleringsforslag for deler av eiendommen Engerhoim til boligomrade.
Kulturstyret har tidligere gatt
sterkt imot at deler av den gamle
husmannsplassefl bygges ned
med boliger, blant annet fordi

Kulturstyret ser det som nødvendig at hele arealet som dannet husmannsplassen Engerholm beholdes til kulturformàl.
Eiendommen er et unikt eksempel pa en husmannsplass i
Enebakk, og a dele den vii fØre til
forringeise av dens kulturhistoriske verdi for all ettertid. Dette
kan ikke kulturstyret godta, og
henviser til at tidligere vedtak
ma opprettholdes.

KKL kjemper mot negativ
pávirkning fra TV

Tjohei, jeg lclarer det. HØydehopp pa plassen.

- Det er et stort behov for et
holdningsskapende arbeid i
hjemmene for a sikre barn mot
uheldig pavirkning fra fjerflsynet. Det sie.r landssekretr øivind Brakvatne i Kristelig Kringkastingslag. - Vi leser stadig i
pressen am barn som overkjØres
av inntrykk fra fjernsynet, srlig
gjelder det voldsinnslag, sier
Brakvatne.
KKL har tatt konsekvensen av
dette og utarbeidet et studiemateriell beregnet pa ungdomsskolen og konfirmantalderen.
Tidligere har man utarbeidet tilsvarende materiell, for voksne.
- Tidligere var nok ikke foreldrene oppmerksomme nok pa at
barn lett hermer det de ser pa
1)ernsynet. Men med de mange
nye tilbudene som na kommer
inn i stua, er det nØdvendig at familiene blir mer kritiske bade til
sitt eget og barnas mediebruk.
KKL var forutseende da vi laget
det første studiemateriellet, som

bale blir mer og mer aktuelt, sier
Brakvatne.
Det nye studiematerialet for
ungdom, sam heter Pavirkes
jeg?" har na vrt ute til utprøving blant lrere. Av de svar som
er kommet til KXL, stiller alle
seg positive. Materiellet er tilpasset MØnsterplanens krav, og
kan derfor gá rett inn som en
stØtte I den undervisning am
massemedier som na er pa full
fart inn i skolen.
- Hva kan foreldre gjOre for a
hjelpe barna?
- FØrst og fremst vre kritiske
selv med hva de bruker sin tid
pa, dernest sette Mare grenser for
barna, og sa se fjernsyn sammen
med dem og diskutere hva en ser,
silk at den forvirrende informasjon sam blir gitt blir bearbeidet, sier Brakvatne.
Han reiser ogsa rundt og holder faredrag am disse spørsmâlene i forefinger og foreldremØter
og interessen er Økende.

VIGN Eli

Fpemmep sykepielen som Sak Dyktig HV=Ungdom

Premiesankerne sammen med sin leder
Hver hØst samles heimevemet

pa BØndernes Hus til manØver.
Tiuitsvalgte i sykepleieforbundetfra v. Sissel Christiansen, Enebakk Syke og Aldershjem, og Liv Rosenberg, Flateby Helsestasjon.
Sykepleieforbundet
fikk sitt lokallag i Enebakk i august 1983 Idag er
dette sentralt vedtatt
slâtt sammen med de tillitsvalgte sykepleierne.
Som hjelpepleierforbundet tar
det lokale laget av sykepleierforbudet bare opp saker for de som
jobber innen kommunen. Men
medlemmer som -jobber andre
steder men eksempelvis deltar
pa fordrag har de mange av.
- Ansatt i kommune er vi 13,
opplyser Liv Rosenberg som er
den lokale leder til Vignett. Hun
jobber selv pa helsestasjonen pa
Flateby og er sammen med Sissel Christiansen pa Enebakk syke- og aldershjem og Unni BØhIer
I hjemmesykepleien de tihitsvalgte I Kommunen.
- Var stor oppslutning i laget til
A begynne med, sier Rosenberg

og forteller de ble dannet i 1983.

og botilbud, sier Sissel.

LITE FAGLIG
Christiansen og Rosenberg ma
til Vignett innrØmme deter tungrodd a a drive pa med sâ f
medlemmer,De forsøker a ha to
medllemsmøter i halvâret, dessuten er de med pa kretsrâd i
Akershus krets. Tiden gár dermed mest med til organisasjonsarbeid, mens-det b1}r-11ten- tid .til -â
ta seg av det faglige.
Men er det da nØdvendig med et
lokallag i Enebakk, undre vi. Absolutt,
mener
Sissel
Christiansen. - Det er viktig vi
regnes med som gruppe og har
mulighet til uttale oss I enkeltsaker.
Som mâlsetting har de a fremme sykepleien som sak. - Kampsaker er a jobbe for bedre lØnnsog arbeidsforhold, videre og
etterutdannin samt barnehage-

SYKEHJEMMET
Kommunal overtagelse av sykehjemmet syns de er svrt
spennende. Spesielt dette med
omstukturering og en eventuell
opprettelse av pleie- og
omsorgssjef. - Tror det vil vre
en fordel for befolkningen forth
elderomsorgen ikommunen blir
'setPTdett'
"
Men de er usikre pa hvordan Underorganiseringen vii bli og om
hjemmesykepleie og sykepleien
Mr en felles turnus.
Spennende syns de ogsà det er
A se hvordan det blir nâr de ma
vre med a kjempe om de kommunel midlene. Ellers er de
opptatt av aidsplanen somi Enebakk som i andre kommuner er
iferd med a utarbeides.

Lite Padloaktivitet
I Akepshusmfisken
I forbindelse med prosjektet overvâking av radioaktivitet i neringsmidler, ble det sommeren
1987 samlet inn ferskvannsfisk fra Øyeren,
HurdalssjØen og Setten i
Aurskog-Høland til analyse. Alle prØvene viser at
det er lite radioaktivitet i
Akershus-fisken.

• mindre ena 600 Bq/kg - spis sâ
rnye fisk du vii,
• 600 - 10.000 Bq/kg - spis fisk
inntil en gang hver uke,
• mer enn 10.000 Bq/kg - spis
fisk inntil en gang hver mâned.

Resultat av prøvene:
øyeren: Lake 63 Bq/kg, gjØrs:
53 Bq/kg. Hurdalssjøen: Abbor:
308 Bq/kg, gjedde: 263 Bq/kg.
Setten: Abbor: 343 Bq/kg, gjedde: 221 Bq/kg.
innfØrte
Helsedirektoratet
sommeren 1987 en tiltaksgrense
pa 6000 Bq/kg for omsetning av
all vill ferskvannsfisk. Slik fisk er
derfor na underlagt de samme
bestemmelsene som tarnrein og
vilt.
Helsedirektoratet har for a sikre et ârsinntak under 400.000 Bq
gitt fØlgende kostholdsrâd nâr
det L-ielder fisk:

Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, miljØvemavdelingen
v/Leif Nilsen, H. Heyerdalsgt. 1,
Postboks 8111, Dep. 0032, Oslo 1.
tif. 02/42 90 85 eller til Direktoratet for naturforvaitnirig, Tungasletta 2, 7000 Trondheim, tif.
07/913020.

Ràd og opplysning om radioaktivitet i fisk kan Ms ved henvendeise til Nedre Romerike
KjØtt- og nringsmiddelkontroll, Strandveien 1, 2010 StrØmmen. Tif. 06/810126.

Siden Ungdommens Heimevern
i Enebakk ble opprettet, bar disse fàtt vre med de to siste dagene. Infanteriløpet ma de là delta i. Dette er et tøft og krevende
lØp, men ungdommen kiarer det
med glans. Under avslutningen
fredag 2. okt. flkk alle sine merker. HV-ungdommen fikk ogsà fine premier de hadde vunnet under konkurranser ute.
En stor flott vandrepokal var
)etute var en
dIuLriiagi i.-

skyting. De tre som var med pa
dette heter: Gry Sterner, Gunstein Strømsborg og Kai Nordha.
gen.
De flkk ogsa individuelle premier i samme konkurranse, Kai
en 2. plass, Gunstein 6. plass og
Gry 11. plass. Kai fikk ogsa en
fiott 6. plass 1 distriktsmesterskap i gevrskyting.
For hvert infanteriløp de er med

Natthge
Irimmere

1ijjwff
—dill talerør

•Det er topp miljØ her, og veldig
:.kan:defortelle, vi stortriyes og kan bare anbefale dette
for alle. Dessuten,>> iegger Kai
til, det er jo en kjempefln oppbacking til befalsskolen for de
som kan tenke seg a ga den
veien.
sa Enebakk-ungdom, har dere
lyst til a vre med, sà kom, sier
Kai, Gunstein og Gry, veteraner,
tross sine unge àr.

BLI REDD BARNA
FADDER
I

-EDD BARNA hjelper nedlidende barn
gjennom et neye planlagt program som bar
som mãl a forbedre familiens sosiale,
økononiiske og fysiske miljø.

Ubudne trimmere hadde
kommet seg inn i Enebakk
Helsestudio natt til lØrdag.
Som takk for lánet, brukte de
manualer og vekter som kasteskyts mot solsengene og
knuste disse. Vandalene hadde kommet seg inn gjennom
et vindu i kj elleretasj en, kunne betjent Knut Jahr ved
Enebakk Lensmannskontor
fortelle.

Annonsering
er ON
markedsioring

pa, er det merker a M. Første
gang er det bronsemerket, etter
fern ganger er det sØlv, og etter
âtte ganger er det gull. Vâre unge
har nâ vrt med to ganger. Veteranene blant HV-ungdommen
har ogsâ fatt med seg skarpskyttermerket, ja, Gry, Kai og Gunstein har det sâgar I sØlv. Foruten alle disse merkene har Kai
ogsâ klart fnlidrettsrnerket. Pr. I
dag er det 13 HV-unge her i Enebakk. Av disse er det sju rekrutter. De motes Ca. en gang 1 uka.

KOLLEKTIVT FADDERSKAP.
Kollektivt fadderskap vii si at du er
med og støtter hele virksomheten
nnenfor et bestemt hjelpetiitak til
beste for barn.
Alle barn far nyte godt av din hjeip.
Ingen blir stilt utenfor. Ved a tegne
et fadderskap i REDD BARNA er
du med pa a virkligg-jøre
(<Erk1riflgen om bafnets
ettighetera som FN vedtok i 1959.
ALLE KAN BLI
REDD BARNA FADDER.
Som REDD BARNA FADDER far du
to ganger i áret tilsendt brev med
siste nytt Ira barna.
Et fadderskap koster bare 80
kroner i maneden. Kun 10% av ditt
fadderbidrag gár til administrative
utgifter.
Ja, jeg/vi ensker a tegne
meg/oss som fadder for
REDD BARNAs hjelpearbeid blant nedlidende
barn i utviklingsland.
Jeg/vi vii betale
E kr. 240,- pr. kv.,
O kr. 960,- pr. âr.
Over 0 postgiro 0 bankgiro.

REDD BARNA

-

Postnrjsted
Jeg begynner a betale samme mined
som jeg far innbetalingsblankett fra
REDD BARNA.

Jernbanetorget 2, Oslo 1. TIE: (02) 4146 35.
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I.L. DRIV fyller 50 âr I ãr.
En finere og mer kjrkommen gave enn den de
fikk pa lØrdag, kunne de
yel ikke ha Ønsket seg.
Mjerbanen ble nemlig
gjenápnet. Etter hele fern
ãr, kan banen endelig tas i
bruk igjen.
Nestformann i laget, Kjell Furulund, kunne Øiske publikum velkommen til denne fiotte arenaen.
Gressmatta la der grØnn og innbydende, omkranset av en fin,
rod lØpebane. Hoppegroper til
hØyde- og lengdehopp manglet
heller ikke. Furulund orienterte
litt om banens brogede historie.

Ubrukelig hengemyr
I 1982 sto gleden hØyt i taket i
DRIV-leiren, endelig skulle de fâ
gressbane. Apningen ble behørig
markert, men gleden forandret
seg til sorg og fortvilelse. Banen
holdt ikke. Etter ganske kort tids
bruk, var den fine gressmatta forandret til noe som minnet om en
humpete og bulkete hengemyr.

Banen var ubrukelig, og ble
stengt.
Under Kâre Kampenes sin formannstid, ble arbeidet for gjenâpning av banen startet. Han arbeidet utrettelig i perioden for a
fá til en ordning, et arbeid som
ble videreført av neste formann,
Reidar MØrck.

½ million
Ca. en halv million kroner og
hundrevis av dugnadstimer har
idrettslaget DRIV selv lagt ned
pa anlegget. Anleggsgartner
Knut Thorvaidsen har státt for
arbeidet denne gangen, og har
ort en fiott jobb.
Disse tre og komrnunens representant, Sverre Netting, fikk
blomster og stor takk fra idrettslaget.
Na var tiden kommet for selve
ápningen. Reidar MØrck fikk
ren av a klippe over det rode
bândet som var strukket over 10pebanen. FØrste post pa programmet var en artig stafett, der
bade seniorer og juniorer var deltagere. FØrste gruppe Ut var fire
Exformann Reidar MØrck klipper bándet. Stadioen er àpnet.
unge friidrettsløpere, de vekslet
med fire senior rulleskilØpere.
Disse igjen vekslet med fire
orienteringslØpere. Sá fulgte juniorlØpere pa rulleski og til slutt
friidrettslopere igjen.

kamp. Gutter 12 skulle kjempe
med et lag fra Enebakk IL. Iver
og innsatsvilje preget de unge.
Under heiarop og gode rãd fra sidelinjene bølget spillet frem og
tilbake. Resultatet ble at DRIV
rant 6-5.

Grasiøst
Den fine gressmatta ble tatt i
bruk av Turn- og Trimgruppa,
En gruppe grasiOse unge damer
viste sine ferdigheter i aerobic,
og DRIlls fine RS-gruppe holdt
en fiott oppvisning. NØstene>>
matte jo selvsagt ogsá fá vise hva
de hadde lrt. Disse smâ fireâringene viste en slik iver og glede over det de gjorde, at det var
en fryd a se. SelvfOlgelig matte
mammaene og pappaene til pers.
Under kyndig ledelse bØyde og
tØyde, vrikket og vred de seg, til
ungenes store fornØyelse.

Cup-kamp
Hele arrangementet ble avsluttet med fotbailkamp. DRIV5 guttelag spilte fØrste cupkamp mot
Tune. Spenningen var stor, skulle guttene kiare dette? <<Ja',
mente de fleste, dette greier de,

sá gode som de er.
Til pause kunne DRIV gá med
en ledelse 2-1. Sluttresultatet ble
5-2. Et resultat som trener Jan
Kristiansen og oppmann Knut
Fjeldstad var svrt sâ fornØyd
med.
Málscorere for DRIV var: Jan
Erik Kristiansen 3 mäl og Stale
SØby 2 màl.
En flott og verdig avslutning pa
1ette jubileumsstevnet. FØrste
kampen pa den nye banen, og
seier, det lover bra.

Handball
Nede i hallen var det handball-

GrasiØse aerobicere pa gressmatta.

Stale SØby slenger godfotenfrem, og der er ballén i nota.

Stafetten er i gang. Her spurter Stale Smther mot veksling.

VIGNETT

Enebakk I.F. sepiemestep

Heinapt haandballheig
En heller dyster hândballhgelg er fasiten Enebakk
IFs hãndballjenter sitter igjen med etter helgens kamper. Bade P 10, P 12 og P 16 tapte sine kamper.
P 10
Hele 1 .omgang var preget av
spilte mot Gjerdrum i Trudhallen søndag Denne kampen
endte 4-3 til Gjerdrum.
Heidi Skaug var mâlscorer pa alle tre malene, og utlignet til 3 - 3
like for pause. Men i siste sekund
fØr kampen ble avblâst scorte
Gjerdrum sitt siste mâl. Dermed
var det avgjort.
P 12

LØrdag spilte P 12 mot Ull/Kisa
i Jessheimhallen. Ogsâ her ble
det tap for enebakklaget.
Kampen endte 18-5 til UllJKisa
etter at resultatet ved pause hadde státt 12-0 i Ull/Kisas favØr.
P 12 ligger forØvrig godt an i serien fra fØr. De har vunnet alle sine innledende kamper og har sâ
langt 6 poeng av 8 oppnaelige:
P 16
Sondag var p 16 i ilden i Eidsvolihallen. Motspiller var Eldsvoll IL og kampen endte 13-8
til Eidsvold.
Pauseresultatet var 8-2.

dárlig samspill, mens det hele
tok seg floe opp i 2.omgang.

Kretsmesterskap for Romerike 1 D21, H17-20 og H35
(innlagt i Rlingen OKs
natt-lØp 8/9-87).
D21 (darner senior):
Gull: Mette N. Hallén,
Eidsvoll OL, sØlv: Tone Eriksen, 0-52, bronse: Ida Kr.
Flatmo 0-52.
H17-20 (herrer junior):
Gull: Vemund Kongsnes,
R1ingen OK, sØlv: øystein
LØvli, Hurdal OL, bronse:
Steinar Lag, Rmlingen OK.
H35 (herrer old boys):
Gull: Tor Arne rJlfeng,
0-52, sØlv: Juul Sverre Stener, 0-52, bronse: øistein Hagen, Rlingen OK.

KUNNGJØRINGER
Enebakks trener Ole Wágenes blirfortjent løftet
ke, Lars Furuseth og Roar Sandâs.
Uavgjort

pa gullstol avf.v. Sverre Field, JØrn Skaug, Richard Bak-

1. omgang

dessverre rett pa keeper. Kjenn
fikk en liten stund overtaket i
kampen og hadde et par fine
sjanser, men etter 20 mm. trakk
Enebakk opp et veldig flott angrep p6L hØyresiden der Trond
Pinno' Stubberud la inn loran
mal til Geir Østli som smelte til
med pannebrasken like utenfor.
TO minutter senere va de
Kjenn som fikk en stor mulighet.
men Roy BrunstrØm i Enebakk-málet fikk kiarert, Mot
slutten av omgangen hadde Enebakk et par fine sjanser blant annet etter 35 mm. da Frode Lindberg, inne i feltet, la ballen til
"Pinne som klemte til, men
skuddet gikk dessverre centimetere utenfor stolperota. Det var
en forholdsvis jevn omgang.

De aller fØrste minuttene bar
preg av at det var to lag som ville
vinne. Spillet foregikk pa midtbanen, og nâr de lange ballene
ble slátt gikk spissene som oftest
i off-side. Etter 11 mm. kom Geir
østli seg lØs og fikk skutt, men

Pausen
Ole Wágenes ga sine instrukser
mens Chicago surret i høyttalerne. Tettere markering i forsvar,
hardere press pa ballfØrer og
spissene ma starte pa egen halv-

SØndag 4. oktober spilte
Enebakk A-lag mot Kjenn
hjemme i Enebakk. Det
var tydelig at ElF satset
stort pa denne kampen,
bade spillemessig og publikumsmessig. De hadde
nemlig anskaffet et hØyt-,
taleranlegg der lagene ble
annonsert for kampstart.
Spillemessig ble det en
meget fin og spennende
kamp som til slutt endte
2-2 etter at Enebakk hadde hatt et kiart overtak
midtveis i andre omgang.

del sâ de unngár a gA i off-side.
Kjenn spiller disiplinert sà dere
ma la ballen gâ. KjØr pa gutter sâ
gar dette bra, var Oles kommentar i pausen.
2. omgang
Det ble en kjempeâpning for
Kjenn. De scoret etter bare ett
minutts spill ved Rune Røyshagen. Etter 6 mm. fikk Enebakks,
og kanskje banens beste spiller
Lars Furuset en stor mulighet,
men ballen gikk harfint utenfor.
10 mm. var spilt da Kjenn for andre gang satte ballen bak Roy
BrunstrØm, men dommer
Svein-Erik Olsen annulerte scoringen. Na fulgte en god periode
for enebakkingene med mange
store sjanser. Kjenn ble helt spilt
over pa defensiven. Enebakk
spilte toff og frisk fotball foran
Kjenns mál, men det ble altfor
trangt. FØrst etter at JØrn Skaug
ble felt innenfor Kjenns 16-meter
og Enebakk fikk straffe, ble det

Forts. siste side (2)

Enebakk skatteligningen 1988

Skattelisten over forskuddspliktige skattytere
for inntektsâret 1986 og skattelisten vedr. aksjesalg
utenom nring er lagt ut Ui gjennomsyn pa ligningskontoret i kontortiden i 3 uker fra i dag.
Eventuelle kiager over ligningen ma inngis skriftlig til
llgningskontoret innen 27. oktober 1987.
IiiskoUettgjØropprnerksom p atfor skattytere
som har aksjesparing med skattefradrag er avregningen
blitt fell. Disse skattytere vil fä et srski1t skriv fra hgningskontoret.
I forbindelse med at ligningen blir lagt ut har ligningskontoret utvidet ekspedisjonstid onsdag 14/9 og torsdag
15/9 1987 fra Id. 17.00 til kl. 20.00 begge dager.
Skatteseddel med avregningsoppgave blir sendt til alle
som har utlignet skatt eller med forskuddsskatt og forskuddstrekk.
Utbetaling av tilgodebelØp skier over postgiro. TilgodebelØp under kr 20,- blir ikke tilbakebetalt.
Restskatt under kr 1.000,- forfaller til betaling 27/10-87.
Restskatt pa kr 1.000,- eller mer forfaller til betaling i 2
terminer med en halvpart pa hver termin. Første termin
forfaller 27/10-87 og annen termin 29/12-87.
Enebakk 5. oktober 1987
Enebakk ligningskontor - Enebakk kornrnunekasse

[LLESSLAKT[pI[T

Medlemsmøter I Fellesslakteriet
Det innkalles til medlemsmØte i Fellesslakteriet tirsdag
13/10 ki. 19.00 pa Herredshuset, Enebakk.
Formâlet med mØtene er a diskutere fusjonssaken mellom Fellesslakteriet og østfold Slakteri.
Tradisjonen tro blir det servert pØlser.
MØt opp og si din mening!
ONSKES LEID

Husi landlige
elleromgivelser.
hytte søkes
bid
Alt av interesse. Ordensmennesker.

Ragnar Engerhoim satte Enebakks straffe lcaldt og rolig i mál.

TIf. 02/92 85 40

8

VIGNETT

Klape for
3.div,
Spenningen
hersker
blant Enebakk IF's fotbaildamer foran helgens
kvalilfiseringskamper.
Etter at laget forrige helg
slo LØvenstad 2-0 var
2.plassen i serien kiar og
enebakkdamene var klare
for opprykk i 3.divisjon.
Forbundet har imidlertid
talt, kvalifisering mot beste krets lag i østfold ma
til. Søndag ble det kiart
at As star igjen som beste
østfoldlag, og dermed
skal Enebakk gjennom 2
kvalifiseringsrunder mot
As i helga. Første kamp
gâr pa hjemmebane lØrdag ettermiddag, mens
den endelige kampen spilles søndag i As.

Sá kom igjen, enebakkinger, still opp og hei damene váre fram til seier.

KUNNGJORINGER

STILLING LEDIG

Bøndernes Hus

Pa grunn av okende omsetning
soker vi

Herved inviteres lag, foreninger og enkeltpersoner til
àpent mote om <<Huset>> og dets framtid. Vi regner med
tidsramme for det apne motet pa Ca. 1 time. Etter dette
avholdes ekstraordinr generalforsamling.
Tid: Torsdag 8. okt. kl. 19.00 pa B. Hus.
Able velkommen.
Enebakk B.U.-laget/Huskom.

V

1. okt. til 1. des. -87.
Med behov for iegehjelp i denne tiden ma henvendelse
skje til

Misjonshuset
Bibeltjme fred. 9/10 kl. 19.00
v/bysekr. Jan Erik Lehre:
<<Jeg en sjeiesØrger?< Kaffe.
Koliekt. Samtale.
Søndag 11/10 ki. 18.00 <<Hele
misjonsfamjjjen samles>>.
Kurt Vidar Lehre. Misjonsvideo. Utlodning. Kor og
duettsang, Bevertning.
Alle velkommen!

BETEL
Onsd. 7/10 kl. 19.30: Menighetsmøte.
Fred. 9/10 kl. 19.00: Ungdomssamling hos Siw og
Hakon.
SØnd. 11/10 kl. 10.00. SØndagsskoie.
Kl. 19.00: Jan Kàre Christensen og menighetsmusikken.
Gudrun og Ottar forteller og viser bilder fra SØrAfrika-turen.
Alle velkommen.

Fri annenhver lørdag.
LØnn etter avtale.
Henv. Carsten Barbel,
tlf. 92 65 30.

KIRKEBYGOEN

———————————————

Legesenteret i Kirkebygden.
TIL SALGS

Helse- og sosialsjefen

He!,, gutter, over 12 aM
Pa torsdager har vi gutteklubb i u.etg. pa Betel. Klubben har vrt flittig benyttet og far àrlig støtte fra kulturfondet.
Blant aktivitetene er:
Byggesett, biler, fly etc., bordtennis og div. spill.
Vi har ogsà hyggepauser mlmineraivann og snacks.
Vi sees pa torsdager kl. 18.00.

KUNNGJØRINGER

RELIGIOSE M0TER

Arbejdet vii bestá av butikkekspedering i Kirkebygden samt Varekj øring.

pa Flateby midlertidig stengt fra

har tur til Arjäng 16. okt. Avgang Flateby kl. 8.30.
Pàmelding fØr 10. okt. i tlf. 92 40 48.
Husk mote 14/10.
Styret

Arsmøte 19/10 kl. 19.00 pa
Mjr ungdomsskole.
Ev. saker sendes Oddvar
Stubberud.

Vedkommende ma like a ta i et tak, - førerkort er nØdvendig.
Vi setter ogsâ pris pa god orden.

Legesenteret pa Flateby
midlertidig
stengt
Legesenteret

Enebakk Pensionisiforenung

I.L. Driv
Friidrettsgruppa

ny medarbeider
P6t heltid.

YTRE ENEBAKK
Enebolig m14 màl tomt
Enebolig, 1968, samt gjestebolig,
1987, og garasje, beiiggende I naturskjønne omgiveiser med naturtomt. HØyt beliggende med
mye sol og pene uteplasser. Stort
drivhus samt grønnsakhage.
Hovedbolig gr.fl. 113 m2. Stort kjØkken (16 m2), stue
med peis og stor terrassedØr, v.f., bad mIWC, vaskerom, 2 sovevrelser. Kjeiler (24 m2) med stort kjØlerom. Gjestebolig: Stue med 2 soverom. Peisovn. Garasje (27,5 m2) rn/fullt isolert gjesterom med varmekabler i gulv.
Beliggenhet: 3 km fra Tangen bru. Vann fra egen boret brØnn. Septik. Barplass følger eiendommen. Prisantydning kr 1.000.000,- eller hØystbydende. Visning
iØrdag 10. oktober kl. 12.00 til 14.00.

ENEBAKK KOMMUNE

ADV. HELGE A. TRYTI'S EIENDOMSKONTOR

KULTURSJEF

Kirkegt. 7 - 0153 Oslo 1
TIf. 33 02 00, etter kl. 18.30 tlf. 92 47 81

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning er stilling som kultursjef ledig fra 1. januar 1988.
Et utvalg oppnevnt av formannskapet anbefaler at det
opprettes eget hovedutvalg for kuitursaker og at kultursektoren etableres som egen etat. Kultursjefen vii bli administratjv leder for etaten.
Nrmere stillingsbeskriveise vil bli utarbeidet nâr nevnte forhold er ferdigbehandlet I kommunens politiske orgarter.
Til stillingen sØkes en person med evne og vilje til a kunne samarbeide og a arbeide selvstendig. Det er ønskelig
med høyere utdanning, administrativ erfaring og kulturfaglig praksis.
Med nevnte forbehoid vii stillingen bli avlØnnet innenfor
st.kode 7428 1 ltr. 29,
Nrmere opplysninger om stillingen Ms ved henvendelse til rádmann Bjorn Halvorsen, tlf. 02/92 60 60.

PERSONALSEKRETJER
Ved râdmannskontoret er stilling som personaisekretr
i 3/5 stilling ledig for snariig tiltredeise.
Stillingens arbeidsomràde er i hovedsak organisasjonsog personaladministrative oppgaver innenfor kommunens samlede lønns- og personaladministrasjon. Sekretrfunksjonen for arbeidsmiljøutvalget vil bli vurdert tiliagt stillingen. Ogsà andre oppgaver ved kontoret
vil etter behov kunne tiliegges stillingen.
Stillingen vii kunne bli utvidet, og det ma paregnes at
beskjeftigelsesgraden kan bli stØrre enn 3/5.
SØkere bØr ha utdanning pa høyskoleniva eller annen relevant utdanning, og personaladministratjv erfaring fra
offentlig eller privat virksomhet.
Stillingen vil bli lØnnet som fØrstesekretr (st.kode
7067), ltr. 16-23 etter 12 àr.
Nrmere oppiysninger om stillingen fas ved henvendelse til personalsjef Jan Ryste, tif. 02/92 60 60.
Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemàl sendes for begge stillingers vedkommende Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 20. oktober 1987.

Prøv en
smáannonse i

HUSK BILAUKSJON
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BEGRAVELSEsBYRAER

Ski Begravelscsb?rA ws
CIRSrENSJo EFTE

Ascnvn. 3, 1400 Ski
Tif. 87 3060
Vakrtelefon
Folio distriktets byri
gjennom 60 tr

HAR ALKOHOLPROBLEMET
butt for start for deg? Kanskje vi
som har butt 'tørre" kan hjelpe.
Kvinner 09 menn.
Kontakt kontor tit, 81 2901, hver
mandag 18.21.
GmI. Stromsv. 99, Strommen.
Mete tredager kI. 19.00, Gml.
Stromsv. 99.
Kontakttlf. 83 72 09 09 70 27 90
ate dager.

De Norske Lenker
Romerikslenkene
Boks 71, 1470 Lorenskog

NB! Hver fredag kI. 18.30
Prøvekjoring 09 besiktigelse hver dag

STEDET FOR DET GODE BILKJOPI
TLF.88 0806
DRQSJER
Ole Gunnersen
Eke bergdaien
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527

DØGNVAKT
Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 9241 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867

DØGNVAKT
Tove Hagen

1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547

DOGNVAKT

VIG N EU

0

KJEMPETILBuD

Knuste
steinmaterjaler

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice

:60%

for bygg 09 anlegg.
Havesingel.

SKI STASJON

Suksessen fortsetter

Elektrooiske minipiaiioer
I lommeformat

Heler Pukkverk
lit. 92 60 31

BREDA

med og uten rytme,
høy lydkvalitet.
Leveres med note/sanghefte.
Fâes i fire forskjeliige farger.

Tor Veiteberg A/S
0'I

Aut. rorIegerfirma
BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI

J

Na er det tid for

TELEF05873506

den suverene <4 AILIROW

TELEFON 87 08 28

kondensfjerner

Radiostyrt bil

E stk. u/rytme a kr 37,0 stk. m/rytme a kr 49,-

pa dieseltanken

EEl
Rod Rosa Hvit Blà

- Ogsâ rimelig kondensfjerner for bremse-/
borresystemer, samt hydrauliske oljer.

Pent brukt, Fox, 1 âr gammel
nhiKo-sender, tre, 7.2 V batten, Technicold motor, ekstra Escort karosserj pluss
batterilader og reservedeler.
Selges. Ny pris Ca. 3.600,uten batterilader. Selges for
kr 2.500,-.

Bacho Impoptagentup

Leif H. Olfot
1912 Enebakk - hf. 92 61 34

Smáttave,en 19, 1911 Flateby
Tif. 92 87 53

TLf. 92 45 35

GULVSLIP

Mazda 323 1.3 Sedan

OPTISK SYNSPROVE

Alt I tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.

1984-mod., 58,000 km, sommer- og vinterhjul, radio, kr
51.000,- ferdig reg.
Tif. 92 70 82 e. kI. 18.00

ENGERS GULVSLIP. hf. 94 01 38 e. kI. 17.

Opt,ker 0 T I KOGH

SKI

OPTISKE

as

Ase,-,..,eer, 1, 1400 SKI Telefon 870524

KJOPEKORT:

VISA

KOM OG SE!
ITALIA

Bevernylonciresser (barn)
Hele og delte

fra

Herlige dunjakker

fra kr

795.

Mange nyheter

PROV

enea
SPORT 06 FR1T1D as
Grendesenteret, 1911 Flateby, 9288 90

APNINGSTIDER
Mandag

kI. 11.00-23.00

Tirs., ons., tors.
Fre., Iør.

kI. 11.00-23.00
kI. 11 .00-23.30

Sondag

kI. 13.00-21.30

VAR

CATERING

og var
internasjonale meny
.

uIl

Fersk pizza hver dag
-

(kan tas med hjem)

Grendesenteret, 1911 Flateby
hf. 92 88 60

HOST = REGN = INNETID
KJ[DE SEG? NEl, PROV VAR HOBBYAVDELING
Alt til krydderbinding, gips + former,
cellovattku ler, perler, fyrstikker, klyper m. m.
Godt utvalg i hobbybøker.

Flateby Parfymeri og Solarium

Host ens bøker har L'egynt A komme, nyhef pi Iekesektoren:
KEYPERS for a/fe fra 4 Ar.

Bijouteri - stromper
Tilbud

Naturelle produkter
ansiktskrem og masker.

Grendesenteret - 1911 FLATEBY TIf. 92 8721

Gry Engebakken - TIf. 92 85 64

OVEREN BENSIN & SERVICE

lN

1911 Flateby

Jaktjakke
Saueskinn

kr540..

Na har vi stort

kr220.-

utvalg / støvletter

Pledd

kr

C1

Service fra 11.00-18.00
Eventuell timebestilling.

75.

Apningsttder;
Mand.-f red. 06.30-21.00
Lord. 09.00-20.00. Sond. 09.00-21.00.
TIL 02/92 81 32

for barn, dame
og herre.

1r-._'JVataianza
fm —Err

_ E0
Grendesenteret,
1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02192 83 74

VI G N EU

---

InteriorService A/S

SKJIRVAVN, 20 - STROMMEN (Sagdalen) - TLF. 06/84 2540

0

Standard str. fra lager

ERDURER

.—

Teak fra lager

INNERDORER,

200/o
250/o

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

CUISINES DC FRANCE
Arthur Bonnet

Se Or utstilling
av sanitrUtstyr kjøkkeninnredning 09
baderomsmebler,
FINANSIE6ING

glatte og finerte.

LIMBA- Elk LAMEL - KOTO - FURU - BIBOLO

RUN

Al le str. fra lager, pr. stk.

DIV. DØRER m/smàfejl
SPONFYLLINGSDØRER
Alle str., pr. stk

FURU FYLLINGSDORER
A-kvalitet, pr. stk.

VEGGSPON

G90.
500.525.875.-

69.79.30.180.-

120x240 cm, pr. plate

GULVSPON
60x240 cm, pr. plate

TAK-ESS
60x1 20 cm, pr. plate

KJELLER-REOLER
70 cm m/4 hyller, pr. stk.

A T VV$ RORLEGCER

StrBnlsv. 100,

StrHmmen

TIf. 06/81 45 97 - 81 45 98

EJOP VI'S HaS FAGMANNEN lUG? VHS HOS FAGUANNEN

20%
iubileumsrabaft

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Speil.

pa alle bestillinger I oktober.
60 àrs erfaring i kjøkkenproduksjon, 10 àr p
markedet i Norge. Arthur Bonnet - en av Europas sterste pa kjokkeninnredninger s/ar til med
et JUBILEUMSTI[BUD sam virkelig monner.
Søker du toppkvalitet, funksjonell design, praktiske Iøsninger og lekre detaljer er det Arthur
Bonnet du skal velge.

Alt I glassarbeld
utf ores.

Se innom butikken for en kjøkkenprat!
CUISINES DE FRANCE
:....
..
a.
a.
a.
a.
a.
U. Ar t hur Bonnet a.
U.

RING06/814733
w Ijllestrjjr
Vindu & Glass A/S
(TIDL. VILLA GLASS A/S)

Heig- og nattservice tlf. 06/8175 57
Jwtharegt. 24 red sykeluset) 2000 tiRrstii,n
GHRER - V1NiER SF01 ALT I GLASS

.20%

MEXI INTERIORSTEIN
VATROMSTAPET

VEGG TIL VEGG-TEPPE

15
/2 PRIS

VAR PAlS KR

0

-

1

RESTER I GODT UTVALG

VINYLBELEGG

godt utvalg i 2, 3 og 4 mm bredde

LATEXMALING

03 pr. 101

STRUKTURMALING pr. ioi
OLJEBEIS flere farger, pr. 101
Div. rester av

OVNEROG PEISOVNER

idembo a 1

fl0//0
2U

SNEKKERKJOKKEN beiseteik

Topp kvalitet, 127 cm bred,
veil. pris pr. m kr 50,-

Forhandler:

195.
290.
260.
.20%

VEDKAE
or. stk..............
Utleie av:

BYGGTØRKER, PARKETISLIPER, TEPPERENSER, FLISKUTrER, SLAGBOREMASKIN MM.

Ilverdager:

LØrdager:

10-19

09-14

STOR PARKERINGSPLASS

ldrettsvn. 14 - 1400 Ski - TIf. 8736 65

Kontaktlinser
tilpasses
Tirnebestilling:TIf. 06/8143 91
LILLESTROM
KOPJTAKTUNSEINSTITUTT A/S

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

Aff%k

• AUTODIESEL.

OPT-UK ER

Folio Varmeservice
v/Bjorn Bredholt, Tomter

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG
FM.N.O.F

TIf. 9226 10

W414

Bruk VARMEKONrO hos TEXACO

1w

APNINGSTID ER
9.00-16.30
Tars. 9.00-18.00
Lord. 9.00-13.00

BARNEVOGNER
Leker
Barnestoler
Senger
Lekegrinder
Babyposer

Dukkevogner
Barne bilstoler
Sengetey
Stellebord
Babytoy 0-2 Ar

(

er j

QaLekthket

Alt til babyen - til lave priser

VIDEO - SNACKS - TOBARK - KIOSK VARER
Bftte liten
Barneutstyr - Sikringsutstyr
Furuvn. I - 1800 Askim
v/Folkets Hus, tlf. 02/88 26 97

Apent til kI. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10

11

VIGNETI

Tanniege

Glassmester

Blikkenslager

Stein Darre-Hansen

Utsigts rammeverksted

OSVALD NODLI

Grendesenteret, Flateby
Tif. kI. 9.00-15.00

Alt i innramming

928739
92 80 31

TIf. utenom kontortid

1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Cm nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Enebakk glass

Svein Guibrandsen

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Alt / glassarbeid

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

4JW

utfores.

1911

Flateby - tlf.

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Medlem av
bRFNorske Regnskapsbyrâers Forening

TIf.(02)926303

-

rzR
Godkjent regnskapskontor

Bevervn. 11
1914 Enebakk

J]I1I1F.

Mob.tIf. 094/11 747
92 48 92

TIf.

Scan consult

Erik Kjelgaard

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJQNER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bed rifts-ràdgivning.

TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 9247 74

Varme. sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling,
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094127 522

.INSTALLASJONSFIRMA

WELL BRENDJORD

Spesialforretn i nger

Frisor

Siw's salong - tlf. 028049

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/8142 92

Rorlegger

Cnebkk
' egnskapskontor
Postboks 24
1912 Enebakk

OppIring pa bil

92 82 67

Regnskap

El-installasjon

K;eden av autQrlse,!e
elekl,onstallato,e,

Kiasse A - Kiasse H
Teorikurs - Kjøretimer

Ogsà kveldstid

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13

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

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Alt i blikkenslagerarbeid

Enebakk Tannteknikk

Stromsborg &
Enersen A/S

Sandakers Trafikkskole

Medaijeskap og innrammede akvarel/trykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10

Kvelder, lordag etter avtale.

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82

Sjâforskoler

Enebakk rørleggerhedrift
vfTrygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

Bilfirma

Flateby AntiruSt
KjØp og saig av biter
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/928070,1911 Flateby

KVII(I( BENS

Bjerke Hãrdesign

Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- og herrefrisør

TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

1/)
.
1ti aa7.clma

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

do

Trio Autoskade

J

DAME- OG HER REFRISOR
SOL - PARFYMERI

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Apent:
Mand.-fred, 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15,00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

Vestli, 1911 Flateby

Boll Nssvolil

Vi tar imot iakkering
09 smáskader.

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

BN

Bit 1911 FLATEBY

hf. 02/92 88 95
U nderste I Isbe h.,
karosseri og
mek. verkst.

Spesialforretninger

* (.5 Yrkesklaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg

TIf. 02/88 81 54
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

Enehakk IViarkiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett

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

økonomi & Hegnskap Enebakk A/S

SELGE EIENDOM?

-Alt innen regnskapstjenester'.'
Reg. revisor Sten Røvik

Kontakt

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

SVEIN H. HELLER A/S

hf. 92 82 90

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

Asveien 7, 1911 Flateby

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m3 .

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

BrØdrene Svenisen A/S

D. Freitag & Co

Alt I nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk — tlf. 02/92 62 94

Rlingen
TIf. 8370 19/72 1685

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk Riis gárd, KJELLER
(Skiltet fra Fetvn. v/tlyplassen)
Apent fra morgen lii kveld
hete uken unntatt Iord./sond,
Timeavtale III. 06/87 81 92

Enebakk
Transformator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og oussarbeid.
TIf. 92 63 46
Ristorante ITALIA a.$ Pizzeria
Alt i mat til hverdag 09 fest.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

ransportordningen for funkdsjonshemmede

Kulturbudsjettet

Magept,, men mer Opdningen oppPettholdes I är
til anlegg
Kulturstyret vedtok i forrige mote budsjettforslag
for 1988 for sektoren. Kulturstyrets forsiag holder
seg innenfor den tildelte
rammen pa 2.050.000 kroner.
som inneberer 5 prosent
Økning fra fjorárets kulturbudsjett Da er lØnnspostene holdt utenfor.
Kulturminner

Ogsâ for 88 Ønsker kulturstyret
A avsette penger til registrering
av kulturminner. Registreringen
har nà foregátt over en to-árs
periode, og det gjenstár A registrere Ytre Enebakk . 20.000 foreslás for 88 til dette formàlet.
Videre foreslar kulturstyret a fordoble midlene til voksenopp1-

1
der ordfØrervervet. Den oppgaven er toff for alle, uansett
person.
—Kanskje spesielt knalihard i
nàvrende Økonomiske situas)on.
—Det er kiart, selv om det finnes kommuner som er verre
ute enn Enebakk. Men kommende periode vii kreve
knaliharde prioriteringer. Om
rokkeringer i forhold til vedtatte planer blir nØdvendig vil
tiden vise.
Hvis det sittende kommunestyret tar hensyn til vaigresultatet
gâr det bra. Til syvende og
sist er det ikke sâ stor uenighet om hva man ma gjOre,
snarere om nár, sier KjØlle.

2
utligning. Som vanhig var det
Ragnar Engerholm som iskaldt
satte ballen helt oppe i keepers
venstre kryss. Fá minutter senere, nemlig etter 29 mm. var det
Enebakks tur til a ía ledelsen.
Geir Wiger fosset ned pa hØyresiden og han ga seg ikke fØr han
hadde nrmest dyttet ballen
over streken. Enebakk fortsatte
presset en hiten stund. Men etter
40 mm. ble det stille i Enebakk-leiren da Kjenn utlignet til
2-2. Et helt ápent Enebakk-forsvar gjorde at Jan Henriksen
kom helt ahene med keeper og
han feilet ikke. Kampen sluttet

ring, d.v.s. at posten for 88 kommer opp i 20.000 kroner.
Kulturonlegg

Vedlikehold av idrettsanlegg
representerer en stadig stØrre belastning for lagene, og fra flere
hold er det hevdet at kommunal
overtagelse pa lengre sikt ma vre det riktige i alle fall for hovedanlegg.
Kulturstyret har i sitt budsjettforsiag gâtt inn for en formidabel
Økning av posten for tilskudd til
drift og vedlikehold av anlegg, og
Øker denne med 100.000 kroner
til 450.000 kroner. Deter ogsá foreslátt en Okning pa 10.000 pa posten for tilskudd til lekeplasser og
aktivitetsomràder, slik at belOpet her blir 65.000 kroner.
Endelig foreslár kulturstyret a
Øke posten for tilskudd til alment
kulturarbeid med 20.000 kroner.

av med to lag som tydelig hadde
gitt alt.
Kampfakta

Enebakk Stadion
Enebakk - Kjenn 2-2 (0-0)
Scoringer: 0-1, 46 rain. ved Rune
RØyshagen, 1-1 69 mm. ved Ragnar Engerhoim (straffe), 2-1 74
mm. ved Geir Wiger, 2-2 85 mm.
ved Jan Henriksen
Enebakks lag: Roy BrunstrØm,
Frode Lindberg, Richard Bakke,
Fred Sandas, Geir Wiger, Jørn
Skaug, Ragner Engerhoim, Lars
Furuseth, Geir østli (50 rain.),
Trond Stubberud (77 mm.), Gunnar Mathisen, Frank Bakken (40
mm.), BjØrn Ivar Stubberud (13
mm.)
Seriemestere 1987
Det var en noe skuffet gieng
med Enebakk-spillere som gikk
av banen etter uavgjortresultatet mot Kjenn pa hjemmebane.
Skuffelsen varte ikke lenge. Bare
M mmnutter etter at kampen var
slutt kunne gutta slippe jubelen
lØs, de var árets seriemestere.
Gratulantene stod i kØ for a gratulere trener Ole Wagenes og
hans mannskap. Nede 1 garderoben var det en viii jubel uten like.
Champagnen sprutet ut over hehe garderoben, ikke minst pa Ole
wagenes. Jubelen ble ikke mindre da gutta ble buden pa stor fest
med buff og 01.
Kommentarer:

- Vi er mestere fordi Skjetten
og Frogner spilte 1-1. Hadde vi
tapt eller spilt uavgjort mens
Skjetten hadde vunnet kunne
Skjetten butt mestere, sa en ju-

I fØrste omgang ber formannskapet helse og sosialstyret vurdere om utgiftene kan dekkes opp i eget
budsjett. Hvis ikke fir
man komme tilbake med
fly anmodning om tilleggsbevilgning.
Det var satt av 75.000 kroner
pa arets budsjett til transportordningen. Allerede i slutten av
juhi var det brukt 98.000 kroner til
tross for at en del kort ikke var
benyttet.

KNalistart pa
Lindgren-bØst
Det var stappfulit til siste stol
og siste benkerad pa Flateby kino sØndag ettermmddag. Da viste
Flateby kino Emil i LØnneberget
gratis for enebakkbarn. Dermed
var startskuddet gâtt for hØstens
store markermng av Astrid Lindgren-jubileet.
Tirsdag var det duket for kosestund 1 bibiioteket.
med Grete Kittelsen som oppleser.
FØrstkommende lØrdag er turen
kommet til de alier minste. Da er
det igien gratisforestiihing pa
Flateby. Og ifimen som vises er
Her kommer Pippi. Denne fiimen
har aidersgrense 5 ar-. Etter filmen far ungene anledning til a
tegne ned sine inntrykk, og tegningene blir stilt ut pa Samfunnshuset, og skal henge der i
hele oktober.
SØndagens gratisforestilling er
beregnet pa iitt stØrre barn igjen.
Da star nemuig BrØdrene LØvehjerte pa programmet. Neste tirsdag er det sa duket for en ny kosestund i biblioteket. Foruten
oppiesing fra Lindgren bØker blir
det spill, puslespihi, og seivfØige1mg er det ogsa anledning til a lane med seg hjem fra bibliotekets
utvalg av Lmndgrenbøker og andre bØker.

-
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blir opprettholdt ut âret.

PA denne bakgrunn vedtok helse
og sosialstyret a tilleggsbevilge
kr 50.000 og dekke det opp i eget
budsjett. Men mer penger er nØdvendig for a opprettholde ordningen pa dagens niva. 70.000 er behovet ut aret anslatt til,
Helse og sosialstyret behandlet
saken i august og helse og sosialsjef Haagaas innstilte da pa a
søke formannskapet om en tilleggsbevilgning pa 70.000 kroner
som hun mente var nØdvendig
for a opprettholde transporttjenesten i 1987.og som hun ikke
kunne finne muligheter til a dekke opp i eget budsjett.Pa forsiag
fra K.re KjØlle ble imidlertid
summen redusert til 40.000.

Budsjettert post for transporttjenesten og de faktiske utgifter
ut fra den kort som allerede er utskrevet spriker totait. Anslagsvis
vii de totale utgifter for transporttjenesten komme opp i
275.000 kroner, mens det var budsjettert med 75.0000.
Fra 1.januar 1988 vii fyiket overta ansvaret for transportordningen.
Fylkeskommunen antyder forelØpig at ordningen fortsatt skal
administreres av kommunene,
og at det blir overført kr 11 pr
mnnbygger til Enebakk. Totalt UtgjØr da fylkets tilskudd til ordningen 86.000 kroner, noe som pa
iangt nr vii vre nok om ordningen skal opprettholdes pa dagens niva. Forutsetningen er da
ogsa at kommunene skal bidra
med en andel til ordningen.

Radmannen innstilte pa a avsla
sØknaden om tihlegsbevilgning,
med bakgrunn i kommunens
stramme Økonomi, men denne
gangen valgte formannskapet en
annen vri, og transportordningen

Mobbing pa jobben
et helseproblem
DirektØren skriker til avdelingssjefen. Avdelingssjefen skriker til konsulenten. Konsulenten
skriker til sekretren. Sekreteren skriker til....
Vi vet i dag mer enn for om psykisk void i arbeidsiivet, om mobbing pa jobben. Vi vet at det
foregâr, og vi vet en del om hvorfor det skjer.
Den svenske dosent i psykologisk pedagogikk, Heinz
Leymann, har forsket pa omradet og samiet sine erfaringer meliom to permer. Boka
"Mobbing i arbeidslivet"
foreiigger i disse dager pa
norsk, utgitt av Friundervisningens Foriag.
I boka dokumenteres de
vanhigste mobbe-handuinger,
og forfatteren gir rad om hva
den enkeite kan gjØre for a
hjeipe mobbeofrene. Han peker ogsâ pa hva slags kunnskap vi trenger for a ía bukt
med mobbing pa arbeidsplassen.
Boka kan forteile at arsakene til mobbing i arbeidsiivet
ikke er sa forskjeilige fra de vi
finner i samfunnet ellers: Det
er de svake som far unngjelde
for de sterke. Det er de "posisjonerte'> som utnytter de un-,
deriegne, kraftkaren mot
<sveklingen", sersjanten mot
den menige, sjef mot <<under-

satt>>, de mange mot den ene.
Det er I alle tiifehier snakk om
mer elier mindre systematisk
plaging som fØrer til store
iidelser for den det gar ut
over.
Leymann understreker at
mobbing først og fremst stimuleres av urimeuig stress i
arbeidsiivet: - Nâr stress gjør
oss usikre, kommer vare dârligste
personhighetstrekk
fram. Aitsa: Kanskje "iider"
mobberen ogsà? Spørsmaiet
skuier ingen unnskyidnmng for
siike handiinger, men en kan
vre en spire til a forstá. Dette vii i sin tur vre et bidrag
til a iØse problemet.
Med denne boka er mobbing i arbeidslivet satt pa
dagsorden for aivor. Det er en
viktig bok - for bedriftsledere,
personalkonsuienter, for arbemdsmiijØutvalg, for fagforefinger og alle de som er
opptatt av var psykiske helse
pa jobben.

biende lagkaptein, Fred Sandas
etter kampen.
- Dette er et mal som vi har
jobbet med heie sesongen. Vi har
vrt sermens beste lag og med sa
mange gode spillere som vi har
na tror jeg vi kan hevde oss bra i
femte divisjon, sa en godt fornØyd Ole Wagenes.
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Nâvarende transportordning for eldre og ufØre i kommunen skal fortsette ut âret. Det ble konklusjonen da formannskapet behandlet denne saken mandag kveld.
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