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MILJOE
stasjoner

Slosialhielpsobudsjettet revner

SIDE 3

Hardt
rammet
av skole-kutt

SKYTEm
stevne

Spesieit Ytre Enebakk skole vii bli hardt
rammet av de varsiede nedskjaringene i
skoiesektoren fra hOsten av.
Innevarende ãr forsvant seks kererstillinger - fra hasten av forsvinner
ytterligere fire.

SIDE 7

—i

God sommer!
I juli mtined tar Streif-Nytt ferie, sammen med de
fleste av vire sambygdinger skulle vi anta. Og med
den file tuhla pi bildet her, Ønsker vi dere ahle en
riktig god sommer.
13. august er vii farta igjen, med masse glastoff
fra sommer-Enebakk.

Prievat
barnehage
i startgropa
SIDE 14

ENEBAKK RADIO - TV
Egi! Finholt

Reparasjon og
saig av
radio/TV-antenner
og video

(09)929281

Reparasjon og
saig av
komfyrer, vask, kjoI,
frys og mikrobolge

Flatebysenteret - Butikk og verksted - Mand.—fred. 12-18. Lord. 10-14. (Telefonsvarer hele dognet)

Fyringsolje,
para fin,
autodiesel.

SYNSPROVE

KonkurransedyktIge
priser hele àret'
Statoil Oljeservice Enebakk
v/Trond øiseth

TIf. (09) 92 5555
Mobil: (094) 14469

0 STATOIL

,
Timebestillirig:

TIt. 09/87 50 30

Briller/kontaktlinser
Off. godkjent optiker: Anne-Lise FIm
Off. godkjent optiker: Egil W. Trobe
Off. godkjent optiker: Arild Hansson
Medlem av Norges Optikerforbund
F*LLX

UR"BRILLESENTERAS

Egen fargekonsulent Idrettsvn. 20,

Ski . TIf. 09-87 50 30

Nye briller?
F hjelp av vãre farge-/
stilkonsulenter

Astorget, As
tlf. 09-94 04 67
Ski,
Ski Optiske Princesshuset,
tlf. 09-87 05 24.

mot
mil 0entusi
astene
SIDE 8
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SØndag er
Plankemarsjdag

Gratu lerer
Hilde 8 fir

-øndag er det 10. Aret ph rad
Plankemarsjen arrangeres, en
marsj som bare har trukket flere
og flere til se& for hvert Ar.
—Bli med pa en hcrlig turmasj
ph Ca. 12 km i lett kupert terreng langs den gamle plankeveien til Rausjø skole, inviterer
primus motor Odd Lillejordet

Torsdag 11.6.
V) 20.30 Krigerens hjerte
'Tid for den gode filmen
mlkinokafé

Søndag 14.6.

Se annonse

B) 16.30 Olsenbandens alter
siste kupp
U) 18.30 Hook
V) 21.15 Krigerens hjerte
NB. Merk tiden!

Bermerud I
Helt i begynnelseri av badesesongen kunne folk more seg over at vi
hadde fAtt ei helt fersk fly øy ph Bermerud. øya IA og duppet helt
inn til strandkanten der den yngre garde pleier A bade, rett pA
nedsiden av kiosken. Den hadde slitt seg 1s fra Storøya, og dit ble
den ogsA møysommelig tauet tilbake. Na ligger den godt fortøyd
ph sitt opprinnelige tilholdssted, forhApentligvis

Pinsemenigheten Betel informerer om sommerens mØter.

Se annonse

Vi gratulerer gojenta vAr
med dagen den 21.juni.
Hilsen pappa, mamma
og Therese

Gospelkonsert i Mjar

FØdt

Førstkommende lørdag er det
igjen duket for gospelkonsert i
Mjr ungdomsskole..
Enebakk Gospelkor Ønsker A
invitere alle gospelentusiaster i
bygda til en musikalsk glakveld for sommerferien.

Bente og Ole Anton gratuteres.
Kristin fikk ei søster onsdag
27. mai.
Hilsen fra tanter og onkler
pA Durudstein og HansAs.

Hvem er dette?

Bermerud II
SA kom varmen, og Ut i vannet hoppet liten og stor. Anette
Haugestad ph 2 Ar (bildet) storkoser seg med bøtte, spade og
klinete sand. Et nier sjarmerende tegn ph sot og sommer enri de
smA som koser seg ved strandkanten skal man vet tete tenge etter.

For noen Ar siden var jeg ph behos mm tante som bodde i
sveien ph Flateby. Da dukket
disse to sjarmtrollene plutselig
opp med kattepusene sine. Da
jeg hadde fotoapparat med me
kunne jeg ikke stA meg mot sa
mye ynde. Ja, for er de ikke sØte
da? Er det noen som kjenner seg
igjen?

T

Hilsen Ira ei gammel
Flateby-jente.

Bermerud III
Men idylliske Bermerud badeplass har en bakside. En stygg leiresti
gAr tvers over hele plassen, nr vannkanten der alle smAbarnsforeidre ligger for a se etter de minste som plasker i vannet. Hva
skjer nAr de sØte smA kommer kliss vAte opp fra sitt bad; jo, leira
blir vat og da kan vel de fleste gjette seg til resultatet: HAndkker og
toy innsmurt med teire. lkke det niest idyiliske akkurat. Og
grunnen? Jo, E-verket har gravd ned en kabet tvers over omrAdet,
og glemt A gjøre i stand enter seg?
NA er det ikke bare den stygge leirestien som gjØr det litt
utrivelig for spesielt smAbarnsforeldre. PA stranden nermest kiosken er det nedsatt en trapp bygd av tømmerstokker. Kunne sikkert
vrt fin den om den hadde butt nedsatt ph en forsvarlig mate. Stik
den i dag ligger er den farlig for alle, for her er det fort gjort A sette
beina fast og snuble over. Resultat: Ingen bruker trappa; man gAr
ned pA hver side av den.
Kuitursjef Per Sandvik har lovet A ta affre sA forhApentligvis
blir plassen triveligere for neste badesesong.

Betel
inform erer

Vanningsforbud
Kirkebygden o& Ytre Enebakk
Vannverk innskjerper vanningsforbudet.
—Det er strengt forbudt A
vanne med slange elter spreder,
sier leder av vannverket Arne
Svarthol. Dette med bakgrunn i
at beredskapslager for vann mA
forefinnes i tilfelle brann, o
vanli husholdningsvann ma
prioriteres. —Det sA svart ut en
periode, men vannet har nA
steget igjen takket vre at folk
har vrt flinke til A følge restriksjonene, sier Svarthol.

Se annonse

Se annonse
under Betel

I dag inviterer Flateby Kino tit
sin mAnedtige torsdagskveld
med "Tid for den gode filmen'.
Filmen vi viser er den nordiske
samproduksjonen:
KRIGERENS HJERTE med
kjente skuespillere fra Norge,
Tyskland og Finland.
Krigerens hjerte skildrer en
del personers liv for og under
den andre verdenskrig. Anneke
von der Lippe spiller filmens
sentrale person, som under
arbeidet som frivillig sykepleier
under Vinterkrigen i Finland
mØter soldaten Markus.
Etter at Finland tvinges til A
kapitulere for Sovjetunionen,
blir Markus med tilbake tit
Norge. De stifter familie, men
skjebnen lar dem ikke vere i
fred lenge. Nazi-Tyskland okkuperer Norge, og Finland virvles inn i krigen ph tyskernes
side. For Markus blir avgjØrelsen tung. Han føler seg forpliktet til A kjempe for sitt fedreland, til tross for at det blir
sammen med tyskerne...

Sommerlukning
Det nermer seg tid for sommerlukriing ph Flateby Kino,
faktisk er det kun I kveld og
fØrstkommende søndag igjen
for vi setter kroken ph døra for
vAr- og sommersesongen.
Vi vii minne om søndagens
forestilling Steven Spielbergs
HOOK. Vi mØter Peter Pan
som voksen i Robin Williams
skikkelse, Dustin Hoffman spiller Kaptein Krok (Hook) og
Julia Robert er Tingeling.
Andre forestillinger denne
søndagen er Olsenbaridens aller
siste kupp og Krigerens hjerte.

Inger

Dagstur for eldre
Enebakk Helselag inviterer til
dagstur for eldre 19. august.
Turen vii gA til Prøysenstua.
Sett av dagen allerede nA! Nermere infórmasjon kommer i
Streif-Nytt 13. august.

GrØtmØte
Enebakk Bondekvinnelag inviterer til grøtmøte lcrdag 20.

Jun!.

KAsering om mattradisjoner
og underholdning.

Se annonse

Sommer pa
Bygdetunet
NA er det igjen duket for besøk
pA Bygdetunet i Kirkebygda.
Allerede 20. junm Apnes dørene, og da blir det bAde karveskurd, knivsmiing og lafting A
Se. Og tur med hest og vogn for
de minste.
Forøvrig er det omvisning
liver søndag hele sommeren,
fram til 16 august.

Se annonse

St. Hans fest
Frisk Luft in'iterer til St. Hans
fest ph Sloratun siste lØrdag m
juni.
Musikken besørges av trekkspillklubben, og grilimat med
tilbehør kan fAes kjøpt. Ta med
campingstol.

Se annonse

Riktig
god sommer!
Streif-Nytt tar ferie sammen
med dere, og følgelig kommer
det ingen avis i juli.
Men vi er tilbake friske og
raske torsdag 13. august, med
masse spennende fra sommerEnebakk.
Ha en riktig god sommer
sambygdinger, fra 'alle" oss to i
redaksjonen:

Anne og Anne-Grete.

3

Skci-flyH

Gedigent underskudd pa" soslaffijelpsbudsjettet
Styr*ker tiltak
for arbeidsiedige

Stadig flere ma gà den
tunge veien til sosialkontoret for a be om
hjelp. Det viser 0kningen av sosialhjelpsutbetalinger hittil i ár.
Det ligger an til en
overskridelse pa tre
millioner kroner, og hvor
pengene skal tas fra er
helt i det blâ. —Den
økende arbeidsiedigheten og gjeldskrisen
forer til de dramatiske
konsekvensene vi nâ
ser, opplyser sosialleder Sverre Dahie.

[

Sosialkontoret har god erfaring med prioritert innsats overfor
arbeidsiedige og formidling til arbeid og sysselsettingstiltak.
—Ogsâ en styrkning av kontrollen med inntekts- og formuesopplysninger vii kunne gi en positiv økonomisk effekt, tror sosialleder
Sverre Dahie. Men hvor midler eilers kan tas fra for a fâ inndekket
den formidable Økningen av sosialhjeipsutbetalingene, er helt i det
bla.
I første rekke vii helse- og sosiaistyret midlertidig omgjøre
flyktningkonsulentens arbeidsoppgaver tit a gjetde tittaksarbeid
halve arbeidstiden, noe som titsier opptrapping av tiltak for arbeidsiedige. En halv sekretrstitling til Økonomiske kontroltrutiner
skal ogsa opprettes.
Sosialleder Dahte hâper ved disse tiltak a fâ en inntjening i tøpet
av 1992 pa tilsammen 500.000 kroner, men deter ailikevel tangt
igjen lit de tre mittionene som mangler

ANNE-GRETE LOSSIUS

Store nedskj aringer

Allerede første kvartal i âr var
nr halvparten av hele ârets sosialhjelpsbudsjett oppbrukt. Det
hat vrt en gedigen økning av
antall klienter ved kontoret, og
en av hovedgrunnene er den
stadig stigende arbeidsiedigheten. —Det er spesielt pa tre omrader overskridelsene er betydelige, sier sosialleder Sverre
Dahie.

Det er ikke bate sosialhjebpsbudsjettet kommunens politikere og
administrasjon har a slite med for tiden. Det forventes store nedskjeringer/innsparinger ogsâ pa kommunens øvrige budsjetter.
For 1991 fikk kommunen godkjent avdragsutsettelse pa et Ian pa
3,5 millioner kroner. Den samme summen er det sØkt om utsettelse
for innevrende ar. Tilsammen hat kommunen nã en underdekning
pa cirka 6,5 millioner kroner. Hvor mye av dette som ma inndekkes i 1993 er foreløpig ukiart, men en ting er sikkert. Harde
nedskjringer ma til, om man ikke finner a kunne øke inntektene
formidabelt.
—Fybkesmannen has ikke godkjent 92-budsjettet vart blant annet
fordi det ikke er foreslatt noen nedbetalingsplan, opplyser ordfører
Kjebl øvergard. —For a kunne betjene vare Ian ma vi enten øke inntektene, etler spare. 70 prosent av hele kommunens budsjett gar tit
tønn, derfor er det ikke sa mye a hente andre steder enn pa denne
pösten, tegger han til. Men oppsigelser yit han ikke høre snakk
om.
Niskal hele kommunens administrative og politiske bedelse pa
skolebçnken for a se pa de konsekvenser en omstilling/endring
som f1ge av reduserte budsjettrammer vib fore tit. Ogsa de ansatte
vit bli kontinuerlig informert om staa.

Unge familier rammes
—Det er en kiar Økning av
barnefamilier blant sosialkontorets brukere. Disse hat som
regel høyere boutgifter enn enslige, og gjeldskrise og arbeidsledighet star sterkere Ut økonomisk enn for enslige. Dette,
sammen med de ekstremt høye
strømavgiftene forrige termin,
gjør at boutgifter utgjør det yesentligste omradet av budsjettsprekken, opplyser Dahie.
Etter at ordningen med
friplasser for barn i barnehage
ble fjernet, hat søknader oni
hjelp til barnehageutgifter ogsa
økt, uten noen budsjettmessig
endring pa dette felt. Og i tillegg er det butt store overskridelser ved etablering av psykisk
utviklingshemmede i egne boliger.

ingen tilleggsbevilgning
Økonomiske ytelser er kommunene pliktig a utbetale, ifØIge by om sosial omsorg, og
sosialhjelpsbudsjettet er kun et
anslagsbudsjett fordi man ikke
kan forutsi hvor mange som

—Det er en kiar økning av barnefamilier blant sosialkontorets brukere, opplyser sosialleder Sverre Dahie.
kommer i den situasjonen at
man har krav pa hjelp.
Helse- og sosialstyret ba derfor formannskapet om hjelp til
A dekke inn det gedigne beløpet, men fikk avskjed pa gratt
papir. —Ga kritisk gjennom deres eget budsjett, og se om dere
finner dekningsmuligheter, var
svaret.

UrimeliQ
Leder av 'helse- og sosialstyret,
Tom Nilen (SV), er fortØrnet
over avslaget i formannskapet:
—Det er mildt sagt urimelig at vi

UOTTERIBECK
...bilverkstedet for alle
111.09-924414. - 09-92 45 65

APENT 8-16. Onsdager 8-20.

Kvafiffetsdekk
T11

LAVPRIS
TIRE ENEBAIU( BENSIN & SERVICE A.S
XMEIII hf. 09/92 44 08

skal matte dekke kjempeunderskuddet av eget budsjett. Det
vii si i størrelsesorden a nedlegge hele sykehjemmet! Kiart
vi skal gA kritisk gjennom var
egen etat for a se om noe kan
gjØres bedre og rimeligere, men
dette kan ikke kobles til sosialhjelpsutbeta1inene, noe kommunen er lovpalagt, pAstâr han.
Og legger til at dette er et felles
ansvar. —Overskridelsen ma alle
etater vre med a dekke, er
Nilsens mening. Som nà tar
kontakt med ordfører i hap om
finne en løsning pa ftoken.

Forsinkelser I
bidragsutbetalinger
Fra 1. oktober vii det vre Enebakk Trygdekontor som tar seg
av alle bidragssaker, noe som frem til i dag hat vrt Lensmannens ansvat.
—I overgangsfasen, fram tit Trygdekontoret overtat, er det en
konverteringssentral i Osip som vii sta for inn- o utbetalinger.
Vi overfØrte vart regnskap til denne sentralen i gas (onsdag 10.
juni), opplyser Knut Jahr ved Enebakk Lensmannskontor.
—Vi har forskuttert bidrag til og med Ut juti, men de som ikke
far forskudd ma vente lit sentraben er igangsatt. Derfor bbir det
noe forsinkelser i utbetalingene for denne gruppen,opplyser
Jahr.
Det understrekes at saksbehandiingen fortsetter pa Lensmannskontoret heit fram til oktober, sA det er bate a ta kontakt
for nermere opplysninger.

Amribium
Ski
I BARN[SIKRING Tft BIlEN...
I
I
I
I
I
I
I
I
Besøk vtr nye og større barnesikringsavdeling.
Stort utvalg av stoler og tilbehør.

CONCORD DELTA

* Tysk kvalitetsstol
* Godkjent fra 9-18 kg,
* Festes i bilbeltet.
* Here modeller - Ira kr.

1398,-;,

U F1E1E AV BARN[SIKRING O—) MND.
Boxetle bilseng * Sikkerhetsnett *
Baby-Safe bilsiol og Belly-Sale
traVi(1itetS-bclte, alt til gunstige pris'r.

Bilvarehuset I Nordbyvn. 34. TIf. (09) 87 45 55

Sfteif-flyft

Ekstra søppelsekker bortfraktes gratis
Blir det trangt om piassen i den
ene søppelsekken du far utdelt
hver uke, kan du gâ til anskaffelse av en sekk til, og den vii
bli bortfraktet gratis.
Renovasjonssekker vii bli a fâ
kjøpt pa Fina-stasjonene i bygda, som et ekstra servicetilbud
fra ROAF (Romerike avfaiisforedling). Den ekstra sekken
piasseres sammen med det vanlige husholdriingsavfallet, og
renovatØren tar den med seg
uten ekstra omkostninger.

Papirinnsamling
Siste uke i juni kan du endelig
bli kvitt alle gamie aviser, og
annet papiravfall som er blitt
liggende.
Det er ROAF som ogsa her
har tatt initiativ til a fA bukt
med alt papiret pa en fornuftig
mate. Transportsentraien star
for innsamlingen her i bygda.
—Vi regner med a innsamle
papiret i slutten av juni. I grisgrente strØk vii man matte sette
pairet ut til et veikryss, i tettbebyggeiser ved søppeikassa,
oppiyser Rolf Berget ved Transportsentralen.
Han ieger til at alle husstander vii fa nrmere beskjed om
tid og avleveringsmâte ganske
snart.
Hver mâned vii Transportsentralen hente papir, med unntak av juli og desember.
—Erfaringer tilsier at det i
starten pa oppiegget kan oppstâ
problemer med at enkeite papirbunter ikke blir hentet. Hvis
slike situasjoner oppstâr ber vi
pubiikum ta direkte kontakt
med de som samier inn papiret.
Pa den mâten sikrer vi i hvert
fall at det blir hentet i neste
omgang, sier Erik Steensrud
ved ROAF.

La gressklipper'n stt!
—Venniigst ikke bruk gresskiipperen pa søndager. Det er fryktelig sjenerende.
En person kontaktet oss og ba
oss bringe budskapet videre.
Og vedkommende har kanskje
rett? Det er nok mange som er
plaget av sjenerende lyder fra
brâkete gresskiippere nâr man
endeiig kan slenge seg nedpâ
etter en slitsom uke.
Og dette handler jo ogsâ i
høyeste grad om miijø, sâ hermed gâr anmodningen videre:
Kiipp gresset en annen dag enn
pa søndag!

Strømmen
Storsenter
TIf. 06/80 0330

BEDRIFTSHELSETJENESTESTE
Vârt tilbud tilpasses
din bedrifts behov.
Vi har leger, sykeplelere, psykolog,
yrkeshygiefliker og
bedriftsfysioterapeut.
BEOMET

TILBUD!

mmiljmoskadelmlge avfalisskvetter
sorterer du na pa et blunk
Na kan du lettere bli
Witt gammel oije,
malingrester, løsemidler
og andre miljøskadelige
avfallsskvetter. I disse
dager vii du molta en
"miljøeske" for oppbevaring av spesialavfaii. Neste stoppested
er miljøstasjoflefle som
er utplassert ved alle
Fina-stasjonene i
bygda.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Fotballgruppa til Enebakk IF
har pâtatt seg jobben med a
utlevere miljØeskene, samt en
informasjonsavis. Pit utsiden av
esken star det hva slags avfall
du kan fyile denne med.

Leveres pa Fina'n
En iiten, trivelig figur kalt
Skvett'n, vii du stadig mote pa.
Den skal minne oss alle pit at
den siste skvetten med olje, maling, iØsemidler og annet miljøskadeiig avfall ikke skal hives i
søppelsekken.
Og det fØrste motet med ham
far du denne uken, gjennom
utdeiingen av miljøeskene.
Ikke alt kan disse fylies med;
smitbatterier skal fremdeies leveres i batteriboksene i containerne der giassavfallet kastes.
Bilbatterier kan piasseres pit
egne paller ved miijøstasjonene
som er utplassert ved Fina-stasjonene i bygda.

1 disse dager mottar a& husstander en "miljeske" som kanfylles med alle smd, skadelige skvetter. Sd

er det bare a ta seg en turpd bensinstasjonene, der disse fine miljØstasjonene star utplassert, og vips alt det skadelige avfallet erforsvunnet pd en forsvarlig mate.
Nitr din miijøeske er full, tar
du deg en tur til bensinstasjonen - fitr utlevert nØkkel til containeren, og ny eske. Enkelt og
greit.
—Disse stasjonene skal primrt benyttes av private. Nringsdrivende/gitrdbrukere kan
benytte seg av Renors Miljøekspress som star omtalt i infor-

Lokalisering av " Grãsoneanstalten"

-Vi ble narret
—Jeg ser med forundring at
regjeringen har foreslittt a legge
spesiaifengselet til Trondheimsomritdet. Dette til tross for at
fagmiljøene har advart mot en
slik lokalisering, sier en lettere
forbannet ordfører Kjeii øvergitrd. Som hevder at Enebakk
kommune er blitt iurt. —Vi ble
lovet it fit legge fram vart prospektfØr lokaliseringen ble avgjort. men det ble neglisert.
Men ordfØrer Kjeil Øvergard
iar seg ikke knekke sa iett. N
stitr han pa fra morgen til kveld
for a fA stortingsrepreSefltantene pa andre tanker.

Fattiq kommune
Det jo'bbes nit pit flere hold for
a fh Stortinget til it ta en
gjØrelse som blir positiv for
Enebakk.
Enebakk Arbeiderparti er
blant dem star pit for fulit, og
de har kontaktet alle landets
stØrste aviser for a gjøre kommunens aitemativ landskjent.
—Regjeringen legger vekt pa
at lokaliseringen av statsinstitusjoner skal ha en distriktspoiitisk maisetting. Noe Enebakk
Arbeiderparti ikke er uenig i i
prinsippet, men nettopp Enebakk er landets fattigste kommune, selv om beliggenheten
kan virke sentral. Det ma derfor
kunne karakteriseres som et
distriktspolitisk tiitak it legge

institusjonen her, sier leder av
partiet, Jan Brunstrøm.

Fagmiljøene uenige
Aiie fagmiljøer advarer mot
lokalisering av fengselet til
Trøndelag. Ogsa Helsedirektoratet finner den foresiittte iøsfling som utilritdelig.
—Regjeringen har forbigittt de
fagiige radene. Her er det nedlagt millioner for it fit spisskompetanse pa Dikemark, og
PA tross av dette foreslitr regjeringen a legge fengselet til et
sted i landet der slik kompetanse ikke finnes! OrdfØreren er
lettere irritert.

—Vi ble iurt!
Enebakk kommmune har stilt
arealer ill ritdighet pit Gran, der
de sterke krav til sikkerhet,
kombinert med et optimait behandiingsmiljø vii vre tilfredsstiit.
—Vi ble lovet av justiskomiteens leder it fit legge fram
vitil prospekt for avgjørelsen
om lokalisering ble tatt. MØte
var berammet, men ble utsatt.
Sit kom regjeringens vedtak.
Jeg føier at vi er blitt regelrett
lurt!, hevder Øvergitrd. Som
ikke gir seg sa lett. —Saken blir
endeiig avgjort i Stortinget i
løpet av juni, og fram til da skal
vi stit pit for fullt.

masjonsavisen, opplyser Erik
Steensrud ved ROAF.

Skadelig avfall
Spesialavf'àll er avfall som ikke
kan handteres sammen med
vanlig forbruksavfall fordi det
kan fore til skade pit mennesker
og dyr.
Og under den betegnelsen

skjuler det seg masse skadelige
stoffer. Alie former for oijeprodukter, plantevernmidler - maling, iakk. lim og beis, løsemidler, batterier, rengjøringsmidier
og kjemikalier
Still opp enebakkinger, og
gjør en skikkeiig innsats for
nrmiljøet. Nitr vanen er innarbeidet skuile det vre en enkel
sak it fit sortert avfaiiet.

Skjermet enhet
for senil demente
Behovet for en
skjermet avdeling for
senil demente har lenge
vrt presserende ved
Enebakk alders- og
sykehjem. Sist uke
vedtok helse- og
sosialstyret a bygge en
slik enhet ved
ombygge en del av
tredje etasje pa
hjemmet til formálet.

a

ANNE-RETE LOSSftJS

Det har lenge vrt et skrikende
behov for en skjermet avdeling
for senil demente ved sykehjemmet, og nit har helse- o
sosialstyret bestemt seg for a
gjØre noe med dette.

Rom I 3. ombygges
En arbeidsgruppe har lagt fram
to alternative forsiag iii ombygging av deler av sykehjemmet
for it fit plass til en skjermet
enhet.
Forslaget til ombygging av
enkelte hybler I andre etasje til
formitiet var nok den beste,
men ble for kostbar. Helse- og
sosialstyrct la seg dcrfor pit den

nest beste løsningen, it bygge
om 10 enkeltrom i tredje etasje
til en skjermet enhet for senil
demente som vii gi plass til
seks brukere.

Ingen fuligod Iøsning
Seive ombyggingen vii komme
pit cirka 100.000 kroner, og
hitpet er at noe av arven etter
Hilda Gionufla kan benyttes til
formitiet.
—Det vi kan risikere ved denne ombygingefl er iengre yentekøer pa sykehjemsplass, Understreket pieie- og omsorgsleder Unni Fioberghagen. Noe
leder av heise- og sosialstyret
var enig i: —Dette er ingen
fuligod iØsning. Vi vii miste
fire hardt tiltrengte plasser pit
sykehjemmet, men dette er den
beste iØsningen av to, mente
Tom Nilsen.
Det vii ikke bli opprettet nye
stillinger i forbindelse med
omieggingen. 'NØdvendig styrking av bemanningen gjØres
ved omdisponering av stiilinger
innen pleie- og omsorgsavdelingen', heter det i vedtaket.
De folkevalgte vii ogsit ha et
ord med i laget ved denne omdisponeringen. Sit den personalmessige siden vil bli behandlet
i helse- og sosialstyret pit et Senere tidspunkt.

5
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Mette=Gro Otterbeck
ny hfindball-leder
Hândbaligruppa til I.L. Driv er
aktive som aidri for. Ikke mmdre enn 13 grupper er i sving.
Herrene beholt plassen sin i
fjerde divisjon siste sesong, og
Old Girls endte pa fjerde plass i
serien.
• Gutter 16 har i ãr vrt sammensatt av spillere bade fra
Enebakk IF og Driv. Og de ble
de eneste avdelingsvinnere denne sesongen.
De to jentelagene pa 14 at har
hatt en litt turbulent sesong
blant annet pa grunn av fâ spillere. Ogsâ miste av treningstid
bar gjort situasjonen noe problematisk. Neste ãr vii en del
av jentene sannsynhigvis gâ over til Enebakk IF.
Men gutttene pa 10 har gjort
det glimrende. Laget vant alle

sine kamper!
For de Øvrige lagene har
sesongen vrt sânn passe, med
piasseringer rundt midt pA tabellen.
HAndballskolen har vrt
populr, og det er ytret Ønske
om A starte denne tidligere. Det
nye styret vii se pA muligheten
for A fA dette til, men problemet
ligger i støtteapparatet og treningstider. Man er avhengig av
at foreldrç og andre interesserte
tar seg av den praktiske gjennomføringen.
Det nye styret i gruppa er
følgende: Leder Mette-Gro
Otterbeck, sekreter Solbjørg
Ileby, kasserer Mette Johansen,
styremedlem Reidar Estensen,
styremedlem Knut Jahr, materialforvalter Olaf Jorgensen.
ANNONSE

50 nye
medlemmer!
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Velet har foreløpig i Ar
fAtt 50 nye medlemmer!
Kjempefint!

—Jo fler som engasjerer seg, dess mer kan vi IA
utrettet. Og derfor er det ekstra hyggelig at vi har fAtt
sà mange nye medlemmer, sier Vel-leder Arne
Gundersen.

Om det er noen som ikke har mottatt innbetalingskort
fra oss, som denne gangen er sendt alle husstander. er
det bare a ta kontakt med Lise Nordby, tif. (09) 92 60 79,
Arne Gundersen, tlf. (09) 92 6152 eller Tove Kvestad,
tlf. (09) 92 63 97.
Det jobbes nA pA spreng for A fAkiar vanningsaniegget til
skøytebanen for vinteren setter inn. Og 'Prosjekt
Ekehergdalen" er ikke glemt. Vi følger opp saken
kontinuerlig!

ANNONSE

ENEBAKK
ARBEIDERPARTI
intormerer:
Enebakk Arbeiderparti arbeider aktivt for a fá
lokaliseringen av spesialfengsel for personer
med store adferdsawik til Enebakk. Prosjektet
kan tilføre kommunen mange arbeidsplasser,
og bedre en svak økonomi.

Peder Sethra (11 âr, bakerst) og Øystein Sundby (11 dr) tørrtrener litt i "skflebua" mens de venter pa
afd skvte. —Dette er moro, var begge skjØnt enige 0Th.

Enebakk Skytterlag er
aktive som aidri for, og
flere stevner er allerede
avholdt. Rundt 80 unge
entusiaster skoyt med
liv og lyst pa 'Enebakkstevnet' - sA eimen av
kruttroyk og svette
kunne merkes pa lang
avstand.
ANNE-GRETE LOSSIUS

—Vi har i dag 32 aktive skyttere, og 130 medlemmer. Leder
for ungdomsgruppa i skytteriaget, Hans-Anton Aaser har all
grunn til A smile fornøyd. De
blir bare flere og flere.
PA skytterhytta til Enebakk
Skytteriag ved Bermerud, ble to
stevner nylig avholt.

80 skyttere
Svetten haglet i takt med pa-

tronene i den varme sommerdagen, men det gjorde ikke det
grann. For a skyte I 00-metern
var mer moro enn A ligge A dra
seg pA stranden. Enkelte røpet
aliikevel at de hadde smøget
eg en tur ned til vannet og tatt
seg en dupp mens de ventet pA
tur dl i 4v e.
Der utskremte joumahsten
provde A liste seg inn i rommet
ved siden av skyttcrbua. men
det ble for sterk kost. øreklokker var ikke medbrakt.
Her var det kniving pA harde
livet, og samtidig kjempemoro
for utØverne. Men sa satser ogsA Enebakk Skytterlag pA gode
sosiaie samvr.
80 unge skyttere deltok fra
Trøgstad, BAstad, Spydeberg,
Askim, Eidsberg, Romerike og
Enebakk. Bygdas skyttere gjorde en bra innsats og kunne heyde seg blant de beste, men heit
til topps kom ingen denne gang.

Ytre Enebakk Arbeiderlag:
(Se egen annonse)

—Det ma arbeides kontinuerlig med
utvikling av varige og Iønnsomme
arbeidsplasser i Enebakk.
Samtidig ma det regionale
samarbeidet siyrkes. Nvringsutvikling i regionen gir
ringvirkninger i kommunene.
Lucie Paus Faick

Viktige telefone':
926114

924405

928433

Jan BrunstrØm

Odd Lillejordet

Tove Øien

Men det er ikie bare for de litt
eidre ungdommene skytterlaget
stiller opp. OgsA de yngre i laget hat fatt prove seg. i samarbeid med østre region av Folio
Skyttersamla.
—10-12-aringene fAr ikkc
delta pA stevner. og derfor har
vi seiv laget i stand stevne for
disse. For enkelte er børsja for
tung sA de mA bruke støtte nAr
de skyter, ier Aaser.
—Her fAr alle premier. og det
er sA moro, humrer den blide
postmannen med skvting som
hobby.
• 36 deltakere stiite opp, Ira
Trøgstad, BAstad, Askim, Skibtvedt, Spydeberg og Enebakk.
—I begynnelsen av juli reiser
en hel gjeng av oss til Bergen
og Landsskytterstevnet. I alt 13
familier stiller opp, sier Aaser,
som gleder seg stort.

ANNONSE

IDRE7T OG MOSJON FOR ALLE
ENEBAKK IDRETTSFORENING

GOD SOMMER!

Husk plankemarsjen sondag!

Karuseliskyting

Takk til
ungdommen
En stor takk gAr til ungdomsgjengen som gjorde sitt til at
markeringen av kiubbens 65Ars jubileum ble et veiiykket
foretagende.
BAde som servitØrer og
kjøkkenpersoneligjorde de
jobben sin glimrende, og nAr
kveiden led pA var de fortsatt
med der det trengtes en hjelpencle hAnd.
At alle som en var i tenArene, og uteri noe srlig praksis er enda et bevis pA at vi
har mange utmerkede ungdommer blant oss.
Takken gir til Anita,
Gyda, Lene Therese, Sin,
Anders, Thomas, Espen,
Jan-Erik og Per Torbjørn.

Kontingent
Du hat ye! husket A betale

medlemskontingenten?
Uten gyldig mediemskap
er du ikke dekket av kiubbens forsikringer pA trening
eller pA kamper.
Er du et unntak og ikke har
fArt bankgiro, bevi \om at du
gir beskjed til An oppmann
snarest mulig.
Er det flere i familien som
er medlemmer kan det vre
iønnsomt A benytte tilbudet
om familiemedlemskap.

Skigruppa
Disse tider er kanskje ikke
de rette til A snakke om ski men vi forsØker likevel.
Sesongen er definitivt over, og gruppa kan se tilbake
pA en bra sesong, iite snø til
tross. Vi fikk to 14-Aringer
med til Hovediandsrennet,
Anett Oiafsen og Øivind Andersen.
Anett fikk premie for sitt

individuelle renn, og øivind
gikk stafetten for Akershus.
PA avslutningen ble det
deit ut premier til disse:
Vandrepokal:
Anett Olafsen og
Øivind Andersen.
Bestemannspremie:
Anett Olafsen og
Erlend Olaisen.
Innsatspremie:
rerje Jenterud.

Hvem kan
ta seg av
alpinbakken?
Det er ikke sA veidig lenge
til vi starter sesongen igjen,
og vi har nesten full dekning
-tit--verv.
Den store bøygen ser ut til
A vere et styremedlem som
kan ta seg av alpinbakken.
Det hAper vi at noen melder
seg villig til - det er for ilie
at den skal bii stAende ubrukt
(vi satser seivsagt pA snø!)
Formann Inge Bø tar
gjeme imot telefonhenvendeiser.Han treffes pA telefon
(09) 92 90 46.

Sftei-flyft

6

Tennisbanen ferdig TUrnjentene
pa rekordtid!
0

Vergudene "serverte" nok en
flott sommerdag da turngruppa
i Enebakk IF hadde sesongavslutning pa Hauglia sist onsdag.
—Mai-mâned var strevsom,
med mye trening og terping
pluss kretsmesterskap i Oslo.
Na hâper vi pa en koselig avslutning her i dag, fortalte en av

14 dager tok det - fra arbeidene
startet opp til den fØrste tennisbanen sto ferdig!
Her er det ogsA I.L. Driv som
bar vert pädrivere, og banen er
allerede i bruk. Fint ligger den
til i Gaupeveien i Ytre, og man-

imponerte

trenerne, Vigdis Bergskaug for
det hele startet. Og koselig ble
det, med stort fremmøte av
mammaer og pappaer.
Etter a ha gâtt i tog pa
Flateby-feltet hadde alie partiene oppvisning. Flinke var de
og goy hadde de det, bAde UtØvere og trenere. De flotte oppvisningene viste tydelige tegn

pa at her lA det mye trening
bak.
Siden jul har Elsa Ege fra
Ytre hatt trenerjobben for RSpartiet fra 9 til 12 Ar. —Jeg hAper
vi etterhvert skal fA delta ph
noen stevner; da vii det nok bli
enda morsommere for ungene A
trene, tror Elsa.

ge medlemmer har allerede den
nystartede tenniskiubben, sorn
er tilsiuttet Driv, fátt.
Ogsâ her tro man til med stor
dugnadsinnsatS, alt grunnarbeide er gjort pa frivillig basis.

MATJORD
Naturgjodslet og harpet
Leveres tilkjørt/hentet til lave priser (god kvalitet)

HESTEGJODSELKOMPOST
Ypperlig til jordforbedring (NLH-analyse)
***

Sundby Dalefjerdingen
TIf. 926368-926240

Brâtendammen badekiar til St. Hans
I.L. Driv og Knut Thorvaldsen
stAr utrettelig ph for at befolkningen i Ytre skal fA det triveligst mulig.
Den gamle BrAtendammen
ved Mjr ungdomskole vii
snart fremstA som den perlen
den en gang var.

—Demninen er ferdig, og nA
holder vi pa A planere. Ti! St.
Hans regner vi med at dammen
kan benyttes. om det blir nok
tilsig, forteller Thorva!dsen.
Demningen blir noe !avere
enn intensjonen var, pA grunn
av manglende penger. Budsjet-

tet er redusert fra 400.000 ti!
260.000 kroner. Men det biir
allikevel mer enn nok vann. om

det koinmer nedbør da vet og
merke.
—BAde private og kommune/fylke har stØttet opp med penger, og Driv har statt for dugnaden, sier Thorva!dsen.

Lesernes mening:

Hvorfor beholder vi helsen? (II) Sats pa' skolen i
pa
nedgangstider!
a
barn og unge, og
Kommunelege Torgeir Landvik setter sokelyset
fole
at
de
er betydningsfUlle
foreidrenes roHe 09 adferd. -Barn trenger
for sine foreldre 09 sitt nrmiIjo, understreker han.
Som dere husker fra forrige
innlegg, bestAr Antonovskys
begrep "Følelse Av Sammenheng" av de tre de!ene forstAelse, hAndterbarhet og meningsful!het. Hvordan kan dette
utvikles? Hva er det som gjør at
"lØvetannbarna" lrer A svØmme i !ivets clv?
Det title barnet minner mest
om forskeren som arbeider med
naturvitenskaplige eksperimenter. Dag ut og dag inn prover
det ut om verden rundt det er
forutsigbar og har en indre
sammenheng. NAr en type atferd hos barnet blir møtt ph den
mAten barnet forventer det, fAr
barnet en fØleise av medbesternrneise i sosial verdifu!i
virksomhet og dermed en føielse av MENINGSFULLHET.
Lek, berØring, omtanke og tonefall formidier at "du er betydningsfuil for oss".
NAr bamet Ønsker a gjØre
floe, kan vi svare med A: A. ignorere, B. avvise, C. kanalisere
eller D. oppmuntre og akseptere det.
Enke!te ting av det barnet
gjør bør ignoreres, andre ting
bør forbys og straffes. Men hoveddelen av foreldres reaksjon
bør vre enten kanalisering (pa
denne mAten ja, ph den andre
mAten nei) eller oppmuntring
(som gir dobbel belønning ved
g!eden over aktiviteten og sam-

tykket fra viktige andre personer). Foreidre som bar en
hoidning som preges av mangfoldighet, selvkontro!!, mening,
forutsigbarhet, va!gfrihet og en
fø!e!se av at problemer kan
hAndteres og !Øses, legger et
godt grunn!ag for sine barn.
Men - selv om foreidrene har
slike hoidninger, utsettes barna
ogsA for andre og motstridende
pAvirkninger. NAr foreldre beiønner (eller straffer) en type
adferd, !rere en annen, kamerater en tredje og massemedia
en fjerde, er det ikke sA lett A
foie seg sikker ph at det finnes
mu!igheter tit A oppleve ti1verelsen som forutsigbar.
Ungdomstiden kan beskrives
som en tid med stadig turbulens, forvirring, tvil ph seg selv
og føleisen av A stA utenfor. Det
sentrale problem som ungdommer i alle kulturer stAr over-for
er "A bli noen', A utvikle en
bestemt personlighet i en sosiai
virkelighet som man forstAr.
Dette mAlet kan nAes veliykket
ph ulike mAter innenfor forskje!!ige miijøer.
I voksen!ivet vi! den "FØlelse
Av Sammenheng' (FAS) man
har fAtt i ungdommen enten
forsterkes eller svekkes. Man
kan bli "overbelastet" - ikke ha
nok tid og krefter til A gjØre det
som mA gjØres. Eller man kan
bli" understimuiert" - at det

mangler kanaier ti! A gi utløp
for ens ferdigheter, evoer, interesser og kapasitet. Begge deter vil svekke ens FAS.
Men - heidigvis det er ikke
bare arbeidetJyrket som er avgjørende. Det finnes ogsA andre
viktige sosiale roller, som for
eksempel A vre familierned1cm, kvinne/mann, medborger,
mediem i en forening, eller
gruppe basert ph etnisk eller
kulture!l ti!hørighet. For mange
er disse erfaringene mye viktigere for utviklingen av FAS
enn rol!en i arbeidsiivet.
Dette ble kanskje litt teoretisk. Men - for A si det enkelt:
Barn trenger A foie at de er
BETYDNINGSFULLE for sine
foreldre og sitt mermiljø. Barnets virketrang bør ledes inn ph
"sunne veier og barnet bør
oppmuntres nAr det gjør noe bra
(ta barnet ph fersk gjerning i A
gjØre noe bra og si hva du
mener om det). Hjelp barnetlungdommen til A finne noe det
vii ENGASJERE SEQ I - noe
det er interessert i. Kiarer du
det, har du gitt barnet/ungdommen en god start i livet.
Hvorfor det fremmer god
helse skal jeg skrive om i neste
innlegg.

Torgeir Landvik,
kommunelege I

Det er økonomiske nedgangs- barn og unge vil kunne spare
tider i Norge. Nyiig fikk vi høre sosiaibudsjettene for store utnyheten om at Enebakk er !egg i framtida. Er po!itikerne
Norges fattigste kommune. Li- viliige til A tenke sA langsiktig?
VAre barn i første klasse
ke fulit sines vi Enebakk ph
mister 1reren sin, en herer som
mange mater er en bra komhar gitt svert mye av sin tid,
mune A bo i.
sine tanker, seg selv det siste
Det finns mange eksempler
Aret
til elevene i kiasse lB. Inph at det bar butt satset ph skole
i Økonomiske nedgangstider. Et direkte skyldes dette generell
annet utviklingstrekk i dag er at nedskjering i sko!esektoren i
f!ere og flere barn opplever u- Enebakk. Med dette Ønsker vi A
stabile hjemmeforhold. Skolen protestere mot denne stadige
selv opplever dette ved at barn nedskjeringen, og be politikertrenger stadig mer omsorg og ne gA inn fir hàrdere prioriteoppfø!ging for A fA til et grunn- ringer med tanke ph A satse ph
skolen i bygdavAr.
lag for Iring.
Et lite P.S. til slutt: Hvordan
Hvordan samsvarer dette med
at skoiebudsjettene stadig blir ti!føre ndvendig, friskt b!od i
skAret ned? Vi vet at skolebud- hererkol!egiene, hvordan beholsjettet bestAr av ca. 80 prosent de !arerkrefter i bygda som vi
lønninger og Ca. 20 prosent til ser vi trenger? Vi tror det er pa
drift forøvrig. Da mA store tide A se nrmere ph ansieninedsk.jringer fore til dras- tetsregler og kiiterier for det A
tisk reduksjon i bemanning- fA jobb i skolen.

en, og dermed til mindre tid
til hver elev.

PA denne bakgrunn ber vi politikerne om A se mer enn nøye
ph mulighetene til bedre A skjerme skolevirksomhetefl som sA
direkte fAr følger for den gruppen som stort sett mA ha andre
til A tale sin sak, nemlig barna.
Vi tror ikke ph at all innsparing
kan kompensere med effektivisering, i hvert fall ikke uteri at
det fører til et dAriigere tilbud
for elevene.
En investering av ressurser ph

Klassekontaktene i 1B,
Ytre Enebakk skole
Kari Aarnas,
Ole-Kristian Thoresen

S1ei-flyH

Ytre Enebakk skole blir
hardest rammet av nedskjringene pa skolesektoren fra hesten av.
Seks IrerstiIIinger
forsvant innevrende
âr - til høsten forsvinner
ytterligere fire. Og det i
en tid der fler og fler
elever har behov for
ekstra støtte og voksenkontakt.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Rektor Jan G. Sethren fortviler,
men bar ikke noe vaig. —Det er
ikke penger A hente noen steder, sukker ban. Og dramatiske
nedskjringer stAr for døren
ved Ytre Enebakk skole. —Vi
bar mistet seks lrersti11inger
innevrende Ar, og til høsten
forsvinner fire til, mens elevtallet kun er sunket med 15 til 20.

Omorganiserer
Samarbeidstiden kereme bar
hatt til rAdighet et utradert, men
dette vii ikke hindre at 1rerne
fortsetter med samarbeidet.
—Skal man fA en skole tit A fungere mA det samarbeide til, og
vi vii fortsette med dette som
for, uten at lrerne fAr betalt, et
positivt trekk, mener Sthren.
Skolen er nA i ferd med a
omiegge spesialundervisningen,
som bar Økt drastisk. —Vi bar
planlagt et lese- og regnesenter
ved A benytte ekstratimer vi bar
fAtt tildelt til denne gruppen. Vi
samler clever fra flere kiasser
pA ett rom. Deretter blir de deit
inn i grupper. Med denne formen far vi muiighet til A ha fire
irere tiistede samtidig, og om
det blir frre en dag, kan de
andre tre støttende til. Vi vii fA
mer Ut av liver time pA denne
mAten, opplyser Sthren, som
er spent pa hvordan det hele vii
fungere.

Rekior Jan G. Sa?thren (innfe!r) ser med bekvinring pa fremfiden ved skolen (bildet). —Vi ser elever her i dug som forfaller av mangel pd
støtte. Neste skolecir blir del enda mindre tid, sukker han.

S

WI

Elever forfaller
—Vi bar rundt 60 clever her som
trenger spesiaiundervisning, og
bortimot 70 som bar behov for
voksenkontakt; iitt ekstra oppmerksomhet. Dette blir et stort
problem med de enorme nedskjringene som stAr for døren,
fortviier &etbren.
Han regner med at rundt 110120 clever bar behov for ekstra
stØtte pA en eiler annen mAte.
Og det pa en skole med tilsammen 320 elever!

—Eievene fungerer ikke som
de skal av mangel pA voksenkontakt, og vi ser clever som
forfaller av mangel pA stØtte.
Neste skoleAr blir det enda
mindre tid, sukker rektor.

—Det blir toft
Fra hØsten av blir det en kiasse
mindre ved Ytre Enebakk
skole. NAverende tredje kiassetrinn blir sammenslAtt fra tre tit
to kiasser. —Det blir 28 clever i
liver av de to kiassene fra høsen
av, og samtidig med sammen-

slAingen vii de fA nyc 1rere,
pluss seks timer ekstra og nyc
fag. Det vii bli en toff overgang, sier Smthren.
OgsA de fleste andre kiassene
ved skolen bli store.
Valgfag er femet, likeiedes
toirersystemet, og svømming
er nedkuttet tit et minimum,
selv om Staten bar kommet med
sterke anmodninger om økt
oppkering her.

Skolefritidsordning
Fra hØsten av blir det igangsatt

skoiefritidsordning ved skolen.
24 barn fra første tit tredje
kiasse er pâmeldt. —Det tror jeg
skal fungere bra. Vi fAr et
klasserom ledig sorn ska benyttes av elevene ved skolefritidsordningen, og spesialrom
kan brukes, opplyser rektor
Sethren.
Spennende og utfordrende
tider gar skolen i mote, det er
hevet over tvii. Mon tro hvor
mange av barna som faller av
iasset underveis

Lesernes mening:

Nedskj*eer*ing'i'Enebakkskolene. Skoleelever bosatt
pa Fjell i Enebakk
Nytter det a rope?
Lover kan forandres etter Økonomiske normers behov. Barn
prioriteres i valgkampen, for a
glemmes. Barn gir ingen økonomisk avkastning, men er
kasteballer i et poiitisk spill.
Foreldre, barn og lrere resignerer.
Dc stramme budsjettbetingelsene bar uante konsekvenser for
de voksende skoiebarn. Konkrete tall sier lite om de merkbare forandringer som kjennes
hos den enkeite som rammes.
Selv bar jeg to barn i Ytre
Enebakk skole. Den ene opplever at tre kiasser blir slatt
sammen til to, fordi det mangier en bet dcv for A behoide
kiassedeiingen. Kiassedelingstaliene forandres jo etter Økonomiske behov. Vi gruer oss til
de mange nyc situasjoner; ny
irer, mange, alfor mange i
kiassen, ny kiassesammensetfling, mindre tid for den en-

keites behov i et voksende konkurransesamfunn.
Det andre barnet, en
førsteklassing, opplevcr at froken mA slutte pA grunn av
nedskjaninger. Ingen ville i
utgangspunktet ha første kiasse
i fjor, men Mariann var
motivert - og vikar.
Skolen opplever A miste en
ressursperson; elevene sin opparbeidede trygghct. En førstekiasssing knytter seg til sin lrer, og nAr denne irer i tiilegg
skaper en trygghet, stabilitet og
skolegiede i en elevmasse med
mange utfordringer for en leder, blir det en stor sorg- og
savnoppievelse i et barns verden A miste henne.
Dc psykoiogiske virkninger
betyr ingen ting i forhoid til de
tørre tail, men er dette akseptabelt?
Som skolefysioterapeut bar
jeg forstAtt viktigheten av

kontinuitet de fØrste àr i skolen.
Det bar en boy prioritet A følge
opp i en basistid i livet. Det er
ekstra tungt som fagperson A
vite, og se langsiktigc konse
kvenser av nedskjeringer og
knappe ressurser.
Budsjettpostene forflyttes fra
skole- til heise- og sosialsektoren.
MA en flytte vestover tit
Brum for A tilfredsstilie sine
barns skolebehov? Skal
Enebakk bli en iavstatuskommune nAr det gjeider skole?
Det er sA mange dyktige og
flotte ressurspersoner i skolene
her ute. I aile fail sA langt. Vi
tAler ikke mer tap og frustrasjon, og nedprioriteringer av
skolen.
Heller hull i veiene cnn dype
arr i et barns sjel.

Hjertesukk fra en
frustrert foreidre Aggi Heen

Fjell ligger belt i utkanten av
kommunen. Beboerne der mA
gjennom Ski for A komme til
resten av komrnunen, og har
mer sosial konkt med Ski cnn
med Enebakk.
Skolebarn pA Fjell vil derfor
better gA pA Siggerud skole i
Ski cnn i Ytre Enebakk. Tidiigere bar dette vrt kurant, uksom Ski-clever kunne gA pA
skole i Enebakk nAr det passet
best.
Denne ordningen kunne gjerne ha fortsatt, hvis ikke Ski
kommune ensidig hadde sagt
opp avtalen om dette, uteri forutgAende drøftinger med nabokommunene. Ski forlanger nA
cirka 26.000 kroner i Aret for
o
liver dcv fra Enebakk som gar
pA skole i Ski.
Dc reeiie merutgifter som
disse elevene pAfører skolen
(uansett om de gAr i Ski elier
Enebakk) iigger neppe over en

tusenlapp per dcv; selv pA høyeste klassetrinn. Détte bar Enebakk sagt seg viiiige lii A betale. Ski kommune bar sagt
konsekvent nei til delte tiibudet, og er better ikke interessert i
A diskutere beløpets størreise.
Hvis Enebakk kommune pA
denne mAten skal subsidiere Ski
med 25.000 kroner per dcv, mA
pengene tas fra et allerede
trangt skolebudsjett - det betyr i
praksis A si opp en lrer i Enebakk-skolen. Noe siikt mener
skolestyret i Enebakk er totalt
uansvarlig i forhold tit resten av
elevene.
Det er derfor med bekiageise
at vi mA tilby vAre clever pA
Fjeildet nest beste alternativ,
som er videre skoiegang i Ytre
Enebakk.

Magne Berg
leder av skolestyret
i Enebakk
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Søndag er
det plankemarsj!
Still Opp søndag, sambygdinger, for da gr plankeniarsjen av stabelen for
10. gang!
Sjefsgeneral Odd Lillejordet lover bade nok
busser fra Rausjø, og
spennende overraskelser.
—Flere bar gâtt denne
marsjen alie disse Arene,
og det er kiart vi bar noe
pa lur, smiler Lillejordet
hemmeiighetsfullt.

atur og Ungdom:

I skal v re
vaktbi kkjer!

Se annonse

Klart
for ãrets
trekkspill festival

—Skal vi redde verden ma vi vite hva vi prater om,
sier miljovernjenta fra Ytre, Hilde Alfhei, leder av
Enebakk Natur og Ungdom. Laget er na pa full fart
oppover igjen etter a ha ligget nede det siste àret.
Forelopig er det I hovedsak skolering, skolering og
atter skolering det satses pa.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Enebakk Natur og Ungdom
mistet de mest aktive medlemmene sine for rundt et Ar siden,
noe som forte til stilistand.
Men siden jul bar det igjen vrt
full rulle, og mange n naturverniidsjeler ha kommet til.
—Det hat vrt et generasjonsskifte I laget; og i dag er de
fleste medlemmene ungdomsskoleelever. Rundt 40 stykker
er vi butt, og mange aktive,
forteller Hilde Alfhei (19)
fornøyd. Lederen som begynte
sin karriere i miljøorganisasjonen allerede som 16aring.

Skolering vikti
—Foreløpig bar vi ikke gjort s/t
mye av oss i nrmiijøet, for det
er først og fremst skolering som
hat stâtt Øverst; vi kan ikke redde verden uteri at vi vet hva vi
snakker om, smiler Hilde.
Mange av naturvernerne hat
nylig deltatt pa et seminar i
Skedsmo, og det er ikke smdtteri ungdommene bar gjennomgâtt der.
Bade avfallsproblematilcjcen,
da ogsá konkret i forhoid til
ROAF (Romerike avfallsforedling), EF og samferdsel er blitt
behørlig belyst og debattert.

Nei til EF
Dere bar yel satt av 24.
og 25. juli, for da er det
igjen duket for arets
trekkspiflfestjval Leif
Lillejordet i Frisk Luft
(bildet) og far Odd ønsker
velkommen til bljespell i
to hele dager i strekk.

Se annonse

Miljøverneren Hilde Aljhei i sitt rette miljø - naturen. —Vi skal
vtere vaktbikkjer! Torud-fyllinga er en av plassene vi skal fØlge
med argusøyne. De kan ikke stenge den uen a rense opp etter seg,
sier den engasjerte ungjentafra Ytre.

—Landsstyret sa nei dl EF Ut fra
miljømessige hensvn. Hele EF
er bygd Opp rundt økt vekst,
som vil skape større miljøproblemer enn vi hat i dag. De s/tkalte fire friheter vii fØre til Økt
tungtransport som igjen vii fore
til økt drivhuseffekt, mener
Hilde.
Som ogsâ forteller at organisasjonen ogsâ sier nei til EØS
med de samme begrunneiser.

Vaktbi kkjer
De driftige ungdommene bar

gjort litt mer enn A kurse i vAr.
De liar blAnt annet avgitt høringsuttalelse pA ROAR planer
fremover. —Vi er positive til tiltaket, men synes planen var
veldig lite konkret.
—RAkenproblematikken vedrørende utslipp hat vi sett en del
A og synes nok man mA jenke
seg litt. Skal kommunen pAlegge pAkobling av kloaklc mA
ogsA husstandene fA bruksendring, mener Hilde.
Og bAde VAg, kloakkrenseanlegget i Ytre, og bekken ved
Durud liar de i bakhodet.
Torud-fyllinga vi! de følge
med argusøyne. —De kan ikke
stenge fyllinga uten /t rense Opp
etter seg, understreker miljøverneren.
NA bar de tatt prover av
vannet i bekken som rennet Ut i
Mjr, ved vannskisenteret. Disse er sendt bort til analyse. —Vi
hat fAtt tilbakemelding om at
det ikke er kloakk i prøvene,
men det finnes noen andre merkelige stoffer der som det tar
litt tid A analysere, sâ svar pA
dem liar vi ikke fart enda, opplyser Hilde.
Joda, det er nok av arbeidsoppgaver A ta fatt pA for de unge miljøverneme. SA n/sr laget
kommer skikkelig igang vii nok
bygda fA merke deres eksistens.
De vil ikke sitte med hendene i
fanget A se pd, de vii "redde jotda" som Hilde uttrykker det.

Seminar i Ytre
Hilde forlater om ikke lenge
v/sr lille grend, for A gA pA
folkehøyskole i Bergen, men
lederemner er det nok av, s/s naturungdommen vil fortsette for
fulit.
—FØrstkommende heig skal vi
holde et seminar pA Ytre Enebakk skole, og er noen interessert i A delta her er det bate A ta
kontakt, inviterer den sjarnierende lederen av : Enebakk Natur
og Ungdom.

"Miljølynet" sJo ned I Y. Enebakk Pip, pip - her er vi.....

Hvem bar ikke hørt om MiljØlynet'! Prosjektavisen til fjerdekiassingene ved Ytre Enebakk
skole. Avisen er so!gt unna som
varmt hvetebrød, og elevene
visste nøyaktig hvem som skulle fá overskuddet av salget,
selvsagt Tangenelvas Venner!
I drøyt en uke hat de arbeidet
med temaet miljø. Og de bar
ikke sittet inne i et kjedeli
kiasserom og hørt en 1rer st
og messe, nei! En miljøavis ble resultatet. etter intens rinping, tr/tkking etter intervjuobjekter og selvskrevne spørsm/ti.

Laget avisen selv
Elevene bar selv vrt rundt og
spurt og grayd for a fA mest
mulig opplysninger om naturen
i Enebakk. Ordføreren er selvsagt butt intervjuet, og andre
med ham.
Masse opplysninger bar de
ogsâ kiart a oppspore om tanker
for fremtidens miljøvem i bygda. Resultat: MiljØlynet".
Bak det spennende prosjektet
star fire herere. —Bade media og
naturvem borer med til fjerdeMasses pensum, og hva var met
naturlig enn a kobie disse sammen, sier en av hereme, Anders
Heimdal.
Streif-Nytt slo av en prat med
noen av elevene. Martin Kan-

dola, Lise Heimdal og Margrethe Korsmo, alle fra Masse
4B synes prosjektet hadde vrt
kjempefint. øystein Kolbenstvedt og Andreas Framnes fra
kiasse 4A var skjønt enige.
—Vi bar vrt og intervjuet
folk pa en bedrift som heter
Hippopotamus som Jigger ved
Klemetsrud. De lager papir av
resirkulert papir, sier Oystein
og Andreas. Og gutta visste hva
de snakket om! —Resirkulert
betyr at det er papir som er butt
brukt for; det forurenser ikke.
—Vi hadde om skogbruk og vi
snakket med skogbrukssjef

Asmund Jahr.• Han bestenimer
hvor mye skog vi kan hogge,
og ban var kjempesniil og forkiarte grundig!, forteller Lise
og Margrethe. —Vi bar hert
masse, og det er fint A gjøre
ting selv, ikke bare sitte A høre.
"Miljølynet var ferdig trykt
til 17. mai, og avisen forsvant
som varmt hvetebrød.
—600 aviser hat vi laget, og
det vi tjener pA den skal gA til
Tangenelvas Venner. Vi hadde
flere forskjeliige forslag til
hvem vi skulle stØtte, sA hadde
vi avstemning, og Tangenelva
fikk flest stemmer.

Vesthybrua prydet avJjerdeklasseelevene ved Ytre Enebakkskole.

Det er ikke bare miljøavis fjerdeklassingene ved Ytre Enebakk
skole- har vert opptatt av den senere tid. OgsA et tyvetalls fuglekasser hat de snekret og hengt Opp i omrAdet langs Tangenelva.
I vinter ble kassene uthengt, selvsagt pA en miljøvennlig mAte ingen spiker i trme, nei. St/sltr/sd gjorde nytten.
Martin Kandola (Bildet t.v.), øystein Kolbenstvedt, Margrethe
Korsmo, Lise Heimdal og foran Andreas Framnes hat vrt og
sjekket om deter liv i kassene, med Streif-Nytt pA sbep. Ogjammen hørte vi ikke sm/s pip- pip, og s/s en liten tass som fløy
avg/srde.
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L rer alt innen praktisk gärdsdrift
Atte estlendere fra oya
Kihnu har vrt pa
besok hos flere bonder
I bygda for a lre om
moderne gàrdsbruk.
Fern er fremdeles her,
og to er gjester hos
Jens Jacobsen pa
Nordre Brevig gárd ved
Lyseren. —Jeg háper a
fa kjopt en rimelig
traktor som jeg kan ha
med meg hjem nâr jeg
reiser tilbake I slutten
av juni, sier Mikkel, selv
gârdbruker pa Kihnu.
ANNE-GRETE LOSS US
Ain Pajumoa (28) og Mikkel
Palu (30) fra øya Kihnu, ei lita
Øy utenfor Estland, smiler om
kapp der de sitter rundt lunchbordet til Jens Jacobsen pA
Nordre Brevig gird. A snakke
med dem er nesten hApløst, for
Streif-Nytts medarbeider kan
ikke det rette sprAket, men med
litt engelsk gAr det tAielig bra.

To griser og ei ku
Det var ikke rare jordbrukskunnskapene Ain og Mikkel
hadde da de kom til Enebakk
rett etter pAske. —De hadde
tenkt A kjøre pAjordet i pØsende
regnvr, smiler Jens Jacobsen.
Stort sett alt innen praktisk
gArdsbruk, melking, skogsarbeid og ell er alt som skjer pA en
moderne gird har de gjennomgAtt. A kunne melke med maskin har de ikke sA store behovet for a kunne foreløpig, hver
bonde har bare en til to kuer, og
da er det nok lettere A bruke
den manuelle metoden.
Bide Mikkel og Ain har gArder selv. —Jeg har to griser, to
kuer, fern sauer, 15 honer, og sA
har jeg 40 dekar jord akkurat
nA, forteller Am. Jordfordelingen er ikke foretatt enda sA
hvor stor jordlapp hver enkelt
blir tildelt vet de ikke enda.

Eget fly, mangler bensin
I underkant av 450 mennesker
bor pA den hue øya, som ikke
er stØrre enn 30 kilometer, og
cirka 200 girder er i drift pA fra
størrelsesorden 30 til 60 dekar.

{tlikkel (t. v.) og Ain stortrives pd garden til Jens .acobsen,' og mye
har de 1ert om moderne gârdsdrft allerede. I slutten av juni reiser
de ti/bake til Estland og øya Kihnu.

Den gamle doningen blirflittig brukt, b/ant annet til a frakte me/k ill meieriet. Arild Degrum (f.'i.),
Jens Jacobsen og Svein Breyer dikuterer iherdig hvor gammel den kan were, og hvilke deler som er
originale. I bakgrunnen kollektivbruket, som i dag star tomt, og meieriet pa Øya.
Sykkelen, noen morsomme,
gamle doninger, er flittig brukt,
et godt hjelpemiddel nâr man
skal pA meieriet med melk.
—Kollektivfjøset pA øya stir i
dag tomt, og det er ikke mer
cnn 15 Ar gammelt. Det er ingen som Ønsker samdrift nA,
fortehler Jacobsen, folk fra fastlandet kom og hentet ahle dyrene pA bruket uten at noen visste
om det. Hvor de havnet vet ingen av oybeboerne.
Egen flyplass kan de ogsa
skilte med, et gamnielt tomotors fly som rommer 12 personcr. Men ofte er det ikke A se i
lufta, for bensin er det shalt
med.

Tatt vàronna
Jens Jacobsen var en av flere
fra Enebakk som hesøkte be-

folkningen pA øya i pAsken, og
de overleverte 'en mengde innsamlet utstyr: —Vi tok vAronna,
og hadde instruksjon pA maskinene i to dager. 60-70 deltok
pA demonstrasjonen. Meningen
var at vi skuhle instruert i flere
dager, man turen over tok hele
fire daP er, noe som var en strek
i regninen. Alt de har behov
for til varonna har de fAtt, men
de trenger rnaskiner til A vende.
slA og rake gresset.

Sâkorn og "potitt' I jorda
Bide sAkorn og poteter er nA i
jorda, etter en del problemer
underveis. Men nA er alt i orden. —Det er kummerlige kAr
disse menneskene lever under,
men allikevel - dyra var godt
stelt, og maten var nydelig, forteller Jacobsen.

I slutten av juni reiser bide
han og resten av familien, til
Kihnu. —Vi skal sjekke at alt
gAr for seg slik det skal, og
samtidig tar vi det som en ferie,
alle utgifter dekker vi selv.

—Takk for alt toyet
Jacobsen overbringer ogsA en
stor takk fra befolkningen for
alt det fine tøyet de fikk her i
vinter. —Alt tyet og det øvrige
som ble innsamlet her hjemme
'ar san ut i Herredstyresalen.
Og her var det ingen griskhet
ute og gikk. Folk tok kun det de
trengte, og ikke et plagg mer.
Det var som A vre i Enebakk;
ungene fløy rundt med "Per og
Kari" pA brystet, smiler han.

Mi*nneri*k rusletur
i Borterskauen
Rusleturen med Enebakk Historielag ble en minnerik opplevelse for de rundt 70 som
hadde møtt fram.
Turen startet ved Sandhaugen innerst i Ekebergdalen, og
med pA turen var Ulf Oppegaard som kAserte om Dalens
historic.
,Holm Jøhsen var en dyktig
tekniker, og en mann med store vyer, men hans økonomiske
sans var tilsvarende dArhig.
Behovet for lys var enormt,
og han fikk laget lys Ut a'
brent tjre. Dessverre ble han
ikke rik av det, for Aret etter, i
1860, kom parafin fra USA,
og arbeidet til Jøhsen hadde
vrt forgjeves.
SA startet han fyrstikkfabrikken. Den vokste fort, og
syssehsatte 300 stykker. Den
var den nest stØrste i handet,

og det meste ble eksportert til
Kina og Japan. Holm Jøhsens
fyrstikker var blant annet reiseføhge pA Fridtjof Nansens
polferd.
FAbrikken brant ned tre ganger, og den siste gangen gikk
fabrikken konkurs. Kort tid etter startet han en cellulosefabrikk, og pantsatte gArden sin,
(Ekeberg gird).
Turen gikk fra Sandhaugen
,og opp til Oppegaards verksted i Børterskauen.
Han fortalte om vannet og
vassdragets betydning; man
skuhle tro at mye mer av gjenstandene fra den Itid fantes.
Forklaringen or grei: Oppegaards far smidde stort sett
om alt jern han kom over.
PA den tiden var man ogsA
redd for at skogen skuhle bli
nedhogd, parahell til i dag?

Og turen gikk videre.... fra
verkstedet til rastephassen ved
demningen. Oppover den
gamle tØmmerrenna bar det.
Pausen ga oss tid til A svelge
inntrykkene og samtidig fA i
oss hitt føde. Folk storkoste
seg, og dehte gladehig med
hverandre, bide kaffe og inntrykk.
Behovet for A finne tilbake
til vAre røtter og vAre forfedre
er ved dette bevist.
Et artig innslag pA turen var
en herreniahn ved navn Trond
Burud, som fortalte hitt om
forholdene i •Rausjø. Han har
ogsA utgitt et hefte han har
kalt: Opphevd og hØrt i Rausjø.
Slike turer er methisin! en
stor takk til Historielaget!

Egil Finholt

Oppover den gamle tØmmerrena i Børterskauen bar det. Her
,ned BjØrn Oppegaard i spissen.
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FOR HUS OG HAGE

TRONSLIEN
HAGESENTER AIS

•
•
•
•
•
•
•
•

Langhusveien - 1405 Langhus - TIf. 09/97 22 37

HAGESENTER - PLANTESKOLE

38,
KR. 38,

40 Itr JORD

a.s brodrene Midihaug

KR.

80 Itr TORy, gjødslet

TRAPPER
PORTER
REKKVERK
BALKONGER
STIGER
ELANSTIGER
FLAGGSTENGER
ROMNINGSTRAPPER

Tf. 06/81 51 22
Lerdalsgt. 12, Strenimen

STORT UTVALG I SOMMERBLOMSTER,
BUSKER OG STAUDER.
DISTRIKTETS STØRSTE UTVALG I
STEINPRODUKTER TIL HAVEN.

MATJORD
DEKKBARK
KOMPOST.BARK
TOPP KVALITET

APNINGSTIDER:
Mand.—f red..
9-19
Lord.
9-15
Send.
12-16

ra k

TRELAST

BAIIEL

BYGGEVARER

KVALITET FOR VANNING
OG GJODSLING

RIMELIG
IMP. TRELAST
Ring oss
og spør etter pris
TLF. 09/83 60 45
Apningstider:
Mand., tirsd.,
onsd., fred
7.00-17.00
7.00-18.00
Torsd
Lord
9.00-14.00

ALT I HAGE- OG PARKANLEGG

Knapstad er stedet'.

'.
. -. . .

HflRE5TPOF
BYGG Ws
1820 SPYDEBERG

'..--

VAN NI NGSMAS KIN ER
(ogsâ for gylle)
Pumper: vann
gyfe
Rør:
trykk, dreris
anlegg, HK
Det komplette anlegg
fra Stavanger Rorhandel.
Forhandler:
QAK maskiner
INDUSTRIVEIEN 2
1820 SPYDEBERG
TLF. (09) 83 88 80

Se bare her: -

Impregneit
ERRASSI
BORD

519
21 x95

Distriktets beste
spiker-tilbud?

SPIKER
25/65 gaIv.
28/75 galv.
34/95 galv.

4Lpk.
Pr.

PANG-Tll.BUD:

PANG-TILBUD:

JURT
990

Krogskog innv.

KLEDNING

FURU-

pr. Im.

utnthg, 19x 148

940

PANEL

prim.

annen utvendlg

JUSTERT
troIast hvtt

KLEDNING

15%

+20%

Et parli

VIktig! Husk!
Huset ma vaskes
tar beismu

Superprls BUTINOX
OLJEIOLJE

SOPPVASK

DEKKBEIS
nr. 1

55"0
VASKEMIDOEL

455,'
nr. 2

5500

555,.
pr. lOftr.akfarger

Husk vail gode utvalg i hageprodukter!

Inngangsdolvien
Balkongdoren
Kjellerdoren
Terrassedoren
Heve
skyvedoren

doren
fra

vinduet
Far (III ho:

BE OM TILBUD
TLFI 09/83 74 50
1820 SPYDEBERI
APENT:
Mand.—f red. 8-17
APENT: man. - fre.: 7.00 - 19.00. Lordag: 9.00 - 14.00

•. -
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SKAP ET MILJO MED SKIFER

SE.
PRISENEI.
10 I Dljebeis
10 I Oljedekkheis
10 I Oljemaling
3 I Treolje

385."
kr. 485.kr. 485.'

ALTA
OTTA
FAVANG
DOVRE
SKIFER

Vi folger opp fjorãrets suksess
og inviterer til:
AKTIVITESDAG LORD. 20. JUNI
Ta med barna, vi griller
polser og serverer drikke.
Spesielt hyggelige priser pa
ALLE VARER DENNE DAGEN.
VELKOMMEN!

MARMORFLISER - PEISPLATER - MARMOR VINDUSBRETT
STEINSENTERET

kr.

Tr
'i.i t'.

VI LEVERER:

8511M

A.S. KANDOLA

S-

MARMOR OG TERRAZZO SYSTEM

r1 rL

Kjeppestadveien 40, Ski
Ttf. 09/87 12 60 - Apent: 10-17 (10-14)

GAgata, 1000 Askim

EA. sporsmál vedr. aktivitetsdagen
Ring 09/92 48 78

09/88 13 11

.1

GODE TILBUD PA
HYTTEPUMPER OG
MINIKJOKKEN
Siesta hvit
rund hjerned U Sj

KR. 3490,GUSTAVSOERG-EVALET

TEMA BAD

- 25%

GODE TILBUD FRA
FRIEDRICH GRHE
sA Iangt beh. rekker

VI F0RER:

Kjekkenbatteri

KR. 710,-

FRIEDRICH GROHE

Z217a/
tema trading as

F11558fill
Disse tinner du
utstilt i váre
lokaler i ytre.
BRUK DIN LOKALE RORLEGGER

ERIK KISWAARD
Telefon: 09-92 46 39
Mobiltelefon: 094-27 522 1914 V. ENEBAKK

Servantbatteri
med senkbart
kjede

KR. 540,2000 aut.
term. dusjbatt;

KR. 780,-

SIiei-flyH
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Evalet
fryseboks

UTF*RE
Alt innen nybygg og

KUN

orn bygg my
• Kjøkken/bad/vmnduer
Pehhweimng og
prosjektering
Forskaling/betongI
uring

PA KJOKKEAKAF
(flere slag)

150 liter

1695,-

Philips hãndmikser
m/stativ/bol le

KUN
KR.

.

Trenger du nytt tak! GUNSTIGE PRISER
p omlegging av stein- og pappshingeltak!
TAKSTEIN
ferdig lagt inki. sløyfer og
Iekter
Pr. m2 fra kr
eks. mva.

Atlas/Elektra
kjo I/f rys

SHINGEL

240 ltr. kjøi, 60 ltr. frys

Pr
M2

fra kr
eks.
mva.

of

78,.

KUN

KR- 269O9-

Svein Magne

VestIi

ELI

TOMRERMESTER SPYDEBERG

Adresse: Fjellvn. 2
1820 Spydeberg
Telefon: (09) 83 74 90
Telefax: (09) 83 86 08
Mobil: (094) 15 434
°°

Alle vi'e varer kan selvsagt
finansieres med 0 kontant1

Henstad Plass 1, Askim

L

If. 09-88 17 13
— — — I

Opplev Or 600 kvm store utstilling av

KERAMISKE FLISER
I

Direkte import - gir lavere priser

Ostfolds største utstilling av keramiske fliser
Lokke prl.ser . 'ar
ajie
Du
Stol e pi

dStriktl Sier at
Jigs kv r1nle
fllse alitets
du

I Per

Forst og fremst i annen etasje prover vi a skape
miijøer for virkelig a vise hvor lekkert og
deiikat det blir med keramiske fliser.
Tenk fliser - ikke bare pa bad og kjokken,
men ogsá i stue, dagligrom, kontorer - ja,
kort sagt hvor om heist i huset.

Apent: Hverdager kI. 10-18.
Lordager kI. 9-13.

SALON!

f;tSEN

-t

IttIV

MYSEN
Mysen Trevare - Byggmiijo NS, Folkenborgveien, 1850 Mysen
Straks etter jernbaneovergangefl. TIf. 09/89 12 21 - 89 18 25

I
I
I
I
I
I
I
I
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T'Ilsynsvaktordn'inglen skaper problemer
Skolestyret har talt - lag og forefinger ma selv
stille med vakter ved leie av skolelokaler.
Idrettslagene I bygda fortviler - de har mâttet
ansette egne vakter, noe sam krever store
uttellinger i en ellers skrapet kasse.

Store ekstrautgifter
I tillegg til Driv og skolemuEnebakk IF
sikken har
mâttet gAOVA
til det skritt a
ansettetilsynsvakter, noe som
medfører store ekstrautgifter.
—I reglementet stk det at
utleien skal vre gratis, men
den embesiØse instruksen for
utleie kan skremme noen og
enhver. Og vi kan ikke trekke
stØrre veksler pA foreldrene'enn
vi allerede gjør, understreker
leder av Ytre Enebakk Skolemusikkorps, Trond 'Andersen.
Som mener at skal man fA et
tilfredsstillende tilbud der alle
parter Ian vre f9rnøyde, sit
mit det'fast ánsatte vakter til.
Ogsâ turngruppa i Enebakk
IF har mAttet ga til det skritt it
lønne vakter.

Fungerer qanske bra
—A ha tilsynsvakter pâfrivillig basis er helt umulig, mener leder av
Driv, Knut Thorvaldsen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

De senere àr har kommunen
lønnet tilsynsvaktene ved skolene, men denne ordningen ble
avviklet i flor. Innevrende
sko1e.r har det nye utleiereglementet, der det heter at "vakthold ved leie av skolelokaler
utføres av leieme" fungert som
en prøveordning. Na er reglementet butt permanent.

—Fungerer ikke
—Pa Ytre Enebakk skole fungerer ordningen overhodet ikke,
sâ vi har màttet gâ til det skritt

A ansette tilsynsvakter i samarbeid med Ytre Enebakk
Skolemusikkorps, opplyser leder av IL Driv, Knut Thorvaidsen. Dette blant annet med
bakgunn i at det er innstallert
alarmanlegg ved skolen. —A ha
tilsynsvakter pa frivillig basis
er helt umulig. Da vil snart 100
mennesker vite koden til
anleget.
—Vail primre ønske er a fa
gjenopprettet den kommunale
ordningen med fent1ig ansatte
tilsynsvakter. Sl&ndrt rñâ vi
fá godtgjort utgifter vi has fAtt
ved den nye ordningen, mener
Thorvaidsen.

VIDEO !

Det er ved Yre Enebakk skole
og ved Enebakk ungdomskole
den største utleien foregAr, o
ved disse skolene er det ogsa
installert alarmanlegg.
Noe
som skaper problemer blant
annet vedrørende utlAn av
nØkler. Rektor Kjell Sletteberg
ved Enebakk U synes allikevel
at den nye ordningen har fungert tilfredsstillende, selv om
enkelte ureglemessigheter har
forekommet. Dette gjelder ogsit
stort sett ved de andre skolene.

Onsker faste vakter
De aller fleste lag og foreninger
som leier skolelokaler Ønsker
A fit gjeninnført ördnitgen med
kommuñalt ansatte tilsynsvakter da flere sliter med it fa stilt
vakter, og rot med nøkler. Men
samtidig uttrykkes det forstitelse for kommunens dArlige
Økonomi; enkelte Ønsker ordningen gjeninnfØrt kun om midler kan tas fra andre budsjetter
enn skolens.
Under skolestyrets behand-

ling mente Aslaug Tidemann
(H) at forsiaget til nytt utleiereglemet skulle tilbakesendes
skoleetaten for omarbeidelse i
samarbeid med de stØrste brukerorganisasjonene, noe som
kun fikk hennes ene stemme.
Kaxi Heier (Sv) Ønsket a fA
med en klausul der det heter at
tidligere ordning med kommunalt ansatte tilsynsvakter
gjeninnfØres sa snart det er
økonomisk mulig. Men dette
forslaget ble ogsA nedstemt.
Saken blir endelig avgjort av
kommunestyret, sannsynligvis i
august.

utgifter vedrØrende lØnn til
tilsynsvakter, og de hat budsjettert innevfende skoleiter
med en utgift pit bortimot 23
000 boner.
—Denne saken er sit prinsipiell med hensyn til Enebakk
kommunes tilretteleggelse av
barne- og ungdomsarbeid utført
av frivillige organisasjoner, at
vi Ønsker A lage en politisk sak
ut av det. Dette opplyser leder
av korpset, Trond Andersen.
Men henvisning til partienes
programformuleringer under
fjorArets valgkamp, der alle lovet A satse pit barn og unges
oppvekstmiljø.

Avs lag

Avslag pao
sOknad
om tilbakem
betaling
I et skriv sendt kulturetaten krever IL Driv refusjon for de
lønnsutgifter laget has hatt etter
at den kommunale tilsynsvaktordningen ble avviklet. Dette
med henvisning til opplysninger de mener er gitt om Øremerkede midler til dekning av
lønnskostnader for A besørge
tilsynsvakter ved bruk av skolelokaler.
Den nette sum for innevrende skoleiter vii bli pit i overkant av 18 000 kroner.

Hvor Or valgløftene?
Ogsa Ytre Enebakk. Skolemusikkorps krever refusjon av

Kulturstyret har avslittt søknadene om refusjon av utgifter til
tilsynsvakter, men kultursjef
Per Sandvik vii prØve it fit til en
iøsning pA sikt.
—A innføre den kommmunale
tilsynsvaktordningen igjen ser
jeg som umulig i dagens trange
Økonomiske situasjon, men mulig vi kan fit satt av noen midler
pa sikt. Vi kan ikke ha denne
gjentakelsen neste hr, og det er
i alle fall viktig it søke om stønad i forkant, uttaler Sandvik.
Som tror at "ryktet" om
avsatte midler kan ha oppstittt
under innevrende Ars budsjettbehandling. Det ble nevnt i den
forbindelse A Ørernerke noen
midler til kompensasjon for
utlegg til vakter, men under den
endelige behandlingen ble midlene Øremerket andre tiltak.

Neste avis kommer
13. august
Husk annonsefristen en
uke pa forhánd!

PHILIPS VR 202

tilbudspris!

3690.

0 KONT. 250,- PR. MND.
Ask1m

916 triske

Jernbanegaten 10 TIt. 09/ 88 06 22

VELKOMMEN TIL NYINNREDET OG
STORRE LOKALER MED MASSE SKO!
f/i
.
10-17
APENT
cJL za

amzSI.Kc- I

Flatehysenteret, 1911 Flatehy
TIt. 09/92 83 74

FRED.
LORD.

10-18
09-14

Sftei-flyH
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Bondekvinner
I Grete Waltz lop

Enebakk Bondekvinnelag stilte
ogsá i àr opp i Grete WaitzlØpet.
Med leid buss for anledningen dro 20 velopplagte bondekvinner inn til Oslo. Tradisjonen tro holdt Norges Bondekvinnelag appeller, moteoppvisning av norske kJer og underhoidning i Spikersuppa.
Derfra gikk turen rett til Theatercafeen. Ingen kan stille i lop
ph torn mage.
Vi markerte oss som en lystig
gjeng, og fikk mange lykkeønsker til løpet. Vel oppe i Frognerparken var det felles oppvarming for de 30 000 deltakerne.

Et syn A se 60 000 armer i vret samtidig.
I Ar delte gruppa seg i to.
Noen var butt sprekere i løpet
av Aret og valgte A lope. Resten
sA sin begrensning og gikk med
energiske og raske skritt gjennom den 4,7 kilmeter lange løypa.
Medaije og saft vanket til
alle, for bussen fraktet oss trygt
tilbake til Enebakk,
Grete Waitz lop er butt en
tradisjon for Enebakk Bondekvinnelag, og aIle er velkommen til A delta.

Brita Sorby Eriksen

Interessert i plass?
Gi oss tilbakemelding

-Interessert I plass?
Gol oss tollbakemelding.
Gled dere, smâbarnsforeidre! Om alt gâr
etter planen vii en privat
barnehage stâ kiar til
inntak av barn allerede
neste host. —Et sporreskjema for a lodde
4nteressen star an net
sted i avisen, og det er
viktig for oss at folk
svarer pa det, eilers har
vi ingen ting a forholde
oss til vedrørende
storreise og antail barn,
oppfordrer Hilde
Røskaft, en av initiativtakerne bak barnehagen.
ANNE-GRETE LOSSIUS
Hilde Røskaft har selv ei lita
tullepA to og et halvt Ar, sA hun
har fatt merke pA kroppen den
store mangelen pA barnehageplasser i kommunen, spesielt
for aldersgruppen opp til tre Ar.
—Vi har ikke tid til A vente lenger, og nAr kommunen ikke har

midler til A fA gjort floe, mA vi
sette igang selv, understreker
hun.

30 smároiIiner
Hilde er bosatt i Nylende, der
barnehagen er planlagt bygd,
og det er seks familier i omrAdet som har gAtt sammen om
A starte den private barnehagen.
—Block Watne har tilbudt seg
A avsette tomt til barnehagen,
mot at de ogsA fAr bygge den.
De eier tomtearealer i omrAdet
som skulle vert benyttet til
boligbygging, men pA grunn av
det dArlige markedet er det lagt
pA is, sier Hilde,
Anita Sveum er en av de
andre smAbarnsforeldrene som
er med i prosjektet. —Bare pA
Nylende er det cirka 30 smAbarn, og det er barn nummer en
i de fleste familiene. Sannsynligvis Ønsker flere seg et barn
til, noe som tilsier et stort behov for barnehageplass bare
der. Og i VAglia vet vi svrt
mange fikk avslag pA sin søknad om barnehageplass,noe
som tilsier et stort behov, forteller Anita. Som opplyser at
barnehagen vil bli for barn fra
ett til syv Ar.

Send svar!
—Dette vil bli en andeisbarnehage, og nAr det gjelder foreldrebetaling vil vi finne den
billigste lØsningen. Vi vet at
folk ikke har rAd til A betale sA
alt for mye for vi er i den samme situasjonen selv, understreker Hilde Røskaft.
Block Watne har flere
forskjellige modeller for barnehagebygg, men for de kan avgjøre hvilken model] de skal
velge er de avhengig av tilbakemeldinger fra interesserte.
—Vi kan ikke risikere at plasser blir stAende tomme, og vi
kan heller ikke bygge for liten
barnehage. Derfor sA viktig
med tilbakemelding, sier Anita.
Kommunen er svrt positivt
innstilt til det private initiativet,
og vil utarbeide en ny reguleringsplan for omrAdet der
barnehagen er planlagt bygd.
—Driften av barnehagen vil
bli pA lik linje som i de kommunale, med det samme pedagogiske tilbudet. Om alt gAr
etter planen vil vita imot barn
allerede fra neste host, smiler
de to smAbarnsforeldrene.

Gied dere, smábarnsforeldre! Om alt gãr etter planen vii
en privat barnehage stâ kiar til inntak av barn allerede
neste host. Dette spørreskjemaet vii vi bruke for a
kartiegge behovet for barnehagepiasser i Ytre Enebakk.
Antaii svar vii vre avgjørende for hvor stor barnehage
vi skal bygge. Et iite antali tilbakemeidinger vii resultere
i en liten barnehage osv.

Vi oppfordrer derfor: Send spørreskjemaet til
adressen nedenfor, elier ring et av de oppgitte
telefon-numre.
Skjemaet returneres tii: Hilde Roskaft,
Siossàsv. 25, 1914 YTRE ENEBAKK.
Det er ogsâ anledning Iii a ringe en av oss:
Pa dagtid: Randy Nielsen, (09) 92 54 17,
pa ettermiddag/kveid: Lene Hagen, (09) 92 55 85,
Hilde Røskaft, (09) 92 54 52

Marte Moen (2 1/2) sammen med mamma hide RØskafl (t. v.) og Synne Nordhagen (3) ogsa i lag med
mamma Anita Sveum, vii nok storkose seg i en ny barnehage, sammen med mange andre barn. —Husk
a sende tilbakemeiding pa spØrreskjemaet, oppfordrer Hilde.

1. Hviike âpningstider vii passe deg/dere best?
Kryss av!
—06.45-17.15
—06.30- 17.00
- 07.00 - 17.00
- 07.30 - 17.00

Helselaget ga 10.000
til dagavdelingen

Andre forslag
2. Skriv ned det maksimaie beiop du/dere kan betaie
for en barnehageplass pr. mnd.
Kr.

pr. mnd.

3. Hvor mange barn vii du/dere soke am plass til i
denne barnehagen?
Antaii
4. Alder pa barnet/barna i dag?
Alder

40 (

V

;"
I

Stor glede var det pa
dagavdeiingen pa
Kopâs da Enebakk
Helselag overrakte en
sjekk pa 10.000 kroner.

ergometersykkel. NA har vi
kjøpe begge deler,
rAd til
smiler daglig leder ved avdelingen, Astrid K. RØd.

Gudrun Stang (bildet), o
resten av dagpasientene pa
KopAs smilte fomøyd over
den flotte gaven.
—Gaven setter vi virkelig
stor pris pA. Vi ønsket oss en
mobiltelefon for a kunne
kommunisere med sjAføren
pA bilen vAr, og vi trenger en

—En del av inntekten fra
Eldrelotteriet til Nasjonalfor_
eningens eldrerAd gar videre
til helselagene Øremerket
virksomhet for eldre. Vi fikk
i fir 7.000 kroner, og 3.000
har vi selv skaffet tilveie,
forteller leder av Helselaget
Eva Rustad.

C

a

Skaffet 3.000 selv

15

Sftei-flyH

Nytt bad = eller
pusse opp det gamle?

Neste avis
kommer
13. august

)7a
1r1%3PAMTM
KJOP
BRUKTBIL NA
KR. 5.000-25.000
81 Nissan Laurel
81 Toyota Corolla
78 Saab 99 GL
69 BMW 2800

Husk annonsefristen
en uke pa forhánd!

KR. 25.000-50.000
85 Fiat Regatta
85 Mitsubishi Lanser
84 Mazda 323 1.5
84 Mazda 626 Combi
84 Opel Kadett
84 Nissan Micra

r

KR. 50.000-100.000
88 Mazda E2000
88 Ford Orion
87 Mazda 929
87 Mazda 626 GTi
87 Mazda 626 GLX
87 Ford Sierra
87 Opel Kadett
86 BMW 518i, soltak

ONSKER
VELKOMMEN TIL

L YSERNFESTIVA LEN

OVER KR. 100.000
90 Chevrolet Starkraft
Minibuss
87 BMW 735i A
89 Mazda 626 GLX

24.-25. JUU -92
Program:
Fredag 24.
Kl. 20.00 Apning
v/kultursjef Per
Sandvik
Daris til kI. 24.00 til
forskjelige orkestre

Na kan du stikke innom Erik Kjelgaard fornøyd. Og her
Kjelgaard (bildet) pa Mølla i
skulle det vre noe for ethvert
Ytrc og Se baderomsmøbler Ut- behov og enhver smak.
stilt i butikken.
—Det er bare A stikke innom
—Vi begynte arbeidet med oss for en prat, inviterer ekteutstillingen
ved pâsketider,
og paret Kjelgaard, som har drevet
nA er den ferdig,
forteller Lone
firmaet i 20 fir.

Lordag 25.
Fra kI. 12.00
Hilsningstale
v/ordfo rer
KjeIl Overgârd
Underholdning,
dans m.m.
Fra kI. 13.00-14.00
Gratis grilling til
pensjonistene som er
spesielt invitert.
KI. 19.00-01.30
Dans til forskjeflige
orkestre.

—Vi setter gjerne opp
planlØsninger som passer ditt
behov, enten du skal pusse opp
det gamle badet eller ha et nytt.
Og hos Erik og Lohne skulle
du vere i de beste hender.

TORSOAG KL. 9-19
LORDAG KL. 10-14

EnqenEIila
NORDBYVN. 41 - SKI

TLF. 09/87 77 50

tfy
ARErS BIL 1992

SaIg av kafle, vat ler,
mineralvann, pølser mm.

L

J
Fra kr 128.9807

VEDUKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se var utstiHing
av sanitrutstyr kjkken
innredning og
baderomsmebler.

Bare Volkswagen kunne-'Jage.ny Golf
17 Srs erfaring og to tidligere utgaver ligger bak
den nye Golf. AlItid har vi
fulgt nøye med p5 hvordan Europas mest solgte
bilmodell har tilfredsstilt

sine eieres krav til form,
funksjon og fornøyelse.
Alle disse erfaringene
har vi !agt inn i den nye
Golf sam setter nye
standarder innen sikker-

het, miljø, kvalitet og
kjøreglede.
Nye Golf ma' oppleves.

Volkswagen Golf
- velges med hode 09 hjerte

Veil pris 1ev. importør Harald A. Moller AS. Frakt og 1ev. kost. kommer i tillegg.

FINANS1RING

K
VARME

A/s

LUS VV$ UOE.LGGEI

Strwisv. 100. S*rwimen
T1106/81 4597-81 4598

R. Hoveisrud a.s
Hvamstubben 8, 2013 Skjetten - TIf. 06/842030

S1ei/-flyH

16

Enebakk folkebibliotek

Neste avis
kommer
13. august

holder stengt fra
1.7. t.o.m. 28.7.92.
GOD SOMMER!

Old Cunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
MotiltIf. 094/34 527
DOGNVAKT

SELVPLIJKK DC SALG AV JORDBIER

Edith 09 [rUng
Rosenvinge

Ut juli. Ring pA forhnd.

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Motiltlf. 094/39 754
og tlf. 094114 867
DOGNVAKT

HOEL SKAVEGG CARD

Husk annonsefristen
en uke pa forhând'

DROSJER

Trogstadvn. 180, Askim

TLF. 09/88 15 54

love Hagen

FRONTRUTESKADE?

STORST
UTVALG

FREDAG 12. 09 LORDAG 13. JUNI
FINNER DU OSS PA FINA STASJONEN I YTRE

Spa4 Ia!

pa ruteskift

• Vi kommer til deg uten ekstra omkostninger og skifter
etler reparerer din frontrute
• Sliping av stripete ruter
• Skjring av Plexiglass
• Vi kan ogsé hente og bringe din bit ved ruteskift

GLASS-TECH-SYSTEM
TOM MURTNES TIf. 09-89 38 89

_

der service og kvatitet teller!

Best priser.

0 M Cpakketi lb ud:
Seabird, Skibsplast,
Sunbird, Ryds, KMWWith, GH, Pioner,
Cresent, Lohi, NorDan
6100, 27, Family,
Nidelv, Biam,
Evinrude, Johnson,
Yamaha, Yanmar diesel, alu-bater:
Princecraft, Sea
Nymph, bathengere.

Billige, brukte bâter...
Stort utvalg

Na har du rád til 6
bruke merkeverksted
selv om du har en eldre
bil. Vi gir deg tilbud p6
Sikkerhetsservice.
Tennp/ugger
Stifter
Tenning/kamvinke/
COog tomgangjusteres

Sikkerhetsbe/ter
Kjø/esystem
(fiysepunkt, n/va)

0/jeskift
Skifte ol/efilter
Girkasse differensial
Oljenivlll
Iekkasjekonfroll

BUSTER
Bat - vare - hest og bil
Gode tilbud
fra produsent
pa hengere
S. BUSTEROD TiIhenerfabrikk
1800 TROGSTAO
M. 09/02 0480 . 82 6531

Ca 50 bMer og 130
motorer pa lager.
/nnbytte - Finans
fre 0 kontant

CW
Meget
gode tilbud

——
—

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

Dagmamma ledig
I Kirkebygda fm midten av
aug.
Barnepleier, lang praksis fra
barnehage.
Har to barn setv pa 3 og 7
âr.
TIC 09-92 64 83 e. kt. 17.00.

Dekkontroll
(Trykk 09 mønsterdybde)

Serviceverksted, delelager,
bâtutstyr, btpleiemidler.
Hempel bunnstoff

fra kr 69r

Hverdager
Lerdag

S

kI. 10-19
kI. 10-14

Isakveien 19,
hjornet Fetuelen, sydenden,
2000 Ullestrom
T.05/81 00 73
1.. 0&80 36 10

mazoa
Kroner
125.000,
91 323 1,6i LX sedan
89/90 323 1,8i F Dh
144.000,
142.000,
90 626 2,0 GLX sedan
89 626 2,Oi LX sedan
122.900,
134.500,
89 626 2,0 LX kombi
88 626 2,0 GLX kombi aut. 94.900,
88 626 2,0 GLX kombi
102.900,
84 626 1,6 LX kombi
52.900,
48,900,
84 626 2,0 LX kombi
69.900,
87 626 2,0 GLX kombi
78.000
80 RX 7 meget pen

Batteri
n/va

CARAVAN
SENTERET
INDRE OSTFOLD
Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spelt.
Alt i glassarbeid
utf ores.
06/813990

RING06/81 4733
Lil!estrøm
Vindu & Glass A/S
vJKi noen
Kirkegt. 14, 2000 Lillestrom
Darer - vinduer - speil - alt i glass

SHS
Skandinavisk
helsesystem

I'

Tenkerdupàâ
kjøpe bruktvagn
er tiden inne
NA ER UTVALGET STORST
00 PRISENE LA VEST
Finansiering - Jnnbytte
MYSEN
CARAVAN'
A.S
RAMSTADKHYSSET v/E-18
1850 MYSEN - TLF. 09-89 20 45

Neste avis kommer
13. august
Husk annonsefristen en
uke pa forhànd!

*SUZUKI

) Eksosanlegg

Lys
Lyskastere

Kilereimer

Prevekjøring med
6 delkontroller

Bremsevskenivd,
Bremsebelegg foran og ba/c brems es/anger
09 rer
kontrollere tykke/se

Drivakse/mansjetter

Med Sikkerhetsservice far eldre Volkswagen
og Audi modeller en grundig 23 punkts
- service til en gunstig pris. Har du en sldre bil
og er usikker pa bilens tilstand, samt om den
er trafikksikker, er Sikkerhetsservice et godt
alternativ. Detaljer som er vesentlig for sikkerheten blir sjekket. I tillegg blir du en mer mitjøvennlig bilist og sparer bensin med en riktig
justert motor.
Sikkerhetsservice for Volkswagen Audi personbiler 87-modell
ogeldrekr

Fra kr
Veil. pris inkl. mva.

890
Importer: Harold A. Moller AS

R. Hove1sruld a.s
Hvamstubben 8, 2013 Skjetten -TIf. 06/84 20 30

ANDRE MERKER
89 Daihatsu Charade 1,3
89,000,
4W0
84 Dodge Omni 024 . .
57.900,
85 Ford Scorpio 2,Oi GL
99100-,
87 Ford Sierra 2,0 GL sed. 85.900,
76 Ford Granada, pen bil 13.000,
87 Nissan Bluebird 1,6
kombi
82.900,
84 Nissan Bluebird 1,8
CL, sedan
49.900,
88 Peugeot 405 GRi . . 114.900,
84 Peugeot 205 GL .
47.000,
88 Peugeot 205 XS,
mye utstyr .
79.900,
90 Subaru Legacy GL, sty. 159.000,
87 Toyota Camry XLi, aut. 105.000,
Toyota HiAce, kombi, 4x4 95.000,
114.100,
85 Volvo 740 GL
89.900,
88 VW Golf GL, luln . .
88 VW SE Passat 2,0 GL
85.900,
sad.
64.900,
85. VW Jetta 1,6 CL . . .

Autoi
r
Nitedalsgi. 2 - 2000 Lillestrom
TIf: 06-80 0777. Fax: 06-8123 23

Riktig kosthold.
økt blodsirkulasjon.
Oppstramming av mage og
tar med SI-IS muskelaktivator.
Nâr du skal slarike deg, er det
din kropp det dreier seg om,
irigen andres og intel
gjennornsn itt.
Tusenvis av kvinner og menn
har gjennomgátt SHS-kurs.

Ring og bestill en gratis
prøvetime.
Tif. 06/8197 60:
Man., ons., tors. kI. 11-19.

TIf. 06/9185 90:
Tirs., fre. kI. 16-20.

TS5OX
Norges tøffeste!
FOR 17.890.NA 14.990.Importer: Erling Sande A'S, Oslo
TIf. 02/68 3790

ASKIM FRITIDSSENTER A/S
HAGE - MC - MARINE
Ostovn. 214, 1800 ASKIM
APNINGSTIDER:

Feminin Heise-

Mand.—fred. 9-17
Torsd, 9-18. Lord. 10-14

og figursalong
Sttmsveien 40,2010 Srørnmen

TLF. 09/88 95 90

1?

Sftei-flyH

• KRYDDERBINDJNG • GIPS • PORSELENSMALING.

BRØNNBORING
Gjennomboring for vann og
aviop. Montering og
rehabilitering av
vannforsynlngsanlegg.

LANGBRATEN

S
P
0
N
E
S
K
E
R

BR0NNBORING. PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

K
U
R
V
E
R

T

NYHET!

Panduros nye glassmaling.
Kom innom og se fiotte eksem pier.
I HOBBY 06 GAVEARTIKLER
VI HAR IDEENE 06 MATERIALENE.

STORT UTVALC

Idé -q3oden

Man.-fre. 10.00-17.0()
Tors.10.00-18.00
Lør.
10.00-14.00

HOBBY & GAVER
LysLun, Spydberg

TLF 09-83 89 59

OLJEMAUNC • URVERK • BAND • SEPEPYNTJNG•

GARDINER
IGLADE
FARGER
MESSING
GAVER FOR
STORE OG SMA
STORT UTVALG
Stikk innoin
og se se!i'!

I N T F', ROPT I K
Kjølberg Optiske AS

T
T
E
S
K
A
P

AdvokatWON
Advokat

S

T
R
0
L
L
D
E

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. Tif. 09-87 55 85

NYTT PA OYERINI.
FERSKT BROD HVER SØNDAG!
UTLEIE AV NINTENDOSPILL.

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

• Kjølberg

OYERN BENSIN & SERVICE
1911 Ftateby - TIf. 09/92 81 32
APNINGSTIDER:
Hverdager kI. 6.30-22.00
Lordager/søndager kI. 9.00-21.00

I

INTERLENSA,N
Lillestrom Kontaktlinseinstitutt as

BJØRG'S
BUTIKK

Offentlig godkjent optiker Geir Kjolberg
Brøtergaten 2, 2. etg. - 2000 Lillestrom
TIC: 06-81 43 91 - Fax: 06-81 03 79

v/Polt, BrGtert. 1, Ullsstrørn
111. 06/81 8117

INTENSIVKURS
starter onsdag 17. juni kI. 16.30

RING EVA
PA TLF. 06-81 42 92
LILLESTROM

S NTE/? p )h.
NG
NA 0
YTREENEBAKK --Konditori - Te - VVS - Rørlegger - Frisor
- Sol - Stoffer - Gayer - Blomster - Hobby Jernvarer - Smykker - Restaurant - Pizzeria
- Matsenter - Post - Bank - KIr - Sko Tobakk - Blader - Boker - Leker.

TO SYKLER STJALET I VAGLIA
natt til 4. juni. En DBS lilla pikesykkel m/5 gir og en
DBS big herresykkel m/18 gir.
Dusor.
TIf. 09-92 46 39

KUNNGJORINGER
TIL LEIE

LIFT TIL LEIE
Sta
il trygt og godt

(festival pi asse n)
Frisk Luft arr. utefest lordag

- ogsao i hoyden.
TIf. 09-92 62 07

SOKKELLELLIGHET FLATEBY
tilieie. Sarnboere, heist ikkerokere. Varmekabler i stue og
Henv. tlf. 09-92 80 71
bad. Egen inng. og innkjørsel.

TIL SALGS

ASKIM
FRITIDSSENTER AIS
Osioveleri 214,1800 Askim.
TLF: 09 - 88 95 90.

St. Hansfest p Sloratun

HUS IVGLIA TIL SALGS
112 m2 enebolig, oppf. 1970, 3 soy., stue, kjøkken,
bad/wc, vindfang, entré. Stor terrasse m/utsikt over Végvann. 800 m2 selveiertomt. Salgstakst kr. 750.000.-. Prisant. 650.000.- eller gi bud.
Hverdag e. ki. 18:
IlL 09/9249 32

lørdag 2Z fun! W. 18.00.

Grilimat, katie etc. fs kjøpt.
Musikk v/Frisk Luft.
Inngang kr. 50 Ta med campingstol.
VrforbehoId.

IV

ENEBAKK KOMMUNE
Leie av skolelokaler 1992/93

Utleie av lokaler ved skolene i Enebakk skjer etter nrmere fastsatte
regler. Opplysninger om muligheter og betingelser ved fàes ved henvendelse til rektor ved den enkelte skole.
Nytt utlelereglernent for skolelokaler er vedtatt av skolestyre og oversendt form annskap/kommunestyre til godkjenning.
Søknad om Ieie sendes den aktuelle skole innen 20/6-92.
Skolesjefen

SfteiI-flyH

78

Krlsesenteret
I Folio

KU NNGJORINGER
Trekningsliste Sykkellotteri
- trekning 17. mai
Ytre Enebakk Skolemusikkorps

TLF. 09/94 1770

Bok F loddnr. 247
o 403
Bok Q
>> 340
Bok B
Bok K
> 29
o 362
Bok A
PNSEMEN1GHETEN
YTRE ENEBAKK

Fred, 12.6. Ki. 19.30,
ungdomssamling hos Sol
og Roar Eriksen.
LØrd. 13.6. KI. 20.00,
Gospelkonsert i Mjer med
Enebakk Gospelkor,
dramagruppe fra Bterum.
SØnd. 14.6. Ki. 11.00,
Thor Einar Horn. Offer til
evangelisering i Polen.
SØnd. 21.6. Ki. 11.00 Thor
Einar Horn, misjonsoffer.
SØnd. 28.6. KI. 19.00,
sang og vitnesbyrd.
Sønd. 5.7. K!. 16.00,
andakt pa sykehjernmet.
SØnd. 2.8. K!. 19.00,
Thor Einar Horn.
Velkommen til Betel

Synthesizere
Keyboard
1111
Pianoer
Orgier
Trekksp
ill
t3itarer
L
Munnspill
Munnharper
Blàseinstrumenter etc., etc.

Sykkel
- Britt Olsen
Danmarkstur- Ida G. Nygãrd
Dartspill
- Ole Petter Berg
Badminton - Ekenes
Fotball
- Fredrik Paulsberg

VI TAKKER ALLE SOM STOTTET OSS VED LODDSALGET.
Ved 17. mai-arrangementet pa Ytre Enebakk Skole ble det funnet
et barnearmbând, en del av bunadsolje, en bilnokkel.
Henv. Trond Andersen, hf. 09-92 4951

KIRKEBYGDEN/
YTRE ENEBAKK
( VANNVERK A/L
Vanningsforbudet med slanger og spredere
innskjerpes.
Forbudet gjelder ALL bruk av slange 09 spreder i
tørkeperioden.
Slange kan gjerne brukes til a transportere vann frem
til vanrtingsstedet, men all vanning ute ma forega for
hand.
Arne Svarthol

ENEBAKK KOMMUNE

Romerike Av falls forretning (ROAF)

PAPIRINNSAMLING I KOMMUNENE
ENEBAKK, FET, GJERDRUM, NHTEDAL,
R12ELINGEN 06 SORUM
I tillegg til den papirinnsamling som allerede er etablert i Lorenskog og Skedsmo kommuner setter ROAF i disse dager igang papirinnsamling i ovennevnte kommuner.
Informasjoner om hvordan innsamlingen skjer, og nàr papiret
blir hentet framgár av de lopesedler som deles ut til alle husstander.
Nrmere opplysninger kan gis av følgende transporterer:
GS Containerutleie,
For RIingen kommune
tif. 06-83 70 19
Leievognsentralen, v/Fjeld
For Gjerdrum kommune
tlf. 06-86 2110
For Enebakk, Fet,
Transportsentralen, Oslo
Nittedal kommuner
tlf. 02-30 09 25
Serum renovasjon,
For Serum kommune
tlf. 06-82 45 77
Henvendelse vedrørende eventuelt uavhentet papir rettes ogsà til
transportørene.

Masse rekvisital
Sender over hele landet.

Snobrøyting i Enebakk
Enebakk kommune, etaten for teknikk og milje, ensker anbud
snøbrayting for kommende 3 sesonger.

pa

Felgende skal brøytes:
Kommunale veger, gang-Isykkelveger, skoleplasser og offentlige
plasser.
Interesserte anbydere kan henvende seg til Enebakk kommune, driftsavdelingen, for utlevering av anbudspapirer fra torsdag 4. juni.
Anbudsfrist er satt til 1. juli d.à.
Enebakk kommune, etaten for teknikk og milje.
Sverre Netting
Torgils Opedal
driftssjef
teknisk sjef

ENEBAKK
BONDEKVINNELAG
har <<grøtmøte>> pa Bøndernes Hus
LORDAG 20. JUNI K.L. 16.00.
Besøk av vennskapslaget fra Gansdalen.

AsENVN. 2.1400 Sk/ - TIl. 09/874495

NEBAKK KOMMUNE

Apne møter i formannskapet/
hovedutvalgene
BEGRAVELSESBYRA

Swum
Beg ravelsesbyrà

)4

Torggt. 2 2000 Lillestrøm

Sted
Dato KI.
15.06. 19,00 Forman nskapssalen
Fo rman nskapet
Adrninistrasjonsutvalget
17.06. 19.00 Forman nskapssale n
Styret for tekn1 kk og miljø 18.06. 19.00 Kantina H.huset
18.06. 19.00 GmI. herredst.sal
Kulturstyret
Styret for teknikk og miljø 25.06. 19.00 Kantina, H.huset
27.07. 19.00 Forman nskapssal en
Forrnannskapet
29.06. 19.00 Fbrmannskapssalen
Formannskapet

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortd:
02/974465-06/841774
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

V Ønsker a
btdra flI en verdig
gra vfe rd

Ski
Beraclscsb'r
0
OW000ENa8.0 1119/

Nordbyvn. 27, Ski

TIf.

(09) 87 30 60
Follodistriktets
byrâ gjerrnom
65 âr

ri•l'ELLI'ON JIELE
DOGNET.

Kuvertpris kr. 75,-.
g
Bindende pámelding innen 15. juni pa tif. 09-92 60 15 o,e.
kI.
19.00.
09-92 71 15

SOMMER PA
BYGDETUNET
20.-21. juni W. 12.00-17.00:
Karveskurd v/Gro Hoff Stenerud
Knivsmiing og utstilling av kniver
Lafting v/Nils Wiik
tur m/hest og vogn for de minste.
Vi byr
Saig av kaffe, vafler og mineralvann.

pa

1. og 2. august kI. 12.00-17.00:
Spinning og billedvev v/Eva Mjenli
Flatbrodbaking v/Mina Fossum
Toying v/Else Vardeberg
Tegerarbeid v/Olaug Breier
Utstilling av gamle duker, forklr og drakter
Saig av kaffe.

Smiing
Sko hest, hovslager
Lafting v/Nils Wiik
Pleying m/hest
Oppsetting av skigard v/Odd Guslund
Tur m/hest og vogn for de minste
Opplesing av lokalt stoff:
Brukshistorier: Den 12. i stua. Av Ragnhild Jelsen.
Forevrig vanlig omvisning hver sendag 28. juni til og med 16. august mellom ki. 12.00 og 15.00.
enkelte av disse søndagene vil det ogsä bli demonstrasjon av
gamle hândverksteknikker/el.
Andre aktiviter..
Med forbehold om programendring.
Kulturetaten i samarbeid med Enebakk Bondekvinnelag og Enebakk Historielag.

Pa

DUN" ()SS

GjertrudWibe Ostby kâserer om mattradisjoner, og Gry
Ado!fsen spiller floyte.

PLANKEM4RSJEN '92
* 10-ârs jubileum *
* Vi minner om Plankemarsjen 14.6.92.
Start fra Herredshuset i Enebakk fra
09.00-12.00.
* Om detaijer viser vi til tidligere program I
Streif-Nytt.
* Ta med hele familien og kom.
HUSK: Trim er sunt -

âret rundt!
Arr.
Ytre Enebakk Arbeiderlag
opplysninger tlf. 09-92 44 05

19
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Er)bcxkk c)cJR&SAMUNDSEN
RØRLEGGERBEDRIFT A/S

BLIKKENSLAGER
NAG EL
Etterisolering Fasadekledning
Kobberhetter
Alt innen blikkenslagerarbeid
TILE (09) 92 55 80 92 22 34
Gran, Y. Enebakk
-

Aut. rørlegger
-

-

n
ov

Bassengveien 3, 2006 Lovenstad
Flatebysenteret, 1911 Flateby
HOYTRYKKSSPYLING GRAVING
TV-INSPEKSJON
hf. (06) 83 30 20 -(09) 92 92 81
Priv. (09) 92 92 27

ALT I TEPPER

ANDRESEN & SONNER A.S

OG GULVBELEGG

utforer alt I rorleggerarbeid.
TIC pr. 09-92 43 54 92 48 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747 030/16 735

Elektrorep. Egil H. Jorgensen ENEBAKK VANN OG VARME
Flatebysenteret, tlf. (09) 92 92 81

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
-

-

Parabolantenner

-

Nokkelfiling

Telefon og alarmanlegg
Rep. av hushoidnings- og kjele-

1912 .Enebakk

Nokkelfiling.

-

tlf. 09-92 63 00

EILAG eHpert

1400 Ski

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

1914 Ytre Enebakk

-

tlf. 09-92 46 39

Mobil 094/27 522

SRR, registrert

I 1 Per-Erik østlie a.s

regnskapsforer

Hovel Heiaas

09)924340

Regnskapskontor

.din lokale byggmester

tlf. 09-87 37 10
DAME- OG
Man-fre. 09.00-17.00.
HERREFRISØR
Tors. 10.00-19.00
SOL- PARFYMERI Lor. 09.00-14.00

Om nodvendig moter vi til kjoretimer
i Enebakk.

Vqsenteret
Ytre Enebakk- TIf. 09-92 54 13

-

-

Erling

Kjopdinnyeef/erbru/ctebj/hososs.

ebakk

1914 Ytre Enebakk

gnskapskontor

TIf. 09-92 90 80 92 44 88
Mobiltlf. 030-15 750
Nybygg, tilbygg og rehabilitering

Service og rep. av MC, moped,
bâtmotorer og bil
SaIg av MC- og mopedutstyr

markiser'04*

Bygn.ing./takstmann
Medi. I NITOTAKST

r?s

2834 HLINNOALEN
TIl.061-74100-TelefoxO6l-80840

Alt I markiser og fasadepersienner
WILLY STRE

GlaSS

(?
4j

ENEBAKK VA.KT

OG SERVICE

TLF. 09-92 71 72 030-22 300
Postboks 70, 1912 ENEBAKK
-

Alt iglassarbeid

Svein Thorsen

Vakthold alarmmottak,
alarmer
andre servicetjenester
-

FjeIlvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
Tit. 09-92 46 13 - Mobil: 030/30 339
Ogs kveldstid

-

Orring Byggsenter Y

-

Grngve.

34.1914 Ytre ErebekK Teet

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

Alt I innramming
saig av innrammede kunstrykk
1911 Flateby
TIf. (09) 92 86 10

Eneba

SKOMAKER'N I SKI
Asenvn. 2, 1400 Ski
TIf. 09-875377

SKOMAKER'N
I LILLESTROM

RN
TENSEN,10
,0R, d
SKOAEPARASJON 017 LSRHANDEL

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

Vyrefi1ii

KVIKKRENS

TI). 09/92 79 11

Kirkebygden, 1912Enebakk
v/strømsborgog Enersen)
.

4adwfik

Tlf.tid: kI. 8-10
Timebestlling
ARUt) h el p hole dagen

Vi renserdet meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

Vi uff.øro!bio.
HD-Iotografering//D-merking

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

3/
an

(& 1auiepI1A/o-(uzf
Dalefjerdingen, 1912 Enebakk
TIf. (09) 92 70 33 - KI. 08.00-21.00
Vi mottar hunder og katter i pensjon.

Oft. Godkjent

Blams
!Fjf
n~=jbr enhier s~k

Ekornveien 35, 1914 Enebakk
Ring 09/92 43 37

-

s.

OYGGEVARKR — INTERIOR — TRELAST

Fá alt pa ett sted
• TRELAST
• VERKTOY
• JERNVARER

•
•
•

BYGGEVAHER
MALING/BEIS
INTERIORPRODUKTER

L

=

III. 02/62 20 20 Slimevn. 4, Bjørndal, 1277 Oslo

(09) 92 45 82

Skoene reparerer
du hos

4

Flateby. TIf. 09-92 82 48

V

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLOFARAGO

WN160 440

PrIvab 061976051. Mobil: 839'38400
P.aokao 096178 890.
Kontor Oslo: 0565

Enebakk

nebakk
Vannteknikk

TIf. 09-92 94 30

Godkjent regnskapskontor

BJORN P. HANS EN

Medi. MNTF

Flateby

-

TIf. 09-92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Flatebysenteret, Flateby
Tif. kI. 08.00-15.00 09-92 87 39
TIf. utenom kontorticl 09-92 80 31
Onsdag stengt.
Kvelder, etteravtale.

ENEBAKK
MOTORSERVICE

UTSIGTS RAMME VERKS TED

Jorn Sulerud

TANNLEGE

Stein Darre-Hanssen

TIC 09-88 16 15

1912 Enebakk—tlf. 09/92 64 33

Bygg- og tommermester

Audi,

INDRE DSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Arsdrenringsdrivende

111

Rod A/S

1800 Askim

-

iewi.iia

-

Kiasse A Kasse B
Teorikurs Kjoretimer

Graving og høytrykkspyling

—

BYGG- OG TOMMERMESIR

I9I4 YTRE ENEBAKK -TII

Ski Trafikkskole

Erik Kjelgaard

Vi utferer alt I el.anlegg

apparater.

Mobil 030-04 997

hf. 09-92 46 30

Stromsborg &
Enersen A/S
e
'
D

TIf. 06/81 42 92

DURUD GARD
1914 YTRE ENEBAKK
DØGNVAKT

RADIO TV VIDEO

Hverdager: 15.00-20.00
Lørdager: 12.00-15.00
TIC 09-92 56 00

-

-

-

SOLSTUDIO'N
Bekke1aget

___

Opp/ring pa bil
Teorikurs Fase II

-

Aut. rørleggerfirma

TIf. 09-92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

I&

-

TEPPE - ENGROS A/S

mE9I1

e.

Pers Katthult like kosellog som Emmils
m

Katthult - for de fleste
enebakkinger er dette
et kjent navn med to
betydninger: Der Emil
bor - og Pers Gatekjøkken I Ytre. Jeg
møter opp en formiddag
for a se nrmere pa
Enebakks Katthult, og
slâ av en prat med
innehaver Per
Stenberg.
EYVIND JENTOFT

Jeg kommer midt opp i blomstersalget. —Her ser del Ut til ti
vare nok 1 hengefingrene i?
—Ja, her er det handtering fra
tidlig morran til seine kvelden.
PA morran i dag starta jeg .halv
fire med A hente blomster i
b'en; ma vre tidlig ute for A
fa tak i det beste til kundene.
Det er hØysesong for blomster
nA, og det er stadig folk innom
for A fA seg noe nytt til hagen,
forteller Per Stenberg. PA folkemunne kun Per.
Som i hovedsak driver gatekjøkken med kafd, kiosk, videoutleie og biljard.

Katthult
—Navnet Katthult stammer fra
fØr vi overtok. Stedet her var
tidligere eid av M. Jensen, og
safølger ungdom fra 16 til 18, sier
da krydde det av katter over alt. Ungdom Icier mest actionfilmer hos Per pa Katthult. —De som leierflestfilmer erfra 18 til 25 dr, og en god film til Glenn Robert Dahi.
Katthult
er
ofte
hele
familien
i
sving.
Her
er
det
unge
Malin
Stenberg
som
tilbyr
pa
Per.
Bak
disken
Han hadde en liten kiosk, og i
hyllene der var det en lett blan- (Foto: Eyvindfentoft)
—Pâvirkes ungdom?
ding av melkesjokolade og kat—Ellers har jeg ganske mange filmer fra seiskapet og jeg fI- —Actionfilmer inneholder traditer. Det gikk ikke lang tid for Video
navnet Katthult var etablert. Den trivelige gatekjøkkenman- norske filmer og serier. Action- ger stort sett deres anbefalinger. sjonelt mye void. Tror du ung—Hvem leier hva? —De som dom biirpdvirket av det de ser?
Opphavet var visstnok Ivar nen kan ogsA friste med under- filmer leies inest, og det er vel
Aaslie, smiler Per.
hoidning til mAltidet: —Jeg har i fØrst og fremst disse jeg tjener leier flest filmer er i alders- —Det er vanskelig A gi noe kiart
overkant av to tusen filmer i penger pA. De subsidierer mye gruppen 18 til 25 Ar, dernest svar pA dette. Noen vii ire av
følger ungdom fra 16 til 18 Ar det de ser og kanskje prØve A ta
hyllene. Fra filmene pAr pA kino av det andre utvalget jeg har.
Samlingssted
og som tredje gruppe kommer etter, mens langt de fleste ser
—Det er mye ungdom innom her til jeg har de inne, gar det cirka
voksne. Voksne leier jo ogsA pA dette som ren underholdi løpet av dagen, og srIig pA seks mAneder. Dette gjelder —Hvem leier NO
fling. Den Økte volden vi ser i
naturligvis
filmer for barn.
—Ser
du
mange
av
filmene
for
ikke
alle
filmene;
noen
blir
lakvelden er det ofte fuilt hus. Da
samfunnet tror jeg fØrst og
PA
utleietoppen
i
ungdoms—Ikke
sA
gAr spilleautomatene i et strekk, get for videomarkedet og gAr du Icier dem Ut?
mange som jeg gjeme ville, gruppa ligger action. Disse fil- fremst kommer fra ungdomog det er kø pA biljarden, sier ikke pA kino i det hele tatt.
Den største pruppe filmer er noen ganger far jeg tilsendt ko- mene blir foretrukket av We mens generelle oppvekstvilkAr.
Per, som har bare godt A si om
gutter og jenter. Jentene leier Det er kanskje slik at de som er
ungdommen i Enebakk. —Det er actionfilmer, sa fØlger barnefil- pier pA forhAnd som jeg ser.
Vanligvis fAr jeg tilbud om ogsA filmer med mykere inn- pA leting etter faste holdepunkmer og komedier.
sjelden det er noe tull.
hold; kjrlighetsfi1mer er in. ter, noen A se opp til, har dArligDe voksne fordeler seg pA ulike ere selvbilde og lettere kan 'ta
etter" volden pA videofilmer.
filmtyper.

-L-e-%kjzkken &

Sibylla QUICK & QUALITY BAR Sibylla

Katthult 9 1914 Ytre Enebakk

—Del er
sjeiden noe
tuli med
ungdommen,
sier Per
Stenberg pa
Katthult. Og
han vet nok
hva han
snakker om
for der er
detfuilt hus
hverkveld.
(Foto:
Eyvind
Jent oft)

