Svarthol Brensel

I

PARKIN - FYmNCSOLJE.
SMØREOLJER
DIESH.

byga'a!

tJ1 i1ittt7.

Norilo olje
Svoveltathg
MU jvennIig

Argang

Best.tlf. .924047

OstkanttiIstander ved US
--Noe er gjort, men pa langt nr nok.
Slik karakteriserer rektor Harald Nyen situasjonen ved Enebakk Ungdomsskole i
dag. Rektor viste Vignetts medarbeider
skolen, og det var delvis et trist syn vi
møtte. Innslag av rate, hull i gulvene i
noen av kiasserommene, trekkfulle vinduer, veggtapet som forfaller og dører som
ikke fungerer, var noe av de vi observerte. Svert lite er skjedd siden Vignett tok
opp saken i april i fjor.
Halvor Lande Thou
-- Vi er kiar over at
Enebakk kommune har en
stram Økonomi. Det hviler
etstort ansvar pA de som
prioriterer midlene. Vi i
Enebakk Ungdomsskole
reagerer pA at ordføreren
vii priorilere Herredshuset.
Det kan tyde pA at ordføreren har mangiende
oversikt over situasjonen.
Vi er ogsA oppmerksomme
pA sparemulighetene EN0K gir, men man kan
ikke spare uten at man
har gjort en rehbilitering
først. Rehabiliteringen av
taket ved svømmehallen
har gilt positive signaler
hva gjelder fyrings-.
kostnadene . Det er dyrt A
vtere fattig, mener rektor
Nyen

Uheldig losing
Arsaken til at forfaliet
er butt sA omfattende ved
Enebakk Ungdomsskole er
flere. En grunn kan ifølge
Nyen vre et uheldig
vaig av Iotailøsning for
skolen. Men del som er
verst, nemiig sponpiatene
i gulvene, er en konstruksjonsglipp. Det er ogsA
uforsvarlig at takene
lekker og at vinduene er
utette. --NA mA noe gjøres for A rehabiltere
Enebakk Ungdomsskole,
sier rektor Nyen.
Seiv om Enebakk
Ungdomsskoie ser bra Ut
utenfra, er det nesten en
annen "verden" vi møter
innrenfor. I alt er del
240 e1e''er og 26 lrere
ved skolen, som mA finne
seg i denne situasjonen. I
dag er skolen sprengt hva

Lokalavisa0'
søker

tie,

annonsekonsulent (vi ka r)
Har du ostci pá-viljeN, er du glad i a snakke med
folk? Hardu bil?
- Da er du den rette.
Erfanng fra avis ikke nedvendig. Full oppiring
vii bli gift.
Tiltredelse snarest.
Nrmere opplysninger am stillingen kan fâs ved
henvendelse til Ella eller Solveig pa tlf. 92 65 50.

Rektor Harald Nyen ved Enebakk Ungdoinsskole viser hvor ille det er pa' skolen.
elevtallet angAr. Det siste
er at ungdomssskolen har
fAtt en liten kiasse .fremmedsprAklige elever.
Elevenes. holdninger
Hell siden ungdomsskolen ble bygget for cirka 25
Ar siden er det ikke butt
utført en total rehabiltering
av skolen. Riktignok har
kommunen for 1 1/2 är

Forts. siste side

KONTAKTLI SER?
Timebestilling:
(09)870524
Ski

ILAI

Optiske

Prncesshuset,
1400 Ski
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Janka Myhre

Per Kristian

Vi ønsker deg til Iykke med
19 ars-dagen den 18. mars.
Mamma, pappa, Ronny og
Aira.

Vi gratulerer onkel Per med
25 ârsdagen den 15.3.
Hilsen
Andreas og Stian

Gudstjenester 18.-21.mars
Søndag 18. mars:
11:00: Enebakk kirke
v/ øvstegârd
Onsdag 21. mars:
19:30:Granly, Dalefjerdingen
Fastegudstjeneste
vi øvstegârd

SIRI

Gruvens hemmelighet

Stian Thoresen

C
Torsdag 15.3
B) 18:30 Dirty Dancing
V) 20:30 Dc kalte oss
helter.
Søndag 18.3
B) 16:30 Gruvens
hemmelighet
U) 18:30 Dirty Dancing
V) 20:30 De kalte oss
helter

Gratulerer med 10 ârs dagen
den 19. mars.
Hilsen, mamma, pappa og
Frode

fylte 18 âr den 12. mars
"Ahh, vi er sa stolte av deg,
da vet du."
Gratulerer,- hilsen Gustav og
den hvite negeren.

NILS

Kjetil Ambø
Knut Arne Braathen

fylte 8 ãr den 13. mars.
Gratuleres sä mye med 8
ârsdagen fra mamma, pappa
Hâvard, mormor og morfar.

"Han bestefar Nils fra
Haraldstadkroken,
det er en kar som holder
koken.
15. mars fyller han 70 âr.
Vi sender gratulasjoner til
bestefaren var!"
Hilsen, Skjalg, Bjorn-01a,
Linn, Joar, Eirik og Bjarte.

Hurra!
Min dampende gubbe har
dag, den 15. mars, nâdd det
anseelige alder av 45 âr.
Jubileet skal feires behørlig
Rugveien 24 A hvor vi ogs
mottar presenter
Hilsen din elskede hustru,

Det er en forandring i
kinoprogrammet denne uken.
"Drørnmgjengen" gâr ut og i
steden vises "Dirty Dancing".
Bamefilmen denne uken er
Gruvens Hemmelighet og
er en kjent og kjr spenningsfilm for barn. Et
gruveselskap kommer til en
liten firkerlandsby for a
gjennoppta driften av en
gammel tinngruve. Da
vekkes den søvnige hue
byen. Det hadde tidligere
skjedd en tragisk ulykke i
gruven.
For den unge Josh betyr det
at broren kan tjene mye
penger, men for den gamle
gruvelederen Tregelhis vekkes minnene cm barndomsvennen som omkom i en
ulykke.
En dag møter Josh en
merkelig gutt oppe i heiene.
Han forteler venninnen sin
Becky om den skumle opp —
levelsen. De gär til gamle
Tregellis som forteller
legenden om de døde gruvearbeiderne som kommer til-

bake for a varsle katastrofe.
Da hans bror og Beckys far
blir sperret inne i gruven forstar Johs at spøkelsesgutten
virkehig har forsøkt a advare
ham... Kjempespennende!
De kalte oss helter, eller
Casualties od War, med
Michael J. Fox og Sean Penn
i hovedrohlene, handler i
grove trekk om en ung soldat
som forsøker a forhindre at
fern amerikanske soldater
med sersjanten i spissen,
bortfører og voldtar en ung
landsbypike under Vietnamkrigen.
Filmen tar opp spørsmalet
om hva krig kan gjøre med
oss rnennesker. Kan den ekstreme Iivssituasjonefl som
soldater i krig befinner seg i
f dem til a utføre handlinger
de ehlers ikke kunne drØmme
cm a gjøre? Og kan slike
handhinger i s fall tililates,og forsvares?
En meget sterk og gripende
film sorn konkluderer med at
mord er mord, ogsâ i krig.

Ix

.PEEIN

Kenneth Stubberuci
Nils Vik 70 âr

Vi gratulerer deg sA mye med 16
rsdagen og ønsker deg en god
fotbailsesong
Hilsen Tante Ulla, onkel Ove og
farfar pA Flaleby

Aktiv-sprek som fâ
Nils fyller 70 nâ
med kompass og kart
løper han i full fart
Hipp-hipp hurra!
med hilsen fra
0-gruppa

Gratulerer med 14 arsdagen
i dag den 14. mars.
Klem fra en jente fra Flateby
som er glad i deg.
Mord er mord
oqsâ krig
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Vent pa Herren
Samle 130.7
Vent pA Herren ! Denne oppfordringen møter vi
mange ganger i bibelen. Hva er det A vente pA herren?
Det er a ha tillit til Gud. Han har den store oversikten.
Han vet best hva som tjener til var fred.
Ventetiden kan mange ganger vre vanskelig. Det er
lett bli grepet av mismod Har Gud glemt meg? Da
skal du tenke pA hva vi leser et annet sted i Guds
ord:"Selv nAr du sier at du ikke ser ham, ser han din
sak. Bare vent pA ham." Job.35,14.
Som kjent kommer fastetiden hvert Ar de siste 40
dagene for palmesøndag. At fastetiden varer i 40
dager, skal minne oss om at Jesus fastet i 40 dager og
40 netter under sin fristelse i Ørkenen. Fastetiden er
yentetid og forberedelsestid. Vi forbereder oss pA A ta
i mot pAskens budskap om Guds gjernmg for oss i
Jesus Kristus. I denne ventetjden skal vi fa si til hverandre:Vr ved godt mot! "VentpA Herren Israel. For
hos Herren er miskunn, hos ham er full
forløsning."Salme 130.7.

S.H.

Minnehoytid i
Enebakk kirke

Vi forbeholder oss retten til 1. kutte ned pA for lange innlegg etter beste slçjønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og adresse

Vi soker ledere
ledelse av en jevnaldrende pat ruljefører. Patruljene Øves opp
til selvstendighet, og har ved
siden av troppens arrangementer ogsA mØter og egne
turer, planlagt og ledet av
speiderne selv.

VAr speidergruppe
VAr speidergruppe bestAr av en
ulveflokk, en tropp og et roverlag. Innenfor liver arbeidenhet
stAr ledere, mennesker som I tro
pA speidersaken bruker en stor
del av sin fritid pA dette
arbeidet.
Innenfor arbeidsenhetene sØker
en A gi den enkelte speider stør st mulig medbetemmelse og
ansvar. Arbeid I mindre, sel.
vstendige patruijer med en
jevnaldrende som patruljefører,
har vrt vanlig glennom mange

Rovere er speidere som har gAtt
ut av grunnskolen. De gAr
sammen i lag, som er selvstyrt i
den forstand at medlemmene
selv legger opp lagets
arbeidsprogram og velger sine
ledere. Aktiviteten i et RR-lag
vil gjeme spenne over emner
som friluftsliv, livssyn,
samfunnsengasjement, nevenyttighet og mange andre ting.
Mange rovere er ogsA engasjert
som ledere i andre arbeidsenheter.

I anledning
Astrid Mary Kigens
urnenedsettelse foregár fredag 16. mars ki. 13.30.
Agnes
Ragnhild
Aslang
Guro
Tor
Gunnar
Sigrid..
Ovrige faniilie

Enshg mor
med to barn ønsker 3-4 roms lei1ighet pa. Flateby.

Bill.mrk. Rolig

Enebakk Bondekvinnelag

Enebakk Bondekvinnelag har mote hos Inger Breier,
Daleuierdingen tirsdag 20. mars ki. 19.30.
Tema: <<Gamle vrmerker>>.
Alle velkommen!

SmAspeidere og ulvunger er de
yngste medlemmene i Norges
Speiderforbund. Omfatter aidersgruppene 2. - 4. klasse.
Spesielt for ulvearbeidet er at
de har Kiplings "Jungelboken"
som ramme om arbejdet.
Felles er imidiertid at speiderar beidet p. dette a1dertrinit er
svrt lekbetont. Speiderferdighetene, friluftsliv, heim kunriskap, kristendom - all
trening foregAr gjennom leL

Speiding pa mange mAter
Det er først og fremst
ailsidigheten som srpreger
speiderbevenelsen. Kariospor
drives I stadi f1ere
speidergrupper, mange speidere
er aktive radioamatører og

sjespeidere.. Sosialt ansvar er
nøkkelordei, og speiderne er

Troppens medlemmer gAr fra 4.
- 9. klasse og liar betegnelsen
speidere. Arbeidet kan drives i
tr.opp som omfatter hele
alders gruppen.
PA
det
alderstrinnet settes noe større
krav til speiderne. De fAr vre
med pA speiderleir og har
gjerne tøffere turer med
overnatting ute under Apen
himmel. I troppen arbeider
speiderne i patruljer under

ofie A finne blant deltageine i
hjelpeoranisasjoner.

Dyrt A vre speider
Nei, sett pA bakgrunn av det
tilbudet NSF har for sine medlemmer, mA kontingenten sies A
vre rimelig.
Speiderne fAr bladet Speidern
Lire ganger Arlig, ledere, rovere
fAr lederbladet Atte ganger Arlig

VArt alternativ
Speiding er noe mer enn
tidsfordriv. Speiding er mMrettet arbeid for A gjøre vAre
medlemmer til selvstendige og
ansvarbevjsste mennesker.
Innenfor speidingens ramme
finnes sA vel fysiske og praktiske som moralske og religiøse
akliviteter.
Sentralt i speiderarbeidet stAr
kontakten med naturen. Gjennom aktivt friluftsliv fAr
speidern sjanse til egenutvikling pA flere plan. Dagens
N5rge er de mange muligheters
samfunlL
teft?i,b
fremtiden, appelerer vi nA til
foreidre/ganile ledere/andre
Flalebybeboeie med lyst og lid
Ill A støtlejta del i lederarbeidet
i speidergruppa vAr.

TrA til, jeg venter a høre
fra DEG!
Speiderhulsen
Grete Juel Sverre
Gruppeleder
I 1.Flateby Speidergruppe
Tif. 09928329

Neste firs budsjett
Enebakk Dramatiske
SaIskab
presenterer

SKJIERGARDSFLØRT
Onadag 14. mars ki. 19.30.
Fredag 16. mars ki. 19.30.
Lørdag 17. mars kI. 19.30.

Billetter selges hos:
øyeren Bensin & Service, Vardeberg,
Kâres Dagligyare.

Ja tenk om det kunne bli til
nye møbler pA dagligsluen pA
trygdeboligen pA Flateby.
Der er en peisestue med TV
som kunne vrt pA koselig,
men de eldre finner ingen kos
der. Møblene er lave og
vonde A sitte i.
De eldre forteller at mange
er flinke til A ordne opp sA

A kan samles, men da mA vi
dra møblene i fra gangen og
inn I stuen. Eller legge
ryggputen ned pA setet, og da
blir det til at stuen for det
meste stAr torn. Selv for yngre mennesker er møblene
vonde.
Kan noen gjøre noe her?

Eneba Ii Ii Sterba ml
180

-

lOâr - iggo

Jub1leins7js ert .

Enebakk flagelcig
STtFrET 13. MAt 1975

Na er tiden inne til a. beskjre busker og trr.
Astrid Fossum og Oddvar Wennevold demonstrerer for oss hvordan.
Vi motes hos Ragii1d Kigen pa. Nyberg I Kirkebygden (Vignett) lord. 17. mars ki. 11.00.

Alle velkomrnen.

og "peffen" deles Ut til
patruljefører,
samt
at
ulveflokken fAr tipsblader. Del
utarbeides programstoff, hAndbøker og hjelpemateriell og det
arrangeres kurs for eldre
speidere og ledere. Endelig gAr
pengene til drift av forbundskontoret og kretsen, og til
forbundlets kurs- og leirsteder.

tijestesollster:

Kunstforeningen
har utstifling

se ann.

Bondekvinnelaget
har mote

se ann.

Betel
iikens mØter

se ann.

Enebakk Husmorlag
áff. kurs/hyggekveld se ann.

Harald ilergersen
Ellen Nikolaysen
Per Nyllaug

Hagelaget

MJ.r Uiigitomsshole

Dramatiske Steiskab
"SkjrgArdsflirt"
se ann.

Lördag 17.mars
1990. hi. 16.00
Entré hr.. so,

-

se ann.

Flateby Kino
Ukens turner

se ann.

nat
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Alarmen gir trygghet
-- En trygghetsalarm betyr mye.
Sriig er det tryggheten den gir.
Ordningen med trygghetsalarmer bør utvides. Man kan spare mye pfi det. Jeg
A gjerne bo her hjemme hos meg seiv
sä lenge jeg kan. Alarmen star ved
sengen. Blir jeg dArlig, kan jeg bare
trykke pa en knapp, og jeg kommer i
kontakt med aiarmsentraien.
Haivor Lande Thon
Johan Skaug (88) pA
Flateby er en av de 12
utvalgte som bruker
trygghetsalarmene i den
omlalte prøveperioden.
Er trygg
Han forteller til
Vignetts medarbeider at
han ikke fikk alarmen for
like over nytAr. Men han
er glad han har den. For
helsa er ikke sA bra som
den var. Alarmen har kun
vrt i funksjon en gang
sA langt. Den hadde fall
pA gulvet om flatten, og
dette observerte alarmsentralen. Betryggende for
Johan Skaug. I yrkesaktiv
alder var Johan Skaug
murer. NA er han plaget
av en vond rygg, og han
er ogsA plaget av svimmelhet.. Som om ikke
det er nok, er han ogsA
svaksynt. Men han kiarer
seg likevel ganske bra. Han
sier han føler seg ganske
trygg hvor han nA har
bodd i 20 Ar.
Egenandeler
-- Jeg fAr ogsA bésøk
av hjemmehjelpen to
ganger i uka. Hun jeg har
er flink. Hjemmehjelpen
rydder i huset, vasker og
lager mat for noen dager i

forveien. Jeg bare variier
opp maten og koker
poteter liver dag. BAde
for hjemmehjelpstjenesten
og for vaktmestertjenesten
mA jeg betale egenandeler:
Det samme gjelder om
snøbrøyting. Av den
grunn har jeg en regning
pA flere tusen kroner fra
Enebakk kommune, selv
om jeg bare lever av en
minstepensjon. Hvis jeg
ikke hadde hatt litt
penger i reserve, hadde
jeg ikke kiart meg, men
reservene kan ta slutt. Jeg
burde hatt rundt 5000 kroner i mAneden A rutte
med for A kiare meg.
NAr det gjelder innkjøp av
mat, ringer jeg til butikken (Bjerke) og sier
hva jeg skal ha, og de
leverer det til meg pA
døra mot en liten avgift,
fondler Johan Skaug.
SkufTet
Det er kun i nØdstilfelle at jeg vii flytte til
alders- og sykehjemmet i
kommunen. jeg vii bo
hjemme sA lenge som det
er mulig. Ti! politikerne
vil jeg si at jeg føler at
de gamle og syke blir
tilsidesatt. I mAneden har
jeg nA rundt 4200 kroner
A leve av. Dette er jeg
svrt skuffet over, sier
Johan Skaug.

Kan spare
millioner

--Enebakk kommune kan spare store
beløp hvis det blir investert i nok trygghetsalarmer og bjemmehjelpstjeneStefl blir
styrket.

Arve Nilsen, i Norsk
Folkehjelp avdeling LillestrØm, er ikke i tvil om
at store summer kan spares av kommunen. Han tar
utgangspunkt i 20 trygghetsalarmer og en kostnad

pr. sykehjemsplaSs pA 250
0000 kroner, kan bespa reisen bli 2, 5 millioner
kroner pA et halvt Ar.
Forutsetningen for regnestykket er at trygghetsalarmene brukes av eldre
som fortsatt kan bo
hjemme. Prisen for en

(Foto: Halvor Lande Thon)
Ordningen med trygghetsalarrner bØr utvides, sier Johan Skaug.
varierer
tygghetsalarm
mellom 4- 7000 kroner..
Norsk Folkehjelp legger
vekt pA at en trygghetsa larm skal ha muligheter
for toveiskommunikaSjOn. I
1988 tilbød Norsk Folkehjelp kommunen hjelp i
denne saken, og kommunen takket ja. Enebakk
kommune fikk midler til
Ire trygghetsaalarfller.
Konstruktiv kritikk
-- En buds jettpost for
trygghetsalarmer bør opprettes i kommunen. Samtidig som hjemmehjelpen
bør styrkes for de som
kan bo hjemme. Til ross
for dette kan store belØp
spares. Jeg kritiserer ikke
Enebakk kommune, men
Ønsker for all del A
komme med konstruktiv
kritikk. Ikke bare tenk
kostnader i saken om
trygghetsalarmer for eldre,
oppfordrer Arvid Nilsen i
Norsk Folkehjelp.

Enebakk Husmorlag
støtter hjertesyke barn
Na oppfordrer Enebakk
Husmorlag politikere,
lag og for eninger til A
støtte innsamlingsaksjonen til barneavdelingen ved SIA.
Selv gir de 10 kroner pr.
mediem i foreningen til
Aksjon hjeip barneavdelingen , som Akershus Arbeiderbiad har starlet.
Tilsammen vii det utgjøre et
beiøp pA ca 800 kroner, og
pengene vii bli brukt til
innkjøp av et ultraapparat til
hjeip for hjertesyke barn, og
ogsA barn med andre
sykdommer han behov for
dette.
Apparatet kan benyttes til A
stille en diagnose smertefri -

tt for ungene, og til
etterkontroll er del ogsA
behov for det.
1.5mill. er mAlet de Ønsker A
nA, da er et ultraapparat innen
rekkevidde.

Foig med
I
na rmiljoet
LES

iijjnrtt
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EDB pa Sosialkontoret
0

-- EDB er innført ved Enebakk sosialkontor for et par mãneder siden. Gevinsten blir et langt mer rasjonelt saksbehandlingssystem. Med data kan en
saksbehandler innhente personlige opplysfinger raskt. Alle klienter er nâ registrert
dataanlegget. Det ble en rimelig
investering for kommunen.

pa

Halvor Lande Thon
Investeringen ble pa 70
000 kroner. Med oppkering blir det en ärlig
driftsutgift pa 50 000
kroner. Sosiallieder Knut
Johnsen sier til Vignett at
man har innført data pa
en rimelig mate for kommunen. Det ble kjøpt inn
en PC, mens man har fan
lane to dataterminaler fra
Kommunedatasentralen øst
(KD0).
Selv om maskinene er
gamle, regnes de for
driftssikre.--Etter to maneder kan de ansatte ved
sosialkontoret nâ bruke
dataanlegget ganske bra,
sier Knut Johnsen. Hva
ventetjden for saksbehandling angâr, forteller

han at det er sjelden at
en klient ma vente lenger
en 14 dager. Han bekrefter at bemanningen for
tiden er noe redusert.
Arbeidspr es.s
Det er en ansatt som
for tiden er sykmeldt
samt at det er en vakant
stilling som har stAtt ledig
fra 1. desember i fjor. Ày
den grunn har vi mâttet
jobbe en del ekstra ved
sosialkontontoret. Etter
min vurdering har ikke
brukerne blitt rammet,
sier Knut Johnsen. Som
regel fAr en klient en
time innen tjortea dager.
Saksbehandlirgen for kompliserte saker 0kan ta
noe mer tid. -- A jobbe
pA sosialkontoret er en livsstii, sier Knut Johnsen.

Sosialk'der Knut Johansen erfornøyd med datausiyr

Innspari*nger

Kirkebygilen og
We Enebakk VanNverk Alt
Arsmøte avholdes

pa Mjr ungdomsskole
tirsdag 24.4 W. 19.
Aramelding og regnskap blir utsendt 18. april.
Arne Svarthol

--Enebakk kommune bar en nøktern
besparelse p, proveordningen med
frygghetsalarmer
500 000 kroner.
Beregningen for dette gãr ut
at minst
to eller tre av brukerne av trygghetsalarmene skulle hatt en sykehjemsplass,
sier helse- og sosialsjef Inger Haagaas til
Vignett.

pa

Halvor Lande Thon
Bakgrunnen for regnestykket er 1988- priser
for hvor mye en
sykehjemsplass koster kommunen.
Beregningene
tilsier Arsuigifi pA 250 000
kroner. Dette regnestykket
viser et potensiale i hva
som kan spares hvis det
investeres i trygghetsalarmer og bedre utbygget
hjemmehjelpsapparat. HelSe- og sosialsjefen understreker at behovet som eldre
har for hjelp er nyansert.
I gjennomsnitt har det
vrt i bruk 12 trygghetsa larmer i prove-perioden
12 x 250 000 kroner som
er lik tre millioner kroner,
kan ogsA vise et sparepotensiale.
-- I dag er det cirka

pa

Kinomaskinist
søker person som er interessert i film og godt kunne tenke seg A. fungere som kinomaskinist. Opplring gis.
Henvendelse: Brãthen tif. 92 85 75

30 eidre som er pA venteliste for sykehjemsplass. Det
er slik at sykehjemmet i
dag er overfyll. NAr det
gjeider hjemmehjeipen, er
det et minimum som vi mA
kan gi. Hvis kommunen
kjøper en sykehjemsplass i
en annen kommune, vii
dette koste 250 000 kroner. SA regnestykket med
flere trygghelsalarmer kombinert med styrket hjemmetjeneste er interesant,
sier Inger Haagaas i en
kommentar.

Ingen nyhet er
for Ii ten
for Jokalavisen!

(.

Bruk vâre annonsører
de støtter oss!
1

Lite trivelig
-- Bade det fysi ske og psykiske arbeidsmiljøet er ikke
tilfredsstjllende.
Spesielt det fysiske.
Dette gãr utover
undervisningen. Situasjonen ved Enebakk Ungdomsskole
er lite trivelig.
Verneombud Trond
Haugsnes ved Enebakk
Ungdomsskole kommer
med disse uttalelsene til
Vignett. PA spørsmAl om
han mener det er forsvarlig
A holde skolen Apen slik
situasjonen er, svarer han
at vAr skole ikke er verre
en lignende skoler i Oslo.
Han mener at skolen i
vinter har vrt reddet av
at det har vrt mildvr.
Vaktmesteren vAr fAr
ikke reparert noe nA,
men han har utarbeidet en
rapport om siivasjonen ved
Enebakk Ungdomsskole
som er sendt til kommunen.
--Pr. idag er del ci
kiasserom og et gruppIøsne. spesielt i komdorene. Et vindu har fali ut,
og ci rindu er ikke repareri Mange dørpumper er
defeki, noe som fører til
at dørene er Apne. Dette
førerigjen til kaldere
bygg. NA i vinter har vi
vrt reddet av en mild
vinter. PA sløyden er del
ulette tak. Her er det spesielt ille. Noe som ogsA
er ci problem er skriveriene som eleven e gjør pA
pultene og pA WC. Jentene er de verste, hevder
Haugsnes.

Arsmte i
Väglia Ye!
PA Arsmøte den 27. februar ble følgende styre
valgt:
Leder:Svein Garden
Kasserer:Karj Heier
Sekretr:
Anne Grete Marsdal
Leder i tiltakskom.barn/unge: Liv Gaare Dahl
Leder i tekn. kom.:
Knut Haug
Leder i antennekom.:
Ove Halvorsen
Leder i aksjonskom.:
Ase Aurstad
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Vi g leder oss'
- -Na er vi i gang igjen, konstaterer ivrige bilmekkere I Modellen
Motorklubb pi Flateby. Vi har ogsâ
fAtt flere voksne
ledere, og flere voksne ledere er vetkomne.
Halvor Lande Thon
Tor Idar Paulsen, forotor-mann i Modellen Motor
klubb
klubb konstaterer dette
overfor Vignett. Forrige
uke hadde kiubben et
mote med kultursjef Per
Sandvik j Enebakk kommune. Sandvik ble informert om kiubbens
aktivitetspianer og or ganisering. Kuitursjefen Uttrykte tro pa at man vii
iykkes i dette forsøket a
fâ Modellen Motorklubb i
gang igjen. Sandvik sa at
like
et slikt tilbud er
viktig som ski, handball
og fotbali. Han understreket betydningen av at
det ble stabile forhold i
klubben.
Reparasjoner
--Vi har nâ et bra Utgangspunkt. med en kjeme ivrige bilinteressert
ungdom og vi har 10- 12
voksne ledere. Lokalene
pa i alt 360 kvadratmeter
er et tidligere fabrikklokaie
som trenger noe repa rasjoner, blant annet

taket. I dag er det slik
at kommunen betaler hus ieien for oss. Vi i
Modellen betaler selv
strøm og telefon. Halien
leies av en Osiomann
som heter Otto B.
Morcken.
Om aktivitetsplanene
fremover sier Tor Idar
Paulsen følgende: -- Mekking blir det senrale. I
tillegg til at vi arrangerer
informasjonSkVelder. Mo pedkvelder hver onsdag
er ogsâ planlagt. Dessuten
er sAkalt trailtrening i
startgropen, uten at noe
er klart foreløpig.
Noe som ogsâ blir viktig
for Modellen Motorklubb i
tiden fremover er a fâ
gjort opp gammel gjeld.
Sandvik antydet at
kommunen kan komme til
A sørge for avdrag pa Ian
og husieie for 1990.
Sandvik sa at han skulle
gjøre det han kunne i den
sammenheng.
Modellen Motorklubb er
ikke bare et tilbud for
folk i Flateby. Folk som
ellers i bygda vii vre
med, er velkomne. I fjor
sendte klubben Ut flere
hundre brosjyrer i Flatebyomrâdet med et nedslâende resultat- kun âtte
av 600 gay positiv respons tilbake i form av
støttemedlemskap eller vanhg medlemskap. Men sâ
løsnet det:
Flere ledere
Pa slutten av fjorâret
fikk Modellen Motorklubb
tilsig av flere som vii

AOF star for arbeidernes opplysningSfOrbufld. I
âr kan AOF Nedre
Romerike feiren et 20 ârsjubileum. Da Vignett besøkte utstihlingefl, snakket
vi med Ella Sanner som
stod som vakt. Hun forteller at de fleste AOFaktiviteter nâr det gjelder
i
kurs i dag em samlet
Lillestrøm.
Nedre Romenike AOF
omfatter foreninget i
kommunefle, Skedsmo, Fet,
Sørum, Gjerdrum Nittedal, Lørenskog, Rlingen
og Enebakk.

Nyvalgt leder em Trine
Alfhei, 27 âr og
lrerhøgskolestudent.
Arsmøtet takker Kari
Heier for hennes arbeid
som leder av laget de to
siste Ara.
I 1990 vil Enebakk SV
fortsette sitt arbeid og
engasjement i helse- og
sosialpolitiske spørsmal.
spesielt med tanke pa
barnevern. Miljø, skole,
ungdoms- og kultunpoliti ske spørsmal em fortsatt
pnoriterte arbeidsomrâder.
Arsmøtet vedtok flere
resolusjonen og utspill,
bl.a. et brev til regjennga
v/justisministeren med
krav om a stanse
hjemsendinga av Kosovaalbanere straks.

(Foto: Halvor Lande Thon)
Mekkerne Svein Andre Enguin og Per Morten Kr.
Nwssvold gleder seg.
fremover sier Tor Idar
Paulsen følgende: -- Mekkbetydningen av at ogsa
voksne ledere kan fâ "noe
igjen" nâr de frivilhig
engasjerer seg. Det var en
optimistisk gjeng bilmekkere og ledere som
sist uke hadde mote med
kultursjef Per Sandvik.
Et nytt styre i
Modellen Motorklubb er
ogsâ butt valgt: Formann
Tor Idar Paulsen,
nestformaflfl Kjell Brendjord , sekretr Olav

jubileumsutstilling for AOF
Forrige uke
hadde AOF jubileumsutstilliflg I
Herredshuset.

Enebakk SV

Ied re Romerike A
rolkeopplysningens ,em

Ella Sanner viser noe av kurstilbudene soin AOF
arrangerer (Foto: Halvor Lande non)

Garsegg, kasserer - Henry
Hjellnes, styremedlem:
Kenneth SØilen, styremedhem Aksel Elmer Amoy,
og to varamedlemmer:
Sven Søilen og Odd
Nss.

Ille signaler
--Forholdene ved
Enebakk Ungdomsskote tigner pa
standarden til skotene i Oslo Øst, hva
vedlikehold angar.
Signalene jeg har
fU er illevarslende.
Skolesjef Hans Erik
Holm i Enebakk kommune kommer med denne
kommentaren til Vignett.
Holm mener at en ârsak
til prqblemene en at det
ikke er utført en korrekt
konstruksjon under byggingen av Enebakk Ungdomsskole i 1965.
Here ãrsaker
Han sier at det ikke en
mulig a gjøre floe innenfor
skolebudsjettet nan det
gjelder vedlikehold av skoNoe av arsaken til
len.
shitasjen pa skolen er nok
ogsâ at skolen leies mye
Ut, nee som betym økt slitasje. I tihlegg har skolen
vrt plaget av mye innb-

Videre uttrykker Enebakk
SV i et brev til regjeringa
v/utenriksministemen sin
forferdelse over at Norge
stemte mot fonslaget til
FN-resolusjon som fordømte USA's handlemâte
overfor Panama.
Arsmøtet sender hilsenem
og takk til Revita og
Natur o_Un dom.
Eneba 'arbeid i kommunen.
Vi sender ogsâ en hilsen
til SV"s mange sympatisø rer i Enebakk og onsker
flere velkommen til a
arbeide i lokailaget.
For Enebakk SV
Ragnan Nord
sekr.
rudd.
Ansvaret for vedlikeholdet er na overfØrt til
teknisk etat. -- Jeg haper
at teknisk etat vii prioritere Enebakk Ungdomsskole.
Midler er brukt pa Hernedshuset, na en det Enebakk Ungdomsskoies tur,
understreker skolesjefen.
Holm papekem at en vedlikeholdsleder skal tilsettes, med ansvaret for
kommunale bygg. Skolen
ble i sin tid bygget for ni
kiasser, mens det ham vmt
app til tolv klasser.
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10-19

fred.

0-15

Lordag

AKTIVTETER

A+S,-

Torsdag serveres kaffe og blotkake.
Fredag lordag kI. 14-19: , Is til barna>>.
Liv's butikk gir kurs i lappeteknikk.
-

Lerdag 11-15: Konsu lent fra Schive (Tefal) viser deg
alle Tefal-produktene.

Apner torsdag kI. 12.00
DET KOSELIGE, INTIME SENTERET

'PESIALFORRETNINGER. <KUNDESERVICE>.

MET

Vi flytter en etasje opp till store og lyse lokaler

LYSOG- GAVERA+S,

ann Ut

"'

TORSDAGSTILBUD

FREDACSTILBUD

LØRIJAGSTILBUD

Fra ELEKTRO
ARMATUR A/S
EMMA TAKKHONE

%.NS og

GULV LESELAMPE

CLASSPEKDLEH

Ord.pris 308,-

G 149. Div. farger.
Ord.pris

Trehvit u/skjerm
Ord.pris 724,-

362

NA 145
PARAFINSBIEJI

EMMA STALAIVIPE

524

SCHWE

Vi ferer parer
fra OSRAM
Kvalitet som lyser

98

Fra SCHIVE

700 gr

90

12

Servelat
150 g pk. 20,25

Krone

10790

Kaffe
gull 12,40

~30%
EMIL HENRY

KEHAMIKKFORMER

~15%

7ADINER MAT
Vektertorget Kirkegt. 1
Lillestrøm TIf. 81 84 94
-

-

EMIL HENRY

pJS

MUMMER

m/skjerm

148.-

DIV. KRUKKELAMPER

-

15%

195.-

850
98

m
NA iI.

Fec 850,-

SKRIIIEBORDSLAMPE
m/TL-rø r
ink!. rer

18W BflIKARMATUR

298 I

Fra ELEKTRO
ARMATUR A/S
SPOTUGHT I metall
dlv. larger

-

SINGER
3 dagersTILBUD
For 2.995.-

NA

1.995.

NA
DEl VAR
Nye gardiner gir varstemning, puter og duker
i Iappeteknikk er Iekkert
I l.
l
ALLE STOFFER
Torsdag fredag og Iørdag
-

20% pa skjreutstyr.
VI DEMONSTRERER
LAPPETEKNIKK
TORSDAG 15/3 kI. 12-14
og 16-18.
VELKOMMEN TIL
STOFFPRAT

Singer
Sysentep
VEKTERTORGET
2000 LILLESTROM
TLF. 06/81 22 92

PASKEVARENE
HAR KOMMET.
Mange gode ideer.

ot sker'm

1980-

IIARMONI$EHIEN~

50%

Senator Fra NORAL
Ord.pris 770,-

NETAfl TALKUMPEl
milieis. ft t'ger

HOBBY, FORMING OG GAVER

Vektertorget, fIt. 8179 51
Lillestroni

90

Fra SCHIVE
KFFETBAKTER
OANOMIKSLfl

498.-

198.

vi

designer
og lager
gull- og
sØlv smykker
med stener
eller perler
etter ditt
eget Ønske.
Vi lager
ikke to like.
GULLSMED

clv~ CBut6c"5

98.-

MESSENGLAMPETT

KERAMII(KFORMER
for microovn
kornfyr
oppvaskmaskin

FAST TILBUD

BRØURISTER
DAIVWSTRYKEALLE TILBUD GJELDER SA LANGT BEHOLDNINGEN REKKER JERN
for microovn
komfyr oppvaskrnaskin

Gray

Lever- 200 g 080
postei 18,50

_030%
-

48°

117,60

I

Fra SCHIVE
TEAL KJER OG PANNE

TEFAL KJELEB OG PANNEK

Stekte 1,2 kg

Oksekarbonader

-

SRAM

cGO

m.skjcrm

40%

SA KSLAMPE

-

Pommes
frites 26,60

598

NA

FAST TILBUD

KERAMIKKPBIDa

REJMYRE LYSESTAXE

F fa

I messing m/skjerm

~ 50%

1 85.-

Fra SEGO
svitc GUilt m/skjerm

20%

Trehvit m/skjerm

VEGAS-SERIEN

°

NA

PAL LINNAA
Trehvit u/skjerm
Ord.pris 1.048,.048,-

Sitt-

IE-PP

n2

Vektertorget

Ii1rlrkLrn-srmstur as

BJØRN
BORRMANN
TLF. 81 85 85

Vekteriorgei, Liflestrom
hf. 8185 21

\ORDBY
VEKIERTORGET

BAKERI KONUITOIU
-

Tit. 06/81 88 20

FERSKT FRA BAKER'N

BUKETTER

kr2O.
Godt utvalg i fro

BLOMSTERVEKTER'N
TIf. 06/81 46 81

-

8

VII'Vett

Det

ae
MJr
Nye og swingende bandläter og godbiter fra
tidligerer fir star pa menyen nfir Enebakk
Storband lørdag klemmer til med sin jubileumskonsert pa Mj&r Ungdomsskole.
Blant solistene denne lørdagen finner vi Ellen
Nikolaysen, Per Nyhaug og Harald Bergersen.
Lisbeth Wile

Det er et strâlende opplagt storband vifinnerforan jubileuinskonserten

Postsparebanken

RESULTATETFOR 1989
Stadig flere kunder velger Postsparebanken.
11989 ble det opprettet 384 000 nye konti,
hvorav 51 000 var lonnskonti.
Postsparebanken befestet dermed sin stilling som
landets storste personkundebank med over 2 millioner kunder.
Vi takker váre kunder, bade gamle 09 nye, for den tillit dere viser oss!
NOKKELTALL
Driftsresultat
lnnskuddsvekst
Forvaltningskapital pr. 31 12.1989
lnnvilgede kundelân
Utestáende kundeIn
Antall innskuddskonti I aft pr. 31.12.1989

344,8 millioner kroner
4,3 milliarder kroner
32,8 milliarder kroner
3,9 milliarder kroner
8,3 milliarder kroner
3 978 000

REGNSKAP FOR 1989— 40. DRIFTSAR
RESULTATREGNSKAP

BALANSE
1989
mu. kr
3.624
2.524

1988
mill. kr
3.202
2.299

1.100
40
447
348

903
53
325
358

Driftsresultat for tap
Tap
utlân og garantier

345
9

273
8

Driftsresultat etter tap
Avsatt til dekning av tap

336
27

265
16

Resultat for ekstraordinre poster
Ekstraordinre koslnader

309
9

249
49

Rente- og provisjonsiontekter
Rentekostnader
Netto rente-.og provisjonsinntekter
Andre driftsinntekter
Godtgjoretse til Posiverket
Andre driftskostnader

pa

Eiendeler
Kontanter og ordinre innskudd i banker
Kortsiktige plasseringer
Andre plasseringer
liliAn
Overlalte eiendeler
øvrige tordringer
Anleggsmdler

1989
mill. kr
43
8
22.924
8.277
10
1.429
90

1988
mill. kr
243
7
19.352
7.009
10
1.476
97

Sum eiendeter

32.781

28.194

Gjeld og egenkapitai
Innskudd fra kunder
Annen gjeld
Reservetond
Fornyingsfond

31.209
22
1.250
300

26.920
24
1.000
250

32.781

28.194

4,5

3,8

Resuttat for Arsoppgjersdisposisjoner

300

200

Arsoppgjørsdisposisjoner
Avsatttil reservetondet
Avsatt til fornyingsfondet

250
50

150
50

Sum gleld 09 egenkapital

Disponert i alt

300

200

Garantiansvar

Revidert av Riksrevisjonen
Beretning avgitt 20. tebruar 1990
Etter tultmakt Fridtjof Wiese. byrAsjef

Arnljot Norwich

Bjorn Flage Pettersen Kjellaug Kristiansen Jota

MISTET EN KATT
ELLER FUNNET:
EN HUND?

En annonse den hjelper:

Oslo. den 31. desember 1989/15. februar 1990
I styret for Norges Postsparebank
Harry Hansen Marie Vik Liv Andersen

Det var en strAlende Viggo
Aker Olsen som var innom
redaksjonen foran lørdagens
konsert. --Det blir en slags.
mimrekonsert, roper han, vi
har plukket ut noen av godbi tene fra tidligere konserter,
godt blandet med nye og
swingende arrangementer,
skrevet av Per Nyhaug.
Solister pA denne konserten
blir Harald Bergersen, Per
Nyhaug og Ellen Nikolaysen.
Med sin sopran, alt og
tenorsaksofon er Harald Bergersen sammen med bandet
for tredje gang i konsertsammenheng. Harald spiller
fast i Radiostorbandet og
Stuthobandet i NR-K, samtidig som han jobber med sin
egen saxofonkvartett.
--NAr han spiller er det sA
en kan høre en knappenAl
falle, sier Anker Olsen.
Swingmusiker
Krinkastningsorkesterets
Per Nyhaug møtte storbandet
for første gang i 1989, og
bAde Per og storbandet fant
hverandre musikaisk. Etter
fjorArets konserter, med Per
som solist pA vibrafon, har
samarbeidet utviklet seg
videre, med bAde radioprogram og dansejobber. -- Per er
swingmusiker av den gamle
sjangeren og han skriver sA
blekket spruter, forteller
Aker Olsen.
Ellen Nikolaysen traff
bandet pA en veledighetskonsert pA Speilen i januar i

Inger E. Prebensen
banksjet
øivind Robertsen
kontors jet

Ar. Hun ble øyeblikkelig
invitert som solist til 10 Ars
konserten og mulighetene for
et videre samarbeide er stort.
Gjennom ti Ar har Enebakk
Storband profilert seg som et
danseband med hovedvekt pA
melodier fra 50-60 Ara.-Fordi vi skal ha det goy,
spiller vi glad og iørefallende
musikk, sier Aker Olsen, -publikum liker ,del de hører
og det har gjort at vi kan
holde trykket hele tiden.
Høydepunkter
-- Er det spesielle høydepunkter det siste tiAret du
Ønsker A fremheve Aker
Olsen?
-- NAr man ser tilbake pA del
tiAret som har gAtt er det
selvfølgelig noen høyde'
punkler som bor nevnes. I
1975 go -bandetui-.Ø.L2
"Days of Wine and roses"
som enda kan høres pA radio en. I host gjorde bandet et 1
1/2 times radioprogram, som
høstet god respons, forteller
Aker Olsen.
--Rent bortsett fra del, er del
ingen spesiell begivenhet
som kan sammenlignes med
den gløden bandet har hatt i
alle Arene siden den første
konserten pA Mjr. Vi har
svevet pA en bølge fra bAde
bandet og publikums side.
Entusiasmen har vrt tInykraften i bandet, og med den
positive tilbakemeldingen vi
har fAtt fra publikum, har det
vrt lett A motivere bandet
sier Viggo Aker Olsen i
Enebakk Storband.

Redaksj onen
bekiager
at vi denne gangen ikke fikk
plass til alle gratulasjonshilsnene, til tross for at de
var oss i hende i tide. Denne.
gangen var del sA mange at
vi mAtte velge etter "first
come, first serve"-prinsippet.
Men!! Vi skal gjøre vArt
beste for A fA dem inn neste
uke.
PA grunn av høye
reproduskjonsutgifter vil vi
fra og med første nummer i
april ta kroner 30,- for
gratulasjonshilsener med
bilde. Hilsener uten bilde vil
fortsatt vre gratis.

Galleri i gyllen ramme
Rammen er gull verdt for Jorunn Nordhagen,
Galleri Nygârd, som nylig høstet en gullmedaije og tre pokaler i en internasjonal innrammingskonkurranse pa verdensmessen i
Bologna i Nord Italia. Sammen med representanter for to Oslo-gallerier, bragte hun
Norge fire av tredve mulige priser.
Lisbeth Wille
Del var en festiv gjeng som
var samiet fredag pa Gallen
Nygârd pa Flateby da pokalene skulle krympes. Champagne bie del ogsâ da Jorunn,
kom hjem fra Italia, hell uvitende om at hun nettopp
hadde høstet fire av 30
premieringer i den ârlige
internasjonale konkurransen.
Men hvilke kategorier disse
premiene var innenfor, del
kunne ikke Jorunn svare pA.
Del hele foregikk kun pA
italiensk.
Del stAr irnicliertid et godt
teamwork bak si-ike Utmerkelser og i dette tilfellet
er del teamet Emil Flaten
A/S, og Johns all i innramming i Oslo, samt Jorunn
Nordhagen her i Enebakk
som har bidralt til at Norge
har markert seg internasjonalt.
Tre gull og Ire pokaler i
VM, to wrespriser i Nordisk,
samt to gull, fire sØlv og to
bronse i NM har teamet
hostel i løpet av de siste fern
Arene.
-- Del har foregAtt en enorm
utvikling innenfor rammefaget del siste tiAret.-- For
var del stort sell glass og
ramme del dreide seg om,
sier daglig leder for Galleri
Nyberg, Emil Flaten. I dag
finnes del 300 grunnprofiler
som utgjør over 3000 forskjeilige varianter av rammelister nAr de setles sammen.
Videre finnes det over 200
forskjellige farger A velge
meilom pA paspaturlageret.
--Del er viktig A samsternme
rammen med farvene i selye kunstverket og fremheve
del, sier Jorunn Nordhagen.
Hun viser flere eksernpler pA
hvordan bi.a. farget paspatur
(papp) kan frernheve bilder
og danne en mer spennende
ramme og heihetlig inntrykk
av bildet enn den tradisjonelle hvite paspaturen gjør.
En blA ramme brakes gjerne i
kombinasjon med blAtt
paspatur nAr del er blAtoner i
bildet.
Den hvite paspaluren kom
med tubbentt, hadde kunstneren Odd Nerdrum en gang
sagt i et foredrag," og nA
som vi er kvitt tubben hAper
jeg vi ogsA etterhvert kan
It

kvitle oss med den hvite
paspaluren."
Folk har etterhvert fattet
større interesse for og butt
mer bevisste nAr del gjelder
del med innramrning, fortelicr Jorunn Nordhagen -- og
vAr oppgave er A gi folk rAd
og gjøre del sA bra som
overhode mulig.
Tadisjoneit har ikke del
med innramming vrt noe
man lrengte utdanneise for A
kunne utføre. En hver man
med glass, rammer og enkle
materialer kunne starle sitt
eget rammeverksted. Men at
del burde ha vrt et fag, del
er ikke Jorunn Nordhagen i
lvii om. -- En ramme kan
Ødelegge et kunstverk hvis
du ikke har peil, sier Jorunn.
-- Man skal ikke Iaavrnei
enn en cm av trykkfialdn pA
el kunstverk fØr det har
mistet sin verdi, legger Haten til. Flaten nevner et ekstremt eksempel pA en kunde
som med en av Munchs
Madonnaorginaler ønsket A
fA skAret "fosteret" vekk fra
bildet, fordi hun syntes del
var uanstendig.
I slike tilfeller er del
skummelt A ikke ha kunnskaper nAr en starter som
rammemaker, sier Jorunn. -Da kan del hende kundene
gAr tilbake og krever erstatfling etlerpA.
Over 3000 utstillere hadde
funnet veien til Bologna i
februar og tredve av disse
var nordmenn. Nordhagen
teamet var imidlertid de
eneste av nordmennene som
hostel premier.

Arsmøte i HumanEtisk Forbund
Human- Etisk
Forbund i Enebakk har nylig haft ärsmøte. Som
leder er SOlvi Lysfjord valgt.
Følgende styre ble valgi
pA Arsmøtet den 27. februar., i følge pressemelding: Leder: Sølvi
Anita Lysfjord , kasserer
Kari Heier, sekretr
Ingermari Halvorsen og
styremedlem Britt Aune.

(Foto: Lisbeth Wilk)
Galleri Nygârds Jorunn Nordhagen og Jon Gansrnoefra Johns pa Majorslua med
premnieringenefra Bologna mnessen

Ungdom og sam1 iv engasjerer
Ungdom og samliv er et av temaene i den borgerlige konfirmasjonsforberedelsen i
regi av HumanEtisk Forbund i
Enebakk. Det var
da ogsA naturlig at
dette engasjerte de
unge.
Interessant. Morsomt.
Del var noen av
reaksjonene til ungdommene da denne

temakvelden var over.
Femten ungdommer er
denne gang med i forberedelsene til borgerlig
konfirmasjonn. Den kveiden Vignelt var 1,pS besøk,
hadde de fAtt besk av
gynekolog Tore Henriksen
ved Aker sykehus. Han
sa blant annet at mer
opplysning er viktig. Han
uttrykte ogsA hAp om at
Kirken vile arrangere hgnende temakvelder, og
han stiller gjerne opp.
Tenk selv
-- I forberedeisene til
borgerlig konfirmasjon tar
vi opp flere temaer..
Hovedretningsiinjen vAr er
at du skal gjøre mot
andre, del du vii at

andre skal gjøre mot deg.
Vi vii la ungdommen
tenke selv, pA en mAle
bidra til en problemiøsning. I konfirmasjonsforberedelsene prover vi A trekke inn lokale
krefter sA sant del er
mulig, fortelier S1vi
Lysfjord, leder i HumanEtisk Forbund i Enebakk.

(Foto: Halvor Lande Thom,)

Thntt
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Kjent i Enebakk?

Nybygget til Thorvaidsen pA Gran
skapte ikke de helt store vanskelighetene. Mange hyggeljge telefonsvar, og
de heldige uttrukne vinnere ble:
Ove Stubberud, Ekebergdalen
Mikael Furulund, Enebakk
Jens Randem, Dalefjerclingen

Her kommer vAr nye nøtt. Vet du hvor
dette er sA skriv til oss, eller ring tif.
92 60 04 innen tirsdag klokken 12:00.
De med riktig svar, blir med i trekningen om nye Iodd i pengelotteriet.
(Foto:Lisbeth Wille)

Fornoyelig premiere
En fornøyelig
premiere. Stykket
"Skj2ergârdsflørt"
var virkelig underholdene, fordi det
var en fin blanding
av maktkamp og
kjierlighet.

Enebakk Dramatiske
Seiskap har gjort en stor
innsats i forberedelsene til
premieren. Og sâgjorde
de iykke i premieren i
Flateby Samfunnshus fredag kveld. Salen var omtrent fullsatt, og publikum
akkurat som
moret seg
vi pa pressebenken.
Bra innsats
Vi satte pris pA
stykket hadde mye
humor. Spesielt likte vi
hadde "SkjrgArdsførI
fikk en lykkelig slutt. Del
publikum ogsA
tror vi
satte pris pA. Av skuespillerne likte vi mange,
men vAr favoritt ble
Katrina, alias Leila
Nilsen. Vi syns ogsA Roy
Gudmundsen i rollen som
Karl Anton var god. Sirhg da han leste sitater

Reisebrev fra
Storbritannt*a
Del er langt bedre A spille
Enebakkspiiiet enn A meditere eller jogge for A unngA
stress-probiemer!
Dette er en pAstand utledet
av en nylig publisert rapport,
skrevet av psykologen Dr.
Barry McGurk.
Monopoispill, Scrabble og
lignende brettspill er mere
avslappende enn tradisjonelle avstressingsmetoder, viser
hans rapport utført for spilleprodusenten Parker Games.
Han lestet 16 frivilhige, alle
i typisk stresspregede yrker,
fra børsmegiere, EDB- programerere firmainnehavere.
De 11 mennene og 5
kvinnene av ulik alder og
sosial bakgrunn, ble alle
testet for og etter. De hadde
alle en lavere stressfaktor
etter A ha spilt et sliki
brettspill, enn etter en tradisjoneil nedstressingsmetode.
NA hadde nok ikke denne
McGurk noe Enebakkspill
tilgjengelig, men resultatet
yule nok blilt del samme.
Artig A lese slikt i en engeisk
avis nAr en er involvert i en
internasjonal spredning av
"søskenbarna" til Enebakkspillet.
Del ble laget 70 spill
samme Ar som Enebakkspillet. Ell i UK og eli i
Tyskiand, samt 30 i Danmark, de reserende ble gjort i
Norge.

Energistyret i
Akershus er positive til a danne
et energivérk.
Vedtaket lyder videre:
innledes
skal
Del
forhandlinger med aktueiie
everkseierc pA grunniag av
del foreslAtte mandat.
Energistyret bes fremme
forsiag til organiscnng av
den ovcrordnede politiske
styring av energispørsmAl
Del ble
pA :fylkesplan.
administrasjonens forslag
pluss tilllegg fra Arbeiderparticts og SV' s forsiag
som ble vedtatt.

Lilly sjarrnerte ogsd publikum. (Foto: Halvor Lande Thon)
fra kjriighetsromaner.
NAr disse skuespihlerne
er nevnt, vii ikke del S i
at vi glemmer noen av

de andre. Alie gjorde en
god innsats, og etter at
forestillingen var slult, var
del blomsteroverrekkelser.

LAneopptak
Energistyret behandhet i
siste mote ogsA en sak
om lAneopptak for 1990.
at
ble
Vedtaket
fylkesutvalget godkjenner
lAneopptak for inntii 80
millioner kroner i 1990. I
vedtaket presiseres del at
del beste forretningmessige
tilbudet velges.

De første kom i 86 og 87,
men da som enkeltstAende
prosjekter noen fA steder i
Norge.
11989 ble del laget mer enn
80 spill, og de fleste av dem
utenfor Norge. I UK solgte
Sheffield 9000 stykker til jul
og Plymouth 3500 som de to
største stedene.
Resultatene av del arbeidet
som pAgAr i KFUMs søsterorganisasjon i Storbntannia
(YMCA), tyder pA at del vii
bli mer enn dobbelt sA mange
sleder i UK i 1990 som
W sitt eget lokaispill. Glasgow far sitt ( ca 20.000
spill). Nottingham sit.t (ca.
10.000). Nottingham (10.
000),. Cornwall (10.000).
samt en mengde mindre
steder med spill fra 1000 iii

5-6000.
sa far vi hApe at Mr.
McGurk har rett og at We
enebakkinger og britter blir
mere nedstresset ettersom de
tar i bruk sine nye brettspill.
Helge Nilsen
Kjøp av kraft
Energistyret har ogsA
vedtatt at administrasjonen
fAr fullmakt til A inngA
kontrakt om kjøp av 250
GWh/ 150 MW med Oslo
Lysverker.

Hfindballresultater
M 6.div.
Enebakk Holmen 12- 27
J12 Enebakk - Driv 6-14
J 14
Enebakk 2 - Nesodden 5 - 22
Jl4 Enebakk l-Dnv 9-5
Gl4 Enebakk -Driv 13-18
J 16Enebakk Siggerud 10-25
K.5.div.
Enebakk Fjellhammer 2 17-15

Jgnctt
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Da han mOtte henne , eller
vennskap og sex er en
komedie for alle som er, har
vrt eller vii bli foreisket.
Filmen ser med et humoristisk glimt pa forholdet mellom
kvinner og menn, vennskap
og sex. Er det mulig bare a
were venner-uten sex? For
Harry og Sally tok det 11 âr
a finne ut av del...

eksprimenierer med en
maskin som kan forminske
ting, og ved en feiltagelse
krymper han barna ned hI en
knapp cm. størrelse. Det er
mye bra situasjonskomikk i
bade normal og miniverdenen, og bra underholdning
We for store og smâ. Den er
passe morsom, spennende,
forstâelig og med god moral.

Arets publikumstreffer i Usa!
Hunn djevelen, basert pa
Fay Weldons bok "En Hunndjevels Bekjennelser", er
ogsa en film om kjrlighet.
Den handler om den kiumsete, velmenende og overvektige Ruth som bor
sammen med mannen sin i
all fredeiighet inntil han
flytter fra Ruth med avskjedsordene: "Du er en dârlig
mor, en hapløs kone og en
skrekkeiig kokk. Jeg tror
faktisk ikke at du er en
kvinne i det hele tatt.. Du er
en hunn-djevel!!!" Etter a ha
kommet over sjokket tenker
Ruth -Javisst, snart skal du fâ
se hva denne hunndjeveien
kan gjøre ... Hevnen er scot og
infam. Regi: Susan Seidelman. Hovedroileinnehaverne: Meryl Streep og Roseanne Barr.

The Tall Guy -A sort of a
love story...
Her vii vi kunne nevne hva
pressen skriver om filmen:
"En av de mest rampete,
uanstendige og komiske
filmer pa ârevis", "Den vâger
A were We morsom og
erotisk", "Fantastisk .... du
kommer til a Ic deg ihjei".
Far du ikke lyst til a se denne
filmen? Den er hysterisk

Fikk du med deg Ghostbusters II- Na er spøkelsene
tilbake. Behøver vi a si mer?
En actionkomedie fra
Disney, Kjre jeg kr ympet
ibarna. Om professoren som

- - - - - - - - - -

morsom.
Fra latter til alvor; Black
Rain med Michael Douglas.
En thriller om to amerikanske politimenn som skal
overievere en morder iii de
japanske myndigheter, og
oppiever en kulturkollisjon
mellom amerikansk og
japansk tankesett. Dessuten
et USA hat som skriver seg
fra bombingen i Hiroshima
og atomstøvet (Black Rain)
som den gangen fail over
Japan. Det er denne
konfrontasjonen mellom
amerikanske og japanske
resbegreper som gjør denne
filmen interesant. Filmen er
teknisk gnistrende godt laget,
og den er utrolig spennende.
Vi husker Chevy Chase
som stjemereporter i Flech i
1985. Na er han tilbake i
Fletch Lives hvor den
oppsøkende journalisten
Fletch reiser til Louisianna
for a hete en arv. I stedet for
a innkassere arven, havner
Fletch i en lokal intrige med
forviklinger.
Vi kan glede Enebakks
publikum med den fantastis,,ke filmen Dagen er din.
Aret 1959 skal bii helt annerledes for syv av det eksklusive og tradisjonsrike
Academys clever. Det er aret
de oppdager lidenskap, sdvstendighet, poesi og ikke
minst; seg selv. All takket
were en ny engelsklrer uten
tro pa former, regler eller
tradisjonell tankegang. Gjennom dette semesteret skal
han lre guttene kun a stole
pa egen fantasi og intuisjon,
og hente inspirasjon til egen

utvikling i den litteratur han
underviser i,- poesien.
Dette er en film dere ma

oppleve, bade voksne og
ungdom!!!

Barnerilmene
PEUESVAL
01
Pelle Svanseløs, er en
svensk tegnefilm, og verdens
snilleste katt. Han tror godt
om alle og det tar lang tid
for han a forstâ hvor lumpen
den slemme Mons i virkeligheten er. Mons erter Pelle
fordi han ikke har noen hale
og prover hele tiden a lure
ham. En sjarmerende tegnefilm for hele familien.

Pippi- filmene har vist seg
alltid a were like populre.
Det er na en del ar siden
Flateby kino viste disse
filmene, og nyc generasjoner
dukker opp, derfor kan dere
glede dere til gjensyn med
Pippi. Vi har foreløpig
plukket ut Astrid Lindgrens
Her kommer Pippi og
Pippi rømmer med.

EVENTYHET ON DEN
HVITE HVALEN

TECNEFILM MED NOHSK TALE
Samson og Sally er eventyret om den hvite hvalen
Samson som drar ut pa en
uhyggelig farefull ferd for a
finne gamle Moby Dick. En
spennende fortelling om
livet i havet, med flotte,
fargeslrâlende bider. Denne
filmen har norsk tale.

Mange har nok lest AnneCath Vestlys bøker mormor
og de atte ungene, men alle
har vel kanskje ikke sett
filmene om denne popu1re
mormoren. Vi viser derfor
Mormor og de fttte ungene
i skogen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .— - - - - - - - - - - - - - MW
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ENERAKK HANDEL= HANOVERKm
Ytre Enbakk
TIf. 92 40 03

'iIIJllIIlIlII",.
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fredag

kI. 9-19
kI.9-15

St tm
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Flatebysenteret
TIf. 92 83 38

APNINGSTIDER:
Mandag
Lørdag

Lavpr

_____TORE'S
MAT

DAGLIGVARE

& &w'ien.

01

YTRE ENEBAKK BENSIN &

cA.t

A/B/c-BA

1912 ENEBAKK

Kirkebygden: lit. 92 60
Ytre Enebakk: Tif. 92.4

EL. INSTALLASJON
OG FORRETNING

Gratis Mi
personkontol

(09)926300r.©
VERDITAKSTER LAN ETAKSTER SKADETAXSTER
-

thorvaldSen

Tømmerm. -/ingeniør

SIGVART SUNDE
MEDLEM NORGES TAKSERINGSFORBUND
FJELLVN. 23A
191 4 YTRE ENEBAKK

hF. KONTOR/PR1VAT (09) 9247 15
AUT. MOBILTLF.: 094 30473

—

Per-Erik Ostlie as

1914 YTRE ENEBKK-Th.0924340

....din lokate byggmester

Vi henter, leverer, Iáner deg gjerne en annen bil (kr 100/dogn ex. bensin), og reparerer din bil raskt og rimelig med kvalitet.
TIf. 92 44 14-9245 65

OTTER13ECK
Vi hirer
PARAFIN miljevennhig FYROLJE
Rate-betaling om du ønsker
OLJETANKER m/utstyr-SERVICE
-

DIESEL og SMORE-OLJER

____

Dags-tilbud
SUPER LAN DBRUK
20 I bøtter kr. 190,BEST. tlf. 92 40 47
HYDRO

SV.4RTHOL 8RENSEL A/S

2J L

Bell,

Eli

Forr.senteret, 1914 Ytre

Mer enn en skobutikk

Service til alle I Enebakk

Norsjo-olje
beste kvalitet

UHH nfltn

—

cjtt aczi-amci

afiloaqraloul
•
I
I-'1I

HYDRO

Knut A. Thorvaidsen a.s. Gran
1914 Ytre Enebakk
Telefon: 09/92 44 35

Sko Hanskep Veskep
Kvikk rens

BYGG- OG TOMMERMESTER

Gunnar

TRYKKS

Norsjø-o!je
beste kvalitet

Karisens Bilruter A/S
TIf. 32 80 13
AVD. HAG EUTSTYR

-

Garasjen pa Flateby.

snefresere, gresskHppere. Motorsager.
Ryddesaker. Gresstrimmere og forskjellige hageredskaper, samt belegningsstein og helier.
Utleie av jordfresere og vedkleyver.
Vi fører:

AVLEGG OSS ET BESØK. DEl VIL LØNNE SEG

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE
TIf.: 09-92 71 72 Mobiltlf. 030-22 300

ALARMMOTTAK ALARMER
VAKTTJENESTE
-

~

ebakk.
lajjnz

%

Godkjent regnskapskont

Syl
Feti
fra i
kjoI

44ENEBAKK SERVICE>> SI'.

'Oftonett

13

I INDUSTRIFORENING PRESENTERER
is dekk
Enebakk

AP N IN G ST IDE R:
Hverd.
Lord.-sønd.

6.30-21.00
9.00-21.00

i.ERVICE A18

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 FLATEBV-9281 32

-MM."

MMLIII
MMEIII

atni

4

K ENEBAKK
0
39

h

ETABLERT 1933

AUTORISERT BILVERKSTED
RUD 1911 FLATEBY

(NOST>>
ibankkort til
under over 18 âr

TLF. 09/92 87 72
Apningstider
Tirsdager

7.30-15.30
7.30-19.00
FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele áret!

KER

Propan — auto-oljer

10ftokken,

TELEFON
2 82 56

TRINTO VERKSTED AS 17ti
(09)92 55 55—MOBIL 094 14469
NOROL

Gallon Nygàrd
' Blomster
& gayer
nebakk - TIf. (09) 92 53 46

Flateby - tlf. 92 80 80

Galled — innramming
Gulimedaije I innramming 11989
Diverse aarespriser og medaljer 11990

Ip3kontor %

)
NOASKE
REGN8XAPS(ON0MERS
FORENN

ELE KTRO E NT REP R EN OR FIRMA
KJELL BRENOJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

nøve Finden
attige produkter
aturens eget
ken

1!

RØRLEGGERFIRMA
ERIN KJELRD
Telefon: (09) 92 46 39 1914 Ytre Enebakk
Mobil: 094/27 522

FRKER DITT NAERMILJO

GRAN, 1914 YTRE ENEBAKK

NOROL

B. Pedersen Efif.
LANTERNEFABRIKK
BLIKKENSLAGER
Svenskerudvejen
1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 41 89
MobiltIf. 030/27 723 eller
personsoker nr. 096/95 694

H

H
I

Enebakk
Glass
SVEIN THORSEN
FjeIIv. 30 A
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 46 13

Einar Bohier
Grav4ng - Sprengning - PlaneHng
1913 DALEFJERDINGEN
ENEBAKK

TLF. 09-9262 19
MOBIL 094 32 544

.'.V.Y.Wfl.V.*..*. T.

o,,tt
STROMMEN ER STEDET

14

Otr

Nye kurs starter
19.3. kI. 19.
Gamle kursdeRagere
kontroliveing
W. 18.
Ny kursbok

4

Best og storst i
Strommen

I

Forsikringshuset kan Ian
KjØp eller retinansiering.
I samarbeid med: lie ledende kredittforetak
Pfi markedet

fibrA

Pi hva da?

Tabellen nedenunder er manedlige belop scm ma avsettes.
Sammenlign med det du betaler og se hva du sparer.

Ta kontakt med Ella
TIf. 92 63 39

LANEBELOP 10 AR

111

Vinnersjanser i
5 uker uten a
sette et kryss
Feler du at du vet for lite
cm fotball til A tipp, er ferdig utlylte 5-ukers kuponget nc
deg.
For
.mtilapp har du
mulighet til a vinne inntil
ei million i 5 uer pa tad.
Det finnes ingen like
5-ukers kuponger.
PS. Ferdig utfylte kuponget har gãtt inn med 12 rett.e - fler' ganger!

200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000

28 18,4226
5635,-

15AR
2343,3514,4685,5857,-

20 AR

25 AR

SOAR

Priser fra kr 19,50 - 28013210,4280,5349,6419,-

4081,5101,6121,7141,8161,-

4971,5965,6959,7953,-

Eksemplene er annuitetslãn med en rentesats pa 11.55%
Effektiv rente fra 12.22% innenfor 60%.
Lânetakst ma fremlegges. Ogsá 100% finansiering.
INGEN KRAV TIL FORSIKRINGER.
Ta koritakt og fâ bekreftet hvor mye du kan spare pa refinansiering
hos oss.
Dere finner oss I Strømsveien 54, 2010 Strommen.
Telefon: 06-81 99 15/16 og 17. Fax: 06-8199 18

Strømmens største I
VESKER - BAGER - KOFFERTER
LOMMEBOKER rn/rn
og BILLIGST

Fj

-

41

Eks.

TRILLEBAG

T1PPINGf:
ga mer erin 680 millioner til

STROMPER - LONGS
selvfolgelig

A Gollelin
Ira kr

idrett og torskriing i 1988.

KJEMPEUTVALGi
BADE-

og

UNDERTOY

Vi gir rid og veiledning angaende hudpleie make-up.
Har du tid - sã har vi tid - til a rense/legge
make-up pa deg. Dette er selvfølgelig gratis.
TEST OSS, DA VEL!
FOR HERRER:
BOSS
m.m.
JIM HERRETRUSER

HMgHmaHng
—

—

—

ft-I-,

frakrLll.
I

I

— —I

So!- og helsestudio

Enebakk
sportssenter
Nybegynnerkurs:
karate/judo.
Lekeparti judo:
Nybegynnere barn 5-7 ãr.
Ring for pamelding 92 62 80

1(,IqILSEN A

FYRINGSOLJE • PARAFIN

(Gjennomsnitt siste halv&)

a —ow—

1A_

(P1W.

STRØMSVN. 68- STRØMMEN
TIF. 0"147 15

2nye
millioncorer
hveruke!

I

---

•AUTODIESEL

•

Ad

Astri &OGTrote
PARFYME • STROMPER • UNDERTOY
Strømsveien 66B, tlf. 06/ 81 27 52
2010 STRØMMEN

DIN ZOG*ORRETN1NG

VI FEIRER
35-ARS
JUBILEUM
0

Folio Varmeservice
vlBjørn Bredholt, Tomter

(41)
hf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Nyinnredet akvariumavdeiing
Hund- og katteavdeiing
Storre plass - Bedre utvalg
CODE TILBUD - CODE TILBUD - CODE TILBUD

RUST PA0 BILEN
Vi utfører rust-skadereparasloner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsá opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhândspris.

HAMSTER, MARSVIN, KAFIINER

AS SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 4476 - Slitu

Parkaleen 21, Lillestrøm (v/kirken) - TIf. 06/61 16 57

NYIIEIJCE, SMA Rorrul,

LILL ESTR•M AK VARIUM:

15

1 P Yb EJWEIIG

VAR CODE NABO

I

NAR DU TRENGER:

TILBUDSPERI()DE:
t.o.m. TOESDAG I .03.90
t.o.m. ONSDAG
lJer sä len:ge 6 6idningen rekker .

* KJOKKEN
* VINDUER

GOD PIRKERIM;:
TRILL VARENE Rfl'F UT I BILEY

L

.

* TRELAST
* GARASJE
-

1 brettàlOstk.
FRUKTYOGHURT,
175 ML
ALLE SLAG 43.00

landets bilhigste?
0

Svein Magne

aVestl'it, 4

BYGGMESTER TØMRERMESTER SPYDEBERG

0-C.;~t
o10IF
*i

iOA
IM

FjeIlvn. 2,1820 Spydeberg. TIf. 09/83 74 90
Vertinne fra meieriet vii
vre til stede
torsd. og fred. fra kI. 11-19
Demonstrasjon
Smaksprøver

580.
290.
Bukse
Bukseskjørt 340.
City Shorts 260.
Bluser
198.
98.198.
Jumper
78.Golfjakke 178.

brett

—4:

-

.

2 9Pr.

BRUNOST >9
NORVEOIAUST

Idq50
Pr.

BLA CASTEIO
150 r18.90
SAG
150 g 19.70

1590

Blazer fra

awl,

0 0010'

I/I

KLIER..MOTE-GARN
Tebosenter
SPYDEBERG. TIC. 83 76 45

KRYDDERBINDING• GIPS .PORSELENSMALING.
S

EB MOTORI
Spydeberg
hf. 83 85 90 80 92 93

Saig og service
STIIIL®

VAR PASKE FRITID
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E
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• 4'4

"Na bugner det i butikken
La deg friste till et besøk

ifi-Boden
HOBBY & GAVER
Gamle Lysetun, Spydeberg

Man.-fre. 10.00-17.00
Tors.
LØr.

10.00-18.00
10.00-14.00

TIf. 83 89 59
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L
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OLJEMALING. URVERK .BAND .SEPEPYNTING.

16

S

MARSTILBUD

1 $PV'EHERG
Asko vaskemaskin
11002

Bosch kondenstørketrommel

Hele 1300 omdr.
Toppkvalitet

6290.- Nun 4990.
Elto tørketrommel

Bosch ventilator
m/fettlilter

Iri byggep ut'.
Derfor selger vi den gamle
utstillingen av dører.

Kun795

:30%

M
M

Bosch oppvaskmaskin
2022
3 program

Ca. 35 stk. UTGANGSDØRER
fra forskjellige produsenter

m/2 temperaturer

Nun

4690.

Wilfa støvsuger
1000w

Kiln

895.-

Nun

2190.

[Ito komfyr
4 p1.
Selvrens

3690.

Nun
to vaskemaskin
Toppi Iegg
600 omdr.

Kun

3650.

FRIVA A.S

A bringe varen hjem Iii deg er

N 1820 SPYDEBERG
Oslovn. TIf. 09/83 74 50

KNAPAS ELENTRISKE
Stasjonsgaten, SPYDEBERG. TIf. 83 '
73 43

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

-

-

-

Ring og bestill i tide,
da pdgangen er stor

Norges ledende
leverandor av
alle typer markiser

Vi kan tilby rabatter
ved større seiskaper
eller tilstelninger

St. Halvardsgt. 33
0192 Oslo 1

.

TIf. 09-92 45 29
TIf. 02-57 1055

4tj~l
CATER IN G

Leverer mat tit enhver anledning Spesialister pa kalde anretninger
-

1825 Tomter
TIf. 09/92 278

Is

lguitt

17

I SP Yi1EffE1?G

FILBUD

VAR CODE NABO

0
Vapens nyhetep.1
Vârjakker

fra kr

Gensere
i bomull

fra

Olaskjorte

kr

320
-

...spes&cilist

I

kr298M

279.

REIME utstyr
for gjødselhândtering
REIME leverer funksjonssikkert gjødselutstyr med
suverent god rustbeskyttelse:
HYDRAULISK GJ0DSELTREKK, GJØDSELPORT,
GJØDSELPUMPE
OG
GJØDSELVOGNER.

Vi fører arbeidstøy

AM

Yrkeskimr A s
QAK mask iner

Sarmyrvn. 1, 1820 Spydeberg
TIf. (09) 83 81 54-83 80 90

Industrivn. 2
1820 SPYDEBERG
TIf. 09/83 88 80

TILBUD PA OSTMADTc)

STEIN

*

12% alle typer

i kP 12m000M

Tebo
Frisorsen ter
TIf. 83 81 80
Tebo Senter - 1820 Spydeberg

FIN MATJORD
tilkjørt Askim/Spydeberg

Spesialtllbud pa B-sort. pr. lass 8m3 Kr 1300.PRISEKSEMPEL: 1. sort
50m2 plass lagt med
grâ Unistein 6 cm.

shampoo og balsam

BRENDERUP

4 stk.
varehengere 700 kg
—

2000 kP p a listepris

Puslespill
20-2000 brikker

30%

Fotoalbum
alle priskiasser

20%

SVARSTAD BOK OG PAPIR
Askimveien 6, 1820 Spydeberg
TIf. 09/83 87 00

(Inki. prisen: Leggesand,
legging, klipping, fuging og
vibrering).

UTLEIE AV HAGEMASKINER OG
LEGGEUTSTYR FOR
B-sort 10% ekstrarabatt
BELEGNINGSSTEIN

(over Jans Math us)

TRENGER DU MAMMAKLIER?

Se nyhetene lbs oss!

Spydeberg
Utleie -2,Service
fit. 83 85 20
Industrivn,

e. kI. 17: lIt. 83 79 85

i
&I BARNEKL4ER
46& SO IMM
Tora Lise Busch, 1820 Spydeberg, tlf. 8873 19

IFO DUSJKABINEfl
--s.

m/hjørneinng.

MORA ARMATUR
ettgrepsbatterier

Aluminium
ularmatur

ULTRA-JET
MASSASJEBADEKAR
in/8 injektordyser,
150 x 150 cm for hjørne

1-RESSALIT
KLOSETTSETE

MORA ARMATUR
som dusjtermostat

nr. 56, hvit.

ANONSEN BADEROMSMOBLER
Kvalitet og
eleganse

ARROW dusjsett

I
I

BRILJANT
Passer alle
uttak.
Komplett

24900.-

IN1TRA vaskekar

• COLLECTION DUSJ

rustfritt VK 50

Hjornedusj, hvit.

GROHE ARMATUR
r1

RELEXA
opqppj%dusjsett

ORAS ARMATUR
OSO VARMTVANNSBEREDER

VILLEROY & BOCH
Gracia klosett. hvit.

AANONSEN SYSTEM 55

Ettgreps serv. batten

655.-

16 R 200 ltr.
Oramix dusjtermostat

90 cm

900.AUTOMATIC

ENESA*!K 04"
os tv V"AlE
DURUD GARD, 1914 YTRE ENEBAKK
TLF. 09 924630 - MOBIL 030 04997

19

Votett
to

PASSPA NI
TIMESALG TIMESALG
-

-etstedà
trives..!

Iørdag 17. mars pa Flateby
Gratis lotteri -3 gavekort a kr 500,-'

TIMESALG

Rester fra

25. M

SKOSKREDET
K!. 10.00-12.00

13-14

Alle dukkebagvogner
Apent
Fredag
Lørdag

Enebakk

Sort

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-18.00
kI. 9.00-14.00

:rr
x;zVatqama =ar% 0
FLATEBYSENTERET

Bokhandel
-

TLF. 09/92 83 74

Telefon 09/92 8721

9-10

210%

V-

pâGARDINER

51

30% pâGARN
bOthec
i verdenstoppen
Fredag 16. mars
...

Og
Iørdag 17 mars

stort salg
symaskiner til
"gi-bort-priser.
BI.a. selges nye
Brother symaskiner
fra

.....

./..

4Y?..

ci'

9-10

.c\'.

12-13

///

/par

MEPHISTO

200.-

Flatebysenteret, 1911 Flateby

-

TIMESALG
12-13

~

-.

#,Y4' /4

f
'/

/.;..

7

.'.

/

Kom til Annja
for a se og prove
nyhetene
Lordag 17. mars
har vi timesaig
fra kI. 9-11

:Y

1.880.-

(veil. 2.680,-)
m/friarm, zig-zag,
knapphull, falding
osv. Ellers en rekke
modeller til LAVPRIS!

Skaldu torn ye
várgarderoben?

Dagirvi 10%
avslag pa alle
varer

Diverse toy
ti I

NEDSATT
PRIS

150 L TORVSTRØ

SM

A

13-14
HVITE
KERAMIKKPOTTER

Gjelder hele
dagen
TIf. 92 90 44
F LATE B Y

krIO."
FLATEBY

BLOMSTER
TIf. 92 85 44

. .

Vi mottargardinsem, skifting av glide/as. Rep. av symaskiner.
FLATEBYSENTERET

GE

1911 FLATEBY

-

TLF. 92 83 32

Fra kI. 9-10

Alpinbukser

KR

Fra kI. 10-11

Skinn alpinhansker

KR

198.'
98.

/11111111 enef3aIct1
/11111111 31-'UN I ULi !-II I IL) a. s
Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90

TIMESS L
KL. 11-12, 300 stk.

KL. 12-13, 100 kartonger

Disse tilbud
gjelder kun pa
Flateby
lordag 17/3
pa angitte
klokkeslett

REKER
Kun 3 90
14950 TORES
MAT

LOFF

5 kilos kartonger, str. 90-120
(pr. kilo
29,90)

20
Hàndballkamper
1EMuftGt1zTN
YTH ULUA

jDETn

Onsdag 14.3 ki. 19.30: Bibel ogbønn.
Torsdag 15.3 ki. 19.00:
Søsterring hos Marthe
Gustavsen, Vestbyvn.
67.
Søndag 18.3 ki. 10.00:
Sendagsskole.

STORSAMLING

med O.B. Jarivang og
u:igdomskoret ki. 16 og
18.
Kaffe og noe <'rattát>>
mellom møtene.
Velkommen til Betel.

Har du problemer?
FØler du deg ensom?
Ønsker du forbnn?
Eller vii du vre med pa
várt vennetreff? Kontakt
Kristent Kriseseiiter,
Postboks 76, 1912 Enebakk
TIf. 09/92 72 31

W!

Sveums
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 —
2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Ski
Bc0ravclscsb'M

C ftSTENSRUD EFTF 4. H

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byra
gjennom 60 fir

i Mjrha11en søndag 18. mars.
Ki. 13.00 G16 Enebakk — Haslum
Ki, 15.20 VDriv-Langhus

motelikage

konfirmco-wter!

Enebakk Kunstforening
pnr utstilling pa ligningskontoret, fred. 16. mars.
Malerier, akvareller og tegninger av Magnus Bratfoss.

('!\ Enebakk husmorlag
arr. kurs/hyggekveld
Astrid Fossum Irer oss litt om
krydderbinding og pâskepynt pa Kirkebygden
barneskole, hândarb.salen, onsdag 28. mars
kI. 19.00.
Er du medlem betaler du kr 25,-.
Er du ikke medlem betaler du kr 50,+ materialer.
Er du fly i bygda eller
har lyst til a treffe mennesker i koselig miljø.
Denrie gang ma vi ha
bindende pâmeldirig,
da vi ma sette strek ved
30 pámeldte.
Ta kontakt snarest
m/Janicke Hansen, senest 20. mars.
Vi serverer kaffe og kaker. Utlo driing.
-

rTALSAn MSflI

Topp utvalg i k1ar han ill ha:

TIf. 92 91 36

171)~1 a
j 4Ij ~
Alle velkommen

Gi konfirmanten klr han vii gâ 1.
Giovani er et a' tidens meet aktuelie
og moteriktige dressmerke for
ungdom. Kom inn og prøv pa — og
se samtidig pa vàrt store utvaig
i skjorter, sleyfer mm.

Tit venstre: Dobbeltspent dress med
kort jakke, kr.

1.228.
1.490,

ENEBAKK KOMMUNE

60196CRUB

Miljøvernplan for Enebakk for perioden
legges med dette ut til offentlig ettersyn
Ira 14.03 — 30.04.1990.
Høringsutkastet er utlagt pa ràthnannskontoret og
pa postkontorene I kommunen.
Merknader sendes Enebakk kommune v/kommuneplanutvalget imnen 30.04.1990.
Det vii bli holdt et informasjonsmøte om planen den
26.03.1990 ki. 19.00 I herredstyressalen.

ENEBAKK KOMMUNE

JERNBANEVN. 1400 SKI
-

-

TLF. 87 2889

KJØPEKORT VISA-MULTIKORT GOOPARKERING

*5

-

Tii høyre: Dobbeit1
spent dress
slag, kr.

KL/ER
UAIGDOM/HERRE

Am. MA-FR. 9-17
tider:

TORSO. 9-19
LORD. 9-14

lit SALGS

stk. lyse innerdører * Dobbeitseng mlmadrasser.
Henv. tlf. 92 87 74 e. ki. 17.00

TEKNISK ETAT

-

JEK
is

VIS DEG
—MED
REFLEKS!

*

Kontorassistent (vi kariat)
Ved Teknisk etat er det ledig vikariat som kontorassistent snarest og fram til Ca. 1. mal 1991.
Stillingens arbeidsoppgaver omfatter bl.a. kundeekspedering, arkivering, ajourføring av kommunale avgifter, maskinskriving, forefallende
kontorarbeid samt avløsning ved kommunens
sentralbord.
Søkere bør ha praksis fra kontorarbeid og kjennskap til EDB. Stillingen lennes 1 ltr. 10-17 etter 16
ar.
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til
Teknisk etat, tif. 02.92 60 60.
Ansettelse skier pa de vilkâr og med de plikter
som til enhver tid framgár av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk
innen 24. mars d. A.

88 Ford Sierra 2.0 I CL
stasjonsvogn, mørk blâ met.fblâ velour interior,
sommer-/vinterhjui, oppvarmede forseter og frontrute, el.vinduer, soltak, fargede ruter, 30.000 km, som
ny. Verkstedkontrollert. Prisant. kr 135.000,-.
Tif. 92 46 05

Simo sportsvogn,

gra 88 mod. kr 700.-. Emmaijunga bagvogn, vinrød kr
500.-, (meget pent brukt). Henv. tif. 09-92 70 14.

801 og utsikt Vàglia
Halvpart av 2-mannsbolig selges. Meget praktisk,
145 m2 brutto mlusjenert, stor terrasse. Prisant.:
800.000.- Kontakt for visning tif. 92 52 36.
.-.•.

•

-

-

• 21

Vver kresen
nar du velger dekk
og dekkforhandler,l
0

0

20marstilbud

13
14
13
14

kr335.'
kr390.'
kr440.
kr472.bSSS."
kr6!O.kr62O.kr600.-

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A,S

iinttt

22

Stadig
okende
ledighet

VOLVO RENAULT
- NYE OG BRUKTE BILER
- RESERVEDELER OG REKVISJTA
- VERKSTED
- BILUTLEJE

MYRFARET 1. SKI. TLF. (09) 87 54 11

Det har vert enjevn
økning i arbeidsledigheten i Enebakk
den siste mãneden.

--Det ble i mnedskiftet februar/mars registrert 147 helt
arbeidsledige i Enebakk. Ày
disse er 98 menn og 49
kvinner. Det er avdelingsleder for kvalifiseringsavdelingen ved arbeidskontoret
for Nedre Romerike, Solveig
Vägen, som opplyser dette til
Vignett.
Antall arbeidsløse for
Nedre Romerike totalt var
2983, eller en økning med 48
ledige fra sist mâned. Av
disse var 1882 menn og 1101
kvinner. 312 av de registrerte
var under 20 Ar.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 410,
TILDUD fra KUTsTYR
Lekre 2-delte KREPP sengesett

Ab-

'0-

(Dynetrekk og putevar 50x70)

Ab-

'

Var førlavpris 149.-

__

NA
'0

79

_
_

GRIP DENNE VARME SJANSEN

DYNER OG PUTER FRA
. NORSK FJJERFABRIKK A/S

'0--

30%

"0-

NORSKTOPPKVAUTET

Fy11 og Brik
i helgen
Lordag kvcld mttc
vakthavendc vcd Enehakk
Lcnnsmannskontor ta seg av
to ungdommcr som laget
hrâk utenfor ungdomskiubben i Ytre Encbakk. En
mcgct bcruset 19-5ring vcicvct rundt seg mcd en knust
Ilaske og var til skade We
for seg selv og andre. Han
haddc slatt til flere ungdommer pa stcdct og hadde
vidcrc skäret seg stygt I overarmen Da polilict ankom
âstcdet matte han fraktcs lii
Sentralsykchusct for A sy
sâret for han We vidcrescndt
fyllcarrsten. Her ble han gilt
en hot for ovcrtredclse av
10 s gj en g crlo yen Politic
melder vidcre om at hans
kompis, som skulle vrc
mcget "hchjelpclig" matte
tjcrncs etter a ha ncktet a
forflytte seg fra stedet.
Kompiseri hic ogsâ bolclagt.
Begge var Encbakkgutter.

Vi har losningen for begge

FOLLO

in SEOIF1 I CA rfm1comfowr

Ytterligere 12 enebakkinger mistet
jobben sin i februar.

Konfirmant i var?

____

'00

'0
'0"

lol

. M!"

_

Skonnord

th

- mer enn bare klr

Westergaarden Butikksenter - Midt i Ski

o

1w
UiIU
r
KOLBJØRNANDRESENA-S
Storgt. - hi. Nittedalsgt.2 1 Lillestrom

TIf. 873330-87 3

KLIPP UT!

Gulvflisep
Lillestrom Hest og Hund
Solheimsgt. 7,2. etg., 2000 Lillestrom

Tif. 06/8178 80

Visatserpâ
kvalitetsvarer
og god service.

1 0x20 cm
i fargene:
HVIT - GRA -ROSA-BLA

kwikrll 8 pr. m2

AS 'FLISI-JUSET
VINTERTILBUD
TERMOSTØVLER

430.-

mm 11"i onus w WRIMMEMB

VERPETVEIEN 17, 1540 VESTBY
TLF. 09/95 21 85
TELEFAX 09/9528 17

Apent
kI. 10-19
(9-15)
I

VINTERDEKKEN
VOKSJAKKER
Drom ikke lenger! Din nye
kjole finner du blant vãre
kiesannonser!!

TERMOBUKSER m/skinn

kp450mwakp850-ANN=

SILDNES NATURSTEIN
MONUMENTER SKIFER MARMOR
Kroervn. 115 '1430 As TIf. 09-943333

Uinctt

23

BIL

EIENDOMSFORM.

A. NILSENS
BILSER VICE

EIENDOMSFORMIDLING

Galleri Nygàrd

Vi ordner LAN
for kjøper/selger

SVEIN H. HELLER A/S

:: 15 70

RORLEGGER

JOHN A. ANDRESEN

Flateby — tlf. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TORNERUD - Askim

Tif.

RAMMEVERKSTED

JERNB.VN. 2, 1400 SKI —TLF. 87 37 37

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Galleri — innramming
Gullmedalje i innramming i 1989

Erlin • Red A/S
1800 Askim

-

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNJNG
Kjøp din nye el/er brukte bit hos oss.

Kjape euer selge
elendom?

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
lIt. 92 63 81

Gray., sprengning, transport

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

KJELL BRENOJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165

EILG

-

ri

Esso diesel, parafin 6g fyringsolje

Vestli, 1911 Flateby

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Tit. 09/92 6118 - 09/92 62 56

Raskt og rimelig
Forhãndspris
GODE REFERANSER

4zi cZauq
TIf. 9291 07 Westerheim, 1911 Flateby

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

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele àret!

TRINTO VERKSTED AS RI
09-92 55 55 mobil. 094-14 469

NOROI.

GLASS

Enebakk glaSs

Alt iglassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - ttf. 92 46 13

Erik Kjelgaard
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

K
Godkjent regnskapskontor

SRR.registrert
regnskapsfarer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

ç4sYs.adm4

-

--- O1av C. Jensen
8 SOn A/S.
MYRFARET 2,1400 SKI. rEF. 09-871487

RBRLEGCERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVOELING
All innen • Sanifar • Varrne • Moaerrnserrng
TANNBEHANDL.

• Regnskap & Forretningsfersel
• Bedriftsrdgivning

Stein Darre-llanssen

SystemAdministrasjon A/S

Tif. kI. 800-15.00
92 87 39
T. ixtenom kontortjd 9280 31
Kvelder. etter avtale

KER.

Roll Nssvold

094/25 366 - 094/08 438

FLISLEGGING UTFØRES

TIf. 09/92 63 03
POStboks 24
1912 Enebakk

Hovel Heiaas

- C3MK73M

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur- 09 betongarbeider

G:nebakk
'JJ egnskcipskontor A/S

Regnskapskontor

1912 Enebakk — tlf. 92 63 00

TIf. 9281 24

Graving - transport - sprengnng

).

utferer alt i el-installasjoner

Mur, puss,
peiser og fliser

Minigraver tO We

VI UTFØRER ALT I RORLEGc3ERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

1911 Flateby — tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Strsmsborg &
Enersen A/S

—'

Jan M. Johansen

v/Trygve E. Andresen

REGNSKAp

Lars M. Enger

CE)

Enebakk rørIeggerbedrift

SaIg av
medafjeskap og innrammede akva re/Ia vtrykk

BeiIIingshaye,: Adv. Heige A. Tryl,
Fiellvejen 55, 1914 Yt,e Enebakk
0919255 70

ntrAr%rnr
ri
r

Flateby, 09/928731
'Mobil 094/95743

Alt I innramming

TRYTI EIENDOMSMEGIJNG AIS

BYGG OG ANLEGG

Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 92 48 92

Iitsigts rammeverksted

Kontaki:

TIf. 88 16 15

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

1914 Enebakk

h1l1FFII

4?

Audi

Bevervn. 11,

LI]hlli.

914 Yee Eneb
924824-92z7

Grendesenteret, Flateby

FRISOR

Enebakk Tannteknikj(
DAME-OS
HERREFR(SOR
SOL—PARFYMERI

Man-Ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 900-14.00

Forretn ingssenteret,

TAN NTE KN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Ytre Enabakk - tlf. 92 54 13

TIf. 09/92 46 82

SPESIALFORRETNINGER

TRAFIKKSKOLE

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

GAUTE'S TRAFIKK$KOLE A/S
Opplring pa b/I

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvo. 5
1912 Enebakk

lIt. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris
Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utterer alt innen nybygg, tilbygg, reparasioner,
modernisering, flislegging 09 tapetsering.

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

BYGG- OG T0MMERMESTER
Per-Erik Ostlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TILBYGS
- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROS.JEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

Laste. 09 person bilverksted

Ski Trafikkskole

pa Rud Industrjfelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90
utfører alle typer jobber

till en rimelig pris.

Enebakk Markiseservice

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Masse A - Masse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

Om nodvendig meter vi
til kjeretimer i Enebakk.

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

KVIKI( RENS
D.FREIIAG&COS
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon — Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
B1I - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - ttf. 09/92 62 94
• PoliktinikkS Røntgenl Kirurgi
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKP(
Vet. Knut-Ai-ne NverdaI
N. Riisgrd, Kjeller
(Skill Ira Fetvn. v.'flyplasser,)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
((DROP-IN), 8.30-14. Stengt helg.

VAKTSELSKAp

J&z&ziarna
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 35

:adré'$etvicetjene
TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport — Sand,
stein og fyilmasse
Flateby — tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

Farll'g sko
-- Gjerdet til Sverre Smed ved
andre siden av veien til butikken Käres
Dagligvare er trafikkfarlig for skolebarna som gãr pa Meer Ungdomsskole og Ytre Enebakk Barneskole.
Dette selv om skolebarna gãr pa den
ande siden av veien aidri sA mye.
Skolebarna bar heldigvis ikke vert atsatt for noen trafikkulykke, men kommunen bør skjonne alvoret. Tenk pa
skolebarnas sikkerhet.
Halvor Lande Thon
Kommunestyrerpresentant
Trond W. Bolness(Høyre)
er opptatt av skolebarnas
sikkerhet i denne saken.
Na er del gâtt over ett Ar
siden saken var oppe sist.
Gjerdet er pa beskjedne

cirka 20 meter og er salt
sammen av gamle lastebilemmer.
Han understreker at en trafikkulykke
fort kan skje, og hva da?
PA Riksvei 120 er det er
god del trafikk.
Han
mener at i tillegg til at
gjerdet er trafikkfarlig, er
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Gja?rdet lii Sverre Smed er en fare for skolebarna (1bto: HalvorLande Thon)
det ogsA et Inst syn.
-- Saken er âtte -ni âr
gammel. I 1981 var del
en befarrng hvor Statrens
Vegvesen var med.
Vegvesenet lovet A holde
kommunen løpende onentert i saken, men nA er
det aitsA gAIt ni Ar
siden befaringen.
Den
gang sa veivesenet seg
villig til A lose problemet,
forteller Botness.
Snill mann
Han understreker at
det ikke er negativt ment
overfor Sverre " Smed
Svendsen at saken nA blir
tall opp i gjen.
Sverre
"Smed" Svendsen er en
snill mann, som ogsA har
god kontakt med barna.
Ved Statens Vegkontor
i
Akershus
sier
avdelingsingeniør Karin
Andersen til Vignett at sA
lenge gjerdet ikke stAr
pA eiendommen til
Vegvesenct, kan del bi
vanskelig for oss A gjøre
noe. Dette er en sak for

vedlikeholdsavclelingen
Hvis del er slik at gjerdet
er trafikkfarlig, bør det
kunne giøres noe med
det.
Det avhenger av om
det stAr pA Sverre Smeds
ellen vAr eiendo
bindelse med erverv til
nyc anlegg, for eksempel
forsterking av anlegg, er
det en grese pA tre meter
ved erverv,
Karin
Andersen kunne ellers si
at hun skulle undersøke
saken nrmere.
Farlig
I Enebakk kommune
er dette en sak for byginsrAdet. Bygningssjef Stein
Marsdal sier til Vignett
at platene har stAtt der i
mange Ar, og han hadde
hApet at platene kunne
stAtt der av hensyn til
Sverre "Smed" Svendsen.
I bygningsrAdet var det
likevel
enighet
om at
det var farlig med disse
platene.

Forts fra side 1
siden utført en total
utskifting av taket ved
svømmehafflen. noe som
nesten to mililoner kroner.
Rektor Nyen er da ogsA
bekymret for hvordan
elevenes arbeidsmiljø og
hoidninger blir pAvirket av
forfallet ved skolen. Nyen
tenker ogsA pA den virkfling manglende vedlikehold ved skolen kan
fA for ungdommenes tillit
til kommunens politikere
og del offentlige genereilt.
Det ytre miljøet kan virke
forslummende, ogsA pA cievenes lningseffekt. I
den sammenheng ønsker
rektor Nyen A rose spesielt
1rernes innsats. Vaktmester Tonerud gjør ogsA
en stor innsats. For-øvrig
arbeider to av kommunens
snekkere pA skolen for A
forsØke A utbedre de verste manglene.
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