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-ker i myra
millio vei syn
Det har i lengere tid
foregâtt veiarbeide
pA Riksvei 120 ved
Holtskogen. Dette er
et arbeid som skulle
ha vert ferdigstilt i
august, men som
stadig mA utbedres
pA grunn av
setninger i veien.
Tilsammen har
arbeidet pA
strekningen pAført
staten en regning pA
flere millioner
kroner.
Lisbeth Wille
Det finnes vel knapt den
bilist som ikke har undret
seg over at man pa veistrekningen ved Holtskogen
legger asfalt den ene dagen
og graver den opp igjen den
andre. Det visste ikke
engang anleggsarbeiderne da
de ble stilt spørsmâlet av
Vignetts utsendte medarbeider..

Anleggsleder Geir Jensen i
Statens Veivesen pA Kjeller
forkiarer at veien stadig mA
utbedres fordi den gir etler
og slAr sprekker i asfalten.
Veien ligger pA en myr med
8-10 meter ned iii fast grunn.
OppA denne er det lagt en
motfylling som stadig mA
utbedres for A sikre at
grunnen ikke gir etter eller at
veien sklir helt Ut.
--Det har vrt en del
uroligheter i veien i det siste
og del er del vi nA jobber for
A bli kvitt. Men, man mA
regne med at det fortsatt vh
vre uroligheter i tida
fremover. Hvorfor de graver
opp asfalten nA er for A legge
asfalt med armering, sier
Jensen.
--Hvor mye har dette
arbeidet kostet Jensen?
--Hvis man legger sammen
del arbeidet som er gjort pA
strekningen TømmerbrAteflBØler, som er en veistrekning
pA 2,6 km, er summen 5,1
millioner kroner, men man
mA regne med A bruker ylterligere 100.000-150.000
kroner for veien er hell ferdig, konkluderer anleggsleder Jansen.

Fra 10. mars trenger vi fly
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Har du skarp penn, interesse for lokaljournaliStikk
pAgangsmot , og vilje til A stA pA litt ekstra, da er du den
retle for oss!
Du mA disponere bil. Vii du vite mer?

Kontakt Aslaug Tidemann pa tif. 92 65 40
-.
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Millio vel synker i my ra
¼

Det har i lengere tid
fore gttt veiarbeide
pa Riksvei 120 ved
Holtskogen. Dette er
et arbeid som skulle
ha vrt ferdigstilt i
august, men som
stadig ma utbedres
pa grunn av
setninger i veien.
Tilsammen har
arbeidet pa
strekningen pãført
staten en regning pa
flere millioner
kroner.
Lisbeth Wille
Det finnes vel knapt den
bilist som ikke har undret
seg over at man pa veistrekningen ved Holtskogen
legger asfalt den ene dagen
og graver den opp igjen den
andre. Det visste ikke
engang anleggsarbeiderne da
de ble stilt spørsmâlet av
Vignetts utsendte medarbeider..

Anleggsieder Geir Jensen i
Statens Veivesen pa Kjeller
forkiarer at veien stadig ma
utbedres fordi den gir etter
og slâr sprekker i asfalten.
Veien ligger pa en myr med
8-10 meter ned til fast grunn.
Oppa denne er det lagt en
motfylling som stadig ma
utbedres for a sikre at
grunnen ikke gir etter eller at
veien sklir helt Ut.
--Det har vert en del
uroligheter i veien i det siste
og det er det vi n jobber for
bli kvitt. Men, man
regne med at det fortsatt v;,1
vre uroligheter i tida
fremover. Hvorfor de graver
opp asfalten na er for a legge
asfalt med armering, sier
Jensen.
--Hvor mye har dette
arbeidet kostet Jensen?
--Hvis man legger sammen
det arbeidet som er gjort pa
strekningen TømmerbrâteflBøIer, som er en veistrekning
pa 2,6 km, er summen 5,1
millioner kroner, men man
ma regne med a bruker ytterligere 100.000-150.000
kroner fØr veien er helt ferdig, konkluderer anleggsleder Jansen.

Fra 10. mars trenger vi fly

JOURNALIST I

11itt

Har du skarp penn, inleresse for lokaijournalistikk
pagangsmot , og vilje dl a stâ pa litt ekstra, da er du den
rette for oss!
Du ma disponere bil. Vii du vite mer?

Kontakt Aslaug Tidemann pa tif. 92 65 40
Stadig reparasjoner pd den nye veien over Holtskogen p.g.a. setninger i grunflen.
Fern millioner har prosjektet kostet.
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Ligningskontoret
Heia Ragnhild,

Langâpent

se ann.

Arbeiclerpartiet
ArsmØte

se ann.

Betel
Ukens møter
Gudstjenester 21. jan
11. Enebakk kirke v/øvslegârd.
Nattverd.
11. Man kirke v/Helgheim.
Nattverd

DET ER VAR RUSSER

se ann.

Driv I ElF
Hândbailkamper

se ann.

ElF
o

Arsmøte i morgen se ann.

.4:

Enebakk kommune
Gratulerer med dagen:
'VT ønsker deg alle verdens
gleder i fremtiden
Torsdag 18.1
U) 18.30 Det er var russer
V) 20.30 NAdeløs hevn
Søndag 21.1
B) 16.30 VaIhall
U) 18.30 Det er var russer
V) 20.30 Nâdeløs hevn

Hilsen gjengen I "Lia"

Søknadsfrist for
se ann.
kulturstøtte
Selvbyggerprosjekt
se ann.
Nylende

Flateby Kino
Ukens filmer

se ann.

Friundervisningen
Ekstraordinrt ârsrnøte
18. januar, (i morgen) ki 19.00
Streifinn.

Ny katalog

Vis ansvar - MØt opp

Ukens møter

se ann.

1 ElF torsdag

pa

WHIP HUBLEY PETER BILLINGSLEY Regi
RICK ROSENTHAL
LEAF PHOENIX STEFAN DeSALLE

Filadeffia
se ann

RELIGIOSE MOTER

Handikaplaget
Svømming EUS se ann.

IIN EMENIGU ETE
YT flEEHE W'K}

BETEL

Onsdag 17,1. ki. 19.30: Bibel og bØnn.
SØndag 21.1. ki. 10: Søndagsskole. Ki. 18: Pauli
Stâlesen og Junior'n. Offer til søndagsskolefl.
Onsdag 24.1. ki. 19.30:
Sangmøte. Solveig og
Henrik Fris Larsen.
Velkommen til Betel.

Lensmannskontor ets
nye mobilnummer:

030 - 28089

Kulturkontoret

LIV VIKAN
dØde fra oss i dag,
Y.Enebakk 12.jan. 1990.
Ola
Lisbeth
Harald
Mette
barnebarn
Ruth (mor)
Randi og Kjell
Tor og Bent
øvnige familie
Bisettes fra Marl kirke
fred. 19.januar kill.00.
Sørgehøytidelighetefl avsluttes i kirken.

VALHALL er søndagens barneforestilling. Det er en
spennende fortelling fra viking
gudenes verden, og med norsk
tale. SA her er det samtidig med
od underhoidning, mye

a 1re

Konsert Arne Dc":se ann.

Stønadsordninger og kulturmiciler
Kulturetaten minner om motet
med forefinger og lag i
kommunestyresalen i morgen
kveld (Torsdag)

Joh. 3, 1-3Min kjre hustru, var gode
mor, svigermor og bestemor.
Min kjre datter, var sØster
og svigerrnne

Russerne yule utnytte ham
Amerikanerne yule ta ham til fange.
Og tre smã gutter yule redde ham...

Visste du det?
Visste du at ingen blir kristne ved a godta kristen moral?
Visste du at ingen blir kristne ved a lre
trosbekjenncisen eller de 10 bud ? Visste du at ingen er
kristne fordi de ofte er a se pa møter og gudstjenester?
A vre kristne er som Jesus sier i teksten, A BLI FØDT
OM IGJEN. Denne fødselen er en frukt av motet meilom
Jesus og det enkelte menneske. Der han blir trodd, fødes
det nye livet som preges av Guds tilgivelse over var
manglende evne til a elske Gud over alle ting og var
neste som oss selv. Og ikke nok med det. Han tar pa en
ubegripeiig mate bolig i oss ved sin And og setter sitt
preg pa dagliglivet vart. Moralen og alt det andre
kommer som en naturlig følge av denne nye fødselen.
Du kan ikke bestemme deg for a tro, men du kan
frivillig oppsøke han som gjennom sitt ord kan gi deg
troen og det nye livet.Som tilskuer, stâende pa god
avstand, ser du ikke annet enn utsiden, mennesker som
lever iitt annerledes enn de fleste andre. Men kommer du
nrmere vil du imidlertid oppdage han som er ai'saken til
de kristne aktiviteter, og en dag vii du selv kanskje vre
blant dem som er født om igjen. Oppfordringen i dag ma
derfor bli: Kom og kjenn at Herren er god

Litt fra handlingen; En kveld
mens vikinggutten Tjalve fra
Midgard hugger ved, rir den
mektige tordenguden Tar over
himmelen.. Sammen med sin
iedsager, den lure Lake,
bestemmer Tor sea for a
ovematte has Tjalves familie.
Tjalve synes det er fantastisk,
for han har Tar som sin stare
helt.. Her skjer det mye
spennende. Det blir en kamp
mellom jotner og guder, en
kamp hvar barna spiler en star
og avgjørende ralle...
DET ER VAR RUSSER er en
ungdomsfilm og handier am
Mischa Pusckin som
bokstavelig talt er ute pa dypt
vann.
Han er en ung russisk sjø,mann
som en dag skylies i land pa

Floridas kyst etter a ha blitt
sendt Ut fra en bat i forrykende
uvr. Han har et oppdrag a
utfØre, og forsøker av den
runn fortvilet a holde sea
skjult. Men Mischa blir

av ire evenyrisne

guttunger. Etter at den fØrste
gjensi dige farskrekkelsen og
skepsisen har lagt sea, opplever
de imidiertid ting som kommer
til a forandre deres liv...
Og til slutt , NADELØS
HEVN. Eddie har baksing i
blodet. En arv som har gatt fra
far til sønn i generasjoner.
Eddie er imidletid ulik de andre
i familien. Han er ikke interessert i det han kan tjene av
penger pa praff boksing. Han
trener med et mai for øyet; en
gullmedaije i de olympiske
leker. Eddies planer blir imid letid glemt da broren, som er
profesjoneli bokser, blir drept
av medlemmer av det korrupte,
profesjonelle boksemiljøet i
New York. Han vii hevne brarens død..
En sterk film, med blant annet
Gene Hackman i hovedrollen.

Inger

ADELØS
If EVN
(Split Decisions)

De har boksinq
I blodet...
GRAIG SHEFFERJENNIFER BEALS

GENE HACKMAN
Regi DAVtD DRURY

liuett
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Fast stilling for
flyktningkonsulenten.

Millioner i myra
Mens bygdeveienefoifallei; og kominunens tekniske
etat gremines over inanglende ressurser tilforsvarlig
veivedlikehold rundt om i kommunen, spenner staten
5 millioner pa° a legge oin og utbedre en veistump pa'
2,6 kin. En strekning som ikke har sta°tt høyest pa°
koinmunens prioriterngsliste over hva soin trenges av
veiuthedringer i Enebakk.
Det tok lang tid fc veien over Holtskogen ferdig.
Risting og humping som sletpa bade bildekk og
talmodighet. Det viste seg at Vegvesenet ikke hadde
kiart a samkjøre avsluttende arbeider med asfaltering, sd da veien var klai, gikk det en god stundfØr
asfaltfirmaet kunne komnme. Omsiderfikk man fint fast
dekke. Den gleden varte ikke lenge. For etter noen fd
mnaneder kom 20 cm brede, dype, sprekker til syne. Og
sa var veiarbeiderne der igjen. Med gravemnaskin. De
komn og gikk, til stadighet. Gravde opp ogfylte
igjen. Veien sprekker kort og godtfordi den liggerpä
myr. Har man hørt omn grunnundersøkelse,; og om
slike erforetatt - har man glatt ignorert forholdene?
Man burde ha vcert skeptisk I samnmne omnrâde raste
veien ut i Holttjern for ca 15 dr siden.
Man forundres over hvilke ressurser man pa' statlig
hold mna° ha ill disposisjon, na°r man helt vilka°rlig, og
pa° siden av komnmnunaleprioriteringer kaster
mnillioner " ut j myra samntidig somn konununene sultefores, og ma stâ i kØ i arevis ipavente av ressurser
til egne, prioriter te trafikksikkerhetstiltak.

Administreasjonsutvaiget i
kommunen har vedtatt at
engasjementet som flyktningkonsuient skal gâ over til fast
stilling, og at den som innehar
engasjementet, nemlig Per
Arne Øiestad blir tilbudt
stillingen.
Det samme gjeider engasjementet som HVPU konsulent.
Her er Jan Peter Hegg tiisatt i
enga et
jement
og vii na bli til-s
budt fast stilling.

Ny biblioteksjef
Bibliteksjef Aud Skogholt
siutler 3. mars da hun trer inn i
pensjonistenes rekker. Adm inislrasjonsutvalget har nâ besiuttet a lyse ut sillingen som
biblioteksjef fra med tiltredelse
4. mars

Innfordringsseluetar
Del er na vedtatt at del skal
iyses ut et engasjement som
innfordringssekretr ved
kommunens økonomikontor,
foreløpig ut 1990. Kommunen
har store utestaende skatterestanser, og man hâper med
innfordringssekretren a fâ inn
noen av disse pengene,

Ski
Be0ravclsesbth
CHRSTFNSRLJD EFTE.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele dØ&net

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

Stor Tegnekonkurranse
Skolebarn i alle aldre inviteres til
tegnekonkurranse.

a

vere med i en stor

døde piutselig i en alder av
bare knapt 53 a.
Detle sorgens budskap fikk
vi fredag 12. januar.
Dette er ufattelig for oss
som hadde mye med henne a
gjøre. Senest mandag 8.
januar deltok hun aktivt i
formannskapsmøte, og 11.
januar var hun a finne omlalt
pa førstesiden i en av iokalavisene, og selvsagt i forbindeise med en av hennes
hjertesaker. Og hennes
hjertesaker var kampen for
de svakes rettigheter og
aktivt arbeid for a styrke de
svakes situasjon siik at de
kunne bli best mulig
selvhjulpne. Hun var seiv
bevegelseshemmet, men
greidde seg selv. Ja, mer enn
del. Ved silt liv viste bun et
eksempel for oss alle i del a
ikke gi opp tross sykdom og
motgang, men se det positive i enhver situasjon og
finne muligheter til gode
løsninger. Hennes engasjement og aklive virksomhet
favnet vidt. Del var isr i
foreningslivet
for
funksjonshemmede og i det
politiske liv bun gjorde seg
gjeldende. I 1981 var hun
blant stifterne av Enebakk
Handikaplag. en forening
hun var aktivt med i resten
av sitt 'iv, en pericde ogsa
sopi formann i iáget.
I del politiske liv fant hun
sin plass I Høyre, og i 1986

T

var hun formann i Enebakk
Høyre. Fra 1980 hadde hun
en rekke very innen
Enebakk kommune innen
omrâdene barnehage, helse og sosialsektoren og teknisk
sektor., og fra 1984 var hun
represenlant i kommunestyret og siden 1988 hadde hun
fast plass i formannskapet.
Alle sine very skjøltet hun
Irofast og samviltighetsfulit
og pa sin personlige mate i
et positivt samarbeid i de
politiske fora. Hun var for
oss alle den vâkne
samvittighet overfor dem
som isr trengte det, bade I
nr familie og eilers i
samfunnslivet.. Hun vii bli
savnet av oss alle. Men vâre
tanker gar isr til den
nrmesie familie - ektefeilen og barna. For dem er
savnet stØrst, og vare
varmeste tanker gär til dem
som mistel en omsorgsfull
ektefeiie og mor. I
takknemlighet for hva Liv
Mkan ga oss i den tid hun
var blant oss, lyser vi fred
over hennes minne.
Kâre Kjølie
Ordfører i Enebakk

Var inderligsle takk til alle som har vist oss om.sorg
og hjelp i denne lunge liden siden Tore døde fra oss.
Bent, Torbjørn, Elin og

J4nneren vii bli premiert med 1000 kroner.
FURUVN. 9-1911 FLATEBY
TELEFON HELE DØGNET

BEE DEES-SERIEN
TRUSER BH

Liv Vikan

Follodistriktets bvrã
gjennom 60 'a r'

Du skal tegne et bilde av Bygdetun, som siden skal brukes
som plakat for museet.
Tegningen kan sendes til Ole Weng, Ytre Enebakk innen
31. mars.

TRIUMPH

MINNEORD

øystein Slette.
Takk for kr 10200 til Norsk Luftambulanse

JOHN EGIL NILSSEN . 9285 33

Kommer /
hjemmekonferanse
Ordner alt

PR STK,

IRIS
DAME BORSE

BABYTROVER

CORD OG RUTET

LS#,

W!

Mums
Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lfllestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411

DAME SKJERF
STORE

BARN Pyjamas

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

2-10 âr

HAR DU HUSKET
A FORNYE ABONNEMENTET?

BARN
3 pkn. tennissokker

BABY

* I N N B RU D D SA LA R M
Vilainnbrudd
* CA LL! N GAN LEG G
Fra en villa i Borgveien i
Ytre Enebakk
Tyverj * B RAN N VERN
IlYtteinnbrudd 9-tide Sol * SIKKERHETSUTSTYR
SIGNALAN LEGG
bJP._tr..
nh. .
Solheimâsen
VIDEOOVERVAKING
'
1)1
uvtteinn
1912 Enebakk
EL. REPARASJONER
31 Not til t,
hf. (09) 92 64 20
ve
1- en
9 stjlet selvtøy og 'nykker for store verdier.
RING TLF. (09) 92 6420 MAN.—LOR. 12.00-20.00: EN SI K K ER IN V ESTER I N G

OLH IM
SALARM1LLEKTRISKE

sparkebukse

-
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Langapent og " nødtelefon"
p& ligningskontoret
Tid for selvangivelse!
Tid for sene nattetimer
hvor man river seg i
hAret og svetter i
hendene alt mens man
forsØker A talifeste sitt
økonomiske liv pA 2ere
og samvittighet,
gunstigste vis.

pa

Men fortvil ikke ! En
ligningssjef Jacob Mysen
ønsker sine sambygdinger godt
nylt Ar med følgende gladmelding: OgsA i Ar vii det bli
hjelp A fA pA ligningskontoret til
selvangivelsen.
Ligningssjefen kan forøvrig
opplyse at de alier fleste skriver
og leverer selvangivelsen sin til
rett tid.

LangApent
Torsdag 25 . og tisdag 30. januar har ligningskontoret
langApent for hjelp og veiledning til selvangivelsen. Pensjonister, eldre, og andre
med spesielt behov for del, kan
ogsA fA hjelp til utfyllingen, sier
Mysen. Han presiserer samtidig at folk som kommer ti
ligningskontoret for A fA hjelp
med utfyllingen av selvangivelsen mA ha med seg alle
nødvendige papirer, sAsom
lønnsoppgaver, bankutskrifter,
0.1., sammen med selvangivelsen.
Fra 18. januar og utover vii vi
ogsA yte den samme servicen pA
dãgtid i den vanhige
kontortiden. (For klokkeslett se annonse i dagens avis).

Skatteberegning.
- Det vi ikke kan gjøre i forbindeise med selvangivelsen er
A foreta skatteberegninger for
folk. Det har tidligere vrt

gjort en del av, men dette kan
vi ikke lenger kiare. Slik
beregning er forhoidsvis
komplisert, selv for de som
jobber her, og med det tidspresset vi har I denne perioden er
muligheten for A gjøre feii
ganske stor. Vi hAper at
publikum vii akseptere dette.
Alle fAr jo beskjed om resultatet senere jAr.

Tilbakebetaling
- Vi har mange henvendelser
om a-konto tilbakebetaling for
de som har fAil trukket for mye
skalt. Slike henvendelser mA vi
ha skriftlig, fastslAr Mysen.
Man mA sende oss en søknad
som mA vre begrunnet i spesielt uforutsette forhold, og del
mA gjelder personer som antas
A ha et beløp pA minst 5000
kroner eller mer tilgode.

Telefonvakt.

Søknadssjema
Del er utarbeidet egne
søknadsskjemaer for den som
søker utsettelse pA selvangivelsen. Skjemaene er lagt
ut pA postkontorene og i banken

Roser i "tornekrattet"
El besØk pA ligningskontoret nA
I januar kan bli en hyggelig
opleveise, enten man nA trenger
hjelp til selvangiveiøsen eller
ikke. I januar stiller nemlig
\bjørg Steinset ut .
ligningskontorets lokaler.
Mangeav OS S har ailerede god
kjennskap til Webjørgsflotte
rosemaite gjenstandet I dagene
18. og 19 februar vii hun selv
were tilstede pA ligningskontoret pA dagtid. Har du lyst til A
tmffe henne, og se henne i
aksjon med penselen, sA ta en
tut

For folk med akutte problemer
med utfyllingen like for fristen
utiøper vii ligningskontoret ha
telefonvakt pA kveldstid den 31.
januar. - Vi vii ogsA ha vakt her
for mottak av seivangivelser i
postluka i ingangsdøra her fram
til midnatt, sier ligningssjefen..

Ikke Slutt pa
konditoriet—

Utsettelse
Selv om de flesie leverer sel vangivelse i rett tid, fAr
ligningskontoret en del henvendelser om utsettelse.
- Her vii vi følge gjeldende reg ler, sier Mysen.- Slike søknader
skal heist vre skriftlig, og
begrunnet, men vi vii .likevel
akseptere henvendelser pA
telefon fra lønnstakere dersom
del er snakk om noen fA dagers
utsettelse, sier ligningssjefen.

En snarvisittp
ligningskontoret i disse
selvangivelsestider kan
bli en hyggelig opplevelse. Her kan du mote
WebjØrg Steinset som stiller ut roseinalte
gjenstander

Glad melding til alle som liker
ferske wienerbrød og gode
kaker. Ytre konditori skal ikke
legges ned.
- Jeg regner med at konditoriet
Apner igjen om en mAneds lid sannsyniigvis med nye eiere,
sier innehaver Vigdis Jensen til
Vignett. - Jeg har ikke tid til A
drive selv ved siden av lastebilkjøringen. Egentlig var det
meningen at jeg skulle solgt

lastebilen, men del har ikke latt
seggjøre.
Jeg mener klart at del er
kundegrunniag nok for driften
av konditoriet i Ytre, men da
mA man ikke basere det pA leid
hjelp.
Er del bestemt hvem som skal
overta konditoriet?
Del er del ikke, men del er flere
interesserte lime i bildet

Ingen ko til
Revita mangler folk tablerehrkurs
- Vi sprudler av ideer, men ,mangler folk, sier Egil Jorgensen i
Revita. Skal noen av vAre gode
prosjekter bli satt ut i livet
trenger vi flere voksne folk til A
- Det var den 18. desember i
fjor, at Revita A/S, arbeidsledi ges egen bedrift for utvikling
av ideer ogprosjekter med
varige arbeidsplaSSer som
mAlsetting, flyttet inn i sine
lokaler I Senteret i Ytre. Here
prosjekter er allerede i
gang.Noen har etablert egne
bedrifter.
- Og enda er mer pA gang. Men

hjelpe oss med det. Det er 111
arbeidsledige i Enebakk. I Revita
er vi 20. Vi burde vert 60, sier
Jorgensen, og anbefaler arbeidsledige A ta kontakt

det er ikke nok med en idealis tisk gjeng. Skal vi fA flere av
vAre planer ut i livet, mA vi ha
noen A jobbe samen med. Vi
oppfordrer derfor arbeidsiedige
til A ta kontakt med oss.
- Kanskje folk ikke tor, er redd
for A miste trygden sin, og
dermed ikke klare faste
utgifter?

- Ingen mister trygdepengene
sine ved A gA inn i Revita,
forsikrer Jorgensen. Meningen
er nettopp at folk trygt kan rei se seg fra sofaen og bli med i
arbeidet for A skape seg og anre
en yang arbeidsplass , uten at
man skal komme dArligere ut
dersom det ikke iykkes, sier
Jorgensen.

For eløpig er det ingen kø til NringsrAdets etablererkurs. - Men en del har det meldt seg, ogjeg regner
med at kurset kömmeri gang, sier sekreter i
NtringsrAdet, Kari Elisabeth Morbech. Hun har
satt et tak pA 10 deltakere for A kunne gjennomfOre
kurset, som gjennomføres med stØtte fra fylket.
Kurset starter 6. januar, og
søknadsfristen gAr ut i dag. Del er fortsatt sjanse for folk til
A melde seg pA, sier Morbech,
og understereker samtidig at
kurset er vel verd bAde tid og
penger for deltakerne. GAr man
med tanker om A etablere egen
bedrift har man mye nyttig A
lre her, og man kan kanskje
unngA en del fallgruber I star fasen og dermed fA en heldige re start, som gjør sjansene til A

lykkes bedre.
Enebakk er fakiisk den eneste
follokommunen hvor del
gjennomføres et slikt kurs i regi
av kommunen. At vi kan tilby
del kommer av at vi kommer
inn under fylkets imringsfonds
virkeomrAde. Derfor har vi ogsA
kunnet fA nødvendig tilskudd til
kurset. Fylket skyter til 17.000
av de 27.000 det koster oss A
gjennomføre kurset,

at

Kjent I Enebakk?
De som ikke utfoldte seg pa dansegulvet var ivrig
opptatt rundt biljardbordet

Ungdomsdisko
p?t Solheim
Enebakkveien mot Ski
over i Vik mal det bli,
en jeger titen svik
da md det bli Beigsvik
Var lokale poet svarer fortsatt pA fine
verseføtter - ogsâ denne gangen helt
korrekt.
Og at enebakldnger kjenner bygda Si,
det er det ingen tvil om. Hele 56
gjenkjente gArden Bergsvik I nr V. Av
disse har vi trukket ut følgende som fAr
tilsendt hver sitt lodd i pengelotteriet:

Tove Hagen, 1912 Enebakk
Henriksen, MArveien 11, Ytre
Enebakk
Reidun Stubberud, Ytre Enebakk
Her kommer vAr nye nøtt. Vet du hvor
dette er, sA skriv til oss. eller ring tif. 92
60 04 innen tirsdag kI. 12.00 sii blir du
med i trekningen om nye lodd i
pengelotteriet.

Enebakkungdommen har
fAtt et nytt tilbud. Annen
hver tirsdag kveld innbyr
Soiheim Café til diskotek
for ungdom under 18 fir.
Forrige tirsdag var del full fart i
diskoteket, med ungdom fra
hele Enebakk samiet. Kjemegøy mente de, bra at vi
far noe A tinne pA ogsA pA en
vanhig ukekveld.
- Jeg starter opp med dette
fordi jeg gjerne vii hjelpe
ungdommen med et sted A samles. Det er en prøveordning, sA

fAr vi se hvordan det gAr, sier
innehaver Tevfik Ergul.
Tevfik overtok Soiheim Cafe 3.
desember 88. A drive cafe i
Enebakk er ingen spøk. Det far
ogsA han merke. Men for den
som vii gA ut i nrmi1jøet og
spise god mat, har han en
rikholdig meny A tilby. - Vi
skuile gjerne ønske at flere
voskne ogsA yule besøke oss,
sier han. Skai man behoide tilbudene i nrmiljøet, mA folk
ben tIe seg av dem.

Ingen sperordning
for utlendinger
- Utlendinger og
innvandrere kan ikke
drive forretning i to
Ar uten A betale merverdiavgift

Alle som starter forretningsvirksomhet
med
omsetning av varer eller
avgiftspliktige tjenester ma
følge bestemmekiser og mer-

og
verdiavgift
investeringsavgift. Dette gjelder
for utlendinger og innvandrere
som for alle andre.

Det varfull fart pc dansegulvet i diskoteketpa Solheiin
kafeforrige tirsdag.

•Skattedirekioratet gâr nâ ut og
understreker dette.

Hva skier I Enebakk?

Arsaken er at det later til at
mange har tror at innvandrere
og utlendinger ikke ma betale
avgift pa uk linje med andre
nringsdrivende.
Dette er et rykte som
savnerheter det i et skriv som
skattedirektoratet nâ har sendt
ut til fylkesskattekontorene.

Vi vii gjerne vite hva barn - ungdom og
voksne gjor og tenker!
Ring eller skriv til

HAR DU HUSKET
A FORNYE ABONNEMENTET?

J1;JEtt
Postboks 62, 1912 Enebakk
TIf. 92 65 40 - 92 65 50
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Enebakkdalen og II*tt av dens hi*stori*e
Enebakkdalen er et
stedsnavn som for
mange i bygda I dag er
lite kjent, men for ye!
hundre 1w siden var
dette dalføret langs elva
PrestAa nedenfor kirken
velkjent. Dalføret
mmmet stor aktivitet,
med sagbruk, møller og
tegiverk langs elva, og
mange husmannsplasser
pa begge sider, som i da
er nedlagte og borte. Et
yrende liv mA det ha
vrt.

-
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Av Jan Svartebekk
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Dalføret er del eldste med fast
bosetning i Enebakk. Alt i 1393
skriver biskop øisten i sin jor.
debok om mØlle ved Miulnulid
eller Mjønhi som del heter i
dag. Men elva kunne gi kraft til
mer enn møller, og i siste halvdel av 1500 Arene ma vi anta
at de første sagene kom i drift
her.
I Are 1666 ble del meste av
London lagt i aske, og
engelskmennene trengte nA
mye trelast til oppbyggingen.
Eksporten til England økte
sterkt, og ble Norges største
avtaker helt fram til 1830
Arene. Tidligere var del nederlenderne som mottok
mesteparten av Norges trelasteksport, og i denne
virksomheten var ogsA sagene i
Enebakkdalen med.
Sagbruksreglementet av 1688
reduserte kraftig virksomhëlen
ogsA her i dalen, og i en periode
var del bare Fjeld sag som
hadde bevilget kvantum A skj re. Virksomheten skyter fly fart
nAr skurkvantumet blir frigitt i
1795, og 111817 kan vi lese i
Budstikken "Et Ugeblad af
statistisk og oekonomisk
Indhold" at av 27 sagbruk med

privilegier i Enebakk fantes
hele 12 sagbruk i PrestAa eller
Børter ely. Av disse 27 sagene
fikk bare 9 a 10 Sitt lømmer fra
Enebakks egne skoger, og
resten fikk sitt tømmer fra
Glomnia og Vorma vassdragene. Tømmeret ble fraktet
videre over øyeren og opp til
sagbrukene.
I 1860 Arene ble del bygget et
nytt bruk med 6 sager i fossene
nedenfor Andersrud. Det er
dette vi kan finne rester av i
dag., om vi ser godt etter nAr vi
gAr langs elva. Del tydeligste er
nok del gamle svinghjulet i jern
fra ei av oppgangssagene som
er butt liggende igjen i elva
som et minne om stordrifta i

Kariskisse over Enebakkdalen - eller Baugdalen- soin den ogsc het den gang i 1800 a°rene
dalen. Bruker en Øynene godt,
kan en ogsA finne rester av
stein og tømmerkonstruksjoner,
men del er vanskelig A tenke
seg hvor stor aktiviteten ma ha
vrt her den gangen for over
hundre Ar siden.

hestebane som staetvect
VArrygg der bAthavna i dag
ligger. Der IA del ogsA bordhus
for de skAme bord og planker
som skulle fraktes pA bordbAter
oppover langs øyeren til
Stalsberg og videre til bordtomtene i Christiania.

Sagene IA pA rekke og rad
mellom Svartebekk og
Andersrud, og de fikk 10 mmer
fraktet opp fra øyeren pA en

Mye folk bodde del ogsA her.
Foruten to arbeiderboliger:
Nedre bygning (med 8 famili er i 1865) og øvre bygning (

med .34amffferrvaedet 1ng
elva mange plasser som i dag
er nedlagle , og nesten alle spor
er borte for de fleste av dem.
Jeg kan nevne plassnavn som
Tangen, Bauserud, Li,
Knadden, Haugen og Haraldslua som alle 15 mellom
Andersud og lilt nedenfor Fjeld
- en streknin g pA ca 500 meter.
Flere IA i nrheten, sA en kan
tenke see, et yrende liv av bAde
folk, fe, og ikke minst av hester

Svinghjulet fra ei oppgangssag soin vari drift i Enebakkdalen, og soin for tsatt ligger
der soin et minne om stordrifta

sorhgfs Tii
tømmer opp, og planker og
bord ned til bordbAtene.
Mot slutten av 1800 Arene var
del slutt pA stordrifta i
Enebakkdalen. Fossekrafta var
ikke lenger den eneste
kraftkilden, - dampmaskinefl
var kommet. øyeren og
Glomma vassdraget ble regulert
sA sabrukene kunne ligge nrmere utskipingshavnefle. Men
enda noen tiAr skulle elva gi
aktivitet noen korte forsommeruker hvert Ar med flOting av
tømmer fra BØrtervann og ned i
øyeren, men i 1950 - Ara var
ogsA dette slutt og nA renner
den ned dalen uten at den kan
fortelle om all slit og strev,
glede og sorg som den har vrt
vidne til ned igjennom Arhundrene.
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Flott resultat for Flateby Kino.

Besokstallet opp 26 prosent

I forbifarten
'Ikor du den milde vinteren
skykies drivhuseffekten?

1989 ble nok et godt fir for Flateby Kino.
Kinoen hadde i fjor 11276 besøk. Det er en
gjennomsnittlig økning pa* 26 prosent fra Aret
for. Av de 11. 276 kinobesøk, var 3.584 barn.
Besøkstallet nAr det gjelder barn hadde en
økning pA 15 prosent fra 88.
Nytt overskudd for kinoen som i alt spilte inn
261.400 kroner - eller 57 prosent mer enn 1 88.
Ase Svartbekk, Flateby
- Vi er selvsagt svrt godt
fornøyd med dette resultatet, sier Erik Brâthen i
Flateby Kino. Han viser
ogsâ til det forhold at nAr
besøkstallet totalt Økte
med 26 prosent, og tallet
for barn med 15, betyr det
atvoksne og ungdom gâr
mer p kino enn før. Det er
selvfølgelig en av

--Ja del trur jeg. Det har jo
ikke vrt sA varmt tidiigere
om Arene.

grunnene til at spilIeinntekte ne Økte med
hele 57 prosent.
Det flotte resultatet kan
ikke tilskrives store kassa suksesser som f.eks.
Crocodile Dundee. - Men
vi har hatt mye fine filmer,
blant
annet
here
Norgespremierer.

Erik Brdthen i Flateby Kino har grunn til a were
fornd. Besøkstalletpa kinoen gtkk opp med 26prosen

Flatebygutter bak
innbruddsserie
Fire flatebygutter i
alderen 16 - 18 Air har
nA tilstAtt at det var
de som sto bak flerehytteinnbrudd med
herverk og tyverier
pA Flateby.
Lnnbruddene har
foregAtt helt fra
høsten 88.1 alt er det
ødelagt og stjAlet for
godt over 100.000
kroner.

Ingen av guttene har vrt borti
straffbare forhoid for, opplyser
lensmannsbetjent Holten ved
Enebakk Iensmannskontor.
I alt har guttene innrØmmet et
tjuetalis tilfelier av innbrudd og
hrverk. De har ikke oppgitt
noe motiv for innbruddene.Antagelig har del vrt
spenning og tidsfordriv som har
vrt drivkraften.

Politiet har arbeidet med
etterfosrkingen av innbruddserien pa Flateby i et halvt ärs
lid. Mistanken til guttene fikk
man da to av dem ble tatt pa

fersk gjerning i bAthavna p
Flateby i juni. Da hadde de stjàlet en bat og en del flskeulstyr.
Dermed begynte snøballen A
rulie.
- Takket vre tips fra publikum
har vi nA kommet hI bunns i
saken, sier Holten. Hadde folk
vrt flinkere til a gi oss tips
generelt, yule flere saker kunne
oppklares lettere. Ofte er det
bare en liten opplysning som
skal til for at vi har løsningen.
Det man sitter inne med av
informasjon kan synes
betydningsiøst, men det vii vi
gjerne fA avgjøre, sA kontakt
oss, oppfordrer Holten.

.
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Her er listen over de ti
mest besøkte filmene pa
Flateby Kino i 1989:
1. Kamilla og Tyven H
453 besøkende
2. Rain Man, 434
3. Roger Rabbit, 364
4. Coctail. 361
5. Bryllupsfesten, 339
6. S.O.S
7. Sigurd Drakedreper
8. Indiana Jones
9. Mitt liv som Hund
10. Karate Kid III
- Nar detgjelder
Bryllupsfesten, og det fine
besøkstallet der, var det litt
overraskende for oss, fordi
den ble vist pa "ukurante
dager.

lateGro Anita Hillestad, Flateby
--Det kan hende, men jeg er
ikke sruig redd for det.

Reidun Krogstad, Hammer
-en
det tror jeg ikke.

Ellers merket vi oss at
filmer som har fâtt svrt
høye besøkstall andre
steder rundt om i landet
ikke ble like stor sukses
her hos oss, sier Brathen.
Det gjIder filmer som
James Bond, Politiskolen..

Etterlysning
Ved ulevering av rensetøy er det dessverre butt
en forbytting.
En herre har n& en damefrakk i sitt skap, og
Harajama SKO har en herrefrakk til en dame.
Det skjedde i løpet av nov.-des. i fjor, og
frakken er beige-grä med nr. 112. Den som alt
har ftt feil har nr 121. Lappene har orange
farge.
Vennligst ta kontakt med butikken, og alle blir
fornøyde igjen.

KAMILLA OG TYVEN
II PA TOPP

En grei mAte
for kjop og saig
En ANNONSE
kan gi mange svar!

Dykket, som vi hadde
Norgespremie pa trakk
heifer ikke det store
publikum. Det skyldes
kanskje at vi var for tidlig
ute. Det viser seg ofte at
først nâr filmer har gâtt en
tidpa Oslokinoene, og er
tilstrekkelig omtalt i
pressen, fIr vi opp
besøkstallene.

Nils Stubberud, Kirkebygden
--Nei, jeg tror ikke det.
Vret har forandret seg sA
lenge jeg har levd.

nitt
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Stubberud hedret med Kongens so1v
Det var en beskjeden Nils Stubberud(80) som
torsdag mottok H.M. Kong Olav Vs
fortjenestemedalje i sølv for 40 firs virke og
tjeneste ii i Meterologisk Institutt. -4 dette
tilfellet er ikke sølv nederlag, sa fagsjefBjorn
Aune i Meterologisk Institutt, i sin tale etter
overrekkelsen,--men den høyeste utmerkelsen
man kan fA etter i ha vert sã lenge i en
stilling.
Lisbeth Wile
--Han er iitt nervøs i dag far,
forteller hans sønn under
seremonien i Enebakk herredshus,--han skulle vel heist
selt at det hele var over..
Men sâ er det jo ikke hver
dag en mottar Kongens
fortjenestemedaje i sølv.

Nils Stubberud bar vrt
observatør pa nedbørstasjonen 0405 Enebakk 1 40
âr. Han 10k over etter sognep rest Harald Bakke 11949 og
har vrt pa stasjonen heit
frem Iii utgangen av 1989.
-- Nâr man hedrer en mann,

Râdmann Bjorn Halvorsen med hyllest og hilsen til
Stubberud under tilstelningen i herredshusets kantine
forrige torsdag.

BOUGLAN
Vâre vilkâr er blant de beste i markedet. Kjøp, modernisering og
refinansiering. Vi representerer seiskaper som er godkjent av
Kredittilsynet. Disse har boliglãn som spesialitet.
En ekstra trygghet som sikrer deg faglig, god behandling og
gunstige vilkâr I hele Iáneperioden.
Planlegging av boligkjøp
Refinansiering
Vi hjelper deg med a ta de
lnnfri ugunstige boliglàn,
rette beslutningene slik at du
forbrukslàn, kredittkort etc.
Vi tar oss av alt arbeid med kan unngâ økonomiske
oppsigelse og innfrielse av de vanskeligheter.
Ian du har I dag.
Ring oss for avtale!

Det var ordfØrer Kâre Kjølle son overrakte medaije og diplom til Nils Stubberud for
førtt drs tjeneste for meteorologisk institutt.
sâ ma det vere en hedersmann, sa ordfører Kâre
Kjølle i sin tale under
utdeiingen.--Og det er tre
ting som kjennetegner en
hedersmafln,-troSkap,
kjr1ighet og vennlighet.
--I 40 âr bar Stubberud
forpaktet prestegârden, frem
til han rundet 80. I alle disse
Arene har han skjøtet sitt

arbeide med kjr1ighet og
vennlighet.
--Tjenesteviliighet med et
smil har vrt et srmerke.
Ordføreren nevner at
Stubberud har utfØrt
snørydding som mange har
fâtt nyte godt av. Han har
ogsâ deltatt i mçnighetsarbeid.

Mephisto
Roar Bergerud
Finanskonsuleflt
Bedr.okonom

Petter Orning
Okonomisjef
Bedr.okonom
Forsikring - Finansiering - økonomisk râdgivniflg - Selvangivelse - Kurs

Okonoinlijeneste as
Fetveien 123, 2007 Kjeller. Telef on: (06) 8180 21. Telefax: (06) 81 90 29
Vi samarbeider reed: Kjobmandsbankee. Fokus bank. Sparebanken Bien. Stavanger Bank. Realkreddt,
Elcon/Vestentieluke Bykrediltlorening. VITALFOASIKRING (Id. HygeafNKP).
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Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIf. 09/92 8374

I kjeileren pa herredshuset
hadde mange møtt frem for a
hedre Nils Stubberud. Barn,
svigerbarn, barnebani, fagsjefene Liv Fosslieim og Bjorn
Aune fra Meterologisk
Institutt, ordfører Kjølle,
râdmann Bjorn Halvorsen og
sognepresten, var alle samlet
til slitter, biØtkake og kaffe.
Nedbørstasjonen i Enebakk
ble opprettet pa prestegârden
allerede i juli i 1895, og den
er dermed blant de aller
eldste nedbørstasjonene vi
har. Her har Stubberud malt
nedbøren i over 40 âr.. Det
vii si at han tilsammen har
malt Ca. 32 meter med
nedbør.
Nils Stubberuds etterfølger
som observatør er sognepreslen sønn Jan Inge
Heigheim.
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Følsornt rollebilde fra fihinen "Sea of Love". Har tvilen
I/zos detektivAlPacrno dukket opp?
ledd i etterforskingen, rykker
Det er med stor glede vi
Keller og Touhey inn en
omtaler filmene som vii
annonse i et magasin for
bli vist pa Flateby Kino i
ensomme. Dette fØrer den
tiden fremover. Vi ber
langbente og sensuelle Helen
imidletid publikum følge
inn i bildet som hovedmistenkt.
Frank og Helen blir mer
godt med i kinoannonseringen, da enkel - personhig involvert i hverandre,
og Al Pacino finner det probte av filmene vii bli vist
lematisk og skille mellom
p& utradisjonelle dager.
arbeid og privatliv.
Vi tenker da spesielt pa
GHOSTBUSTERS H, som vii
bli vist pa en tirsdag i slutten av
februar mâned. Det vii da bli
kun en "opvarmingsforestlling",
for vi setter den opp igjen i
mars. Fire ar er gâtt siden the
Ghostbusters sist bie oppringt
p.g.a. spøkelser. Endelig er de
her igjen.
Vi vii ogsâ be dere vre
oppmerksom pa to meget
populre filmer , som vii bli
vist pa en fredag:
Steven Spielbergs TILBAKE
TIL FREMTIDEN II , som vi
vet mange gar og gleder seg til
er den ene. Den andre er Sea of
Love.
Al Pacino har hovedrollen i
denne erotiske, spennende thril leren som detektiven Frank
Keller. . Frank Keller er en
fordrukken fraskilt "cop", i sitt
tyvende âr hos New York
politiet.
Sammen med Sherman Touhey
etterforsker Pacino et bestialsk
mord pa en naken mann, skutt
gjennom hodet. Det ene mordet
fører det andre med seg, kun
menn, alie nakne - samtlige
skutt gjennom hodet. Som et
I-

Fra uutholdelig spenning over
til noe lettere:
SOGA OM EIRIK VIKING, av
monty Phyton - regissØren
Terry Jones. "Monty Phyton
gjengen" har salt seg som mâl a
avslØre sannheten om
vikingtiden. John Cleese som
skurken Halvdan Svarte
garanterer for er en hell korekt
bistoriebeskrivelse
Historien handler om en
vikimng som har fâtt det for
seg at livet ikke bare bestâr av
plyndring, kvinnfolk og drap.

Denne tvii begynner den dagen
han foreisker seg i en vakker
kvinne han nettopp har drept.
Ja, det erpa alle mater en typisk
Monty Phyton film.
VILL, VILLERE, VILLAVEIEN er butt film - VIVA VILLAVEIEN.
En ellevill komedie med
Brasse Brannstrøm, Sverre
Hansen, Elsa Lystad, Minken
Fossheirn og mange andre.
Naboene som ikke kan fordra
hverandre og som ender i liver
sin bungalow pa ferie pa Grand
Canaria pa samme tid.
COOKIE - Mafiaaprinsessen Cookie er en 18 ar gammel,
smapønkete jente, som en dag
tvinges til a besøke sin mafiafar
Dino som har sittet i fengsel i
13 âr. Han blir na satt ft, og de
to har vanskeligheter med a
akseptere hverandre. Men etter
en tid inngâs vâpenhvile, og
hun begynner a arbeide som
hans sjäfør.
Det er mye bra film for
ungdom, og en av disse er den
popuIre DA HAN M0TTE
HENNE., elier vennskap og sex
Er det i det hele tatt mulig a
bare vre vernier - uteri sex?
Eller er gutter og jenter venner
bare tbrdi de ikke tor A ye
kjrester?
Har du allerede en hund, da vii
deu syn es at fiimen er topp.Har
du ikke, da vil du aidri skaffe
deg en. TURNER OG HOOCH
med Tom Hanks. A pAta seg
arisvaret for en sikleixle kjøter
av en hund kan vre en
prøvelse nAr man selv er en
ordensmann.
pertentiig
Probiemet er bare at bikkja er
eneste "vitne" til et mord
politimannen Tom Hansk har
forbannet seg pA at han skal
oppklare.
MIN VENN MAC. PA en
planet langt ute i verdensrommet bor hue Mac med
famihien sin. Eventyret
begynner nAr en amerikansk
forskningsrobot lander pa
pianeten deres, og ved avreise
klarer a suge inn Max og
familien. Og snart befinner de
seg pA vei mot jorden.
Spesiaieffektfirmaet som laget
Mac uttaler at dette er den mest
ambisiØse satsing de noen sinne
har vrt med pA.

Norgespremiere'

Det skal ogsA bli nogespremiere pA filmen KANSAS pA
Flateby Kino i nr framtid.
Wade er en ung mann pA vei til New York. Bilen stopper og
han hopper inn i en Apen vogn pA et godstog. Ti! sinoverraskelse finner han at det sitter en der fra for. Doyle, en ung'
brAkmaker som tiltrekker seg problemer bare han Apnerl
munnen.
I
De slAt følge Ii! Kansas der Doyle tar Wade med til den hokale
banken. SA snart de er innenfor trekker Doyle en strømpe over
hodet. Wade er lurt med pA et bankran. Utenfor skiler de lag,
og Wade gjemmer seg under en bro mens han venter pA Doyle. I
Imens blir han vitne til en bilulykke, en bil raser utenfor broeni
og havner i elven - med et lite barn fasispent inne i bilen.
Wade stuper uti og redder barnet, som er datteren til byens
guvernør. Wade leverer barnet, og fortsetter tlukten. men tilsiutt blir han avsiørt som den ukjente redningsmannen.
Han blir feiret som byens store helt, og ingen kan riktig forstA I
hvorfor han har holdt dette hemmelig sA lenge. Bare en vet
hvorfor, og han akier A sørge for at he!teglorien blir plukket av
Wade raskest mulig...

Barnerilmene
I tiden framover vii Flateby Kino vise flere nye
popuhere tegnefilmer, foruten NYE STREKER
MED EMIL I LØNNEBERGA. Emil er stadig p
farten og folk i Lønneberga er butt sâ lei av alt
han finner pA at de samler inn penger slik at han
kan bli sendt til Amerika.
Ingen kan passe smisosken
toni Storebror nin...

Lille
Søster
Kanin

+

Sirre Strik
og Pad4e Ba

OLIVER OG GJENGEN, en
moderne versjon av Oliver
Twist, med hunder i
hovedrohlen. Men Oliver er
selv en foreldreløs kattunge.

I
I
I
I
I
I

De alier minstes egen kinotime!

De aller minstes kinotime!
LILLE SØSTER KARIN +
SIRRE STRIKK OG PADDE
BALL med to tegnefilmer i en
og med sanger og pannekaker,
skkurker og biljakter, alt like
sprudlene opplagt som barn kan
vre
LILLEFOT OG VENNENE
HANS. Et eventyr i dinosaurem verden. Historien finner
sted i en fortid fjern fra var
egen. Vi føiger fem smA
dinasaurier i deres vandring
mot den "grønne dalen".

Emily Lloyd og Peter "Coloinbo" Faick som
Ønkedatter o mafi afar fra ftl,nen Cookie

DISTR.: WARNER BROS.

En av de mest hjertevarme
av alie Disneys tegnefilmer,
DUMBO. Historien om den
lille elefanten som blir født
med altfor store Ører, og den
eneste som er glad i ham er
moren.
L
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neboliger i gavepakning
lo enboliger pa 60
kvm grunnfiate
nydelig plassert I et
attraktivt boomrâde
pa 4,3 daa - pa hver
sin selveiertomt,
beregnet pa
enebakkungdOm
mellom 18 - og 30 âr.
Det er Enebakk
kommunes se1
vbyggerprOSiekt pa
Nylende I et
nøtteskall.
Aslaug Tidemann

:;b:.

.'• *.•-...

- Tomtene lyses ut i disse dager,
og med søknadsfriSt 15.
mars.De som kjøper tomt er
garantert maks husbanklân,
eventuelt ogsâ etabieriflgSlâfl
gjennolfl kommUflen, og i
ogsâ
tilfelier
enkelte
ungdomslâfl.

Innflytting til jut

bakkuflgdO1fl Her er bebyjzgelsesplaneif.
penge for
liar teg.et
Et godt bomiljØ med eneboliger til svart overko,nifleli sivilarkitekt J-Ienriette Salvesen. sorn
utarbeidet i satharbeid,ned Husbankens ãrldtektkôntnr av
Mange inter esserte
Kirkebygden barnehage
Greie regler
etasje. Det er med andre Tord

StyringSgrUPPa for prosjektet
regner med byggstart 1. juni.
selvbyggerfle ut fra den enkelInnflyttiflg til jul er en konkret
gode muligheter for den enkelte
Det er styringsgruPPa som
tes inntekt , slik at man far
mulig het . Alirede da reguBygniflgsSief Marsdal kan
til a velge planløsning og utfø tildeler
tomtefle, og reglene de
oversikt
over
reelle
bokostner
i
ieringsplaflefl for Nylende ble
fortelle at han allerede har hatt
relser.
har
a
holde
seg
til
er
greie.
Det
utarbeidet ble et omrâde satt av
ar framover.
henveldelSer fra flere inteer enebakkuflgdom meilom 18 med tankepä rimelige boliger
resserte som har hØrt om
30
âr,
og
med
ansienneitet
etter
for ungdom. I juni i fjdr ble
prosjektet. Man regner derfor
Litt om gangeD
botid
i
kommunen.
Det
blir
Velforening
styringSgrUPPa for selmed at tomtene skal ga radig
ogsâ lagt vekt pa navrende
- Og det fine er framhOider
vbyggerprOSiektet oppfleVflt, og - Det er styringsgruPPefl , som
unna.
Ingeborg Gare fra Husbankefl,
boforhold. Det er meningen at
siden oktober har arbeidet med
bestâr av øyvind StrØm, Jorunn
egeninnsatsefl skal vre den
at man behøver ikke a ha hele
detajplanleggiflg og tiirette Buer, bygningSSief Stein
huset ferdig for man flytter inn.
enkelteS egenkapital, men
legging gâtt for fulit. - Vanlig
Marsdal , Einar Hoistad og
sØkerne ma dokumentere at de
Man kan flytte inn nar hovedp kommUflalt arbeidstelllPO, sier
Ingeborg Gaare fra Husbankens
vii kunne kiare boutgiftefle. De
lanet
er
ferdig,
og
sâ
ta
resten
en spøkefull bygningSSjef.
arkitektkOfltOr som er byggherma ogsa vre innstilt pa samarlitt
etter
litt.
Man
far
likevel
re, inntii aile tomtene er solgt.
beid og pa a akseptere besfulit
ian.
Og
man
har
fern
ar
pa
Da er planen at det skal etaabiutninger som skal sikre felles
seg til a gjøre ferdig resten av
MønsterprOSjekt
leres en veiforeniflg som kan
huset.
interesSer.
Prosjektet er utarbeidet i nrt
overta byggherrefUflkSjonerl og
gjennornføre utbyggingen.
samarbeid med Husbankens
og
Velforeningefl vii ogsa sta som
arkitektkOfltor
eier de de fellesareal og anlegg
byggeproSeSsen kommer
som er planlagt inn i omradet,
antagelig til a bli filmet med
tanke pa at den kan brukes som
Om kjøperne skulle sette bort
mal for husbankenS lignende
alt arbeidet , yule husene med
prosjekter andre steder i landet.
tomt og forarbeider komme pa
- Vi har hatt til hensikt a tilrundt 800.000. Her har
rettelegge et boiigtilbUd for
husbyggerne anledning til a
unge mennesker med beskj eden
komme adskillig rimeligere ut
egenkapital og betaiingSeVfle,
av det.
men med god mulighet for
egeniflflSatS for de som far tomt
- Hva far sâ den som kjøper
her. Mâiet vi har hatt for øyet
tomt og blir med i seler a skape gode boliger i et godt
vbyggerproSjektet?
bomiljø.
- En enebolig pa selveiertomt,
med piass for carport eller
Maks husbanldâfl
garasje. I omrAdet er det ekstra
Det er i prosjektet lagt
j1oppsti1liflgspla55/gje5t
maksimait tilrette for at
parkering, feiles leke og
ungdOm gjenflOm dette
oppho1dSomrâde og plass til
prosjektet far en reeli mulighet
felleshuS eller pavilion.
til a skaffe seg en bolig med
utgifter som er verkommeIige.
For det første er boligene sikret
To typer
maksimai husbanklâfl. I tiilegg
Selve husene er basert pa en
vii man med egeninnSatS, og
hovedtyPe, med grunnflate pa
fordelen av serierabatter ved at
60 kvm. Del er lagt opp til to
StyringsgrUppa har hatt et godt sainarbeid hele veien, og er tilfreds med resultatet. Fra
mange bygger og kjøper
forskjellige planløSflinger.I tilinnsamtidig kunne komme
legg til hovedplaflet har noen
v. Ingeborg Gaarefra Husbankens arkitektkontOr, bygningssief Stein Marsdal, Jorunn
veldig gunstig ut. Endelig vii
av husene underetaSje og innhusbanken utarbeide finanSiredbart loft, andre kjeller og 2. .Buei; og Øyvind StrØm
eringsoversikt for hver av de ti

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen!
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Pultosten overtar Rokelaksen
Det fleste kjenner yel pultosten, men de ferreste er vet War over at Norges eneste pultost
for øyeblikket produseres her i Enebakk!
Pa nyâret startet nemlig Synnøve Finden
osteproduksj On pa Flateby, en bedrift som
kan tilføre bygda nye arbeidsplasser.
Lisbeth Wifie
Osteprodusenten Synnøve
Finden, flyttet pA nyAret fra
VAlerenga i Oslo inn i de
gamie lokalene til A/S
Røkelaks pA Flateby. Her
produseres fern sorter ost
som pakkes og leveres til
kjøpmenn over hele landet.
Synnøve Finden er en
bednft i stadig ekspansjon.
Den sA sin spede begynnelse
pA vestlandet for ye! 60 Ar
siden, da to darner bestemte
seg for A pakke sakene sine
og sette kursen mot Oslo for
A starte osteproduksjon der.
Den ene hadde greie pA ost
og den andre pA Økonorni.
Disse ankom hovedstaden i
1928, og kunne observeres
syklende med osten
nedpakket i koffert for a
levere den til byens
kjøpmenn.

Siden den gangen har
bednften vert drevet av
pinsevenner som brukte
til
hele overskuddet
misjonsarbeide. Disse drev
frem til bankmannen Dag
Svanstrøm fra Oslo overtok
for to âr siden. I dag bar
Synnøve Finden 8 he!tidsansatte, overflyttet fra
VAlerenga, men Svantrøm
regner med at det i nermeste
fremtid vii bli rom for 2-3
ledige stillinger ved
bedriflen. MAlet er a utvide
nok til A mote all
etterspørsel. --Slik situasjonen er i dag sliter
bedriften med et luksusproblem, forkiarer Svanstrøm, -vi har enda tilgode A kunne
mote all etterspørsel.

Fra 1. januar gcr produksjonen av pultost for fuilt i A/S Røkelaks tidligere lokaler pao
Flateby.

SI*Mpelt tyv.eri

Anne Karine og Dag Svanstrøin har overtatt Synnøve
Finden, ogproduserer nc Norges enestepultoStPc
Flateby.

Det finnes ikke grenser for
hva folk tar med seg, sier en
indignert ieser til oss pA
telefonen. Kjekt A ha er sA
mangt, men la nA i alle fall
lysene pA kirkegArden fA stA i
fred.
Det er andre gang at lykta
som Kari Johansen setter pA
sine foreidres gray er butt
borte. Første gang var for to
Ar siden, ogsA na sist mellom

jul og nyttAr. Hun pleier A ta
seg en tur pA kirkegArden for
A tenne et lys hver dag i
høytiden, men i Ar ble del
ikke sA mange besøk pA
grunn av sykdom.
Ly s pA graven til sine er en
god tradisjon , men det mA da
vre trist A tenne et lys som
man har tatt pA en urlig
mate.

MISTET EN KATT
ELLER FUNNET
EN HUND?

iijnctt
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et sted ä
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Stikk innom
det lonner seg!

Salget pãgâr
hos

Pent toy — som nytt!
Forsøker ná med herrekIr

± 30-50%

2

Flatebysenteret - TIf. 09/92 86 74

APENT
FRED.
LORD.

10-17
10-18
09-14

Bra utvalg * Baby * Barn * Darner

NA KOMMER VINTER'N

TIf. 92 90 44 Elateby

aauiarna i 11€
FLATEBYSENTERET

11

TIf. 09/92 83 74

13

ned glade prise.r
KARISENS
BILRVTER A/S

4,

Salget har
startet med
50% avslag
Pa masse
varer

Avd. Hageutstyr, Flateby

Siw's salong er n

FLATEBY DAME- OG HERREFRISØR
Apent:
Tirs.-tors.
kI. 9-16
Fre.
kI. 11-18
Lør.
kI. 9-14 Mandag stengt

.;,
l. . \
j

Drop in eller
timebestilling

Ring
ti. 92 80 49

Sporten starter salget
torsdag 18.1.90.
Mange gode tilbud
GE-TE MANUFAKT1JR
FLATEBYSENTERET
1911 FLATEBY
TLF. 92 83 32

Apent 10-17. Fre. 10-18. Ler. 9-14

/////////

eneaanfl
5FORT ULi t-ti/iU as

Tid for innkjøp
F.o.m. 18. jan. har vi
saig pa snøfresere og
gressklippere samt en
del varme- og verneutstyr med 20-30% avslag.
Vi har tilbud pa
sportsskjorter, fiberpels
skogstroye, varmedresser, samt gode innbyttetilbud pa sager.
Gode tilbud pa kjedeolje
og reservedeler.
TIf. 09/92 80 13

Flatebysenteret,
1911 Flateby - tlf. 92 88 90

• Fast lavpris pa
middagsmat, og
ailtid gode tilbud pa
varer du trenger hver dag.
U Roma mineralvann ti! fabrikkpris.
• Loff hver onsdag til kun 5,90
• Kneippbrød hver dag til kun 5,90

Statsburet
KAFFE90 Ekte,
ferske, røkte
Dollar
KJOTTPOLSER
KUN

6

pr. kilo KUN

TORSKESKIVER
Dypfryst,
700 g,
vakuumpk

KUN

1990

KAIWS
DAGLIGVARE
Ytre Enebakk, tlf. (09) 92 40 03

Frisør
Lege
Tanniege
Post
Lotto Tipping
Medisinutsaig
Film
Bokhandel
Blomster
Gayer
Reiseeffekter
Dame-, herrekIr
So!
Garn, stoff
Barneklr
Kvikkrens
Sko
Mat
Sport
Trykkeri
Restaurant
Bensinstasjon
Brukttoybutikk
Hageutstyr

/VZZ640"

Tilbudene gjelder I begge butikker
til og med lørdag 20. januar

Kok- og
filtermalt
pr. kvartkilo

Pa senteret
tinner du:

VASKEPULVER
Royal D'Or

70 dl
FOSFATFRITT

90

KUN
APNI NGSTIDER:
Mandagfredag W. 9 .11
Lordag kI. 9-15

9

TORE'S
MAT
Flatebysenteret, tlf. (09) 9283 38
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Syng deg glad i nytt enebakkor
Na skal Enebakks sangkrefter samles! Ft kor med
medlemmer fra alle bygdas kretser er det kulturetat
og Sang og musikkràd tar sikte pa mar de mA setter
alle gode krefter inn for a styrke og videreutvikle
den interessen for korsang som de vet er til stede
Et sangsemniar pA vArparten, antagelig i mars, og
med Per Odcivar Hildre som dirigent, vii
forhApentligvis resultere i et enebakkor med sangere fra hele bygda.
Vi hâper nâ a fA etablert et
interimsstyre som kan organisere og videreulvikie ideen og
initiativet, sier kultursjef Per
Sandvik. Interimsstyret vii fä
som mandat a tilrettelegge
semniaret, lokalisere interessen
for opplegget og i tillegg a
finne en fast, habil dirigent.
Nâr det gjelder sangserninaret
sâ skal dette avsluttes med en
konsert, hvor ogsâ musikkrefter
vii delta. en slags stØrre
musikaisk happening som
sikkert vii by pa fine
musikkopplevelser.

Var kiare hensikt er a fA etablert et "enebakkor". Fortsatt
eksisterer Flatebykoret, men
det er pa vei mot oppiøsning. Et
ekstraordinrt ârsmøtei nr
framtid vii antagelig resultere i
at det blir lagt ned. Koret har
ikke sangere nok. Men nan det
nâ satses stort pa et kor med
sanginteresserte fra hele bygda
som rekrutteringspo tens iale,

-

,

skulle det ligge vei til rette for a
fâ i stand et nytt kor.
-Denne satsingen skjer i et

-

Deter mye fine sangkrefter d ta av nr man nd skal prove d etablere et enebakkor med
medlemnmer fra hele bygda. Her Emauskoret fra Kzrkebygda under en kulturaften pc
Flateby Samnfunnshus
samarbeid mellom Sang og
Musikkrâd og kuituretat, og
vàrt bidrag vii vre A gi hjelp
til den ideen som en født
gjennom praktisk tilrettelegging. Dc økonomiske
rammer er sikret pA samme

mAten som de var det i forbindeise med satsingen pA
teaterfestivalen.
Den var f]orArets store satsing,
musikk.
i Ar er det sang og
Det a fA til noe samiet over

kretsgrensene er veldig ver
difulit. Det er mye grendetenking ellers, og noen
steder er det vel natunlig. Men
jeg synes det er viktig at vi ikke
stimulerer til grendetenking,
sier kultursjefen.

-

Storbandet
ubilerer

j

10. februar braker det løs pA Mjr ungdomsskole.
Da gAr den Arlige Storbandkonser ten av stabelen. Og
denne gangen er det ikke en i rekken av de mange.
Det er snakk om bandets 10 firs jubileumskonsert.
Vi tipper stappfuilt hus av entusiastiske storbandfans
Gjestesolister blir Harald Bergersen og Per Nyhaug.
Dirigent blir Torgrim Sollid.
-

Gjestesolister
Alt ligger til rette for en jubileumskonsert av ypperste merke.
OgsA ved Bandets 5 Ars jubo
eumskonsert var Harald
Bergersen solist pA bade aitsax
og sopransax. Vi sum var der
vet hva vi har i vente. Per
Nyhaug stiftet vi bekjennskap
torband med under fjorArets Storband
konsert som solist pA vibrafon.
Dengang ga vi utrykk for at vi
hApet a høre Nyhaug snart igjen
i Enebakk. NA kommer han
aitsA.
-

-

"Svisker" og nytt stoff
Det publikum vii fA høre pa
-

konserten er for det første alle
Itsviskene u fra de Arene vi har
hoidt pa fortelier Viggo Aker
Olsen i Enebakk Storband.
Han iovenimidletid ogsA nytt,

ág spennende stoff. Later med
spesiaiskrevne arrangementer
av Per Nyhaug. Dirigenten,
Tongrim Sollid, etablert
Ja77musiker, og pedagog med
improvisasjon som spesiaiomrAde. Dermed skulle det
vre duket for en spennende
konsert med overraskelsesmomenter og med et opplagt
Storband pA sitt aller beste.
,

Mer jazz
I tiden framover kommer
jazzopplevelsene sum perler pa
en snor. Alierede 28. januar
kommer saxofonisten og
kiarinettisten Anne Domnerus
til Mjer. Da han besøkte
Enebakk for halvannet Ar siden,
trakk han 250 personen til
Enebakk kirke, og ga oss en
uforgiemmelig konsertoppleveise. Vi ser fnam til
konsenten pa Mjar.

L~9 ~ 11 111

Jazzentusiaster kan glede seg ill inangt i tiden framover. Blant annet til Enebakk
Storbands jubileumskonsert i februam: Det blir en jubileumnskonsert med det store
suset, og med kjente solister som gjester. Her utfolder Roar Myhre seg m ellevill
unprovisasjon under en tidligere Storbandkonsert.

TIL FRITT 1 111 11ilhli
FOLG MED I DEBATTENI
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ABONNER PA VIGNETT
M,
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Porten
0 svetten suer
Samarbeid sa
Aslaug Tidemann
Et tredvetalls trauste
karer dribler og leker
seg med ball fra vegg til
vegg i Mjrhallen.
Svetten suer. Det er
fredag kveld, og klokka
er 20.00.
Vi er vitne til en historisk
begivenhet - egentlig. For her
er karer Ira hele bygda samlet
til aktivitetslederkurs. Et kurs
som Enebakk IF og IL Driv
gjennomfører i samarbeid! Her
samles alle positive krefter for
A sikre drift og kontinuitet i
barnefotballen. For det er det
det dreier seg om.
- Det hele startet med at
fotballgruppa i Enebakk IF
ansatte meg som treningskoordinator, forteller Magne
Nordlie. Jeg sA behovet for A
lire trenere noe om hvordan
man trener unge lag. For jul
kontaktet vi IL Driv for A
sondere mulighetene for et
samarbeid om aktivitetslederkurs for t'renere for
aldersgruppefl 8 - 12 Ar. Lagets
leder var positiv til samarbeidet, og nA er vii gang - 11
dektakere Ira IL Driv og 19 20 fra Enebakk. Det er faktisk
første gang de to lagene har et
konkret samarbeid , og jeg
mener at det er et sterkt behov
for at lagene i framtida samar beider om mye mer, sier Nordli.
I det hele tatt burde smAklubber
ha et bedre samarbeide pA topplan. Dette er i alle fall et skritt i
riktig retning. Faktisk er det
ogsA fØrste gang at Enebakkfotballen benytter seg av
Mjrhallen. NA har vi imidlertid, gjennom et samarbeid
med hAndballen kommet Ira til
en ordning hvor vi fAr bruke
hallen nAr de ikke har den.
Kurset som medlemmer i
Enebakk IF og Driv nA
gjennomfører i fellesskap er
delkurs 1 av 4 i et B kurs i
Norges Fotballforbund. Dette
kurset er nødvendig for A
komme videre oppover i
FotballforbundetS 2 delte
pyramide - den ene for de som
tar sikte pA A bli ternere, den
andre for de som vil bli lagledere. Kurset bestAr av fire
kurskvelder - 2 teorikvelder
som avvikles pA Streifinn og to
praksiskvelder i Mjrhallen.
Kurset er uhyre viktig for folk
som skal trene unge lag - ikke
minst nAr man har vrt lenge
borte fra slikt arbeid - eller fra
idrett generelt, sier Magnar. Det
er svrt viktig A lre hvordan
man skal lre unger noe, og det
erlike viktig A lre noe om
hvordan man behandler unge
mennesker - hvordan man ter
- for det er
n
seg overfor bar
barn vi har med A gjøre, og det
ma vi ikke glemme.

ingsopplegget i de yngre al4erskllsser.
Her er gjengen som borger for kontinuitet i fotbalig ruppeflëS tren
29 potensielle trenere fra Enebakk IF og IL Driv

DriNhopperne
markerte seg i
Transmator 'n
Det ble mange fine plasseringer for de unge
Driv - hopperne som deltok i Transmator'n
rennet i Heggedal søndag.
Beste plassering fikk Aril Carlsson som ble
nummer 2 1 klasse 11 fir. Han hadde forøvrig
dagens beste poengsum, 100,3 1 andre omgang.
I klasse 9 fir ble Martin Kathrud nr 3
Resultater:
Klasse 7 fir
Nr 7. Marius Thue, 100,1 p
11 Stian Kjensli, 91,6 p
11

Klasse 8fir
Nr 9 øystein Kolbenstvedt,
119,9 p

Klasse 9 fir
Nr 3 Martin Kathhrud, 176,2 p
Nr 22 Morten Kjuus, 139,6 p
Nr 29 Stian Andre Holen, lOOp
Klasse 10 fir
Nr 23 Erik Kristiansen, 148,5 p

Martin Kathrud tok enfin 3. plass i klasse 9 dr
Klasse 11 fir
Nr 2 Arild Carlsson, 192,4 p
Nr 9 Kai Robert Jensen 173,2p
Klasse 12 fir
Nr 4. Anders Kathrud, 187p
Nr 11 Christian Fjeldstad,
161,8 p
Nr 12 Kim Key Thoren, 157,3p

Tilsammen deltok 133 hoppere
i alderen 6 - 12 Ar i rennet. Av
disse var 12 fra IL Driv.

n'ft
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Drivj enter hevder seg I
langrennsloypa
Ogsâ ârets vinter sert lii 5 bli
vanskelig for de som driver
skisport. Men til tross for
dette har noen Drivløpere
konkurrert med bra resultat,
da srlig Christine Teig og
May Bente Weng. Forst ute
var
Christine som i
o
Asenrennet annen dag jul ble
nummer 7. I nyttrsrennet pa
Solihøgda ble det en fin
annen plass. I Gjel!erâsenes
renn na sist heig kom hun pa
fcmtc plass i den sterke 17

ârs kiassen. Christine har
allerede deltatt i fern renn, og
til helgen reiser hun til
Trondheim hvor del første
rennet i Coca Cola Cup
arrangeres av Ranheim I.F.
May Bente, som ikke har gatt
langrenn pa to âr starter nâ i
klasse B. Hun har gâtt to
renn og vunnet begge. Første
seieren kom i Laurits
Bergendals minneløp, og den
andre i rennet til Gjellerâsen.
NM pa Gjøvik i februar er

May Bentes største mâl for
sesongen. I Gjellerâsens deltok ogsâ noen gutter fra Driv
i klassene 12-15 âr.
Del beste resultatet blant
disse oppnâdde Petter
Bergstrom som ble premiert i
14 ârs klassen.
I.L. Driv
Langrennsgruppe

Spis med glede

Mye sproytemidler I
importert frukt
39 prosent av epleprøvene og 36 prosent
av pere-prøvene
inneholder
sprøytemiddel i
kontrollen av frukt
som importeres til
Sverige, opplyser
Bondebladet tirdag.

Bellona utpeker italienske
og nederlandske epler som de
rnest sprøytemiddelbefengte i
testene. Bellona nevner ogsâ
import fra Spania og
Frankrike som srlig
s pr 0 yt em i dde lb e fe n g t.
Amerikansk frukt er ikke
spesielt nevnt i testresultatene
men Bellona hevder at en
av
USAs
fjerdedel
produksjon er forbudt A selge
pa hjemmemarkedet.

Dette komer frem av en
undersøkelse foretatt av
miljøvernsorgaflfliSaSjOflefl
Bellona.

Ole Harbitz I Statens
Na rings rnidde1tilsyn mener
sikkerhetsmarginene er gode

LOKALAVISEN

Dersom du smOrer tynt pa
brødskiven, utgjør margannen Ca. 3 gram felt. Et
tykkere lag mar garin gir Ca.
6 gram felt. Denne forskjellen kan gi en betydelig innsparing i fettintaket over tid.
Spiser du for eksempel 5
brødskiver hver dag, sparer
du 12 gram felt daglig,
tilsvarende 5 1/2 kilo
margarin ârlig ved a kun
bruke et tynt fettlag pa
brødet.

Sâ er detjanuar
igjen. Etter all
julehyggen, føler
mange for a bli kvitt
noen kilo. Det kan
were left a la seg friste til et skipper tak,
men det er de daglige
kostvanene vi bør
investere i.

nok for norske forbrukere. Dc
svneske grenseverdiene
hevdes det, er lavere enn
vâre.
I følge den amerikanske forb r u k e r o rg g an i s a sj o n e n
NRDC, far barn pa grunn av
sin lave kroppsvekt, i seg fire
ganger mer gifistoff fra maten
enn voksne.

Pâlegg kan inneholde en
del av felt uten at det synes.
Les varedeklarasjOnefl, da
kan du velge en magrere
pâleggsvariantene om du
Ønsker det.

-- kanskje du nâ skille
satse paa innarbeide gode
kostvaner, sier Merete Moe i
Nasjonalforeningen for
folkehelsen , og lovproser
brødet. Alt brØd er sunt.
Brød og korn inneholder
blant annet fiber som stimulerer fordøyelsen og har
gunstig virkning pa en rekke
sykdornmer i fordoyelsesorganene. Spis gjerne brødvarer til middagen ogsâ. Del
bidrar til at kosten blir magrere.

Gode kostvaner til daglig
gjør at vi tâler en julefeiring
og lettere kommer pa rett
kjøl igjen pa nyâret, sier
i
Moe
Merete
Nasjonalforeningeri.

NB. NB. NB.
Har du noe a

- DEN KAN DU IKKE UNNVJERE

- Har du tenkt pa det?

- Har du glemt det?

meddele dine
sambygdinger?

Gjor alvor av det nâ!
Abonner pa Enebakks egen lokalavis

Prøv en
smâannonse I

ejj;JflCtt
Fordi Vignett

* Er partipolitisk uavhengig
* Vet mest oni bygda
* Skrives av enebakkinger.

* Bryr seg cm DIN hverdag
* Dekker hele Enebakk

SLA PA TRADEN NA, - ELLER SEND INN NEDENSTAENDE SLIPP SNAREST
Jeg ønsker et abonnement

SYKKELHJ ELM
ER INN
UANSETT
ALDERSTRINN

pa

Navn
Adr.
Vignett p.b. 62, 1912 Enebakk. TIf. 92 65 40— 92 65 50

I

A

17

iIijnctt

Postkontoret i Ytre 115 fir

GRATULASJONSKUPONG
La bygda ta
del i dine
smâ og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Gratulasjonen gjelder:
Navn
Adresse:
Postnr./sted:

Var adresse:
Vgnett,, Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonen er selvfølge!ig gratis

roIf1flLtt

KJØP eller SALG
NO en annonse I

f.

L

tt

Forerkort
ki. CDEUCE

Nji

Vii du ha
nrmere oppi.
ring eller
stikk innom.
gml. apoteket
VESTBY

BUSS &
TRAILER
Ytre Enebakk
Postkontor fyller 115 fir
i fir. Onsdag blejubileet
markert med servering
av kaffe, konfekt og
utdeling av gayer til alle
besøkende.
Da Ytre Enebakk
Postkontor ble âpnet 11875
lâ det skole i samme
bygningen. En av de
besøkende utider feiringen
onsdag, en eldre herre, kunne
fortelle at han husket sko-

1e1reren fra den gang. Han pa deltid som betjener 1230
var bade 1rer, postApner, hushoidninger og har ca
ordfrer og kirkeijener og 105.000 ekspedisjoner pr. Sr.
visstnok en ekspert pa a dekFor sommeren fIytter
lamere Trje Viken. Det var
ingen kunst a forsvinne postkontoret inn i Per Erik
ubemerket Ira skolestua østlies nybygg pa senteret
mens han holdt pa. Men det Det var en fornøyd
var den gang, da postkontoret postmester Bjorn østby som
ikke hadde stempel og man svarte da Vignett spurte om
matte skrive datoen for hand ban hadde en kommentar i
og postkontoret het Enebakk anledning dagen.-- Jo, han
gledet seg til a komme inn i
Ytre.
I dag har postkontoret âtte nye lokaler i løpet av jubileansatte, tre pa heltid og fern umsâret.

TRAFIKKSKOLEV I
Vestby TIC 95 121295 3333

Vi rydder lageret

GJOR ET KUPP
Masser av beis og maling
fra kr 10.- pr. liter
+ mange andre gode tilbud
Butikken
som setter
service i
sentru m

E:E3q"*Ir

mj
Lml"u

AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY
OBS
Kveldsâpent HVER tirsdag til
kI. 19.00
NA OGSA: Diesel fra egen tank.
24 timers fylling
for storkunder.
Kr 2.35 inkI. moms.
.11
11
1W-1
NORSK OLJE I TANKENE

sworz

- bilreparasjoner
- maskinreparasjoner
- ut/eiebiler
- dekksalg
Kontakt var verksmester
ØYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/928772

NYTT TRELASTUTSALG
med beste sort materialer
Prisene, ja kom og se selv!!
Det er kortere vel til Knapstad enn du tror

KNAPSTAD
BVGG JERNVARE %

Kraft!injeavdelingefl og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/928990

Byggevarer - Jernvarer - Maling - Ovner
1823 Knapstad - TIf. 09/92 11 30
/

FIBERPELS-KLIER
HeiIy Hansen

OG REGNTOY
FOR HELE FAMILIEN

P-HUS
UNDER TORVET
( it ISTROM 1E1FFON

yr
RI 14 91

--

--

ijuctt
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Vektig grunn
for kylling
Det er mye vi kan fâ Ut av en kylling hvis vi bare ikke ser for smâtt pa det.
Gãr vi opp i vekt, far vi ikke bare langt mer kjøtt pa' benene. Mulighetene for
variert tilberedning Øker samtidig som prisen blir lavere.
Kyllinggryte med bandSmà grilikyllinger kan vre 2 ss soya
svrt velegnet sorn kosespise.
Annerledes nAr kyllingen skal
vre utgangspunkt for en hel
rett. Da er det en fordel at kyllingen holder kiloen. Vi ma sâ gjerne ogsá gA høyere opp i vekt hvis muligheten til litt stØrre kyllinger først byr seg i kjøpmannens frysedisk.
Det kan vere mye mat og ye!smakende mat for fire pa en kilos
kylling. Mulighetene er mange,
spesielt hvis vi tar oss tid til a
renskjre kjøttet og syde deilig
kraft pa skroget.
At kylling er mager kost, er
ogsá noe a ta med seg nâ som vi
har startet pa nytt at- og belager
oss pa lysere tider.

1 ts paprika
1 ts salt
saft av 1/2 sitron
Riv selleri og gulrøtter grovt.
Snitt kâlen fint. Bland grønnsakene og legg dem i en ildfast
form. Tilsett buljong, knust hvit10k, soya og paprika. Skjr kyllingen i ãtte biter og legg dem i
grØnnsakene. Dryss pa salt og
hell over sitronsaft. Sett formen i
ovnen ved 200 grader C i ca. 50
minutter.

VINTERFORM:

1 stor rà kylling
150 g sellerirot
300 g gulrøttef
300 g hodekâl
Ca. 2 dl buijong
2 fedd hvitlOk

Rens purrene og skjr dem i
stykker pa ca. 2 cm. Legg purren
i en ildfast form. Hell over Ca. 2
dl vann. Del kyllingen i 8 biter,
svøp stykkene i bacon og legg
dem over purren. Sett formen i
ovenen ved 190 grader C i ca. 45
minutter.

Personer som far i seg for mye jern i kosten kan padra seg alvorlige lidelser som leddgikt, sukkersyke og
hjerte-karsykdommer, melder det populiervitenskapelige bladet Fakta.

Normalt skal en kropp pa 70
kilo inneholde cirka 5 gram jet-n.
Amerikanske leger har malt opptil 50 gram jern i kroppen til pasienter. Dette tilsvarer like mye
jern som en neve spiker. Slike
mengder jern kan utløse den arvelige sykdommen hemokromatose. Ofte kalt <<farget blod>>.

økte egenandeler
for helsetj enester
Fra 1. januar 1990 øker egenandelen ved undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende

1 ra kylling
1 rod paprika
smâløk
1 boks hel champignon
1 gulrot
1 fedd hvitlØk
2 ss tomatpuré
1 ts kyllingkrydder
1 1aurbrblad
salt og pepper
1 ts sukker
1 55 hvetemel
4 dl kraft
smOr til steking

KYLLING I SV0P:

1 stor rá kylling
8 skiver bacon
3 purre

Overskudd pajern
kan vere fivsfarfigle
Personer som spiser for mye
jern, risikerer - ifØlge Fakta - at
jernet lagres i leveren og bukspyttkjertelen. Her kan det skade
cellene slik at det utvikles farlige
sykdommer. I bukspyttkjertelen
kan jernet for eksempel skade
produksjonen av insulin slik at
man utvikler sukkersyke (diabetes). Hvis jernet Ødelegger eellene i leveren, kan resultatet ifolge Fakta - bli skrumplever,
leddgikt, impotens og hjerte-karsykdommer.

spaghetti:

Hvert âr fØdes mer enn ett av
2000 barn med denne sykdommen, som dermed er en av de
mest utbredte arvelige sykdommene, skriver Fakta. Likevel er
kunnskap om sykdommen lite utbredt. Ingen vet hvor mange som
ârlig dØr pa grunn av denne.
Dersorn sykdommen ikke er
arvet, kan man pâdra seg den
gjennom overdreven bruk av
jerntabletter. I tidlige stadier kan
symptomene minne om vanlig
blodmangel og bli forsøkt behandlet med jerntabletter. Dermed kan det oppstâ en sterk forvet-ring av tilstanden. Dersom
sykdommen oppdages i tide, kan
den behandles med blodtapping.
Erfaringer viser, ifØlge Fakta, at
jernmengden i kroppen da synker
til et normalt nivá.

leger, psykologer og fysioterapeuter med omlag 15 prosent.
Dette fører til at egenandelen hos
allmennpraktiserende lege øker
fra 53 til 63 kroner og hos spesialist fra 68 til 80 kroner.

bândspaghetti

Det kan vre mye mat og veismakende mat pa en litt stor kylling.
(Arklvtoto)

Del kyllingen i smá biter og pepper. Serveres med bãnd-spagbrun dem i en gryte. Spe med 4 hetti.
dl kraft. Del grønnsakene i pas- KYLLINGSUPPE:
sende biter og ha dem i gryten 11 kyllingkraft
sammen med krydder og tomat- 2 55 smØr
pure. Kok det hele pa svak varme 3 ss hvetemel
i ca. 25-30 minutter. Jevn sausen 1/2 10k
med 1 ss hvetemel rØrt Ut i litt Ca. 1 1/2 ts salt
vann og la det smãkoke i noen 1-2 eggeplommer
minutter. Smak ill med salt og 1 dl fløte

Hvis kyllingen har wert renskâret, er skroget fint a koke
kraft pa. Dermed hat- vi grunnlaget for en velsmakende lys suppe. Smak til med finhakket 10k
og jevn den med eggeplomme og
fløte. Server gjerne ristede brødterninger til.

22,3% nedgang
i traktorsalget
1989
RegistreringsstatiStikkefl for
traktorer viser at det 11989 ble
omsatt 4 137 nye traktorer mot
5 329 i 1988, det vii si en nedgang
pa 22,3%.
Hovedársakefl til nedgangen
ligger foruten I den generelie svake konjunktursituasjOflefl Norge
har vrt inne i, fortsatt usikkerhet om landbrukets fremtid. Den
politiske diskusjonen i hØst har
vel likevel bidratt til a 1erne en
del av usikkerheten. At landbruket i 6Lrene som kommer vii
matte leve med strammere rammebetingelser er neppe til a unngâ. Likevel er det helt kiart at vi
skal ha et landbruk I Norge.
Ornsetningen 4. kvartal 1989
viste sâledes en positiv tendens.

Nye kraftrekorder 1 89
- 1989 gikk over i historien
som et rekordens ar for kraftforsyningen. Produksjonen av
elektrisitet ved arsskiftet kom
opp i over 119 milliarder kilowattimer (TWh), en Okning pa atte prosent i forhold til kraftproduksjonen i 1988. Eksporten av
kraft til vare naboland har ogsa
wert hoyere enn noen gang. Samlet har vi solgt 15 milliarder kilowattimer til Sverige, Danmark og
Finland. Krafteksporten har i agitt Norge en inntekt pa omkring
820 millioner kroner.

FISKEFILET I KARRISAUS (4 pers.)
Ca. 800 g fiskefilet (sei, torsk e.1.) 1 stor
finhakket 10k, 1 1/2 ts karri, 1 ss hvetemel,
3 dl skummet melk/lettmelk, salt, sitronsaft.
Drypp fiskefileten med sitron, strø p5 salt
og skjmr i tynne skiver. Ha 1 dl vann I en
gryte, tilsett finhakket 10k og 1 1/2 ts karri
Kok Ul løken er blank. Tilsett hvetemel
rØrt ut i 3 dl skummet melk. Kok opp og
tilsett fiskefiletene. Surres ved svak varme
Dryss med persillè eller
i Ca. 10 mm.
estragonb 1 ader.

Sol- og helsestudio

Enebakk sportssenter
VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORSVAR

Trening øker trivselen
Ring for pâmelding 92 62 80
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KUNNGJORINGER

ENEBAKK KOMMUNE

LawerstilhNger I
grunnskolen
FØlgende 1rervikariater blir ledige ved Kirkebygden
skole:
1. Hel stilling i tidsrommet 5/2-2216-90.
2. Hel stilling i tidsrommet 18/4-22/6-90.
Kirkebygden skole har Ca. 140 elever pa 1.-6. trinn.
Nrmere opplysninger ved rektor, tif. 09/92 6113, eller
skolesjefen, tlf. 09/92 60 60.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemál
sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, innen 24/1.
Oppgi gjerne tlf. nr. privat og pa arbeidssted.
Skolesjefen

KUNNGJORINGER

ENEBAKK ARBEIDERPARTI
Enebakk Arbeiderparti avholder ársmøte pa
Ignarbakke 26. januar kl. 19.
Vanlige ârsmøtesaker. Valg av programkomité og nominasjonskomité.
Eventuelle forsiag som Ønskes behandlet, ma sendes
styret innen 22. januar.
Vi minner om festen i tllknytning til àrsmØtet, pâmelding innen 23. januar til:
May Strandâs Johansen, tif. 92 86 22, eller Alf Nilsen
92 87 69.
Jan Brunstrøm
teder

HandikapsvOmmiflg
Enebakk kommune

Selvbygger-prosjekt
pa Nylende
Styringsgruppa for prosjektet inviterer alle interesserte
til a melde seg innen 10. feb. Pâmeldte vil uten forpliktelser fâ tilsendt et prospekt av utbyggingsplanen.
Antatt byggestart er 1. juni 1990.
Kontaktperson Stein Marstal, Teknisk etat.
Pámelding sendes Enebakk kommune v/Stein Marstal.
StyringsgrupPa

Friundervisnungen i Ski
VAR- KATALOGEN ER NA SENDT ALLE
HUSSTANDER I ENEBAKK OG SKI KOMMUNE
Katalogen har here kurstilbud enn noen gang. Mange av
disse er kompetansegivende og yrkesrettede. For deg
som liker a bruke hendene, er det mye a velge i. Vi har
ogsâ et bredere spràktilbud enn tidligere, og vi kan tilby
spennende og lrerike kurs innen gruppen Hjem og
Samfunn.
Sist men ikke minst: Du kan nâ ta din universitetsutdannelse i SKI.
Les katalogen'
Send oss din pâmelding, eller ring 09-87 34 57 (bekiager
hvis du far opptatt signal, prØv ig.jen).
OBS! Kursene i Rosemaling for beg., Akvarellmaliflg for
beg. og gymping kl. 19 er dessverre allerede fulltegnede.
Du kan skrive deg pa venteliste.
Friundervisningen i SKI
tilsiuttet folkeuniversitetet

Hoteveien 7, posth. 282, 1401 SKI

Konsert med
Arne Domnerus
Rune Gustafsson, Lena Ericsson og Ulf
Johansson
Pa Mjer

Ungdomsskole
Søndag 28.1.90 Id. 19.00
Bill.pns. Barn/ ungd. under 18 Sr og pensjoni ster: kr 50,-,
Voksne kr 100,Billetter til saigs hos Harajama Sko, Flateby, Postkontoret,
Flateby, øyeren Bensin & Service, Flateby, kulturkontoret,
Kirkebygden, Of. 92 60 55 / 92 60 60, Vardeberg Kirkebygden,
ABC - bank Kirkebygden og Ytre, og Ytre Enebakk Bensin &
Service A/S
Billetter selges ogsS ved inngangen fra ki. 18.00.
Am: Enebakk kutturstyre/
Enebakk Sang og Musikkrâd

KUNNGJØRINGER

Vi starter opp igjen pa Enebakk ungdomsskole lØrdag
20. jan.
Voksne uten barn fra kl. 10.00 til 12.00.
Voksne med barn fra kl. 12.00 til 14.00.
Pris voksne kr 15,-, barn kr 7,50.
Vel mØtt.
Enebakk handikaplag

Selvangivelseil - veiledning - levering

Ligningskontoret vil ha iangapent torsdag 25/1 og tirsdag 30/1 d.â. for veiledning/hjelp til utfylling av selvangivelsen: Apningstid: Ki. 17.00-20.00 disse dager, ellers er kontoret âpent pa dagtid kl. 08.30-15.00. 31. januar
vil kontoret ha telefonvakt/svare pa spØrsmál - samt
vakt ved innlevering fram til kl. 24.00.
Enebakk LigningskofltOr
Tif. 09 92 64 61

ENEBAKK
KOMMUNE

Kulturkontoret
Kommunalt tilskudd til
kulturformâl 1990
FØlgende tilskuddsordninger kunngjØres herved med søknadsfrist 20.
februar 1990:
- Grunnstønad til organisasjoner.
- Tilskudd til vedlikehold og drift av anlegg.
SØknadsskjemaer m.v. er
allerede utsendt til aktuelle kulturorganisasjoner og foreninger. For
Øvrig kan sØknadsskjemaer Ms ved henvendelse til Kulturkontoret, tif.
92 60 55 (56).

Enmillioni
fødselsdagsgave
19 kan bli utfailet hvis du gir

9

bort en ferdig utfylt 5-ukers
tippekupong. Vii du vre
pi den sikre siden, anbefaler vi deg derfor a kjøpe to.
En til deg setv ogsa!

E!EJ
H

FHI

Händballkamper
I MjrhaIlen
Sondag 21. januar:
Kl. 10.30 old boys Driv - Fet
Ki. 11.45 K7. div. Enebakk 2 - Kurland 2
Ki. 13.00 J14 Enebakk 1 - As 2
1(1. 14.50 G14 Driv - FSB/Ski 2
Kl. 15.45 014 Enebakk - As 1
Ki. 16.40 J16 Enebakk - As
Kl. 17.45 KS. div. Enebakk - Asker

19
19
IR
19

TIPPING1

ga mer enn 680 millioner til
idrett og forskning 11988.

I

RELIGIOSE MOTER

Menigheten FiladeHia, BlingeN
innbyr til mote pa Stranden bedehus onsdag 17.1. kl19.30.
Taler: Steinar Johansen, og menighetsmusikkefl fra Filadelfia.
Søndag: MØte Filadeltia, Rlingen, kl. 19. Taler: Steinar
Johansen.
Velkommen til mØtene!

Over 100.000
premier!

I

Hver eneste uke!

I
LIJTT

REFLEKS

J

-GOD
FORSIKRING
IlL LAV
PRIS!

Vignett-riiarked
kjôp eller saig
kr 30,- pr annonse

Ingen nyhet er
for liten for
lokalavisen!
/

go

:GULL 0 UR S SØLV
OPTIKK

±10% PA ALLE VARER
Srnykker i gull og sølv!
Den naturlige gavci(Iebutikkeu!
SPAR PENGER 11990

BYENS
BILLIGSTE
Starter i
ASKIM og SPYDEBEAG
GTIRSDAG 16. jan.

SA

Arm bândsur
I lekre
Srnykker i en re
designer,
spennende
seIvfIgeIig med
utførelse r
Multigaranti .
Gjelder urvalgte ur nver kr 600,- - Spør din urmaker. Han har alle detajer.

GARDIN & UTSTYR

DYNER

DYNER
Vinterens billigste fra
NORSE( FJArRFABRIX

Vaskbare fiber

0

DUN/FJAER

1470g fy11 6-8 ord. 890490DYNER
.- allergitestet
ANDE HELDUN
THERMAX
1200 g 7 kanaler fy11

7950
1498.-

-

beste ord. 1190

2 lag

1200 g
ord. 398

THERMAX

JUVEL GASEDUN

KONKURRENT

1980
98•-

1170 g ord. 2738

PUTE 50x70 ord. 149

100-vis av meter flotte

GARDINER
Bomull - sateng
STORES
For opptil
150 pr. m

49
140x220

I!.i.-

149.185.

PUTEVAR 50 x 70
Ass. monstre
og ensfarget 1050

GRILLET KYLLING
850g rávekt

HATTINGS RUNDSTK.
15 stk. grove og fine

GILDE SUPPEKJOTT
okse hoyrygg

Q9O
pr. stk. Kr U0
00
pr. pose Kr 9

ADO
pr. k9 Krr

FILLER VER

1191-

SY SELV/SPAR
PENGER
Masse forskjellig

83 84 50

590-

DALE

Blomstret, Strykefrilt
2 deler
SENGESETT

BOMULLSSTOFFER
19.

10-18
10-14

PUTE
50x70

SENGESETT

KJ0KKEN-FAG

1820 Spydeberg. TIf.

Helarsdynel
1150g
Iuu.

PUTEVAR - DYNETREKK
140x200
fra

2HOO/o

Apentlo-17
Tors.

598.-

OBS:
Vi ferer dyner spesielle
sterrelser, bredder og
lengder.
Var large erfaring kommer kunden til gode.

-

DUKER

VIKING
SENTER
Askim
885961

de luxe

i

Alt i nydelige

Masse farger
og fasonger

ord. 955

rmcike refl
Tebosenteret
1

U

Fjrlet1 HELDUN
11009 6 kanaler
ord. 2090
>Verdens beste dyne,,

1300 g

-

pr. m

39.

Lekre pastellfarg.
70 x 140

STOLPUTER

490
1 stk.

25.

1-2 KG ORRET
frossen

4 stk. 80.HANDKLR

STORE - TYKKE 15.
GAvEpAKN. ±30%
PYNTEPUTER applikerte 79.

GRYTEKLUTER

AS

GARDIN & UTSTVR

Se váre gode tilbud
I kjottavd.

4 stk.

TEBO.
SENTERET
SPYDEB ERG
837645
Apent 9-18
Lør. 9-14

Tebo Senteret
Spydeberg - TIf. 83 75 50

, 00
pr. kg Kr-

21

ABETS GAVE
En

SLNGER

MASKINSKRflHNG
TASTATURBEHANDLING

KVRDSAPENT
TEGNEKONTOR

LIER TOUCH! Eflektiv tastatur-behand ling

Kurs starter om kort tid
Ski ungomss. man. 5.2. kI.
19.30. TIf. 8734 57.
Lillestrøm ons. 7.2. kl.18.00. Tif.
06/81 2020.
El. rrtaskiner hjemrne og pa skolen, inki.
Vitnernâl etler tulltart kurs.

Alt innen bygg - maskin
og konstruksjonstegflirlg.
Mandag og onsdag kI. 18-21

symaskin

Ovre Ostfold
Teg nekontor
Askimvn. 6 - Spydeberg

Gcheideger

i
nw rmiljoet
ejjpli,tt

Oft. godkl. breoskole

TIC 83 85 40

U

ER DU
RESTEBORD MISTOFFER TIL 49.

Foig med

I

',','

ARK-PA ifil[Ili I

ABONNEF? PA VIGNETT

KNALLT I

pr. m

Burda monster — sytilbehor
Hverdager 10.00-19.00 — Lordager 9.00-15.00

Singer Sysentep

FUSEHaD

Vektertorget, 2000 Lillestrom

•

25%

lit. 06/81 22 92

Tilbudet gjelder alle modeller
MARKED
Fra den ene - til den andre
HAR.DU NOE DU VIL
SELGE - ELLER KJØPE
NB. KUN PRIVAT
ANNONSERING

Kun kr 30. pr. annonse
Vignett -marked liver onsdag

•Merk konvolutten:
Vgnett-marked
VIGNEU

(1,tav4 Iinjr)

Boks 62
1912 Enebakk

R

RL
EG
GE

Forslag 2:
60 120 cm

0

514

Forslag 4:120 cm

Ii
11U

PRISEKSEMPEL
Hvit Dekor
u/servant
8T364

/1

3.865.

945820
Oslo og Folio Septikrens, avd. Askim

GODE TILBUD
ETTER
VAREOPPTELLINGEN

Tenk positivt!
tenk Enebakk-service:
FYRINGS-PRODUKTER OG MATERIELL
FYRINGS-SERVICE

APENT MAND.-FRED. KL. 7-18
TORSDAG KL. .7-19. LORD. KL. 9-13

Se for øvrig annonse 1. side

COMFORTBUTIKKEN
Tor Veiteberg A/S
Kjeppestadvn. TIf. 09/87 03 28 - 87 35 06 SKI

Best. tlt. 92 40 47
SVARTNOL IRENSEL A/S

HYDRO

Kiosetter
Servanter
Blandebatterier
D u sjlos fling e r
Matter og forheng

20-60%

SM0RE.OLJ ER

HYDRO

G.273.-

comloft

B
U
T
K
K
E
N

22

ijncft

Jeg'ep tilbake
I Askim!
Du finner meg i Ruigàrden v/Torvet.

Jeg kan
tilby briller i meget
stort utvaig

Gratis parksring

—

MOPEDER & MC'ER

GUt ISMED

Meget gode tilbud

Harry WaIloe's Eftf. A/S

$

Verksted Deler og utstyr UI alle merker
- Kjempetilbud
pa ski og skiutstyr

Srron,n 65. $4m1. &y9n,sgen 2010 5r,,mrnen . TI! 061 81 96 40

Ar

Rune Berg's
motor & Sper1A/S
00154236/SI5423*15424
$15424

OPTIKER

Hans Q Aune
Medi. N.O.F./Off. godkjent
Trøgstadvn. 2,18W ASKIM
T&efon (09) 88 29 80

Prepping og
montering pa dagen

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice

Optiske synsprøver
Gamle og nye kunder
ønskes velkommen

Husk refleksen I mørket!

v/Bjorn BredhoR, Tomter

TIf. 9226 10

l
w
i

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

NY rØrlogger I Enebakk
Rorlegger med lave priser ledg for appdrag. 10% rabatttil pensjonisterog uforetrygdede.

Vilieroy & Boch

Bytt deres WC nä med
et Gustavsherg
fepdig montert

VEGG-FLISER

kP 1930

;-

Nytt termostatballeri
til had
200 liter
VV-hereder

kP 1050
kP 2G00

25%

GUI V-FI1SER

VEGG-FLISER

ONTARIO
25 x 25 cm, goS, marmorell.
For 304,- pr. rn2

TRAVERTINO
20 x 25 cm, beige, p. rsl2

169.m

Mange gode tilbud.

Marmorert
GUI V-FLIS
30040 cm, grá, pr. rn2

Staking, spyling,
graving og
TV-undersoketse av Deres ror
hele dognet

BLANCO HVIT
31,6 x 31,6 cm.
For 225,- pr. m2

103m
GAYA
16x24cm, marmorect, Pr. ,,2

ARIZONA
15 525 cm, bla og grunn.
For 234,- pr. os2
105TILBUD
En rekke design,
farger 09 storrelser

RITA
155 20 cm, soak grunn, pr. m2
75-

11 0-

SE VILLA
15x 20 cm, beige og grâ.
For 224,-pr. rn2

Va re
flisieggere gir

KLINKER

ALMLJE rød/brun
11,5x24crn,tlam, For 210,-

r. oTT2

P

Ole Anton Gystad

TILBUD

119-

132-

KJOP eller SALG

en annonse I V10

CODE TILBUD
Villeroy & Boch
Sphinx
Ref in etc.

VEGG-FUSER

-4O 5O%
159-

Tif. 09-92 46 30 - mobiltlf. 030-04 997

Nov

VEGG-FLISER

Q

I

Her tinner du ego:
Tandbergbygget
Fetveien I
2007 Kjeller
Telefon (06)81 94 16

129

23

'010tett

3c4m ir%r
RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.
EIENDOMSFORMIDLING
Vi ordner LAN
for kjøper/selger

OIL

A. NILSENS
BILSERVICE

Galled Nygárd
Flateby - tit. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TORNERUD - Askim
TIf.

Audi

Gullmedalje i innramming i 1989

JERNB.VN. 2, 100 SKI - TLF. 87 37 37

Kjøpe euer selge'
elendom?

[n
1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.

Utsigts rammeverksted
Alt i innramming

Saig av
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

Kontakt:
TRYTI EIENDOSMEGUNG A!S

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsà kveldstid

BeviIIir,gshaver: Adv. Hege A. Tryti
FieIiyeen 55, 1914 VIce Enebakk
TIf.: 09/9255 70
-

TIf. 88 16 15

BRENSEL

REGNSKAP

TIf. 92 81 24

Rolf NssvoId

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Vestli, 1911 Flateby

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Konkurransedyktige priser hele âret!

TA INTO VERKSTED AS
09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

PU
NOROL

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

E

BYGG OG ANLEGG

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

—

Dalefjerclingen, tit. 09/92 64 33

FRISØR

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til Ieie
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
hf. 09/926118-09/926256
094/25 366 - 094/08 438

DAME- OG
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

sys.a4nI
• Regnskap & Forretnirigsfersel
• Bedriftsrdgivning

Man-foe. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

SystemAdrninistrasjon NS
Gaupeveien 29
.M
ww
l9l4 Ytre Enebakk
Tlf.: (09)92 48 24 - 92 47 74.

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 9254 13

FLATEBY DAME
Drop in eller
timebestiling

Ring
tif. 92 80 49

SKILTER/REKLAME

- OG HERREFRISOR
Apent:
Tirs..-tors.kl.9 -16
kIll -18
Fre.
Lør.
RI. 9-14
Mandag stengt

Alt I glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tit. 9246 13

SPESIALFORRETNINGER
, Lennestadvn. 5
1912 Ebakk
ne

lIt. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

Fast pr/s
Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utfører alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetseririg.

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

BYGG- OG TØMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

* Saig og service av kjøleog fryseutstyr
* Hydrauliske slanger og koblinger

NYBYGG - TILBYGG
RESTAURERING GRUNNM'JRER
- TEGNING . PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

utterer alle typer jobber

TAN NBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

92 87 39
TIf. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

Grevlirigveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE
GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opp/wring pa b/I
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Enebakk Markiseservice

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer
Om nedvendig møter vi
til kjeretimer i Enebakk.

VAKTSELSKAP
KVIKI( RENS
SJR,

D. FREI I A=&CMAS

czJaiama
&z

Elektro - Mekanisk - Verksted

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bil - Elektro

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94
• PoIiklinikk 0 Rontgen S Kirurgi
S Lab.service • Oppstalling opererte dyr

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-IN>> 8.30-14. Stengt helg.

9 Søn AIS
MYRFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-8714 57
RORLEGGERBIJTIKK
EGEN RDRLEGGERAVDEIJNG
Alt innen • Sanitar • Varme • rlloernIsering

Markiser - Persienner - Gardinbrett

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE

(Skill Ira Fetvn. v/flyplassen)

1914 Ytre Enebakk - tit. 92 4639
mobil 097/57 419 094/27 522

1400 Ski - tlf. 87 37 10

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

til en rimelig pris.

Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgärd, Kjeller

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

Ski Trafikkskole

1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90

SKEDSMO DYBEKLINIKI(

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290

Wilhelm Helgesen Motor AS
Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

v/Trygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID
IlL EN MEG El GUNSTIG PRIS.

BIL,- og VINDUSDEKOR
SKILTER og LYSREKLAME
DEKORtext

cne,faLk .,KotUe o .J10k. vedild

Laste. og personbilverksted
Pei Rud Industrifelt

Enebakk rørleggerbedrift

Enebakk Tannteknikk

SPESIALFORRETNINGER

Enebakk glass

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mob.tlt. 094/11 747
TIf. 92 48 92

PRODTJSENT av selvklebende
bokstaver - tekst-dekor

1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 4780 - 92 5278 - fax 92 52 78

GLASS

JiLrL
huh siii

Way C. Jensen

SRR.registrert
regnskapsferer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

utforer alt i el -instal lasjoner

EILAG

IF ebcikk
egnskctpsIitor A/S

Hovel Heiaas

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Erik Kjelgaard

ELEKTRIKER

Esso diesel, paraf in 09 fyringsolje

KJELLBBENDJORD

JOHN A. ANDRESEN

Galleri - innramming

SVEIN H. HELLER A/S
1570

RØRLEGGER

TEPPE- ENGROS A/S
a

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

Vakt.hold - afarrnmott
andre.:sorvicetene
TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tit. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

20

SI*ste frist for Svarthol
Det gar tregt i Nyeng
-saken. Det er ni
over to âr siden eieren første gang ble
gitt en frist for a forbedre forholdene ved
plassen. Pr. idag har
det ikke vart gjort
noe for a mote disse
betingelsene, og eieren har fãtt en fly
frist til september.
Etter det er det over
og ut

Fire pAgrepet
Fire mann ble pAgrepet nan
til onsdag etter at en
tilhenger fylt med 800 dekk
ble stjAlet i Ytre Enebakk.
Tilhengeren ble funnet igjen i
Aurskog tirsdag. Politet, som
hadde satt saken i
sammenheng med et tyveri
av en trekkvogn i Oslo, pAgrep natt til onsdag to menn
fra Enebakk og en fra
Lillestrøm. Senere ble ytterligere en mann mistenkt for
medvirkning i saken, pAgrepet. En femte er ettersøkt.
Innbrudd pa skolen
Natt til torsdag var del innbrudd ved Mjr ungdomsskole. Det ble stjAlet et
dataanlegg, og et beløp pA
3.- 5.000 kroner.

Lisbeth Wille
For knappe to âr siden
anbefalte fylkesmannes
miljøvernavdeling overfor
Miljøverdepartementet at
Egil Svarthol skulle fratas
konsesjonen pa driften av
Enebakk bilopphogging pA
Nyeng. Folk fra fylkesmannens miljøvernavdeling
var da pA befaring i omrAdet
og fant at forholdene var
under enhver kritikk. Til nA
har eieren av stedet, Egil
Svarthol, fAtt adskillige frister pA seg til A forbedre
forholdene ved plassen, uten
at dette har blitt gjort.

Politirunden

Ill trossforfiere henstillinger og krav oin oppiydding harfortsatt ingnting skjeddpc
Nyeng. PIa er siste frist for innehaveren til a etterkomme kravene satt til september
RAdmann Bjorn
Halvorsen opplyser at det
nylig ble avviklet et mote
mellorn kommunen, en representant for fylkesmannens
og
miljøvernavdeling
Svarthol selv. Svarthol skal
da ha butt gitt en siste frist lii
september for A mote visse
betingelser. Svarthol er bl.a.
pAlagt A skjeme plassen med
et plankegjerde mot veien,

batterier og andre ting som
søler mA kjøres bort, og det
mA settes opp toaletter.
Sigmund Lislevann ved
fylkesmannens miljøvernavdeling, opplyser at Svarthol nA har kontaktet et firma
som skal utføre arbeidet.
-- Men er ikke sA mange frister over sA lang tid litt vel
"raust", Lislevann?

-- Kommunen er jo interessert i at noen driver
plassen og vi har derfor gitt
Svarthol en siste frist til
september.
--Dersom ikke forholdene
blir forbedret innen gitte frist, vii eieren fA en relativ
htyt bot, og da kan del vre
over og Ut, opplyser
Lislevann.

V firtegn i j* anuar
Fulit utsprugne giisunger i januar er ikke helt
vanhig, men at denne vinteren er hitt unormal har
vel alle erfart.
Ni dager inn i det nye âret flick vi melding fra
førskolen pa Hauglia. Pa en tur i skogen , oppdaget
de disse fine gasungene inne ved Streifinn, og det var
ikke bare smã knopper pa grenene, nei de var allerede lodne og fine.

Innbrudd i firmaet Klausen
Natt til fredag ble det gjort
et forsøk pA innbrudd i
firmaet Klausen i Ytre
Enebakk. Tyvene hadde
forsøkt A fA med seg et skjrebrenneutstyr, som bl.a kan
brukes til skapApning.
Tyvene skal ha fAtt med seg
floe verktøy.
Fyllearresten
Tidlig lørdag morgen mAtte
politiet ta inn en jente i fyilearresten pA grunn av brAk.
Hun hadde da nektet A tjerne
seg fra en bolig.
Innbrudd i hytte
Politiet fikk søndag melding
om et innbrudd i en hytte pA
Flateby. Innbruddet har
antagelig skjedd en gang i
uke to og tyvene fikk med
seg verdier for tilsammen 60kroner.
70.000
Inbruddstyvene hadde bl.a.
stjAlet en Yamaha bAtmotor,
garn og en sereo.

Vignett besøkte B-gruppa, og pa bildet er det
Karvan og Trond som viser oss hva de fant, som
egentlig ikke skuhle veer der ennA.

Rask, moderne og rimelig

CUROTTERBECK
BILVERKSTED
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09-92 44 14, BERGNINGSBIL 09-9245 65
Apent 8-16 - onsdag 8-2w

.4
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