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Nit gitr <,Peter Wessel" fra
Enebakk og Askim. Forst
rn/buss og bat (Bastoferga),
sit til Larvik, hvor vi gitr am
bard i "Peter Wessel".
Hyggetur med
MIS Peter Wessel, Norges
største passasjerferge til
Frederikshavn. God mat,
godt drikke, danserestaurant, nattklubb, kino osv.

Fra Larvik hver mandag til
og med 29/10-90 ki. 2030,
fra Frederikshavri neste dag
kI. 13.30.
Avg.: Flateby kI. 16.00,
Askim kI. 17.00.
Ledige plasser fra 30/9-90.
Vr tidlig ute med pitmeidingen.
PRIS PR. PERSON KUN KR

250

w
Tilbudet inkluderer:
Bittreisen inki. dabbeltiugar
med dusj og toalett tur/retur.
Buss tur/retur.

Norsjoolje
Beste kealitet

Best.tlf..924047

Fern ubesatte sti*11inger
Det er stor mangel pa
førskoleherere i kommunens barnehager. Av 12
stiHinger er fern besatt
uv ufaglarte. I vãres
fikk man søkere Iii fire
av stillingene, men
grunnet manglende oppfølging fra helse- og sosialetaten trakk alle seg til
fordel for arbeid i andre
kommuner, ifølge
Enebakk Larerlag.
Stor frustrasjon rAder
ogsa over hvor barnehagene hører hjemme,
under skole eller helseog sosial?

=

SIDE 3

Vignett liv la

Grovt tyveri fra

Hde/hfEdpvpdI
20 árs aldersgrense i helgerie. Daglugaren beholdes til 3 timer for ankomsi Larvik. Tillegg for enelugar.
Dansk statshavnavgift kr 2,- pr. pers.
pr. vel kommer i tiltegg.

Pâmelding, program

Scandinavian Tours
09/88 91 44

Jubler: Redaksjonenf.v. OddbjØrg Kristiansen, Anne Lund, bak
f.v. Lisbeth Wi/Ic, Anne- Grete Lossius og Ella We,ili

L__

Vignett ble enstemmig vedtatt liv laga pi den
ekstraordinare generalforsamlingen. Gjennom en
20 siders omfattende handlingspian for videre drift
greide styret a overbevise hovedaksjonrene om at
avisen har livets rett.
SISTE SIDE

De var noen tørste tyver som
tidlig lørdag morgen rygget en
bit bil inn i Sundby dagligvare
pit Flateby og Ødela hele fasaden pit butikken. Tyvene tok
med seg det de fant av 01 og
tobakk.
Tyveriet skal ha skjedd en
gang mellom klokken 04:00 og
04:30 og politiet er nit pit jakt
etter en bit bil med skadet
baklys. Politiet har ingen Øvrige spor it holde seg til i saken.
Politiet meider om en ellers
rolig heig i bygda.

Synnove Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken

2
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Roar Olsen
Kirkene
28. oktober 1990
(Bots— og bededag)
11:00 Enebakk Kirke.
Gudstjeneste ved Helgheim.
Nattverd.

t

Var kjre mor, svigermor, farmor, mormor
og oldemor

Gratuierer med dagen den
29. okt. Jeg Ønsker deg alt
godt pA din dag.
En stor kiem fra Pemille

Solveig Randine
Udmes
sovnet stille inn i dag.
Enebakk, 21. okt. 1990.
Dagfimi
Mary
Evelyn
Aksel
Laila
Ingar
Lill-Ann
Trygve
Marion
Ole
Erna
Christian
Toni
Erik
Sylvi
Thorbjørn
Barnebarn og oldebarn
Begraves fra Enebakk
kirke tors. 25. okt. ki.
13.00.

Ingar 20 Ar

Alf og Lillemor
"Tvillingene" Alf og
Lillemor gratuleres med 100
ârsdagen 25. okt.
Hiisen nr. 12
Tante Gry Marie
gratuleres med 18 Arsdagen
23. okt.
Kiemmer og nusser fra to
beundrere (Preben + Sony)

1-javara zja,cce og Helle Figensehow i Eva Isaksens Deden pa
Oslo Sip.

Jeg vii gratuiere godgutten
mm - Ingar med 20 Arsdagen
den 29.10.
Hilsen Pia

t

Min kjre mann, snille
pappa, svigerfar og
bestefar, bror, svoger
og onkel

Terje Haug

Sentralsykehuset i
Akershus 12.10.
Hurra! Endelig kom Joachim.
Agnes og Roger Holiund
Sentralsykehuset i
Akershus 12.10.
Vi fikk en fin iiten gutt!
Marit og Dag Hoitop

All Thorvald
Raans
født 16. mai 1916
dode i dag.
Enebakk, 18. okt. 1990
Borghild
Tore
Torunn
Hans Ole, Karen Elise
og Tore Petter
Ovrige familie
Begraves fra Enebakk
kirke fredag 26. okt. ki.
13.00. I stedet for
blomster, onskes en
gave til plelepersonalet og hjemmesykepleien ved Enebakk
Sykelijem.

Vi stØtter

Torsdag 25.10
U)18:30 Døden pA Oslo S
V 20:30 Døden pA Oslo S

Terje Haug, Enga, Ytre
Enebakk gratuleres med 50
rsdagen den 25. okt. Vi
kommer.
Hiisen siekta pA NordmØre

Søndag 28.10
B) 16:30 Med hue Kias i
kofferten
U)18:30 Døden pA Oslo S
V)20:30 Døden pA Oslo S

Denne ukens filmer er viet
den popu1re, norske flimen
DØDEN PA OSLO S. Den vii
bli vist pA to forestillinger
torsdag, foruten søndagens
forestiliinger.
Litt om handiingen: PA guttehjemmet HApet siAss Stein
og "Filla" med bestyrer
Skänseth. SA stikker de sin
vei.
Imens er Pelle pA bytur. I et
portrom treffer han de to
rømlingene. Filia er en kanierat, men Stein rapper pengene som Pelle skuiie kjØpe
bukse og boblejakke for. Sint
og fortvilet gr han pA hamburgerbar for sine siste sianter, og der treffer han Lene,
som han bhir veldig interessert i.
Hjemme pA Torshov bor
Pelle med sine iitt sprø hippi
foreidre. Det er trangt om
husrom, men hjerterom er det
nok. av. Proffen ér Peiles
venn og de to bestemmer seg
for A undersØke Fiiias merkverdige oppførsel. At en

kamerat er med pA et simpelt
ran er mystisk... Og hvorfor
dukker Lene opp hos Pelle?
Hvem er Gokken? Og hvor
holder han til? Hvorfor iyder
Lena sA rar da hun ringer
Pelle sent en kveid?
Svarene ligger i et Oslo sett
fra undersiden, -med helere,
huslØse, sniffereir, narkotikadødsfall og bameprostitusjon. Og dit er det langtfra
ufarlig for vãre to helter A
begi seg...
I barnefilmene denne uken,
MED LILLE-KLAS I KOFFERTEN, er en svensk film om
søskenparet Anneli og Niklas
fra Stockholm som reiser pA
en ukes tur til Danmark sammen mea sin tame.
De har mange morsomme
oppleveiser og besøker den
zoologiske have.. Piutselig
hender det noe som forandrer
hele reiseU. Bama vinner
nemlig en lys ievende shetlandsponni, som lystrer
navnet Lille-Kias Pompilian
av Klampenborg.
—Inger
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for lange innlegg etter beste skjønn. Du
Vi forbeholder oss retten til A kutte ned
kan skrive anonymt, men redaksjonen ma ha navn og adresse

Politisk Markering mot regjeringens
forsiag til statsbudsjett for 1991
Norsk Lrerlags medlemmer
ved Ytre Enebakk skole markerte sin motstand mot deler
av forsiaget til statsbudsjett
for 1991 med en 15 minutters
arbeidsnedleggelse torsdag
11.10. I forsiaget til statsbudsjett foreslâs det en nedgang i
statens tilskudd til grunnskolen med Ca. 350 millioner
boner. Dette utgjØr en reell
nedgang pa 6,2 prosent.
Lzereme ved Ytre Enebakk
skole vii sette søkeiyset
spesielt pa tre løftebrudd fra
regjeringens side:
—Timetallsøkningen pA tre
timer (1-3. trinn) som er blitt
foretatt dette skoleAret, vii
ikke bli fulgt opp med nye
timer neste Ar. I regjeringens
forsiag blir det sagt at man

vil komme tilbake til saken.
—HVPU-reformen skal gjennomføres innen 1992. Denne
reformen gir som kjent kommunene ansvaret for alle med
funksjonshemminger. Vi kan
ikke Ut fra forsiaget se at de
nødvendige midler er stilt til
disposisjon nAr det gjelder
skolens ansvar for undervisning og eventueli kompetanseøkning.
som
—Mønsterplantimen
skulle sikre fomyelses— og
utviklings— arbeidet med den
nye mønsterplanen, foreslAs
fjemet. Mønsterplantimen Ut
gjør en time pr. uke pA bametrinnet og den brukes til planlegging og utarbeiding av
lokale lereplaner. Timen
representerer et skolepolitisk

og pedagogisk fremskritt.
Samarbeids— og planleggingsrutinene som er utvikiet
de siste Arene stAr i fare for A
forsvinne. I tillegg utgjØr
denne timen tilsammen ca.
1100 stillinger pA landsbasis,
elier noe over en stilling pA
Ytre Enebakk skole.
Disse lØftebruddene sammen med reduserte overføringer, vii mAtte fore til en
ytterligere anstrengt okonomi
og et redusert skoletilbud.
Dette stAr i greli konstrast til
all snakk om satsing pA
utdannelse som alle politiske
partier gjeme bruker i sine
festtaler.

For kiubben ved Y. Enebakk
skole, Paul-Arne Sørjord.

Bank i Enebakk.
Det er pA tide A komme med
en orientering om hva som
banksäken.
skjer
i
Underskriftskampanjen, som
ba om at beslutningen om A
legge ned ABC-banks filial i
Kirkebygda mAtte bli tatt opp
til ny behandling, ga 501
underskrifter, og ble overlevert ABC bank den 3. september. Den 10. september
svarte ABC- bank følgende:
Styret kan ikke se at det er
kommet inn nye momenter i
saken etter besiutningen var
fattet og mA derfor med
beklagelse melde at beslutningen stAr ved lag".
I kommunestyremøtet den

27. august, opplyste ordfører
KAre Kjølle følgende: " I forstAeise med formannskapet
har ordfører og rAdmann hatt
uformelie kontakter med
banker som har vist interesse
for saken. Status pr. dags
dato er at en av disse banker
vurderer seriøst pA høyt
beslutningsnivA om den skal
etablere seg med filial i
Enebakk, men resuitatet er
uvisst.
Inntil. resuitatet av kommunenes kontakter forelA var det
ikke mulig A komme videre
med bankaksjonen. I dag
foreligger resultatet: Ingen av
de forretningsbankene som

Host

Kirkebygden vii ogsA SØndre
Nittedal Skolekorps og Hobo]
Skolekorps underholde.
Dirigent Roar Birkeland i
Enebakk Skolekorps kan love
en flott konsert. —Korpset bar
vrt pA seminarer annenhver
heig i lang tid og medlemmene
har jobbet hardt. Det blir mange
fine later og ogsA solister stiller

konsert
Enebakk Skolekorps arrangerer
høstkonsert pA Enebakk ungdomsskole frstkommende sondag ki. 1700.
I tillegg til korpset i

yj støtter

komrnunen har kontaktet er
interessert i A opprette filial i
Enebakk.
NA kan altsA bankaksjonen
komme videre, og noe av det
første som skal skje er at de
som tok initiativet til underskriftskampanjen (Fredrik
Ness m. fl.) motes i kveid fo
A bli enige om hva som skal
skje.
Etter min mening er det flere muligheter og leserne vii
bli informert om dette i neste
nummer av Vignett.

Halyard Waade

vi med denne gang, sier
Birkeland.
Enebakk Skolekorps far stadig
nye medlemmer. De er nA butt
over 40 stykker. Om kort tid
vii nye aspiranter bli inntatt.
—Jeg hAper mange kan ta seg
tid til A komme pA konserten for
dette er noe ungene ser frarn til,
sier Birkeland.

Fern ubesatte
forskolelverer
stillinger
Fern ubesatte førskoIelarerstil1inger I kommunens
barnehager er status i skrivende stund. Stillingene
ble utlyst I vãres og fire søkere meldte sin interesse.
De ble ikke kontaktet for lenge etter søknadsfristens
utløp, og hadde I mellomtiden fãtt stillinger i andre
kommuner, ifølge Enebakk LrerIag. Lrererlaget
krever I en henvendelse til helse- og sosialstyret at
rekrutteringsproblemet blir seriøst behandlet.

Anne-Grete Lossius
I slutten av mai sendte Enebakk
Ltererlag brev til heise- og sosiaistyret og ba om svar pA den
manglende oppfØlging som var
gjort i forbindelse med søkere
til frskolelrerstiilingene. I
dag - fern mAneder senere har
de fremdeles ikke mottatt svar
pA henvendeisen.

Mangel pA oppfølging
Kari Nordhagen, leder av førskoieavdelingen i Ltereriaget,
lurer pA hva grunnen kan were
til at man ikke innkalte søkerne
til intervju pA et tidligere tidspunkt.
Situasjonen i dag er prekr.
12
av
Fern
førskole1rersti1iinger er bestatt
av ufagherte. Det mangier en
fagirt avdeiingsieder i bamebagen i Ytre, en i Kirkebygda,
rt'TlsF1ateby ogen ktid'
barnehagen i Ytre. Disse stilingene er vedtatt utlyst hvert
halvAr, og er det i rute nA? Dc
ansaue i barnehagene føler seg
heit maktesløse pA grunn av
mangiende informasjon.

Stor uvisshet
Den vedtatte overflytting av
bamehagene fra heise- og sosialsektoren til skoleetaten er
ogsA en stor belastning for virksomheten.
Overføring er vedtatt skuile
skje i marsmAned, ifølge
Ltereriaget. Barnehagene har
ikke fAn informasjoner om
hvorfor dette trekker Ut, noe
som medfører stor uvisshet. I
henvendeisen Lereriaget sendte kommunen i vAres bes det
derfor om et snariig informasjonsmøte, men foreløbig har
ingen ting skjedd.
—Hvor vi hører hjemme for
øyeblikket vet vi ikke, og føler
at vi har fAtt en sternoderlig
behandling, sier bAde styrer for
barnehagen i Ytre og styrer for
korttidsbarnehagene, henhoidsvis Anne Rasmussen og Evy
Lindberg Olsen.

Haagaas sier at alle søkeme til
førskolestillingene ble innkalt,
men det tok noe tid da det var
vanskelig A nA dem pA telefon.
En av sØkerne kunne ikke ta
stillingen pA grunn av manglende barnehageplass, andre tok
stillinger nrmere sitt hjemsted.
—Stiilingene har flere ganger
wert utlyst, sist i augustrnAned,
men det har ikke wert noen
respons, sier Haagaas. Ny utlyselse vii ikke skje for pA nyAret.
Dette med begrunnelse i kommunens dArlige økonomi, og
fordi man ikke vii, av erfaring,
fA søkere til slike stillinger pA
denne Arstiden. Men Haagaas
tiiføyer at det vii bli hengt opp
oppslag pA skoler der man har
halvArsenheter.
Personalsjef Jan Ryste sier i
en kommentar at det kan bli
*tueltAhøyne løsstgen for
IL

tert faghert personell til barnehagene, men dette er først og
fremst et økonomisk og politisk
spørsmAl.

Overføring I januar?
Det gledeiige har skjedd at det
nA er ryddet opp i en del administrative problemer som hadde
tiiknytning til nAr barnehagene
skulie overfiyttes til skoleetaten. Det som nA gjenstAr er forrnannskapets endelige avgjørelse om nAr overflytting skal
skje. Helse- og sosialsjefen sier
at det naturlige tidspunkt vii
were ved Arsskiftet.

Søkerne var innkalt
Helse- og sosiaisjef Inger

Karl Nordhagen

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

gjØr du?

Bj'8 erklund utbygges?
Bjerklund blir vedtatt utbygd.

Knut Enger EiendomsseskaP har i en henvendelSe til
kommunen foreslâtt at omrãdet Bjerklund pa
Konkrete planer
Svenskerud I Ytre Enebakk utbygges. Flertallet I
KommuneplaflUtvaiget vedtok
kommuneplanutValget har vedtatt a igangsette ufor- sist mandag, med seks mot tre
melle drøftinger med seiskapet silk at konkrete plastemmer, A starte uformelle
ner kan innarbeides under varens behandling av
drøftinger med Knut Enger
EiendomSSeiSkaP AS. Det var
kommuneplanen.

FrPs øyvind Strom sorn fremkommunale infrastruktur (blant
satte forsiaget som fikk stemannet skolekapaSiteten). NAy mene tit de borgerlige represenhovedkloakkefl pa strekningefl
utvalget.
i
Knut Enger EiendomsselSkaP
RAken-Gran er kiar, anser man tantene
ArbeiderpartietS
representanter
AS har foreslatt A utbygge
at fortetting av allerede gikk inn for innstiliingefl til
omrAdet Bjerklund med 35
eksistereflde boligeiendommer Morbech der det heter at utbygdekar. Seiskapet tilbyr A bekosvii komme. —Saig av slike for- ging av Bjerklund-Omradet mA
te gang- og sykkeivei mellom
tettingstOmter har ikke kommu- vurderes i forbindelSe med rulBjerklund og avkjørsel til
nen styringSrett over, sier lering av kommunePlanen. APs
Knurrestad. I tiliegg tilbyr de A
Morbech, og tiiføyer at bygge- _Dag Skaug sier at man ikke
pAkoste hovedkloakk dl nrtiliatelse av disse tomtene ikke kan handle stikk i strid med
meste tilknytningssted, og A
kan avsiAs med begrunnelSe i at
tidligere vedtak i flere fora der
stilie ett mAl tomt til rAdighet
det er vedtatt bygget kun 22 utbygging av BrAten-F0SSneS
for kommunen ill bygging av
boliger i âret.
har førsteprioritet. —Dette mA
barnehage.
Iføige kommunepiaflieggerun sees i sammenheng med rullervii det ikke bli rom for utbyg- ing av kommuflePlanefl, sier
Brâten-FOSSfleS utsettes?
ging av andre boligomrAder han.
Kari
Kommuneplafliegger
dersom bade RAken og
Elisabeth Morbech sier at derBjerklund utbygges samtidig.
som Bjerklund-omrAdet skal
Borgerlig flertail
bygges Ut tidlig pA 90-tallet, mA Frarâder vedtak nâ
Here av de borgerlige represendet foretas en omprioritering. I
Morbech ser positivt pA forsia- tantene bekiaget seg høylydt
kommuneplaflefl og i det vedget, men vii frarade at endelig over saker som ikke var gjentatte boligbyggeprOgrammet er
vedtak fattes i saken nA. Dette nomfØrt i innevrende kommudet BrAten-FOSSfleS som star for
med bakgrunn i at utbygging av nestyreperiode. Dette fikk APs
tur til utbygging i Ytre.
omrAdet Bjerklund ma sees i Lucie Paus Faick til a utbryte at
sammenheng med utbygging av det er borgerlig flerta!l i komandre omrAder i Ytre.
munen - i tilfelle noen hadde
Rãken fortettes
Dessuten vil det kommunale glemt det.
Det er vedtatt utbygd 22 boliger
tomteseiskap ikke vre inne pa
i Aret i Ytre. Here boliger er det
boligmarkedet pa flere Ar om
ikke rom for pA grunn av den

Anne-Grete LossiUS

Arbeidsstua i full gang

ri
Ski sse over detforesla'tte utbyggingsomrddet Bjerklund i Ytre Enebakk.

Sons of Angels
Norges nyc internasjonaie hap
pA rockehimmelen, Sons of
Angels, gjør noen ganske fA
show i gamlelandet og kommer
i den forbindeise til Enebakk og
Mjrhallen.
Etter en super vellykket 6ukers turne i USA, er gutta
endelig kiare for A mote sitt
norske publikum.
I forbindelse med turneen sender piatese!skapet Ut oppfølge

ren tit "Cowgirl" her i Norge,
den nydelige heavyba!!adefl
"Lonely Rose". Ummidelbart
etter turneen i Norge stAr
Sverige for tur, fØr turen gAr tilbake til USA og en nynui4c.
konserter i forbindelSe med ianseringen av den nye singelen.
GA ikke glipp av dem i
Mjrhai1en!

Festival
Tysk uke med eget
brygg: Fra torsdag 25. okt.
og sA lenge brygget rekker.

Barna storirives pd Kirkebygden a,-beidsstue. Her ifulisving med a
vre med har vi plass til noen fá ill, sier Laila Grøsby.

Anne-Grete Lossius
Over 20 barn fra fern til elleve
Ar var i full sving med A male
gipsbiider da Vignett stakk
innom. Stor konsentrasion preget forsamlingen sA det var
tydelig at her skulle det males
nøyaktig. En del hadde nok
juiepresanger i tankene.
Kirkebygden arbeidsstue er I
full gang igjen etter to Ars opp-

Vi støtter

PIZZERIAN PA'0 FLATEBY

male gipsbilder. _Ønskerfler a

hold. Gro Brunstrøm og Laila
Grøsby bar tatt initiativ tit A
starte opp arbeidsstua igjen. To
voksne pA over tyve barn er iitt
av en bragd. Hver tirsdag er de
A finne pA Kirkebygden skole,
og tilbudet er Apent for barn fra
fern til elleve Ar.
—Vi gjør dette pA frivillig
basis for at bama skal ha et tilbud utenom skolen, sier Laila,
og legger til at om flere Ønsker

A vre med kan de ta imot noen
fa tit.
Noe stØtte tit tiltaket har de
fAtt av kulturstyret, men dette
strekker ikke tit sA barna mA
betale noe selv i tillegg.
Mange forskjellige hobby
aktiviteter er planlagt framover.
Perling og pynting av oasis og
nisser,
julepynt,
isopor,
blomsterkraflSer med mer.

&una1utq
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PROBLEMER MED A
SELGE BILEN DIN?

HOLM BIL

Sormyrvelen 1, 1820 Spydeberg. Tit. 83 87 67
Apent hverdager 10.00-17.00, torsdag til Id. 19.00, brdag 10.00-14.00

&tetuL d.L

1912 Enebakk - Tit. 92 63 00

Eb-installaSlon og forretning

gjørdu?

Miljobiffen brukes til taxi
Philip Newton var en populier gjest blantførste- og annenklassingene pa Hauglia.

Celebert besok
pa' Hauglia
Lisbeth Wille

Sivilarbeider Knut Horn fra Skedsmo er sjdfør pa miljØbilen. Han er en hyggelig kar som er godt likt
blant de eldre. SpØrsrndlet folk stiller seg er om bilen blir benyttet slik meningen var - til velferdstiltak
for beboerne.

29. juli 1987 var en gledens dag pa sykehjemmet. Da
ankom den lenge etterlengtede miljøbilen som bade
private og frivillige lag og foreninger hadde sponset.
Bilen skulle benyttes til velferdstiltak for beboere og
ansatte ved hjemmet. I dag benyttes miljøbilen i det
vesentligste til henting og bringing av dagpasienter,
og var det til slikt bruk 170 000 kroner ble gift?
Anne-Grete Lossius
Flere har den senere tid oppdaget at miljøbilen er hyppig a se
pA veiene, og stiller spørsmal
ved hva den benyttes til. Og det
er vel ikke mer enn rimelig i og
med at bilen er gitt av kommunens befolkning og var ment A
benyttes til velferdstiltak for
sykehjemmets beboere.

Sparer penger
Bygdas drosjer fraktet dagpasienter ved sykehjemmet fram til
september i Ar, og etter den tid
har miljØbilen overtatt denne
kjØringen.
Helse- og sosialstyret samt
kommunestyret har vedtatt
ordningen. Det matte spares pA
transportutgiftene, og dermed
ble det avgjort at miljøbilen
kunne benyttes til formAlet.
Dermed har en del av
nringsgrunnlaget for drosjene
i bygda forsvunnet. I tillegg blir
bilen raskt nedslitt, og hva gjøres da?

Dãrligere tilbud
Miljøbilen henter pasienter om

Vi stØtter

momingen og bringer de tubake pA ettermiddagen.
Da drosjene hadde kjøringen
kunne de eldre vre pA sykehjemmet opp til halvannen time
lengre enn i dag. Pleie- og omsorgssjef Erik Ohr sier at de na
ma ta hensyn til arbeidstiden
for de ansatte, og derfor ma
pasientene bringes tilbake tidligere.
En av dagpasientene forteller
at det var mye bedre A kjøre
drosje. —Det var mere komfertabelt I drosjene. I miljøbilen er
det ingen ting a holde seg fast i.
Dessuten er det ikke mer enn
toppen fire stykker med i bilen
pa en gang, og er det riktig
benyttelse av bilen?, lurer vedkommende pA, og legger til at
ingen har spurt dem om rAd.
Det er to stykker som har som
oppgave a kjøre de eldre - en
sivilarbeider og en vaktmesterassistent. Det blir understreket
at disse bade er flinke og hyggelige.

Benyttes fell?
I dag er det lite miljøbilen kan
benyttes for beboeme. I og med
at bilen kun er ledig cirka fire

01peft

timer per dag er det begrenset
hva den kan benyttes til. Pleieog omsorgssjef Erik Ohr sier at
han advarte helse- og sosialstyret mot A vedta bruk av miljøbilen pA en slik mate som na er
tilfelle. —Bilen er gitt av kommunens befolkning for at beboerne skulle fA komtne seg mere
Ut. Jeg setter et stort spørsmAlstegn ved om dette er riktig bruk
av bilen, men jeg ma følge bylige vedtak, sier Ohr.
Helse- og sosialsjef Inger
Haagaas sier at kommunestyret
pAla etaten a spare inn pA
transportutgiftene. Hun regner
med at etaten vil spare rundt 90
000 neste Ar pA ordningen som
nA er innført. —Det er ingen
klausul pA benyttelse av bilen kun at den skal brukes til pasientene. Skal man pa lengre
turer med miljøbilen er det fulit
mulig a bestille drosje, men de
fleste orker ikke A reise pa
langturer sA det er ikke noe
stort problem. Dette uttaler
HaagAs.

Foig med
I
ne rmiljoet

rIjjflhitt

Den kjente bamebokforfatteren
Philip Newton gjestet Hauglia
skole sist torsdag. Besøket var
et ledd i skolens arbeid i forbindelse med alfabetiseringsaret som skal bidra til a leselyst
og glede.
Engelskmannen Newton er
blant annet kjent for sine bØker
om roboten Mathilde, havfruen
Drucilde og Billy Bones.

Ohr slut-terAnne-GreteLnssin
Pleie- og omsorgsleder Erik
Ohr slutter i sin stilling dl
nyttAr. Dette fordi han ikke fikk
innvilget sin søknad om utdanningspermisjon uten lØnn.

Faller utenfor
Ohr har søkt om permisjon for
A fordype seg I informasjonsteknologi. Dette for A
videreutvikle systemer for
Pleie- og omsorgsavdelingen.
Personalsjef Jan Ryste sier at
man er i tvil om søknaden kan
utdansom
klassifiseres
ningspermisjon da permisjonsformAlet er kiart pa siden
av hva som bør vere en pleieog omsorgsleders primroppgayer.
I Ohrs permisjonssøknad sier
han at søknaden er A anse som
oppsigelse om han ikke fAr innvilget permisjon.
Mot en stemme gikk administrasjonsutvalget torsdag inn
for A avvise søknaden, og Ohr
slutter dermed I sin stilling.

Permisjon til Haagaas
I samme mote fikk Helse- og
sosialsjef Inger Haagaas innvil-

...

cJt atczi-amcz

Under sitt besøk pA Flateby
presenterte Newton et utdrag
fra disse bøkene og rundet det
hele av med en real spøkelseshistorie, som høstet stor applaus blant forsamlingen av unge
bokentusiaster.
I forbindelse med Arets TVaksjon har Newton skrevet et
hefte "Brevet fra Ti' som for
tiden benyttes i undervisningen
pA Hauglia.

f Fn
J

get utdanningspermisjon med
lØnn for Atte uker. Hun har søkt
permisjon for A ta videretutdanning i ledelse ved Norges
Kommunal- og sosialhøyskole.
Studiet er lagt opp med atte
ukers samlinger fordelt pA et
helt Ar. Ifølge Haagaas behøver
man derfor ikke A sette inn
vikarhjelp.
Selve studiene vil komme pA
rundt 25 000 kroner. Det er
innstilt overfor formannskapet
at hun ogsA fAr dekket denne

Pleie- og omsorgsleder Erik
Ohr slutter i sin stilling. Dette
med begrunnelse i den avslátte
perniisjonssØknaden.

MCC Ii

Flatebysenteret, 1911 Flateby. TH. 09/92 83 74
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12x120 mm GRAN 3, sort

pr. m2

A050
pr.m
12x120 mm GRAN 1-2. sort.. KR
.

15x145 mm FURU 1-2. sort.

..

G500pr. m

KR

TERRASSEBORD
22x95 mm imp. 2. sort

KR

680

KR

56°°

KR

2890

KR

pr. m2
4,
I I 300

GULVSPON
mm

22x620x1 820

AGNES TAKESS
SILJAN FURUGULV
20x117 mm NATUR

pr. 1. in.

pr. stk.

pr. stk.

A ALT LISTVERK I OKTOBER
Alle priser ink!. mva. Kontantsalg.
Tilbudene gje!der sâ Iangt beh. rekker.
Apningstider: Mandag-fredag .kI. 7-17
kI 7-18
Torsdag
ki 9-1
Lørdag
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Arthur Bonnet
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KJOKKEN BAD GARDEROBE
Corner

REVHEIM MOBEIVERKSTED A/S
(OVERSI I) GAMLEVEIEN 1106 HEBEKKJSKI TIt. 09/67 36 65
-

-

Anent: Ma-on-fr: 10-17. To: 10-19. Lo: 10-14

eNEa4J(A
VANN 06 VA ME
DURUD GARD, 1914 YTRE ENEBAKK
TLF. 09 924630 -MOBIL 030 04997

7

FILBUD
UIIpIedd
med frynser
Str. 140x200 cm

HAW PRIS
Hândstrikkede modeller —30%

COLLECTION DUSJ COLLECTION B
Runct hjørneciusj
90 x 90 cm, hvlt. Veil. 3.,%2,-

kr

MANGE STRAMEIBILDER

cria rom:;
tifvirfie(i et
TIP

-

Ellers godt utvalg i JULEBRODERIER

HANDARBEIDtU(V
NORDBYVN. 16 1400 SKI TLF. 870781

Storgt., Hj. Nittedalsgt. 21 IMIr.
Lillestrom - TH. 811232

Passer alle
uttak.
Komplet't
For: 212,.

system 55

•IDn5ered
Kjøpmannsdisk I. 136, d. 40, h. 86
((I))Heltre, furu, lut, olje
Levering: 14dager, for 3600,Na

2600:

Et pai't! kommoder I heltre luri,
Nat.-lakk, Nat.-olje,
mange størrelser fra lager

0

Diverse saloilger, spisestuer
LOU. —20-40% fr
fr.?utstihIflg
111oh cliWIci

50.000

Spefiskap, hvit
antlkk 70 cm
Veil. 790,.

Servantskap for
vegg hvit antlkk
Veil. 1.250,.

øv Jonsered 500-serie
er sotgt I Norge.

Norges mest kjøpte
motorsagmodelljubllerer!

1.000 KR
I JIJBILFJ.MS.RAR4fl

VILLEROy & BOCH
Gracia kiosett, hvit.
Veil. 3.057,-

STØRST 06 BEST I FURUMØBLER - 700 m 2

--II Kràkstadv. 90. TH. 09/87 12 17

Mand.-tred. 10-19. Torsd. 10-20. Lord. 9-15

tillegg 2 ARS GARANTI (ved nringskjop) ved kjop av en ny Jonsered 535.
Tipp og vinn en
Jonsered 535

lippekupong hos Jonsered-torhandleren.

Masse tilcre garcIinst offer
Spennende mønstre og farger
Hestens nyheter

Totaikjøp hos Jonseredforhandleren iønner seg.
Vi minner ogsá om vinterservice pa deres gresskiippere

STIKK INNOM OG SE SELV!

BJORG'S
BUTIKK

v/Poiet. Bretergi. 1, Llllestrøm
TIf, 06/81 8117

MEST KJ0FT I NORGE

RØRLEGGERFO4RETNING
V
Storgaten 25 - LiIlestrøm - TH. 8149 28

JOBU
KARLSENS BILRUTER A/S
Avd. hageutstyr. Flateby.

Tif. 09/9280 13

8
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Stott det glade
vanviddim

oppfordrer styreformann for Prestegãrden kunstsenter, Kjell Matheussen.
En rekke spennende og kjente kunstnere har allerede
gitt sitt bidrag til den store kunstauksjonen som
kunstsenterets styre skal arrangere i Iøpet av kulturukene i november. Na etterlyser de flere.

rens egne beregninger. I tillegg
har styret- vrt i kontakt med
flere interessenter som kan tenMatheussen oppfordrer ogsA ke seg A were med pA a finasiere
privatpersoner som har bilder I senteret.
eie til a gi et bidrag til stØtte for
det nye kunstsenteret.
Kunstnerne Anne Use Knoff, Nytt undertak
Lars Fumes, OIav Thune, Per
Det er en glødende engasjert
Arne øiestad, Eivind Jentoft, og Kjell Matheussen som forteller
Viggo Karisen har ailerede gitt om prosjektets gang de siste
kunstverk til auksjonen, mens mAnedene. Seiv prionterer han
styret ogsA har mottatt et bilde all sin tid pA det glade vanvidd,
av den avdøde kunstneren som styret har dØpt prosjektet.
Gunnar S. Gundersen.
PrestegArdsgjengen har ailerede
wert I full sving med dugnader
for a sette i stand lAven for yinteren. De har dekket møkkakjelAksjer legges ut
leren med halm for A ruste bygPengene som kommer inn vii get mot frost og spadd vekk vAt
fA stor betydning for igangset- halm for A unngA rAte. Om to
ningen av senteret, men er ikke uker legges det et undertak og
alene nok til A finasiere prosjek- da settes punktum for i Ar. Selve
tet. I iØpet av november vii sel- restaureringen vii ikke settes
skapet omdannes fra andeissel- igang for pA vArparten og da vil
skap til aksjeselksap og det vii i man engasjere lokale krefter
den forbindelse legges ut aksjer som eksempelvis I.L. Driv for A
pAlydende 100 kroner. MAlet er hjelpe til med dugnadsarbeidet.
A fA inn en aksjekapital pA
Det er bemegent at første byg400.000, som vii dekke fØrste getrinn, dvs det utvendige, vii
byggetrinn i følge riksantikva- stAferdig innen 1991.

Lisbeth Witle

4H- aspirantene bidro med en dramarisering av eventyret om pan nekaka

p0

Fin fest a Bondenes
Gunnleik Seierstad
Lørdag arrangerte 4H avslutningsfest pA Bøndenes hus ved
TømmerbrAten. Det ble et
vellykket arrangement med mye
folk og fin stemning. Det var
laget en egen utstilling av oppgayer og gjenstander som de
forskjeilige gruppene hadde
laget gjennom Aret. Foruten dette var det satt av plass til bAde
underhoidning og bespisning.
Pannekaka
4H-aspirantene hadde i sift
bidrag til underhoidningen satt

opp en dramatisering av eventyret om pannekaka. Det ble et
morsomt innslag og de fleste
nikket nok gjenkjennende til
innholdet i dette artige eventyret. Revy ble det ogsa, de eldste
deltakeme hadde plukket ut et
utdrag fra høstens 4H revy og
fremførte det. Budskapet som
gikk igjen var at vi mA slutte A
forsøple naturen. Til slutt viste
mediagruppa noe av det de hadde holdt pA med gjennom A vise
en videoproduksjon.
Mangfoldig utstilling
De ulike gruppene innen 4H

viste gjennom en utstilling hva
de har holdt pA med gjennom
Aret, og det var ikke lite.
Gruppene hadde drevet med alt
fra hund til frimerker, sA det var
mye flottt A beskue for alle de
ivrige foreldrene som var til stede pA festen. Høstfesten ble som
seg hør og bør høytidelig avsluttet med 4H lØftet: 'Vi lover a
arbeide mot det mal A bli ungdom med kiart Hode, varmt
Hjerte,
Hendezg gdHelse

Kj ent 1*nebakk?

Kjell Matheussen, styreformann i Prestegdrden kunstsentei; med
fatet Anne Lise Knoff har gitt III auksjonen. Halmen langs veggen
i bakgrunnen er lagt av styret for d beskyrte mot frost.

Stedet som skjulte seg bak forrige ukes
"Kjent i Enebakk" var barneparken pa
Flateby. Det var naturlig nok flest telefoner fra Flatebyfolket denne uken, og
de heldige vinnerne av hvert sitt lodd
ble:
Stein Erik Stubberud, Kirkebygden
Ella HobbØl, Kirkebygden

Thomas Olsen, Flateby
Her kommer var nye nØtt. Vet du hvor
dette er, sa ring oss pa telefon 92 6004
innen tirsdag klokken 12:00. De med
riktige svar blir med oss i trekningen av
nye pengelodd.

V jJflCtt
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Motorfrelste Enebakkinger

—t

er lett A se hvilke biter som
kommer fra Enebakk.

Det har butt mange hederlige plasseringer pd de ivrige bil og
crossentusiastenefra Enebakk. F.v. William Bakke, Arne Nafstad,
Richard Bakke og Per Arne Bjerkeland

Gunnleik Selerstad
Drivsjenter 12 ble et nummer for smd for Frogner

Frogner utklasset Driv
Drivs Jenter 12 møtte i
helgen Frogner hjemme
i MjarhaIIen. Det ble en
kamp som Frogner fullstendig dominerte etter at
Driv regelrett ble utspilt.
Sluttresultatet ble 14-3
til Frogner.

Gunnleik Selerstad
Det var Frogner som begynte
best. Laget tok raskt ledelsen
og det var tydelig at det var en
betydelig klasseforskjell pa de
to lagene. Driv kiarte ikke A fA
til avslutningene samtidig som

P!NSEMEr4!GHETEN
't'TRE ENEBAKI(

BETU

Onsd. 24/10 ki. 19.30:
Bibel og bønn.
Sønd. 28/10 ki. 10.00:
Søndagsskole.
Ki. 18.00: Venner Ira
Evangeliesenteret I
ørje synger og vltner.
Velkonunen til Betel.

Frogner leverte et flott angrepspill. Ved pause ledet Frogner
6-1.

Annen omgang
OgsA etter pause var det
gjestene Frogner som var best,
selv om Driv til tider spilte
bedre enn i første omgang.
Frogner viste fin og underholdende hAndball med flotte
scoringer og raske angrep.
Seieren ble til slutt hele 14-3 til
gjestene fra Frogner.

Bilcross er goy
Det var en munter gjeng
Vignett traff inne i garasjen.
Humøret var pA topp og alle var
helt enige om at bilcross er goy.
Gutta var i full gang med A gjøre den siste finishen fØr neste
iøp. En bil ble malt mens den
andre fikk overhalt motoren.
Det blir nemlig en kraftig pAkjenning pA bilene under løpene
slik at de hardt trimmede nioto-

Ikke kostbart
Man skulle nesten tro at det er
veldig dyrt A holde pA med bilcross siden det gAr sA hardt Ut
over bilene, men det er faktisk
ikke Økonomien som er det
største problemet. Hver enkelt
bil koster nemlig ikke mer enn
5000 kroner, og etter hvert lop
er det kjøp og saig av bilene.
Mange pokaler
Det var i 1982 at denne gjengen begynte A kjøre bilcross og
det liar butt mange flotte pokaler opp igjennom Arene. De fire
som opprinnelig startet har nA
fAtt med seg to til slik at teamet
idag betAr av seks stykker. De
fleste kjører bobler og bilene er
malt i samme farger slik at det

Ønsker flere
Det er fult mulig for flere A bli
med i dette miljØet, sA hvis du er
interessert i bil og ønsker A
begynne med bilcross sA er det
bare A ta kontakt med gJengen i
Ytre. De vil gjerne ha med flere
og det er ikke nødvendig at du
er proff bilmekaniker, for alle
hjelper hverandre.
Asfalttracing.
Enkelte av bilcrossentusiastene
har denne sesongen vert med pA
noe helt annet enn bilcross,
nemlig asfalttracing. De liar flere ganger reist til Kariskoga i
Sverige for A kjøre lop og den
beste plasseringen der har vrt
en annenpiass. I det siste løpet
gikk det ikke fullt sA bra. Det
var et lop pA over Atte timer
hvor gutta til slutt endte pA en
12 plass, etter at girkassa røk
midtveis i løpet. NA har de imidlertid investert i ny motor og
girkasse, og satser for fult pA
den 3,5 km lange asfaitbanen til
neste Ar.

SID-EENIAL-TILBUD
TIL VARE
HELKUNDER!

0

Slokkings-

apparat,

0

Einar

BANKEN

6kg,

type NOHA
Kr. 350,.

Fra og med 20. september 1990 er
det pAbudt med roykvarslere og
slokkingsutstyr I alle boliger.
Gjelder ogsA hytter/fritidsboliger).
Røykvarsleren kan redde
livet ditt! Slokkingsutstyret
kan redde verdiene dine!
Ta kontakt med oss - sA skaffer vi
deg utstyret du trenger, til en spesiell gunstig pris.
Som helkunde fAr du ogsA rabatt i forsikrings-premien.
Tilbudet gjelder sA Iangt behoidningen rekker.

Banken med over 100 airs god erfaring med folk
fra Enebakk, holder torsdager Spent til kI. 18.00.

TORVET 5-2000 ULLESTRØM - TLF. (06) 81 26 60

I en garasje i Ekomveien 37 stAr
ivrige bilmekanikere og skrur pA
sine velbrukte crossbiler. De
seks bilfrelste karene har i flere
Ar deltatt i adskillige bilcrossløp
og det har butt mange hederlige
Arene.
pokaler
gjennom
Forberedelsene til neste lop er I
full gang. Karosseriet males og
motorene finpusses slik at bilen
skal vre i best mulig stand nAr
løpet starter, for det er bak rattet
gutta har det morsomst.

rene til en hver tid mA vre i
tipp topp stand. Likevel hender
det at noe ryker og da er det
bare A gi seg, men det er Jo ogsA
en del av dette garnet.

I

- banken du vil trives i!

Roykvarsier
Kr. 72,-

Stasjonstorget
Solheimsgt. 12,
2000 Lillestrøm
1400 Ski
TH. 06/81 8101 TIf. 09/87 05 51

UNI forsikrer alt du er glad i

gnett
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ENEBAKK KOMMUNE

Ski
BeraVelsesb?r
0

IMUMBIL
MARKED

CHRSTENSRUD EFTF.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse

MITSUBISHI
158.000.88 Galant GLSI
94.000.86 GalantGLS
69.000.86 Colt Winner rn/salt
56.000.85 Colt GLX
58.000.85 Lancer GLX
26.000.81 Lancer GLX aut.
ANDRE
86 Mazda 626 LX combi 86.000. 53.000.86 Fist Ritmo 85 S
44.000.85 Fiat Uno45
82.000.85 Saab 900 combi
27.000.80 Volvo 343
18.000.85 Ladal500S

Ordner alt
Follodistrikiets byrã
gjennom 60 tir

ALLE TIPS:
kan ringes inn
pi telefon

926004

KJ0P BRUKT
LIKE TRYGT SONI
Nm HOS MITSUBISHI
FORHANDLERNE

Enebakk

kommunestvre

innkalles til mete i Herredshuset mandag
29. oktober 1990 ki. 18.30.
Sakliste:
Godkjenning av protokoli fra kommunestyremete
24. september 1990.
Reguleringsplafl for <.Presthagana, Lotterud i Kirkebygden m/reguieringsbestemmelSer - 2. gangs behandling.
Forsiag om opprettelse av eldreräd I Enebakk.
Tilsettingilønnsplasseriflg av leder for oppmálingsavdelingen ved teknisk etat.
Offentlig spørretidsordning i kommanestyret.
Milj evernplan.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden ki. 08.00-16.00.
Saklisten er ogsã utlagt til gjennomsyn pa Enebakk
folkebibliotek I apningstiden.

Enebakk formannskapskontor, 18. oktober 1990
Käre Kjølle
ordfurer

BRØNNBORING
Gjennomboring for vann og
avlop. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

MICHELIN

MITSUBISHI
TOTALGARANTI

• Inntil 2 ârs bilgaranti
• lnntil 40.000 km
030 dagers bytterett
• Garanti mot økonomiske
misugheter

Norges beste vinterdekk!
Som nytt og etter 15.000 km.

LANGBRATEN

Jorgenrud
Rilverksted

BRONNBORING 0 PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

02/62 08 65 e. kI. 17
611247-030/20470

1820 SPVDEBERG III. 83 75 07

LANGHUS BIL
•

Forhandler av Jacuzzi pumper

I

Musikk, r
instrumentei4r:i

C
, .,veums

¶W! Begravelsesbyrâ
Torggt, 2 -

Langhusveien- 1405 Langhus
TIf. 09/87 20 02

SuBIS}-fl
MOTORS

MITSUBISHI

MIT

2000 LtRestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411

Asenvri. 2,1400 Ski
TH. 09/87 44 95

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

Ilàndballkamper I Mjawhaflen
søndag 28. okt.

Teorikurs
starter tirsdag 13. november kI. 16.30.
Ring Eva pa HE 06/8142 92.

GaUteS TpaRkskole A/S
LILLESTROM

Tirsdag 30. okt. ki . 10.00. Motet starter
gard og fortsetter pa Bondernes Hus.

Lars Fumes
TIf. 92 55 18

Vil du
komme til
a savne
lokalavisa?

12.00 G14 Driv 2 - Asker SK 2
12.55 JiG Enebakk - Serumsand
14.00 J16 Driv - Oppegãrd 1
15.050 Driv - Brums Verk
16.20 1(05 Enebakk 1 - Heland 1
17.35 J14 Driv 1 - Kolbotn 2
19.00 M 4.cl. Driv - Tveter HK

Fagmøte stone pa

Anerkjent kunstner
(Atte drs akademiu.td. Paris, Berlin, Oslo) ledig for
portrettoppdrag. Tegning
og maleri.

A ha sin egert lokalavis er ingen selvfølgeI ighet!
Pressestotteordningen er en Iivsbetingelse for lokalavisene!
Hva skjer med pressestotteordningefl i
Statsbudsjettet for 91?
Vi ber Stortinget
opprettholde pressestøtten pa minimum
dagens nivã!

Var du pa Flateby pa Iredag?
Ny skinnjakke, merk brun mlmange detaijer, spes.
kj.tegn. —lite risp pa innsiden av kraven.
Forbyttet el. stjálet pa Madame Rosa. Duser.

TH. 92 84 92

I FYR1NGSOLJE •PARAFIN
I .' AUTODIESEL • AN
[ Folio Varmeservice AO).
w Bjem &edroIL, Tomiefo
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Advokatbistand
Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. Tit. 87 55 85

0
RUST PA BILEN
Vi utferer rust-skadereparaslofler pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsa opprettning og deleskifting. Lakkerer gjer vi med SIKXENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.

AS SLITU KAROSERIVERKSTED
TIf. 09/89 44 76 - Slitu

OPTISK SYNSPROVE

østenbøl

Program

- Befaring og orientering i fjøset.
- FOrkvalitet, fOrverdi, høstemetoder for hey og silo.
- Servering.
- Selvrekrutterende kjettproduksjon.
Arr.: Fellesslakteriet,
Fellesmeieriet og Landbrukskontoret

LANDSLA GET
ILA FOR
LOKALAVISER
7240 Fillan
TIf. (074) 41 410

Timebestilling
Kjolberg Optiske a.s
Bretergata 2
v/Vi nmonopolet
Lillestrøm
TIf. 06/81 16 22
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EIENDOMSFORM.

ELEKTROR1T

Kjøpe eller selge
elendom?

Egil H. Jorgensen
Telelon 09192 6276
Byggvelen 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094/17 467

Alt i reparasjon og installasjon
av kjaI og frys
Kjøleskap - kjolerom, fryseskap - fryserom
Dag og kveld

Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGIJNG A/S
Bev5ng0h91,l1 Ado. Holgo A. ToyS
FjolSoion 55. 1914 190 Enobddo
191.091925510

SaIg - service og montering

OIL
AuOu

t

Erling Rod A/S

Soiheim Eiektriske

1800 Askm

AUT. ELKTROENTREPRENØR

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

Tit. 92 64 20 - 030/30 193

Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss:
Tit. 88 16 15

A. NILSENS
BILSER VICE

KJELL BRENOJORU
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

85 15 70

&

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

Flateby - tit. 92 80 80

Galleri — innramming
Gullmedalje I innramming i VIM 1989 og 1990

Utsigts rammeverksted
Alt I innramming
Saig av
meda/jeskap og innrammede akvarella vtrykk

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsá kveldstid

.,

Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTO VERKSTED AS IN
NO RO I

Ill. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Hovel Heiaas

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

EIL_AG

Godkjent regnskapskontor

—
SELSKAPSMAT

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefjerdingen. tlf. 09/92 64 33

' Regnskap & Forretningsforsel

• Bedriftsrdgivning

Man-Ire. 9.00-17.00
Tors. 1000-19.00

SOL - PARFYMERI

Lor. 9.00-1400

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 9254 13
BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
Tit. 92 63 81

Hetgesensgt. 12
GrUnerløkka
Tit. 02/38 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengnlng, transport

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

P09 "'A'- oy,hooroo,ok
Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk
Ring 09 - 92 43 37
BYGG OG ANLEGG
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

III. 09/92 65 43
Mobil 094/37548

OP Utforer alt innen
M
nybygg, tilbygg, rehabi I itering
og modernisering

Fast pr/s
Tømrer- og snekkerservice

KR

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339

Ogsã kveldstld

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk — tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAXK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

D ØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

MYRFARET2, 1400 SKLTLJE69-871457

sys-adrz;
DAME- OG
HERR EFRISOR

Enebakk
Glass

OIav C. Jensen
8LL & Søn A/S

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

GLASS

ENERAWN VANN 00 VARME

nebcikk
egnskcipukontor A/S

Stromsborg
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL

09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

Galleri Nygàrd

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

TORNERUD - Askim
Tit.

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

4

SystemAdniinistrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
—=
Tlf.:(09)924824-924774

RORLEGGERBIJTIKK
EGEN RBRLECGERAVDELJNG
Alt innen • Sanitr • Varme • Moaernlserinn
TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret, Flateby

Tit. kt. 8.00-15.00
928739
Tit. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

TRAFIKKSKOLE

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Enebakk Tannteknikk

OppIring pa b/I

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Teorikurs - Fase II

Grevlirigveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Tit. 06/81 42 92

TIf. 09/92 46 82

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

1400 Ski - tit. 8737 10

Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flisleggirig og lapetsering.

Kiasse A — Kiasse B
Teoi'ikurs — Kjøretimer

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

Om nødvendig niøter vi
Iii kjeretimer I Enebakk.

BYGG- OG TØMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNM'JRER
- lEG NING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fylimasse
Flateby — tit. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

SPESIALFORRETNINGER

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

lIt. 09/92 61 18 — 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Beltegáende
minigraver

KVIKK HENS

cJazama

leies Ut rimelig, med eller uten fører.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

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

Tit. 92 52 28

Greridesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Bygg- og tommermester
Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TH. 92 90 80— 92 44 88
MobiltIf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabiiitering

lAGCOT
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tIf. 09/92 62 94
• PoliklinikkS Røntgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgárd, Kjeller

Iskilt Ira Fetvn, v/fIyp!assen

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
cyDROP-INy, 8.30-14. Stengt helg.

V ignett er liv laga
Iwo mum wmw

Gleden var stor bade blant styrets medlemmer og
avisens ansatte da den ekstraordinare generalforsamlingen i Vignett A/S vedtok at avisen er IN laga.
Styrets handlingsplan for videre drift av avisen ble
enstemmig vedtatt, en handlingsplan som i kort
satser pa økt opplagstall, redesign av avisen og
sideombrekking p skjerm, for a kutte kostnadene.

Lisbeth Wille
Torsdagens ekstraordinre
generalforsamling, hadde to
saker pa kartet. A vedta om
avisen er liv laga og vaig av
nytt styre.
En tyve siders rapport ble
lagt frem for hovedaksjornerene, en rapport sorn ble
enstemmig vedtatt uten de
store innvendingene fra
aksjonrenes side. øyvind
Strom luftet forslaget om et
eventuelt samarbeide med
andre nrIiggende aviser, et
forsiag som ble avvist med at
man ved et slikt samarbeide
vii miste eierforhoidet. Tore
Tidemann, som var mØteieder for aniedningen, understrekte at et slik samarbeide
yule vre ensbetydende med
A selge Ut.
Nreringslivet sponser
En av forutsetningene som
kom frem av styrets forsig til
videre drift av avisen, var at
neringslivet skulle sponse
innvesteringene pa rundt
87.000 kroner. Bankens
representant Bjørg Aasii satte
spørsmâlstegn ved en slik
sponsoravtale og kastet bal-

len til nringslivets representant Knut Thorvaidsen, som
kvitterte med at han følte
nringslivet ble nedringt
med bønn om sponsing. —Det
blir snakk om prioriteringer,
sa Thorvaidsen, som etter A
opprinnelig ha takket nei,
mente han likevel yule stØtte
kampanjen for A bedre profilen i iokalmiljøet.
Ved hjelp av en støtteannonse
til 2000 kroner vii firmaer
delta i en kronerulling til inntekt for kursing og det nødvendige EDB og side
ombrekkingsutstyret
som
skal til for A kutte ned pA
utgiftssiden.
Aksjeutvidelse
—Det er snudd i riktig retning
sa ordfører KAre Kjølle, men
jeg foreslAr at styret gis fullmakt til aksjeutvidelse etter
nyttAr. Regnskapets rode tall
viser et underskudd pA rundt
700.000 boner, hvorav
400.000 er kortsiktig gjeld.
Kommunens representant
Thorvaid Ungersness, som
var styreformann i Vignett
frem til mai i Ar spAdde en ny
likviditetskrise pA vArparten,
og stilte spørsmAl ved hvor-

w- w

Lettet: Den ekstraordimrre generalforsamlingenfastslo at Vignett er IN laga. Fv. Kommunens representant Kdre KjØlle, styreformann Tore Busengdal, redaktør Lisbeth Wille, avtroppende styreformann
Erik Brdthen, og bankens representant BjØrg Aasli.
dan man hadde planlagt A
lØse denne. Han la til at han
støttet ordførerens forsiag om
aksjeutvideise.
Generalforsamlingen vedtok
da ogsA forsiaget fra ordføreren, med en begrensning
oppad pA 200.000 boner, altsA en fordobbling av dagens
aksje-kapital.

Nytt styre
Under vaig av nytt styre
gikk Erik BrAthen, av ulike
Arsaker av som styreformann
og ble erstatet av styremedlem Tore Busengdal.
Sekretr i styret Lillebeth
Mortensen ble erstanet av
Karin Myhre og nytt medlem

sf r

—i

2 r. og kj., flisi. bad, WO, v.kabl. I gulv. Ikke røkere.
Egen inngang, mlpark.
Tif. 09/92 80 71 e. kI. 18

Gjem skattepenUelle!

Service til
alto I Enebakk
Vi henter, leverer, IAner deg gjerne en annen bil
(kr 1 00/døgn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvalitet.
TIf. 09-9244 14. - 09-92 45 65

re"NOTTERBECK

Resuitatet av dette arbeidet
kan man glede seg over allerede om et par uker. Da presenteres Vignett i nyfrakk.

Siste nytt fra boligfronten'.

FLATEBY

Kunstauksjon I Herredshuset 24. november.
Arr. Piestegãrden Kunstsenter

av styret er Kjetil Arnbø, som
forøvrig arbeider som konsulent i arbeidet med A gi avisen en ny og friskere profil.

Nylende Borettslag, Ytre Enebakk
Borettshaget er organisert i tre husrekker rundt et tun. Noen av
leihighetene har utsikt over VAgvannet.
Bohigene higger i et barnevennhig miljø og med
sentral beliacienhet I forhold til Oslo.
Vi har fortsatt noen 3 roms leihigheter for saig.
Er du pA bohigjakt eller bare har lyst til A Se, er du
velkommen til visning denne helgen.
GUNSTIG FINANSIERING.
VISNING søndag 28. oktober fra
kI. 13-15.

RIingen
Boligbyggelag

Grevhingv. 1
2014 Blystadlia
TIf. 06/83 82 20

