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Gubberenn
I gammel,
kjent stil

WDRO

U.LL _.OUTTEN

Søndagens gubbe
renn 1 den ombygde Fosser-bakken
ble en suksess,
seiv om viergudene sviktet.
Med over 20
gubber til start og
en del andre godbiter i tillegg, hkk
de 300 tilsueme
mye a kose seg
over.
Erik Kjelgaard
fikk første napp i
en oppsatt vandrepokal. Tre ganger
ma denne vinnes
fØr man far den til

Tidenes talent. -Dette
bare en av de mange
strãlende lovord som
har haglet over 18trige Thomas Alsgaard (bildet) fra
Flateby etter at han
pa tre starter i junior-VM pa ski stakk
av med tre VM-titler.
Mandagskvelden
stelte skigrupa I

ode! oeie.

Na er det over og Ut for 5
ars-klubben pa Flateby. I
morgen er siste dag for de
omkring 30 bama som har
hatt et fint aktivitetstilbud
her.
To entusiastiske sjeier
har holdt det hele i gang,
men na er det slutt fordi

kt:

Et

pa

:
Flateby til aere for
Thomas. Want dem

re ene

Kroken
pa dora
for 5 àr&
klubben

Gunn Inger SyIen, en av
de to ildse3ene, sey t

bakkinger
ti

SISTE

Etterlyser

nøkkeI
personer
Fotball-gruppa i
Enebakk th etterlyser folk til viktige very. Spesielt
er man pâjakt etter en kontaktperson til a koordrnere kamper og treniner i hailer og
pa saner. Alie er
velkommen til a
gJØre en mnsats,
sier kasserer Erik
Svendsen.
SIDE 7

Utesten9t fra hytta
SøIvi Hansen, som er
handikappet, og hennes
,
mann,
Cad øystein, f-

born. Hytteforeningen
skal behandle born-saken
pa ekstraordinert firs-

)er seg utestengt Ira by!ta

mote lorJuago

0

sii Dalefjerdingen. De
SØIvi Hansen føler seg
har engasjert advokat for mobbet og forfulgt.
fã fjernet en oppsatt
SIDE 2
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KONTAKT LI
TimebestiiUng:
(09) 87 05 24
Ski

OF BRUBDENThffRffI

TIC 92 6420
030/30193

Synnøve Finden
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken

ENEBI4KK J4KT
OG SERVICE
REIS BORT I PASKEN EVOS PASSER HUSET!

Princesshuset,

Optiske 1400 Ski

1L

I Soiheim Elektriske

-

Kroner 60,- pr. sikkerhetskontroll
DU BESTEMMER OMFANGET!
TIf.: 09/92 71 72 MobiltIf. 030/22 300 DØGNVAKT
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Utesten9t fra hytta
Handikappede Sølvi
Hansen og hennes mann,
Carl øystein, føler seg
utestengt fra hytta si pa
BorudIollen i Dalefjerdingen. Arsaken er en
born som hytteforeningen har satt opp.
-Vi føler oss mobbet og
forfulgt, sier Sølvi
Hansen, som har engasjert advokat i saken.
Bommen det star strid om ble
satt opp i 1989, med den forutsetning at den skulle were Apen
i sommerhalvAret. —Ved pAsketider i fjor ble det begAtt innbrudd i en hytte, og dermed
besluttet styret i hytteforeningen
at bommen skulle were last.

Den eneste orienteringen vi fikk
var en lapp oppe i hyttefeltet,
sier SØlvi Hansen.

Utestengt
Sølvi og Carl øystein Hansen er
begge bevegelseshemmede, og
de har store vanskeligheter med
A fA Apnet bommen. Enda verre
ble det da den ogsA ble last. —Vi
bor pA hytta vAr hele sommeren,
og det er et fryktelig slit a komme gjennom bommen. Vi er
mye ute og kjører for jeg kommer ingen steder uten bilen.
Den er mine ben, sier SØlvi
Hansen. En hyggelig, middelaldrende dame som er helt
avhengig av stokk for i det hele
tatt A komme seg ut og inn av
bilen. Hennes mann er ogsA
meget dArlig til bens. —Vi fØler
oss helt utestengt fra hytta vAr

som vi har tilbrakt sA mye tid pa
gjennom 21 Ar, sier en meget
oppgitt og ulykkelig dame.
Ekstra ille føles det nok i og
med at de var av de første sorn
hadde hytte pa feltet og har wert
med pa oppbyggingen av dette.

Føler seg mobbet
BAde handikapforbundet og
forbrukerrAdet has engasjert seg
i saken, men tilbakemelding pA
henvendelser til styret har ikke
kommet. Dette gjelder ogsA
skriv som farnilien Hansen selv
har sendt styret, med anmodfling om A holde bommen An i
sommerhalvAret. —Dc tidligere
styrer har bestandig taft hensyn
til handikappede, nA føler jeg
meg direkte mobbet og orker
snart ikke mer. Jeg har engasjere
advokat i saken for jeg betviler
blant annet lovhjemmel for A
stenge handikappede ute pa
denne mAten, sier Sølvi Hansen.

Tatt lâsen
PA Arsmøtet i hytteforeningen i
august ble det besluttet at bornmen skulle were lAst, men dette
motet var ikke beslutningsdyktige, ifølge vedtektene. Torsdag
er det derfor berammet et ekstraordinrt Arsmøte der fru
Hansens sak pa nytt skal
behandles. Hun har nA forlangt
at bommen skal fjemes helt.
—Jeg har to ganger tatt lAsen
og levert den pA Enebakk
Lensmannskontor. Den første
gangen ble den hentet og bornmen lAst igjen, men nA star den
Apen. —Ifølge forbrukerrAdet
kunne jeg benytte nødhjelpsparagrafen for A fjeme lAsen, sier
fru Hansen. Hun synes ogsA det
er merkelig at begrunnelsen for
A holde bommen last var tyveriet for da dette ble begAtt var
bommen stengt; tyvene hadde
anskaffet nøkkel.

Stenger for uttrykning
SØlvi Hansen, og hennes mann Carl øystein , er begge sterkt bevegelseshemmede. Med en solid, last, veibom r'ers over hytteveien
føler de seg nd helt utestengtefra hytta si I Dalefferdingen.

Virens nybeter F m:ammatoy!
Slot? ulvaig.
lbs oss finner du alt du tren get
lii mot og barn.
Barnevogner lii fabrikkpris.
8ARNEVOONER
SPORTS VOONER
TRILL ER
Bernetoler
Senger
Lekegrinder
Babyponer

BarebitnfoIer
Sengety
Ste lebord
Babytøy 0-2 ir

UTLEIE:
DpskjoIer
Utsfyr for
sikring av
barn i bil

B*Itt410I*Itcn
Barneutstyr - Sikringsutstyr
1.
Furuvn. 1 v/Vinmonopolet
TIf. 09/88 26 97 ASKIM

Fm Hansen har wert i kontakt
med teknisk etat i Enebakk om
saken, men teknisk sjef Torgils
Opedal kan ikke gjØre floe.
—Hvem som helst kan sette opp
born pA sin private vei, sier han.
Men han legger til at om det blir
branntilløp i omrAdet, og bornmen er last har de bare en ting A
gjØre - kjøre ned hele bommen.
Teknisk etat har nØkler til
mange av bommene i kommunen, men om de has nØkkel til
den nevnte born kunne ikke
Opedal svare pA.
Fra Lensmannskontoret blir
det opplyst at det i noen tilfelle
hjelper med born for A forhindre
innbrudd. —Tyvene fAr da ikke
tatt med seg sA mye, sA rent
politimessig er det en fordel,
sier lensrnannsbetjent Stig
Hansen. Men han has stor forstAelse vedrørende ulemper som
en born fører med seg.
Leder av Borudkollen Vel,
Kristian Thorsen, synes hele
saken er fryktelig vanskelig og
kjedelig, men Ønsker ikke A
uttale seg konkret for etter at det
ekstraordinre Arsrnøtet er
avholdt.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Dc to ildsjelene bak 5-a°rsklubben, Tori! Linde Pedersen (t.h.), og
Gunn Inger SØylen, synes det er trist at kiubben ma lide denne
skjebnen etter kun to drs drift. Her flankert av noen av sine smd
venner.

Over
og
ut
med
0
5-â rsklubben
er det kroken pa
døra for 5-arsklubben
Pa Flateby. I morgen
(torsdag) er siste dag
for de cirka 30 barna
som har hatt et lint
aktivitetstilbud her. I
en tid da staten Øker
overføringene til kommunene for at Here
barn skal fâ et bedret
omsorgstilbud, forsvinner plasser i
Enebakk. -Deter trist
at femars-kiubben forsvinner, sier May S.
Johansen, mor til et av
barna.
Torsdag blir det "gravøl" for
5-Arsklubben pA Flateby. I
bortimot to Ar has rundt 30 5Aringer hatt et flredagers
aktivitetstilbud pA Streifinn,
klubbhuset til Enebakk
Idrettsforening. To entusiastiske sjeler has holdt det hele
igang, men nA er det kroken
pA døra. økonoinien strekker
ikke til.

Gâtt pa stumpa
Gunn Inger Søylen, en av de
to ildsjelene, sier at de hele
tiden has drevet kiubben med
minimale innkomster. —Det
har gAtt pA stumpa fra første
stund, men nA er det helt
hApløst. Foreidrene betaler
for den tid barna er her, og
en del Ønsker nA A gA ned fra
firedagersuke til to av forskjellige Arsaker. Dette gjør
at vi fAr enda mindre A rutte
med. Det koster 700 kroner i
mAneden A ha barna her pA
full tid, fire dager i uken, og
vi kan ikke forlange at forddrene skal betale det samme
for to-dagers-uke, og A øke
betalingssatsen er uaktuelt.
Klubbtilbudet følger skoleruta, det vil si at den holder
stengt blant annet i jule-,
pAske-, vinterferie, og foreldrene fAr da reduserte betaIingsatser, mens full leie mA
betales til idrettsforeningen,
bortsett fra i juli-mAned, sier
SØylen.

Fast mânedlig husleie
Kiubben betaler, uansett om
de er der eller ikke, 2 000
kroner mAneden I husleie pA
Streifinn. SØylen sier at de
har forespurt hyttestyret om
A fA redusert husleia de
mAnedene det er lange ferier,
men has fAtt blankt avslag.
Jan Magnus Johansen,
leder i hyttestyret sier et
kiubben har en meget rimehg husleie. —De betaler i
underkant av 10 kroner kvadratmeteren. og skal vi gA
yueiIige ned i
.XeS
nesten bli sorn A drive
BlAkors. Til sammenligning
kan jeg opplyse at en kvelds
leie i helgene koster 1 200
boner, noe som ogsA er
rirnelig sett i forhold til
andre utleiesteder. 5-Arsklubben has betalt den samme leien siden de startet, og
leiesatsene for andre has helicr ikke økt pA flere Ar, sier
Johansen, som synes det er
leit at 5-Ars-kiubben forsvinncr, men anser at det ikke er
stort idrettslaget kan gjØre.

Ikke kommunal stØtte
Kiubben has ikke fAtt videre
hjelp av kommunen til driften, og det er vel her det has
sviktet mest. I for fikk de 2
000 boner av kulturmidlene,
i At ikke ett Ore. Men det er
vel heller ikke her kiubben
hører hjemme nAr det gjelder
kommunale tilskudd. Andre
private bamehager og parker
Or tilskudd per barn, og
hvorfor denne klubben ikke
has fan det samme er et
Apent spørsmAl. Dc fyller
kravene We til plans og
antall timer.
SØylen mener det er viktig
at fernAringer has et tilbud i
form av fellesskap og lek
sammen med andre. Hun
starter gjeme opp igjen fra
høsten av orn det Økonomisk
kan la seg gjøre, men foreløbig er det over og ut med
femArsklubben pA Flateby.
ANNE-GRETE LOSSIUS

3

1lLtt

Liten nedgang i
arbelodsledmigheten
I Akershus Økte ledigheten
blant de unge med en prosent
sist mAned, mens det i Oslo gAr
andre veien. Der ble ungdomsledigheten redusert med sju
prosent.
Sammenlignet med februartallene i fjor er ungdomsledigheten redusert med 18 prosent.
Den totale ledigheten ved
utgangen av februar viste en
positiv tendens for Enebakk.
Det var da registrert 135 ledige,
mot 140 i januar. Av disse var

det 95 menn og 40 kvinner. I
tillegg var det 54 personer
registrert pA ulike arbeidsmarkedstiltak.
For hele Akershus bar det
vrt en økning i den totale
arbeidsiedigheten med en prosent.

Pengeskap
forsokt âpnet
Familien Andersen har drevet øyeren Bensin og Service i over 20 dr Fra venstre Karin, Emil og Hilde.

Monstermstasion
I fjor feiret øyeren
Bensin og Service 20-firs
jubileum og i alle är er
det Emil Andersen som
har drevet stasjonen.
Han har nesten bare hyggelige minner a se tilbake
pa og trives godt p?i
Flateby. For 4 âr siden
âpnet Andersen bensinstasjon I Lillestrøm og I
host fikk denne stasjonen
nytt utseende. Med fine
farger og spesiell innredfling er Andersens stasjon i Liilestrøm laget
som en mat for Øvrige
bensinstasjoner ute I
Europa.
Med over 20-Ars erfaring fra
drift av bensinstasjoner er Emil
Andersen en mann som vet hva
han snakker om, og det har stort
sett vert 20 fine Ar ved øyeren
Bensin og Service. —Vi trives
veldig godt og har god kontakt
med kundene vAre, sier Emil
Andersen. Det var i 1970 at
Andersen startet stasjonen som
første forretning ved det nAverende forretningssenteret.

Mange faste kunder
øyeren Bensin og Service er
etter hvert butt fast inventar i
Enebakk, og det er tydelig at
kundene vet A sette pris pA stasjonen. Driften gAr bra og Emil

Andersen synes det er hyggelig
at Enebakks beboere bruker stasjonen sA flittig som de gjør. —Vi
er avhengige av at folk i
Enebakk bruker oss, og spesielt
befolkningen her pA Flateby.
Derfor er det hyggelig at tilbudet vArt blir benyttet, sier
Andersen.

Satser pa generell service
øyeren Bensin og Service har
ikke spesialisert seg innenfor
noen bestemte omrAder. —Vi satser pA A holde høy kvalitet og A
vre best mulig innenfor alle
felt. Servicen er kanskje vAr
sterkeste side, sier Andersen.
—Det er viktig A følge utviklingen. Derfor regner vi med at vi i
fremtiden hØyst sarinsynlig vii
komme til A mAtte utvide anlegget her pA Flateby, sier
Andersen.
—Vi har bevisst satset pA A bruke folk fra Enebakk som betjening pA stasjonen her pA
Flateby. Av 12 ansatte er vi 11
enebakkinger, forteller Emil
Andersen.

Ny stasjon i Liilestrøm
For 4 Ar siden startet Emil
Andersen bensinstasjon i
LillestrØm, og 17. januar i Ar
Apnet stasjonen med nytt utseende. —Stasjonen i LillestrØm er
et sAkalt Pilot-arilegg som
Norsk Fina fikk i oppdrag A
utvikie. Bensinstasjonene i store
deler av Europa har jevnt over
holdt en lay linje nAr det gjelder
kvalitet og service, mens Norsk

MOTORSER VICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER

Fina her har ligget langt fremme. Derfor var det virkelig rnorsomt at akkurat vAr stasjon ble
plukket Ut til dette prosjektet,
sier Andersen.
—Det er mye nytt og spesielt
med stasjonen i LillestrØm.
Blant annet fremtrer den med
heft ny butikkinnredning i nyc
og utradisjonelle farger. Den har
et bestemt antall dører og hele
stasjonen har fAn et moderne
design slik at den egentlig ikke
minner om en bensinstajon, forteller daglig leder ved stasjonen,
Hilde Andersen. Hun forteller
ogsA at dette anlegget skal vre
en mal for bensinstasjoner ute i
Europa.

APENT 8-16. Onsdager 8-20.

markedets letteste (kun
11 kg) og sterkeste (hele 100 BAR)

Kampanjepris hoytrykksspyler 100 BAR
kun

Suger støv og vann
(Veil. 1.700.-)

Besøk fra Europa
/

—Tidligere i Ar var representanter fra Atte forskjellige land i
Europa pA besøk pA stasjoen i
Lillestrøm. Dc skulle se hvordan fremtidens bensinstasjoner
kan komme til A se Ut, forteller
Hilde Andersen. Hun forteller
ogsA at fargesammensetningene
inne i butikken og utenfor er
bestemt av eksperter. —Alt skal
virke innbydende og trivelig slik
at folk fAr lyst til A handle, sier
Hilde Andersen.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Oscar parkett
10 mm elk
10mm ask
14 mm elk
7 mm furu
7 mm elk

re"MOTTERBECK

Sist uke lurte nok en del pA
hvorfor ikke Vignett dalte
ned i postkassa som vanlig
pA onsdager, men ikke dukket opp for pA torsdag.
Arsaken er enkel; trykkeriet hadde forbyttet enkelte
sider, med det resultat at
stoff fra en annen avis haynet i vAr. Resultatet mA bare
oppleves! Kom gjerne innom og Se.
Hele oppla get mAtte trykkes pA nytt, og derfor forsinkelsen.

HOBBY.
SUKSESSEN!

Stasjon for fremtiden

Vi gir kr 300.for deres gamle
stovsuger

kr 208,kr 219,kr 249,-

Laminat gulv

T11. 09-9244 14. .L 09-92 4565

Natt til mandag ble det begAtt
innbrudd i lageret til E-verket i
Kirkebygda. Et pengeskap er
forsØkt Apnet, uten hell.
Lensmannskontoret er interessert i A fA kontakt med eventuelle vitner.

Savnet Vignett?

kr 216,kr 216,-

Lagervare i pris pr. kvm

FRI VA AS
1820 SPYDEBERG
Oslovn.
U. 09183 74 50

$ENTRAL-STOVSUGER
Foma sentralstøvsuger for et sunnere inneklima!

•
•
•

Monteres enkelt I nye og eksisterende boliger
______
Kan ogsâ brukes mobilt
5 árs motorgaranti

Elektrorep. Egil H. Jorgensen
FLATEBYSENTERET. TV. 09/92 92 81
Reparasjoner I tijemmet etter avtate.

TRI'F
Gratulerer

75ãr

Vi motes

..•••S••
JØrn Hoel
besøker Enebakk

Dillan"

"Dillan" blir nitten Ar (12.3.),
og en gratulasjon
pa dagen ban far
Hilsen "Anti IQ"

Solveig Alette
Annaniassen
Barn, svigerbam og barnebam
gratulerer deg med 75-firs
dagen 14. mars.

50 Oar

Sett ailerede nfl av første søndag
i mai. Da kommer JØm Hoel til
Enebakk, og skal opptre sammen med Enebakk Janitsjar.
Janitsj arorkesteret inviterer
ogsfl i Ar til en 'kjendiskonsert",
og ingen ringere enn JØrn Hoel
er det som denne gangen dukker
opp.
Jørn Hoel gir i disse dager Ut
nok en plate, og ban reiser nfl
pa turnè. Etter denne vii ban beI søkeEnebakk.
Planen er at Enebakk Janitsjar
skal spille bAde nye og gamle
melodier sammen med med JØrn
Hoel, men ban bar ogsfl en egen
avdeling sammen med sin faste
pianist
Søndag 5 mai er det duket
for en opplevelse av de store og
Janitsjarefl venter seg storinflrykk!

I kjent stil bar Disney skapt et
veil av vakre, nifse, sØte og
ikke minst morsomme figurer.
DEN LILLE HAVFRUEN er
en direkte oppføiger til kiassikere som 'Tornerose' og "Snøhvit".
Filmen er naninest som en
musikal - og bie belønnet med
to Oscars for beste originalmusikk og beste originaimelodi.
Filmen bar norsk tale; Sissel
Kyrkjebø, 1-leige Jordal, Nils
Ole Oftebro, for A nevne noen.

Medlemsmøte
I

I kveld (onsdag 13.3.) avhoider
1 Fellesslakteriet mediemsmøte
1. for Folio og Enebakk. Motet
hoides i Enebakk Herredshus.
Av saker pA dagsorden er produktutvikling og rnarkedsfØring.

Energiverk, Bygg- og Tømme'imester Per Erik Østlie AS, El.
Installatør Strømsborg & Enersen AS og rørlegger Erik Kjeigaard er biant dem du vii treffe
pA utstiiiingen. I tiilegg vii folk
fra endei forhandlere av produkter og utstyr med sikte pA
energisparing vre tilstede.

S.D. Dolly Shir3ey D.ni tho,00. Julia
,t.ClAL\E IL'.N\&II CUAk RO(WMIS

nfl]) PM)1

rr ad/
Den ,noro,n.s(e li/men so, ,Ioengang harjàli
deg hid
grate.

Har du ikke vrt pA Oslo Nye
Teater og sett BLOMSTER AV
STAL med blant andre Wenche Foss og Aud Schønemann.
Fortvil ikke! Forestillingen vii
denne uken bli vist pA Flateby
kino, og da med Shirley MaeLaine, Sally Field, Doily Parton og Julia Roberts i hovedrollene.
Filmen handler om seks belt
spesieile kvinners nre vennskap som holder dem oppe
gjennom livets mange faser ekteskap, fødsel og død.

Fyr ikke for krãka!

Landbrukslaget
Ondsdag 20. mars arrangerer
Enebakk Landbrukslag temamøte pa Bøndemes Hus Erik Tangen fra NHO avd Oslo og
Akershus, vii forteile om forde110
11 1enevedflkOmmemed

Pia

Gratulerer hjertligst med 7-Arsdagen den 14.3.
KIem fra Elsa, JØrn, mamma
og pappa

Bent Lillejordet
Hurra for bestemor som fyller
50 Ar den 18. mars
De hjertligste gratulasiofler
pa dagen din og masse klemmer fra Even og Vegar, Gry
og Clas, Leif og Mona, og fra
generalen Odd.

18 0a

Arsmøte
I morgen (torsdag) avholdes Arsmøte i representantSkaPet for
Flateby SamfunnshuS.

MenighetsfeSt

4

Søndag arrangereS det menighetsfest 1 HerredshUSet Misjonskoret vii synge og det vii
bli tale av Asbjørn NordgArd.
Se annonse i dagens avis

Pa kino
S......
UKENS FILMER

Snirkel
Jeg gratulerer deg med 17-ârs
dagen 14.3.
TAKE CARE, ja du vet!
Kiem fra Ellen

SYLVESTER STALLON E

UCKV
Det smeller i skarpsindige replikker, prøv A unngA A
le...Prøv A unngfl A grAte...Men
hva du enn gjør, ikke unngA A
se denne flimen!
Ringen er sluttet. Han er tilbake der ban sluttet - Sylvester
ROCKY V Stallone.
Sylvester Stallone er igjen
ansvarlig for manus og hovedroile.
Inger

Utstillinci
Gunnhiid

fyller ett fir 14. mars.
Hun gratuleres av bestemor,
Karoline, Heidi og Fred.

Erik Svendsen
Gratulerer med 38-Arsdagen
som var lørdag 9.3.
Gode naboer

Grat-hilsen
i—i......
Send en gratulasjons-hiiSefl til
siekt eiler en god venn. Med
biide koster det 30 kroner. Men
husk! Med alle hilsener mA vi
ha en avsender, seiv om du
ikke vii ha navnet ditt i avisen.
Red.

GudstjenesteliSte for
Enebakk 17. og 20.
mars 1991:
Søndag 17. mars
11:00 Mari kirke
v/Heigheim
17:00 Herredshuset, Kirkebygden. Menighetsfest
Onsdag 20. mars
19:30 Stranden bedehus,
Flateby v/øvstegArd.
Nattverd

Energi spart =
penger spart

fyller 18 Ar 15. mars.
Gratulerer med
myndighetSdagefl
fra Bjorn, Unni og Einar

Pernille Sands

Seiv om mange ønsker at krka
ogsA skal ha det godt og varmt,
SA kan nok siøsing med energi
bli i dyreste laget i iengden.
Men livordan spare? Det er saker du vii fA svar pA om du tar
deg en tur pA utstiilingen. Her
kan du fA svar pA, og hjelp til
det meste.
Hva er gait? DArlig isolasjon?, gal ventilering?, utette
vinduer?, umoderne anlegg?,
siøsing med varmtvann?
Hva kan gjøres? Varmegjenvinning, nattsenkning av ternperaturen, etterisolenng, ny fyrkjele, og en masse mer.
Fra torsdag avogan1t
mars er utstiiierne A finne i
Grendesenteret i Ytre Enebakk.

Disneys nye tegneflim fører oss
tiibake til de gode, gamie dager
med skjØnne prinsesser, modige
prinser og onde hekser. Men
DEN LILLE HAVFRUEN bar
en ekstra attraksjon - filmen foregflr for det meste i havet!

Hva kan vi gjØre for A spare
energi, penger. og miljø? Dette
er spørsmAi du kan fA svar pA
om du tar deg en tur pA energispareutstillingefl som Apner i
Ytre i morgen (torsdag). Lokaie krefter vii bistA med informasjon og veiledning.
—Ga strømregningen deg noe
A tenke pA?, er stikkord i denne
forbindelse.
Representanter fra Enebakk

Søndag 17.3.
B) 16:30 Den hue havfnie
U) 18:30 Blomster av stAl
V) 20:30 Rocky V

Svar timl "Blakk mor"
SpørsmAlene 'biakk mor ' reiser i sitt inniegg berØrer forhold
som praktiseres ved de fleste
skoler i Norge. Skal en skole
arrangere aktiviteter/ekskusjoner som koster floe, mA det
finansieres ved egenbetaling noe som koiliderer med prinsippet om en gratis, obligatorisk grunnskole. Vi er kiar over
at dette i tiilegg vii vre en
belastning for enkeite faniilier
som sliter Økonomisk. Derfor
bar vi da i ulike sammenhenger
tan opp spørsmAlet med foreldrene.
For en del Ar tiibake Apnet
FAU for at vi skuile arrangere
selvfinansierte oppiegg i skolens regi. En satte en ramme pA
150 kroner. Ettersom dette hgger flere Ar tilbake, tok kiassestyreme i 7. klasse spørsmAlet
opp pA foreldremøtet i september. Resultater av en spørreundersøkelse viste at over 90% av
foreidrene syntes egenbetaling
pA kr. 300,- pr skoleAr var rimehg. Resten fordelte seg over og
under. Kun en familie var imot
egenbetaling. Ut fra dette skulle

det vre kiart at vi ved EUS
ønsker og tar initiativ til samarbeid hjem/skole. Men det yule
were vanskehig om samtlige
foresatte ved skoien skuile uttaie seg om egenbetaling ved et
hvert arrangement. Enkelte foreldre yule sikkert føhe presset
uansett. Hvor stort flertall skulhe were Ø.krevd? Vi vii oppfordre "Blakk mor' til A kontakte
skohens FAU dersom hun
Ønsker A gA videre med saken.
Samarbeid hjem/skole er bygd
pA gjensidighet og initiativ fra
begge parter.
SA til noen pAstander i "Blakk
mors" inniegg;
—Valgfrihet bare tuil.
Aiternativene var:
1.SlaImtur til Hurdal
2. Langrennstur til Hurdal
3. Vinteraktiviteter - Flateby
mJlangrenn, slaiAm, aking,
skøyter m/forbehold om brukbare isforhold og ispilking. Noe
for en hver smak Ut fra hva en
mAtte ha av utstyr og lommebok. Skal skolen ha vre A leg-

ge opp til slike valgfrie aktiviter?
SnØfattige vintre og av den
grunn mangel pA skiutstyr skulle egentlig tilsi at vi skulle
avstA fra noen form for skidag?
"Blakk mor" hevder turen til
Hurdal kostet "over 200 kr,
buss kr 125,-, skikort kr 60,- og
iitt til lommepenger hørte jo
ogsA med'. Pris for buss+heiskort
var
kr
125,-.
Lommepenger mA en kunne si
nei til. Tvert imot bar flere
lanere oppfordret til A ha med
termos/matpakke.
Det var mye annet i dette innlegget en kunne diskutert, men
vi hAper "Blakk mor" bar fAtt
svar pA sine spørsmAl. Vi hAper
at du og andre i fremtiden tar
direkte kontakt med oss nAr det
er sider ved oppiegget vArt dere
reagerer pA.
For E.U.S.
Geir Dybdahi
Seksjonsleder
kroppsøving

NY bank im Enebakk
,

Aidri bar yel forhoidene vert
gunstigere for A opprette en ny
bank enn nA.
De store bankene bar rotet seg
opp i sA store problemer at deres
Judeflykter fra dem i hopetall. Denne prosessen er dessverre i tillegg selvforsterkende.
Samtidig bar de samme storbankene gjennom sine fusjoner og
rasjona!iseringer lagt ned lønnsomme fihialer og fjernet seg
fysisk fra lønnsomme bankdistrikter.
Dette bar skjedd mange steder

pA ØstlandsonirAdet, og en følge
av det er at nringshiv og privatkunder i størstedelen av
Enebakk nA er uten lokale banktjenster.
Det er mange som likevel mener
at det tryggeste er A fA en annen
bank til A opprette filial i
Enebakk.
Enebakk
hokalbankforening
(ELBF) bar tatt slike signaler til
etterretning og bar i dag formehl
søknad om opprettelse av flual(er) i Enebakk til behandhing i
en lokal sparebank i nrheten.

Dersom dette ikke fører fram, er
neste skritt A gA inn for A starte
en ny selvstendig bank, heist i
samarbeid med en eller flere
andre sparebanker i nrheten.
SA snart resulatet av den nevnte
søknad forehigger, vii vi innkalhe FT RFs 73 medlemmer til
mote og generalforsainling.
ENEBAKK LOKALBANKFORENING
Thor Gitlesen, Arthur
Orderud, Halyard Waade,
Kjell Dehli

Nye filmer pa' Flateby
Flateby Kino ser det som en
viktig del av sin virksomhet A
kunne tilby barn gode filmer
som engasjerer og underholder.
Vi er derfor glade over A kunne
presentere noen av barnefihmene som vii bli vist i nrrneste
fremtid.
Folk og Røvere
Thorbjørn Egner er død, men
hans kjente og kjzre skikkelser
vii heve videre. Som for eksempel personene i Folk og Røvere i
Kardemomme by.
Per Pusling
Astrid Lindgrens Per Pushing.
Bertil hadde en søster som het
Marta. Hun ble syk og døde.
Bertil er ensom og ahene
hjemme. Noe merkelig skjer,
spøker det! Under sengen hans
stAr det en aldeles vanhig hiten
gun, det er bare det at ban ikke
er stØrre enn en tommelfinger.
Det er Per Pusling.
Disney-filmer
En Sjarrnør i Pels - eller 101
Dalmatinere. AhIe de smA, søte
halpene forsvinner, og vi møter
den skumle heksen Cruella De

Vii. Hun kan nok were et noe
nifst bekjenskap for de aller
minste.
Benji pA Eventyr. Om hunden
Benji som bhir borte pA sjøen
under en storm, og svømmer i
land. Ute i vilimarken finner
ban fire foreldreløse puma-unger som ban tar seg av.

Rig med pa
voksenfilmene
Memphis Belle
Sommeren 1943 raste voidsomme kamper i luften over Europa.
Vi møter ti unge, modige menn
pA et siste plikttokt over
Tyskiand...
Danser med ulver
Et bredt indianerepos med
Kevin Kostner i hovedrollen.
Han bar ogsA regi, og produserer filmen. Det er historien om
den sØkende nordstatsoldaten
sorn finner lykken hos Sioxindianerne.
Viun eller død
Filmen som er tart opp inne i
konsentrasjonsleiren Auscwitz
pA de stedene hvor handlingen i

virkeligheten fant sted. Filmen
er temmelig hard, men alikevel;
i en atmosfre av død og fortvilelse er filmen en hyllest til
hivet.
Og flere filmer kommer....
GRØNT KORT - ADGANG
USA er laget av regissøren av
"Dagen er din", Peter Weir.
Hovedrohher: Gerard Depardieu
og Audie MacDowell. For A fA
oppholdstihlatelse i USA mA
utlendinger ha et sAkalt grønt
kort. Depardieu (fransk) 1.
Gifter seg (papirekteskap). 2.
Dc motes og 3. Biir forelsket.
En noe uvanhig rekkefølge!
TOTAL RECALL med
Arnold Schwarzenegger. en
fremtidsodysse spekket med
action, men ogsA ispedd noe
humor.
SE, HUN SNAKKER OGSA!
SA du filmen "Se, ban snakker".
NA har han fArt en liten sØster,
og filmen fikk kritikker som
overgikk den første - John
Travolta enda bedre!
CRY-BABY er rocker og kongen pA haugen, og med en stemme og et hoftearbeid som hadde
fAtt selv Elvis til A dAne...

0
Mor Alette 75 ar
Det Zr noen mil fra Stod i
Nord-Trøndelag til RAken i
Ytre Enebakk, fra store
SnAsavatn til lille Langen.
En viss forskjell er det vel
ogsA A komme fra den trøndske bondebygda til smAkupperte Enebakk, med stØrre
gArder og rikere bonder hiksom. Hit kom Solveig
Annaniassen, blant venner
kalt mor Alette, med mann
og barn en marsdag i 1955.
Hun ble, som ungjenter flest
i 30-Ara, hushjelp i Oslo,
kjempet kampen for tilvrelsen under krigen i Nittedal,
overtok farens smAbruk i
1948 - og aitsA RAken i Ytre.
Sju barn bar hun nrmest
vrt alene om, for dette var
for kvinnesakskvinnene satte
mannfolka pA plass, mA vite!
Hun bar gjort sA mye,Alette:
solgte brød til gode, gamle
Willie Hoel, gikk evigunge
Leif Juster til hAnde, sto bak
disken hos kjøpmann Henry
O Braathe pA Vik og kokte
pA Frambu. Til det er A si, at
den som ikke frydet seg over
Alettes fiskegrateng, bar noe
til gode! En smaksopplevelse
av dimensjoner.
Og sA hjemmet. For ikke A
snakke om haven, en av
RAkens frodigste som blomstrer fra tidlig april til seine
høsten. Roseveggen varsler
rod og stolt at her er folk
som
kan! Rhododendron

ruver majestetisk i sydhellinga. Og du store allstyrende sA mye rips, til trosten1
trøst!.
Det er mange rom i henne
hjerte, som tilfellet er med
mødre av denne Argangen:
bikkja er bortskjemt og katta,
svart som Jølsens hAr, er sta
og tjukk. Hun bar skaffel
kone, ho Boya, til Tor Olsen
pA Padderud, Kjell Furulund
og en handelsmann oppe i
Otta likesA. Dessuten flkk
jydske Max sin Anne-Lise.
Ja, hva er det hun ikke bar
utrettet?
Men kom ikke A fortell at
livet bar vrt en evigiang
solskinnshistorie! Det
bar
vrt lange dager, tunge
dager - som hivet byr den
som bar mest motstandskraft. Det skal en god rygg
til A bre slike bØrer, men
tross alt bar hun utrolig styrke og ukuehig vilje. Eller
som Morten i Tangen sA fint
sier om henne:god, traust,
tAlmodig. Det er jo .trØnderen
i sum.
14.mars passerer aihes Mor
Alette 75 Ar. Det er mange
som hilser og takker - takker
for at du er til
Gratulerer!
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if Mfantomet I
Her er et lite knippe av de ivrige sjelene i Enebakk
Dramatiske Se1skab. Vi gleder oss til den kommende revyen
som de liar kalt "Uten en rod tra'd".

Enebakk Dramatiske
War med fly revy

En gedigen marsipankake ti! verdensmeSterefl fra skifolket pa
ordfØrer KjØlle like for de setter kniven i kaka.

Flateby. Her er Thomas sammen med

TV-dekniflg
hele ett minutt og 27 sekunders
margin.
Om ikke Nrk-fjernsYnet var til
Søndag var ban ankermaflfl pA
stede under junior-vm, sA stilte
stafetten, og ved siste veksling
Flateby Media Opp med kamegikkNorge og Sovjet likt ut. I
ra for A filme begivenheten pA
følge var de hele veien, men
Streifinn. Det ble ogsa interThomas var best i innspurtefl,
vju,og alt sammen ble senere
og dermed ble det tre gull av tre
samme kveld ble sendt ut pA
nettet via Flateby Kabel-Tv.
mulige.
og mandag var Thomas igjen
At Thomas er en nøktem perA finne pa skolebenken ved
son kom tydelig fram da interLillestrøm videregaende skole,
vjuer Westlund nevnte at seieren
og mestern dukket Opp med
der
ban
forØvrig
er
russ
i
Ar.
pA 20 km var pA et og et halvt
lomma.
i
guilmedaliefle
minutt. Da var Thomas raskt pA
Stillfaren og med smilet pA lur,
pletten og rettet det til 1 minutt
samme gamle Thomas som folk Feiringen
og 27 sekunder. En kjempepA Flateby er vant til A se ban. Mange ville were med A hylle
bragd var det uansett.
Men denne gang uten ski pA
var nye kjendis. Skoiemusikkefl
beina. Det var heller en noe
stilte Opp pA kort varsel, og
uvanlig situasjon. For om ikke spilte Opp med fengende rytmer.
Jubelsesong
ban akkurat var født med ski pA
Men Arets sesong er ikke slutt
Formann
i
skigruppa
Inge
Bø
beina, sA bar de vrt der mye
med dette. Fredag er det siste
nsket
velkommen
til
bords,
og
heit siden i treArsalderen. Mens
renn i Norgescupen, og selv om
var
fØrst
ute
av
gratulantene.
andre akte pA akebrett gikk
Thomas er klar vinner allerede,
Thomas pA ski, forteller mor
stiller ban pA startstreken der.
Fm kommunen mØtte ordfører
Siw og ban var ogsA modig nok
Kjølle, som overrakte blomster
Rennet gAr i Hoimenkollen,
til A ta seg turer belt alene innofra kommunen, og var tydelig
med to konkurranser samme
ver mot Finniand i ganske ung
stolt over vAr nybakte verdensdag. sa er det noen som vii se
alder. Ulovlig selvsagt, men hva
mester. Formanfl i kulturstyret
mestef s i aksjon er det bare A
gjorde vel det, ban kunne jo
Tore Tidemanfl var ogsA til stestille opp.
veien seiv ban.
de, og en noe redusert kuitursjef
Da bar Thomas tatt alle de mesPer Sandvik trosset virusen og
terskap ban bar stilt opp i denvar med pA feiringen
ne sesongen. Ener i Km. Nm,
Triumfuken
cupen og til sist verdensmester.
Ved midnattstider søndag kveld
og grakom Thomas hjem til Flateby Blomsteroverrekkelse
En skisesong som hverken ban
tulasjon var det ogsA fra hovedetter en ukes opphold i VMeller de som er glad i skisport
styret i Eif, ved nestformann
byen Reit im Winkl. Der ban
glemmer sA fort.
Einar Tvedt.
beviste for hele verden at ban i
Vignett stiller seg i gratulanteHermund Olaisen bar vrt
Ar er verdens beste juniorløper
nes rekker, og onsker deg fortaktivt
med
i
skigruppa
i
mange
pA ski. Onsdag ble det seier i 10
satt fine dager i skisporet.
Ar, og bar kjent Thomas siden
km klassisk, fire sekunder foran
g
a
a
ban
som
treAring
begynte
svensken Markus GØranson.
ODDBJØRG KRISTIANSEN
Fredag var det 20 km fristil, og karusellreflfl, hadde mange
rosende ord a si i sin tale bade
der slo ban knock-out pA alle
til mestererl og hans foreldre.
til nrmeste konkurrent var det

Mandag kveld var det
duket for folkefest for
var nybakte juniorverdensmester. Skigruppa i
Eif inviterte til feiriñg
pi Streifinn, med
kjempestOr marsipankake til 2ere for den tredobbelte guilvinneren.

I april er det igjen premiere pa en oppsetning i regi av Enebakk
Dramatiske Se1skab.
De bar nit drevet pit i
drøye fire fir og er
igang med sin fjerde
oppsetning. "Uten en
rod tritd" er en bygderevy bestitende av en
lett blanding av sketsjer og sanger.
Parodier pit politikere,
rneringsdrivende og
andre prominente personer her i bygder
noe av det vi kaflvente
oss.

tekter, lotterier og dugnadsarbeid.

Svart skjørt
PA Flateby SamfunnshuS
onsdag var det full gjennomkjøringav programmet for
revyen "Uten en rod trAd",
og her er det virkelig noe A
se frem til!
Grethe Venner Dehli er
assisterende instruktør og bar
sin fulle hyre med A sette
sammen forestillingen pA
best mulig mite. Hun has
iøpende kontakt med Nibs
Gunnerud i Akershus
TeaterverkSted, ban vil desiste ukene vre med pA siste finpuss for premierefl.
Musikere
er Per Stelten, som flere sikkert kjenner fra Flateby
Revyen er skrevet av bokale
Kabel-TV, Trond og Thomas
tekstforfattere som Jan
Hansen, og Petter BrAthen.
Benterud, Grethe Venner
Here er profesjonelle musiDehli og Grete Juel Sverre.
kere fra forskjellige danse—En del av stoffet er dessuband. For ikke A glemme
ten "stjAlet" og bearbeidet til
Tore Vestli, en alisidig musiformAlet, forteller Grete Juel
ker som spiller det meste.
Sverre.
—Tore er som et svart skjørt;
Bygderevy er forØvrig noe
ban kan brukes til alt, sier
Enebakk Dramatiske bar plaSverre.
Juel
Grete
ner om A oppføre annenhvert
—Musikeme skal ha all ros,
Ar.
fAmed det, sier hun.
Grete selv er "abtmuligmann" og kostymeSief; hun
Deltakere fra hele bygda
debuterer dessuten som
Dramatiske
Enebakk
sangerinne i revyen. Hun has
Slskab bestAr av onikring
sainlet kostymer til oppsetfØrti stykker i alle aldersningen, men oppfordrer likegrupper og er fra hele bygda.
vel folk til ikke A kaste gamMange mA til for A sy sambe kber og smykker. —Alt kan
men en revy. Det trengs folk
brukes her hos oss, sier hun.
til lys, lyd, musikk, og ikke
minst aktører. Det er bitt av
et prosjekt A fA alt til A stemPremierekiar i april
me, kan Britt Gaathaug forEn gang i uka Over teatertelle.
gruppa sammen pA Flateby
—Med sA mange mennesker
SamfunnshUS, men ellers i
som skal innpasse seg etter
uka foregAr det rundt om i
hverandre trenger man en
de respektive hjemmefle.
god porsjon samarbeid og
Mye skal beres utenat og
kameratskap. Man fAr prakmye skal finpusseS. Revyen
tisk talt foie hverandre pA
"Uten en rod trAd" has prekroppen, sier Britt.
miere 12. april pA Flateby
SamfunnshuS. Det er planlagt fern forestillinger, men
Mye jobb mA til for A hoide
dersom denne revyen blir
en teatergrUppe i live; rene
like popuber som fjorArets
pengetilskudd fAr de lite av.
"SkjrgArdsflørt", mA nok
..Gjennom de fire Arene vi
settes
ekstraforeStiiliflger
bar holdt pA bar vi skaffet en
opp.
del utstyr, forteller Britt, og
legger til at dette er butt
finansiert gjennom spilleinflANNE LUND

p®

Sam Iagsmester
Peder Godvik fra
Flateby kan nã tituiere
seg som samlagsmester i feltskyting for
rekrutter.
Ved samlagsmesterskapet I
felt som nylig ble arrangert i
Nittedal stakk 1 3-Arige Peder
av med den gjeveste premien.
Konkurransen var stor i det
rekrutter fra 29 skytterlag
deitok, og det ble noen spenneride minutter for mesteren
kunne kAres, for Daniel
Granberg fra Raumnes hadde
samme antall treff, men
Peder seiret med flere innertreff.
PA felt skytes det seks
skudd mot fem ulike figurer,
og resulatatet til Peder ble 29
treff, derav 19 innertreff.
Han bar ikke vEert sA langt
unna førsteplassen ved andre
store stevner heller. Ved forrige samlagsmesterskap som
var pA bane, mAtte det
omskyting til fØr seierherren
kunne kAres. SA der ble det
andreplass til Peder.
I Romeriksblinken lIt ban
lenge pA førsteplass, men

Skisportens dag ble
behørlig markert i
østbybakkene søndag.
Skigruppa I I.L. Driv sto
som arrangør, og her var
det iitt av hvert for enhver smak. Portal -kjøring, kjeglekjøring og
"staupspor" - kostymehopp og aktivitetsløype.
Peder er en ivrig skytter,
som alt har gjort seg
bemerket i skytterkretser.
under siste stevne meldte
nervene seg, som det kan
gjøre for de mest garvede
skyttere.
Ved landskytterstevnet bar
ban deltatt siden ban var 11
Ar, og til sommeren gAr turen
opp til BodØ sammen med
familien og flere lagkamareater fra Re1ingen skytterlag.
0. KRISTIANSEN

Etterlyser
nokkelpersoner
Fotballgruppa I
Enebakk IF etterlyser
nøkkelpersoner til viktige very. Spesielt er
fotbailfolket pa jakt
etter en kontaktperson
til a koordinere kamper og øvelser i hailer
og p. baner. —Vi
ønsker oss gjerne pensjonister, men selvfølgelig er alle velkommen til a Wore en innsats, sier kasserer Erik
Svendsen.
Som i de fleste andre lag og
foreninger sliter ogsIt
Enebakk IF, fotballgruppa,
med A skaffe folk til viktige
very. Fotballen engasjerer
svrt mange av bygdas
befolkning, bAde unge og
gamle, og det er ikke mindre
enn 20 fotball-lag som er i
virksomhet.

Kontaktperson etterlyses!
Det er spesielt en kontaktperson som kan koordinere
spilling og trening pA baner
og i hailer idrettsforeningen
er pA jakt etter. —Per Arne
Johansen fra Flateby bar
gjort en kjempeinnsats her
gjennom flere Ar, men bar nA
bedt seg fritatt. Vi er hell
avhengig av en etterfølger
snarest mulig skal vi unngA
kaos til vAren, sier Erik
Svendsen. Han legger til at
om det er pensjonister som
kunne tenke seg A gjøre en
innsats er de hjertelig vel-

Flott ar k,.ering.
av Skisportens dag

kommen. —Vi bar han og bar
start utbytte av pensjonister,
forteller Svendsen.

Inntektsoppsporer
Det er flere ubesatte very i
fotbaligruppa. En 'inntektsoppsporer" hadde de gjeme
ønsket seg. —Vi bar en kontaktperson nAr det gjelder
sponsoravtaler, men en ekstra ressursperson sam kunne
gIt nye veier; en som bar god
kjennskap til kommunens
nringsliv hadde vert fint A
ha i tillegg, sier Svendsen.
Fotballen strir med dArlig
Økonomi, og ekstra ille vil
det, bli om de mA begynne A
betale for leie av skolene,
noe som sannsynlig vii komme.
En materialforvalter stAr
ogsA høyt pA ønskelista. Her
kan kostnadene reduseres
ved et bedre system, mener
Svendsen.
Og til sist Ønskes det en treningskoordinator som blant
annet kan ha som oppgave A
fA igang et bedre samarbeide
lagene imellom.

Med etvr som ikke var av det
aller beste var det allikevel
mange som hadde tatt turen til
østbybakkerie søndag. SmA og
store skientusiaster kunne virkehg boltre seg We pA Iangrennsog hoppski. Her var det et bredt
spekter av tilbud for enhver
smak.

Popuir aktivitetsiøype
For den yngste garde var det tilbud bAde om portal- og kjeglekjøring, kuleløype (staupspor),
askebane.
freestyle-hopp og
Susanne Hellan (5 Ar) var nok
litt engstelig for A kjøre ned
hakken, men sIt kom storebror
Frank og hjalp til og da var alt
bare fryd og gammen.
Aktivitetsløypa med innlagt
pilkast, kulekjøring med met
var srs popu1r, og langrennsløypa ble flittig benyttet.

Flotte kostymer
Felles hopprenn for alle kiasser
hprte med, og den med finest
kostyme gikk av med seieren.
Andreas Kjensli (5 Ar) var nok
den yngste deltakeren, men premie flkk ban ikke. Han hadde
ikke kostyme! Men hva gjorde
vel det. Han inriehar bakkerekorden pA tre meter i' fernmetern"!
Dommerne hadde problemer
med A trekke ut en vinner, sA
loddtrekning mAtte til. Seieren
gikk til sist Marius Grongstad
av med, med sine hjemmesnekrede strimlete bukser og profejonelt sminket.
Darner var det dArlig stelt
med, men en toff dame tok sjansen! Turid Hellan hoppet to og
en halv meter i den minste bakken, og burde vel hatt premie
for den imponerende innsatsen?
"Speedskating" var et spennende innslag. Nesten som A se de
I unnarennet i 40"store".
meterri gikk det unna. To og to
til det sto igjen tre finalister;
Aril Carlsson, Amfinn Brede og
Eyvind Ungersness. Eyvind

Susanne Hellan (5 dr) for anledningen flott utkledt, var lilt engstelig
for d kjØre tied hakken. Men sá koni storebror Frank og hjalp til, og
da var alt bare moro.
gikk a" med seieren og ble kItret
som offisiell Enebakk-mester.

Imponerende innsats
Det var skigruppa til LL. Driv
som pA denne mItten vile markere skisportens dag. Ivar
Kolbenstvedt og flere foreldre
berømmet den imponerende
innsatsen som heder av hopp-

gruppa. Fred Kathrud, gjør.
—Hadde det ikke vrt for ham
sIt hadde nok dette arrangementet vanskelig latt seg gjennomføre, fortalte en mar.
Et flott arrangement og en
imponerende innsats som de
fremmøtte visste It sette pris pA.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Hàndballresultater
Resultater etter helgas hAndball- J 14
kamper i Mjrhallen:
Enebakk-Langhus
J 16
G14
Driv-Brums Vrk 1 10-18
Enebakk-FRB/ski 2
J 12
K 7.div.
Driv l-FSB/Ski 1
10-9
Enebakk 2-Jardar 2
J 12
V
7-9
Driv 2-KrAgstad
Driv-Siggerud
J 14
7-16
Driv 1-Jar

HERREKR

4-21
17-12
14-12
4-8

DAME KR

G79.-

Apne for forsiag
Fotbaligruppa er Apne for
alle gode forslag, bAde nAr
det gjelder tiltak for A bedre
Økonomien, og andre gode
ideer. —Vi venter ogsA med
spenning pA A høre fra folk
som kan tenke seg A gjØre en
innsats for fotballen, avsiutter Svendsen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

f9i9
1/)
czYL cLczmcL J L
FLATEBYSENTERET
Her er det en riktig spreking som
hopper i 5-metern. Hoppet ble
lang!, og han sto!

TLF. 09/92 83 74

Apent
Tirsdag
Fredag
Lørdag

I

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-19.00
kI. 10.00-18.00
kI. 9.00-14.00
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Margit Strom, Enebakk
Helene Aarsrud, Enebakk
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Lilla Hermansen, Flateby
Her kommer vr nye nøtt. Vet du hvor dette er sä
ring oss pa telefon 92 60 04 innen onsdag. De med riktige svar blir med oss I trekningefl av nye pengelodd.
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Stedet som skjulte seg bak "Kjent i Enebakk" i uke 9
var Kopãs, Ytre Enebakk byggget %Ted siden av
sykehjemmet. De heldige vinnerne er:
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Løsningefl ma vere Vignett I hende
senest førstkommeflde
mandag kI. 12.
Navn:
Adresse:
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Premie for forst uttrukne riktige Iøsning:
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5 Flax-todd.
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Vinner av sist ukes kryssord ble Marthe Engen fra
Ytre Enebakk. Vignett gratulerer og fern Flax-lodd
er pa vei.

Vinneren off entliggjOreS I neste utgave av Vignett.
1
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EVOS semiler i medvmind

KJOPMANNSDISK

11989 startet Bjorn
Lenes og Kjell Sletteberg
vaktselskkapet EVOS og
interessen for firmaet
har vert stadig Økende. I
dag kan Enebakk Vakt
og Service tilby Wide
atarmovervãkning og
patruijekontroller til alle
døgnets tider.

—Fordelen ved a ha et lokalt
vaktselskap er at vi er pa stedet
høyst et kvarter etter at alarmen
bar gatt, sier Lenes og legger til
at det gjelder hele døgnet og
over hele bygda. EVOS pAtar
sea ogsa oppgaver som patrul-

Vegg i vegg med Fina-stasjonen
i Kirkebygda ligger den nye forretningen til Barbøl Bygg. Selve
bygningen eies av det nystartede
eiendomsfirmaet Gjøistad eiendom, og aksjernajoriteten innehas av Fred og Carsten Barbøl,
mens Astrid Guslund eier 30
proserit av aksjene.

Alt av byggevarer
Det er et stort varespekter som
tilbys, og utvalget er vel sA godt
som i den gamle forretningen.
Tre mAneder fremover vii trelasten forbli ved Barbøl Sag, og
der vii det vere betjening belt
til siste stund, og fra mai-mAned

V
V

((TOBIAS"
Spisebord. Heltre
luru, 40 mm. Lakk,
180 x 90

29801
Stolef

7501"

IRAWAIZIOAC
NygArdsveiefl 32, 1400 Ski. lit. As (09) 94 66 88 Nygârdskrysset

STORST 06 BEST I
FURUMOBLER 2000 KVM
Bjørn Lenes har alitid med seg personsøker og mobiltelefon slik
at han er beredt hvis noe skulle skje hos noen av EVOS kunder.
jering av bus og eiendommer, Ut vite hva som bar skjedd under
og firmaet har ogsA ytt service patruijering o.l. Bjorn Lenes
til eldre gjennom blant annet forteller ogsA at seiskapet er
under politigodkjennelse.
snømâking o.l. —Vi er interessert
a yte best mulig service til Døgnvakt i ptsken
Enebakks befolkning og bedrifNA nAr det nrmer sea paske og
ter. sier Bjorn Lenes.
"hpysesong" for innbrudd oppfordrer Lenes folk til a overlate
Tilkaller nødvendig hjelp
vaktholdet av huset til EVOS.
Alarmene som monteres rundt —Det holder ikke ailtid A varsie
om hos kundene koster alt fra 5- naboen. Vi kan mAke snØ, tom6000 og oppover, og de kodes
me søplekasser eller skru av og
slik at EVOS med en gang kan ph lyset slik at det ser ut som
se om det er innbrudd eller om det er noen hjemme. Vi kan
brann det gjelder. —Hvis det er ogsA koble telefonen over til oss
behov for A tilkalle politi eller slik at det alitid er noen som
brannvesen , sA gjør vi selvsagt svarer hvis eventuelle tyver
det ogsA, sier Lenes. EVOS ringer for a undersøke om folk
fører ogsA nøyaktige joumaler er bortreist, avslutter Lenes.
over hva som blir gjort slik at
GUNNLEIK SEIERSTAD
kunden og eventuelt politiet kan

0
Pa plass I nye lokaler
Mange har nok allerede
oppdaget en ny forretning I Kirkebygda - flawmere bestemt pa
Gjølstadsletta. BarbØl
Bygg er igjen pa plass i
sine gamle lokaler, og en
fltt butikk er det butt med et gedigent varespekter som nok tilfredsstiller de fleste som gár
med bygge- eller restaureringsplaner.

V

2700,

Overvâker alt

Pa stedet etter 15 minutter

V

Heltre furu, lutoije
137 L, 45 D, 83 H

Det var for jul i 1989 at Bjorn
Lenes og Kjell Sletteberg fant Ut
at de vile starte vaktselskap i
Enebakk. —Vi trodde behovet
for et vaktselskap var til stede
og det viste sea ogsâ a stemme,
sier Bjorn Lenes. Dermed var
det duket for Enebakk Vakt og
Service, EVOS. Firmaet gär for
tiden bra og det er stadig Økende interesse for vakthold i bygda.
—Vi har i dag drøyt 10 faste kunder som vi bevokter, men vi har
selvsagt kapasitet til a pata oss
mer. Det er We offentlig og
private bygg, men det hender
ogsA at tilfeldige kommer og ber
om at huset eller hytta skal voktes, sier Lenes. EVOS pâtar sea
alle mulige vaktoppgaver og det
er kundene som bestemmer
omfanget av overvãkningen.
—Det trenger ikke nødvendigvis
AL vre dØrer eller vinduer som
det blir montert alarmer pa, for
vi kan vokte alle mulige anlegg
som f.eks. fyringsanlegg, kjøleaniegg, etasjer o.l., forkiarer
Lenes.

MOBEL-KUPP I SKI

regnes det med at alt er ph plass
pa Gjølstadsietta. —Her vii det
bli parkeringsplass for kunder
med bade store og smâ biler,
sier Carrsten BarbØl, og legger
til at alt i byggevarer er A Ut
kjøpt hos dem. Og det er ikke
smAtterier som tilbys. Her er
maiing, tapet, gulvbeiegg, alt av
verktøy, semerit og annet folk
har behov for av siike saker.

'_APNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 10-20. LØRDAG 10-15

I

KJOPER DU SA KLA9T
HOS OSS NA!1

Benyfter du deg av tilbudet, har du
Iovbestemt angrefrist

HUSHOLDNINGSREPARASJONER
Vask-oppvask, kjøI-frys, mikrohølge,
Romfyrer, kafletraktere, stevsugere, kjøIeroni

Rep. av radio, TV og video
SaIg/rep. av

Regner med a ekspandere
Barbøl Bygg startet butikk ph
Gjølstadsletta i 76 og hoidt det
gAende der i tre Ar. 11984 startet
butikken app igjen ved Barbøl
Sag, og er na tiibake pa gamle
tomter.
Og Carsten Barbøl ser optimistisk ph fremtiden. —Aile de
ansatte er med ph lasset, og jeg
regner med a ekspandere her.
Jeg ser det som en stor fordel A
ligge ved hovedveien, og vi har
allerede hatt mange kunder som
synes det er fint at vi er kommet
opp hit, sier ban. Butikken har
vrt apen under hele flytteprosessen, men skal ha en skikkelig
apning med flotte Apningstilbud
om kort tid.
Mange tiibud er allerede ps

I

parabolantenner

Barb 01 Bygg er pd plass i nye
lokaler
plass, og innbydene lokaler og
hyggelig betjening venter bare
pa A gi kundene den beste service.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Elektrorep. Egil H. Jorgensen
FLATEBYSENTERET. Tif. 09/92 92 81
Reparasjoner I hjemmet etter avtale.
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• GUNST1G BILLAN
• SVAR PA DAGEN
• BILEN SOM
SIKKERHET

Saig av dekk
omleggiflg og avbalansering

01ei e

TLF. 31 4500
ii,Ostfold Finans
En snhst I Wasa FinanS A/S
STORGT.4, 1800 FREDRIKSTAD

NORDISI( DEKK IMPORT A .8
Gran, Ytre Enebakk. Tit. 92 5490

/7\

I

o
II
TLF. (09) 88 94 90 83 60 19
Mobil 094-37 565

RepJskiftiflg av: Bllruter - SIKTRILLER - Takiuker
Vask- Polering - Eksos - Stotdempere - Bremser m.m.
TRØGSTADVN. 6-1800 ASKIM

BEDRE SIKT MED SIKTRILLEN

0

00

EIRUKTBILER
V'kG

;go

INTERNE OILER:
90 VW Passat CL, solt., 115 hk, grá met, kr 210.000,kr 125.000,90 VW Golf CL, solt., 70 hk, grà met.
kr 108.000,VW
God
CL,
55
hk,
hvit
90
kr 87.000,90 VW Polo CL Coupe, solt., 55 hk, hvit
PERSONBU.ER:
kr 117.000,89 VW Golf GL, 90 hk, blá met.
kr 115.000,89 VW Golf GL, 90 hk, qrenn met
kr
105.000,89 Ford Escort 1.6 GLS, solt., hvit
kr 90.000,89 Ford Fiesta 1.4 iS, blá met
kr 99.000,88 VW Golf Sport, solt., 90 hk, hvit
kr 130.000,88 Ford Sierra 2.01 5, hvit
87 Audi 100 CC, solt., 115 hk, grenn met. kr 130.000,kr 125.000,67 Audi 100, 90 hk, blà met.
kr 60.000,87 Fiat Regata, sty, bfá met.
kr 84.000,87 Opel Kadett LS 1.6, hvit
kr 108.000,87 Volvo 240 GL sty. 2.3 I, blá
kr 77.000,86 VW Golf CL, solt., 90 hk, hvit
kr 55.000,85 Peugeot 305 GT grá met.
kr 55.000,84 Honda Civic 1 .3, blá
VABEBILER:
88 VW Transporter, 78 hk, hvit
88 Volvo 245 2.3, hvit
87 VW Transporter, 112 hk, blà met

kr 65.000
kr 70.000
kr 70.000

4

LORDAGSAPENT
DAGENS TILBU0
FRA

FRA
BILSALONG

"-SF--

DEL.EL.AGER
KJOP DIN MOTflROLJE
I DAG
anerkierit pennsylvaflsk
Vi leverer KENDALL,
olle. Otje for amerikanSke biler - nã ogsã for
europeiske bilmerker.

Alk

dCHRYSLER

GRAND Voyager, 1991 mod.
Kombinertbil

HK, 4-triflnS automatgear, servostyiing,
servobrerflser, cruise kortroIl, justorbart ratt, gronne
bakrjte nwaiTfleeader, e4csosruter, pusserISpyiet pa
anIegg i rustfritt stãl mm.
pfl5vecilevenngfer 'IS. mars 1991. 219.900.

V6 motor, 150

Molter (2LJOO DmporZo

Prøv den - pris Idag pr. quarter (0.946 liter)
kun kr 16.-ink!. mva.
Utstyr 09 rekvlslta SPesielt for din am car
- 25% pa vetledende prlser.
Norges største delelaoer for CHRYSLER -

DODGE og PLYMOU

pp I (lgt

YJoppaVfl. 20,1473 Skrer.flf. (02)8705 40.
Vls a via SentraleykehUset.

DETA1J — LORENSKOG
BILSALONG - MERKEVERKSTED - DELELAGER - ALT UNDER ETTTAK

ALLE PRISER ER INKL. REG.AVGIFT
GUNSTIG FINANSIERING ORONES

Torsdag til ki 19.00. Lordag 10-14

VW Passat GL 1.8 automat
km 48.000
VW Passat CL 1.8
km 46.000
VW Golf GL 1.8 m/soltak
km 76.000

A
=

lI'

t,
F0110 B11senter/Cah
Asvn. 9, 1400 Ski Tlf. 09/8121 65

BRUKTB
82 Saab 900 GLS m/aircofld. kr 49.500
kr 79.500
82 Mercedes 230 E
kr 39.500
82 Mitsubishi 1.6 Gafant
kr 72.000
84 Volvo 240 DL
kr 48.500
85 Peugeot 205 XL
kr 39.500
86 Citroën Visa II RE
kr 69.500
86 Ford Sierra 2,0 m/aut.

Ford Escort LX 1.6
km 94.000

..P
MARKED
86 Peugeot 205 XR
86 Peugeot 505 GR
86 Peugeot GT1, vare
86 Peugeot 205 GTi 1.6
86 VW Passat
89 Volvo 740 GL m/soltak

kr 57.500
kr 79.500
kr 69.500
kr 72.000
kr 79.500
kr 162.500

KJOP - SALG - INNBVTTE

"'z
Apn.ticler:
Man.-ttrS.-OnS
Torsdag
Fredag
Lørdag

8.30-17
8.30-19
8.30-17
9.00-15

TIC. 06/81 98 30

1987
1985

1988
Ford Fiesta 1.1
km 59.000
1987
Audi 100 C.S2.2.
km 56.000
!nnbytte - Finansiering
Apn.tider: Lord. 09-13. Torsd. til kI. 20.
Andre dager 8.30-16.30.

Erl'i*ng Rod A/S
Askim. Tif. 88 16 15.

Nittedalsgt. 4, 2000 LiIlestrem

1986

Importer: Harald A. MøIIer AS.

A
BERTEL 0. STEEN

1985

11

Vend
TICE..::....

FINA HAR DET MESTE DU TRENGER

l

Et utvalg av váre gode pâsketilbud
KONICA FILM
PASKEFILMEN
241135 100 ASA A

II
P!ERERtt

NA

1(t

Ira kr 4.500,Batbenger
Ira kr 4.600,Varehengel
kr 26.000,Hesteh.
h. registrerl.IraRep.
Inki. mva.2terdg
as she
me,lsnr mattes. Innbylte- utIee -hinans.

Standard
LASTEHOLDER

A

-

-

StorbandvOkalist Lasse
Sagen spiller sjeik Ilderim i
FredrikstadmUsikalen "Ben
Hur"

NGKVLl

Sjekk bilen
til pa- ske NA

199T

kontakt var
servicemaflfl
Bruktbiler fra

ØYEREN BENSIN & SERVICE;

PS Bil:
Ar Merke Modell

1911 Flateby - TIf. 09/92 81 32
APNlNGSTDER:
Mand.-fred. 6.30-21.00. Lord.-sønd. 9.00-21.00

SPAR INNTIL 34.000
PA BRUKTE BILER
88 Volvo 244 Gil nuIsUll*
93.000 km, for kr 109.500 NA 99.900
;,; Volvo 24461

114.900

Volvo 24561

119.900

62.000 km, for kr 145.000 NA
91.000 km, for kr 158.000 NA

Volvo 14461iiecIlefl

79.000 km, for kr 199.000 NA

AUTORISERT B!LVERKSTED

niL ,L.UH

Rud, 1911 Flateby

TLFII 09/92 877.30-15.30
72

Apningstider
Tirsdager

I

7.30-19.00

it 11

f

G RATIS
OPTISK FORSTILLINGS
KONTROLL GIS VED

STOR SERVICE
FOR PASKE
PRIS KR

1 380,

+ DELER INKL MOMS

; vuivu ID*
47.000 km, for kr290.000 NA

164.900
259.900

81 BMW 511.

49.900

90 Ilenaill 19 618

94.900

57.000 km, for kr 59.000 NA
35.000 km, 101 kr 110.000 NA

85 BMW 132 IMOM
103.000 km, for kr 169.900 NA

139.900

32.000 km, for kr 295.000 NA

DE 10 FORSTE SOM BESTILLER

Alle biler leveres med sommerog vinterhjul.
Bilene er verkstedkontrollerte.
Ring Of. 02/65 93 92
Finans/innbytte
Alle priser inki. reg.

269.900

87 VW Golf 1.861 5-11.

52.000 km, for kr 87.000 NA

49.000
55.800
99.000
79.000
98.000
98,000
75.000
73.500
89.000
99.000
90.000
110.000
128.000
110.000
110.000
120.000
115.000
135.000
189.000
175.000

ANDRE MERKER
86 Mazda 626 GTI combi .94.000
86 Mazda 626 LX combi .88.000
87 Mazda 626 LXS combi .91.000
89.000
88 VW Golf 1.6 sport
88 Ford Scorpio 2.9 GL .163.000
85 Opel Rek. 2.0 GL sty. 75.000
89 Chevrolet Astro vare .140.000

74.000 kn. for kr 75.000 NA 69.900

90 Volvo 144 611 ant/suIt.

Pris
inki. reg.

FIAT
85 Fiat Uno 60 S/3d.
86 Fiat Uno 70 SL/5d
90 Fiat Uno Sx
90 Fiat Uno 70/3d.
90 Fiat Uno Sx
90 Fiat Uno Sx
90 Fiat Uno Fire
89 Fiat Uno 70 SL/5d
90 Fiat Uno 70
90 Fiat Tipo 1400
89 Fiat Tipo 1400
90 Fiat Tipo 1600 Media
90 Fiat Tipo 1600 DOT
89 Fiat Tipo DGT
89 Fiat Tipo DGT
90 Fiat Tipo DGT
88 Fiat Croma i.e
89 Fiat Croma i.e
90 Fiat Croma i.e
90 Fiat Croma Turbo

88 Toyota CovolladuhIllIl.61

Apent 9-18
Fre 9-17
Lordag 10-14

19.900

HILLIGE BItER
78FwdHsuta1.1
117.000 km

77 Volvo 28461 ant/soIl.
212.000 km

19 Volvo 245 DL
204.000 km

NA

9.900

NA

29.500

NA

29.500

APN.TIDER: Ons. kI. 8-17, tors.
kI. 8-19, fre. 8-17, Iør. 10-14.

5 L GRATIS SPYLERV/ESKE TIL

mot sør

S. BUSTERIJD Tilhengerfabrikk
1860 TROGSTAD
TIf. 09/82 64 88 - 82 65 31

4 0,

j990

BUSTER
ALT I HENGERE

nesa

'VOLVO RENAULT

FOLLO
Myrfaret I, Ski. TIf. (09) 87 54 1/

Personellservice Bil as
11M1119711H 11017 IIIILUTI
• Nye/brukte biler
• Service/deler
• Tetefon 65 93 92
Strømsveien 179, 0665 Oslo 6
(Ta av til Alnabru, 400 m.
over Teisenkrysset.)
- - - - wi

L

Dersom du Ønsker en
god teateropplevelse,
skal du vende nesa
sØrover - til
Fredrikstad, og oppleye oppsetningefl av
"Ben Hur". Dette er
en storsatsing pi
lokalpianet, men ogsá
utenfra har de hentet
folk, blant annet
Enebakk Stor-bands
faste vokalist, Lasse
Sagen.
1-listorien om "Ben Hur" er
kjent for mange gjennom
den amerikanske filmen av
samme navn fra 1959. "Ben
Hur" bar ogsâ vrt oppført
men
musikal,
som
Fredrikstad-VerSOnen er original.
Historien om "Ben Hur"
har alle de ingredienser vi
nsker oss; kjr1ighet, hat,
svik, hevn, det gode mot det
onde, det stygge mot det
vakre. Regissør og scenograf har gjort et nydelig
arbeid. Det er imponerende
at det gAr an a skape slike
scenebilder i et lokale som
ikke er laget for teater, i
bibliotekets aula. Her fornemmer vi galeier, hesteveddeløp, sjøslag og forlis pa en
scene som har publikum pa
to sider, og ingen sjanse til
kulisser i bakgrunnen.
Sangkreftene er gode,
noen profesjonelle, og noen
amatØrer som var egen
Lasse Sagen, som spiller
sjeik Ilderim. Det var nok
ikke bare pa grunn av profilen han fikk denn& rollen,
som han selv pastar. Lasse
har en imponerende bass og
et stort stemmeregister.
Dette er andre gangen han
prover seg pa musikal. Vi
bar ogsâ opplevd ham i
"Chess pa As"
Mye mer kunne vrt kommentert nâr det gjelder oppsetningen i Fredrikstad, men
jeg vii nøye meg med a gjenta oppfordringen: Dra til
Fredrikstad denne gangen!
Det er pa lokalpianet det
foregâr! Forestillingen spilles fram til pâske.
Marit Myhre
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J f tflWtt-MARK[D
tildeflafldre
f "Fradenene
HAR DU NOE DU Vft
SELGE — ELLER KJ0PE?
Kun kr 30.- pr. annonse (1 sp. av 4 linjer)
NB! KUN PRIVAT
AN NON SERI NC

W1Wtt -marked hver orisdag

11989
ga Tipping
over
684 milhioner
kroner til
idrett og
forskning

JAZZGYM

Merk konvolutterl:
Vignett-marked

VICNEU
Boks 62
1912 Enebakk

for aVe jenter meflom 12 og 14 air.
Vi trener p Ytre Enebakk skole.
Mandag kI. 20.00 - 21.00.
Torstlag kI. 19.00 - 20.00.

Vi takker hjerte(igst
for gavene Ii) minne om

FøIg med

VEL MØTT!
Trine og Pia
IL Driv Turn eq Trim

LAILA SVENDSEN OSTGARD

Den Norske
Kreftforen i ng
Fridtjof Nansensvei 12, 0369 Oslo 3
Telelon (02) 46 10 10
Ogiro 9004122 - P giro 0809 5004122

Hàndballkamper
I Mjawhallen

Takk

VERDEN!

Sondag 17. mars
12.00 G12 Drv - Bjørkelangen
12.55 V Driv - Nordby
14.10 0 Driv - Kolbotn 1

Jeg takker for varme tanker og blomster ved min fars
bortgang.
Bjorg Olerud Pettersen

—,

Tippingen er Nor9es sterste
bidrasyter til jdrett og
forskning. 11989 ble kr.
684.250.000 overfrt fro
fothalispillene.

KUNNGJORINGER

Menighetsiest

Enebakk ftagelcicJ

pa Herredshuset, Kirkebygden, søndag 17. mars ki.
17.00. Tale av Asbjørn Nordgárd.
Misjonskoret synger. Bevertning.
Ahle er hjertelig velkommen.

Beskjaring av busker og trr

TIPPING

lorclag 16.3. ki. 11.00
hos Brit Strom, Ekornvn. 44, Ytre Enebakk.

K.ffe og k.ker
VI HAR NYE APMNGSTIDER MA 2. APRIL!
Torsd.
stengt
8-13 1 Annenhver lord.

Mandag
Annenhver lord.

Alle onskes velkommen.
Styret

12-20
8-13

Hilde & Marianne

FRISORSALONG
hóroloq MARIANNE'S
KIRKEBYGDEN TLF. 926401

ENEBAKKKOMMUNE

Enebakk Bondekvinflelall
Pga. matekolilsiofler blir medl.møtet 20/3 pa
bibiloteket utsatt til 314.
Obs! HUSK FESTEN 16/3.
Styret

Enebakk
kommunestyre
innkalles til mote I Herredshuset mandag 18. mars
1991 kl. 18.30.
Offentlig sparretid inntii 30 mm.
L'

Sveums
Begravelsesbyrä

SAKLISTE

Torggt. 2 2000 Lillestrorn

Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøtet
11. februar 1991.

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411

Lànitilskudd Ira Enebakk kommuneskoger
Tilknytningsavgifter/anleggSbidrag for ekslsterende
nringsdrivende pa Gran.
Organisering av energiforsyningen I Enebakk.
Navnsetting av veler - Lille Haug - Bjerke Bruk.
Regnskap 1989 - Enebakk Energiverk.
Enebakk boligstiftelse - Subsidiering av tomtepris.
Kommunal deltakelse I STUI-finansierte anlegg.
Oppretting av stillinger innen PU.

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

Ski
Bc0r4vc15csb'r'
CHRSTENSRUD EFTF.

Nordbyvn. 27, Ski

TV. (09) 87 30 60
HeIe døgnet

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byr?i
gjennom 60 hr

1

STILLING LEDIG

/L.4

We Enebakk Ungdomskluflfl
j4'\ Vii du jobbe i klubb?

\ Ytre Enebakk LTngdomsklubb trenger fly
kiubbieder. Er du en fleksibel og idérik person med
pagangsmot, og I tiliegg er over 25 ár, er det kanskje
deg vi leter etter. Vii du vite mer?
Kontakt Enebakk KuiturkontOr -92 60 65
Styret

IV

ENEBAKKKOMMUNE
1
LarerstiIllng
grunnskolen

Ved Enebakk ungdomsskole er det ledig lrervikanat, inntil liel stilling, fram til 21.06.91. Tiltredelse
03.04.91. Aktuelle fag: Matematikk, naturfag og
kroppsøving.

Referatsaker.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden ki. 08.00 - 16.00.
Saklisten er ogsá utlagt til gjennomsyn pa Enebakk
folkebibliotek I ápningstiden.
Käre Kjolle
ordfører

Nmrmere opplysninger ved rektor, tif. 09/92 60 50, eller skoiesjefen, tlf. 09/92 60 60.
Soknad med bekreftede kopIer av attester og vitnemál sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, innen
22.03.91. Oppgi tlf.nr . privat og pa arbeldssted.
Skolesjefen
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1gnitt

e kunde I
Nirduskiftertilsommerdekk, skal du ogs â skifte
fil en fast dekkforbindelse!
Vi hjelper deg a velge riktig dekk, oggir
rask ogforsteklasseS service nàr du skal
skftte fil sommerdekk. Kontakt ass I dag!
Rouster TS er moderne dekkteknologi pa sitt beste.
Lay rullemotstand Iavt stoynivà, god styrestabilitet hay kjorekonitort og gode egenskaper ved vanriplaning.

RollsterBfraNOKIA
DEl SKAL FINSKE DEKK TIL
FOR A TALE NORSK DEKKTORTUR.

Vaer krese n
nor du
430

veiger cl:kk og

dekkarbe*ldol
Monteriorng og avbalansering
er ogsâ viktig.
Ved bruk av FAIP Monitor er arbeidet garantert 100%

mom

YTRE ENEBAKK BENiIN & SERVICE A.$
1914 Ytre Enebakk - TIf. 09/92 44 08

a.,,,,
aD.,,,

14

i9Uttt
DROSJ ER

Vigneftmarked

Ole Gunnersen
PINSEMENGHETEN
'(IRE ENEBAKK

BETEL

Onsd. 13/3 ki. 20.00:
Bonn.
Torsd. 1413 ki. 19.00:
Sesterring hos Line
Henriksen.
Fred. 15/3 ki. 19.00:
Tjngd.samling hos Sol
og Roar Eriksen.
Send. 17/3 ki. 10.00:
Sendagsskole.
Ki. 11.15: OddleifWahll.

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobilfif. 094/34 527
DOGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
MobiltIf. 094/39 754
og fit. 094/14 867
DOGNVAKT

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

Ti;. (09)92 9101 - 92 8924
Mob. (080)85374 - (096)84847

vinred bagvogn selges.
Henv. tif. 92 65 50

ALT I BLIKK- OG
TAKARBE1I)

1 Spiker-pistol luft.

FORHANDSPRISER
GARANTI

Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

Gjor noe med taket ditt nä!

02/62 08 65

7" vinkeisliper luft.
1/2" muttertrekker luft.
10 mm luft-drill.
1 luft gjengedrifl.
2000 .<skudd>> til Hilti-pistol.
Sveiseapp. ESAB, L.H.D.
400 mlutstyr for kullbrenning.
Henv. Of. 92 63 39

Barnesete

Doug tO We - Enebakk

9-18 kg.
Yamaha orgel.
Keyesenger.
Trimsykkel.
Henv. tlf. 92 88 75

To store, pene
Ørelappstoler

til leie i Váglia, Ca. 70 m2. Soverom, stue, bad, kjekken.
Tif. 92 54 92 e. kI. 17.00

selges kr 1.000,-.
TIf. 92 52 67 e. ki. 18

IlL SALCS

Amm.heh. halm

Hytte I Ekebergdalen

Havrehalm I smábunter
til saigs.

1,5 màl tomt - til saigs.

Tlf. 92 55 70

Tif. 92 70 38

LANGBRATEN
BRCNNBORING • PUMPESERVICE

Forharidler av Jacuzzi pumper

- Iftj
Brukt&Gammelt .q
KJOP OG SAW
KL 11-28, Lø. 11-15. Mandag steng.
Sorumsgt. 29. T1f 06-81 9445

LILLESTROM

TILLEIE

Hybelleiligliet

Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vanntorsyningsanlegg.

Pent brukt

Velkommen til Betel

To 2-roms leiligheter til lele hhv. kr 2500,- og kr
2800,- pr. mnd. Kontakt: Flyktningkonsulent Odd
Landsverk, til'. 09/92 60 60.

BRØNNBORING

BYGG OG
TAKTEKNIKK A/S

KJØPER GJERNE GAMLE
MOBLER OG SMATING
spell, kommoder, stoler, bord, skap, hyller, krukker,
klokker, glass, porselen, bokser, messing, selv,
kobber, rammer, grammofonplater mm.

RYDD OPP, RING el. KOM INNOM

Masse pdskcpyiit og stoffer
unst1qe priser

aver for store og smA
STIKK INNOM OG SE SELV!

BJØRG'S
BUTIKK
v/Polet, Bretergt. 1, Lillestrøm
TIf. 06/81 8117
Velkommen til hyggelig
handel hos
lt,ar c cLr4eL,er
Mange gode tilbud.
1912 ENBAKK - TLF. 92 60 48

1
NY n rbuf ikk 1 R lin9 one
N0
0

kan du ogsa* handle dagli9varer hos oss!
Vi har ufvidet bufikken.
I en fly og moderne bufikk kan
vi filby de matvarer som
ferskf brol, melk, pfilego og
middagsretfer.
Selvf.eIgelig ham' vi fortsaft 09s alle de andre
servicetilbudene som du forvenfer finne.
Apent alle dager til kI. 21.00.

JONSRUD AUTO AIS
Slette, Rlingen. #zr 06-83 7106

15

stAiCE

Hverd.
8-19

Lord.
9-15

KJOP IKKE KATTA I SEKKEN!
NA SLIPPER VI PRISKATTENE LOS!!
I DISSE TRANGE TIDER ER DEl BUTT MEGET NOYSOMME KATTER
SPESIELT PA
BILREKVISITA SLITEDELER DEKK OMLEGG SERVICE
-

-

-

-

*****************

IKKE A FORGLEMME VARE:
ANTIKVITETER & RARITETER
*******************************************************

**

Industrivn. 5, SkedsmokorSet. lIt.: 06/874522/23
* * * * *

* * * * * * *
KJOP/SALG/KOMMISJON AV ALLE TYPER BILER OGSA SKADEDE
-

TOTALGARiMtI

000

QDaD

TECHNIC regummierte dekk

=
=
=
=
=
=

0=
=

I dekkets pris inngdrfølgerule garantior6ning:
• Sksiile cIekket under firukbhi utsatt for eksposjon/separasfofl/'uTufl4Eet m.v. (dvs.fcifiriQa.sJonsfit)
erstattes cIeket m,edet nqtt Technic dekKavsamme type.
Samme
orcIiiinggjeider ogsd Ilvis clekfçt skulIe fill utsatt for oppskjring, støt motfekc.
•
fortau.sIcant eller arufre sgdèrse1v o ditte skytTdTes uaktsomlietfra brukeren.s side.
• araritien gjelder i Iiele dekf(ets Ievetid (innen Iovlig niØncterclyfi tie).
ksuC1e fill gjen.ctancifor u1ie1[sciintidg
De eneste tilfilter .com vii fill vurdert spesieCt er iIvisflere
eller IIvi.cgjentitte uheI[kgn tyde pd over(eggfra bruk.eren$ side.

00
=

=

Erstatning vii fill utregnet etter md.Iing civ restererule mønstertfyfide. 'Ekc.: 'Er restererule møn.sterdyfide
30% civ opprinnelig,gis erstatningpd3o% civ 6.ekRcts verdi.

=0
=
=

Importør:

.7s[orc1isk Vekk Import _/S
OOD

00

00 11

0,
4

404

$

=0

1=
=
=
=

=0
=1

=
=
=0
=
=

TECHNIC verd a satse pa!

0

=
=0
=
=
=
=
=0
=
=
.<
=
=
=0
=
=
=
=

=
=
=0
=

t4

0,.'\OOO

0

C, 1~

PRISEKSEMPLER P
155x12
135x13
145x13

iu260.
kp 240.kP 250--

OZ

C'

lz "0

A RESTPARTI- VINTERDEKK:

155x13
165x13
175x14

PRISER INKL. PIGG OG MVA.

00

250.kP 265.
290.'

kP

185x14
185 x 14 8 PR
195x148PR

-

kr300-

ir 360.
kr420.

DEKK OGSA FOR VARE- OG AM.CAR

Jii,gtwtt
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NB!
Se ogs vr
nye Barneavd.
med toffe
barnek1r
til BARNEPRISER

MOPEDSALGET
ER I FULL GANG!
Gode tilbud
for Øske
HONDA
SUZUKI
YAMAHA
MALAGUTI

PASKESALG PA
SKIUTSTYR

KJOP FERDIG + HJEMMELAGDE
GR•YTERETTERFRA

t5j co r 5

Fin mat for enhver smak

Na er tiden inne tar bestilling

Alpint og
langrenn

av konfirmasjonsmeny.
Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Preparering
pd dagen

Ring 09-92 43 37

Runt Berg's
Motor & Sport A/S

Skattum-7

SKA7TUMA/S - 1800 ASKIM
Herreavd. - Dr. Randers gt. 5
Dameavd. - Skoegt. 7
TIf. (09) 88 14 25
TIf. (09) 88 57 27
Bankgiro 6116,05.11353
Bankgiro 6116.05.11353

2010 Strom men
Tif 06/81 54 23 -06/81 54 24
Hv.dag 9-19. Lord. 10-14

LOKRLA,EIiI

-den maJ.g lesel

NA LØNNER DET SEG A KJØPE KJØKKEN

i
Utrolig Pr s !
HOS FOLLO BAD OG KJØKKEN SENTER

- pa Norsk KvalitetskjOkken fra Norema
SNEKKER'N FØLGER MED FOR GRATIS MONTERING!

I
Trond & Elm's gàrdsbutikk
Eikjolvn. 395, (S. Eikjol gârd), 1400 Ski
holder âpent 15., 16. og 17. mars
kI. 12.00-18.00.
Galleriet: Ukjente kunstneres utstilling og den
I ue tremessen.
I Stabbu ret: Villsvinskinke, dlv. spekepølser,
itt bondeantikviteter, settekasser.
I Brvggerhuset:Keramikk, eteriske og aromatiske
oljer. Terapeut 'ager din ohjebianding. Varer fra Alternativ Handel.
Div gaveartikier m.m.
TIF. 87 48 05

Alle kjøkkentilbud er som tegningen viser med laminat benkeplate, men uten
elektriske artikier og batten.

TILBTJDENE GJELDER I MARS!

KR 14000,-!
NOREMA HVIT BUE:
NOREMA FURU NATUR: KR 15.000,-!
Stikk innom oss. Har du med mdlene at' kjøkkenet, lager vi ny planløsning gratis!

Folio

bad og kjokkensenter a/s
ASVEGEN 113, 1400 SKI - TLF. 8720 59

NOREM

APNINGSTIDER
Man. - firs. ons. - fre
Torsdag
LØrdag

10-17
10-19
10-13

Wren er i anmarsj! Planlegg vedlikeholdet nâ!
Utvendig: MAUNC - BBS - TREOLJER
lnnvendig: MAILING - TAPEFER - TEPPER - CIJLVVBB.EGG
Vi har vârtilbudene kiare!
VELKOMMEN!
Meget gode parkeringsmuligheter

17
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RUST

IATFROPTIK
W

0
PA BILEN

- MwwEEwEwwMNw~

Kjølberg Optiske AS

Vi utfører rust-skadereparaSiofler pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsâ opprettniflg og deleskifting. Lakkerer gjer vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.

Brøtergt. 2 v/vinmonopolet
Lillestrøm, tlf. (06) 8116 22

AS SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76

-

Slitu

I

rMoToRsAG
Vi gir inntil 1500; i innbytte
for din gamle motorsag ved
kjop av ny Jonsered.
6.
-, Std. 13" kjede kun kr. 96

MOBIREK
MO
- B1 - REK A/S
TIf. 06-812525. Teatergt. 6, LiIIestrgm

Ekte wienerpolser

o
50

121,-

pr.

Grillpolser
Ullestiv$m Hest og Hund

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL. Vb)A
Folio Varmeservice

SolheimsgL 7, 2. etg., 2000 Lillestrøm
Tif. 06/8178 80

Vi satser p
kvalitetsvarer
og god seice.

TIf. 92 26 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Hundeseler
Kjorebelter
Kjørestrikker mm.

HAR DU FATT BREV MED

RENTEOKNING

fInner du et rikelig utvalg av I var hundeavdeliflg

PURINA
HUNDETORRFOR
0

Tabellen under viser mànediig lânekostnad.
Utbel. lànebeløp 15 ár nedbet. 20 àr ned bet. 25 ár nedbet.
2.216
2.315
2.519
Kr. 200.000
4.396
4.591
4.997
Kr. 400.000
Kr. 600.000
Kr. 800.000

7.476

9.954

6.868
9.144

Nominell rente
Effektivrente

12.25%
13.25%

12.25%
13.19%

12.25%
13.16%

Belopene I tabel en over inkluderer renter, avdrag 09 om) kostnlnger. Pant Innenfor 75% av Iánetakst. Ring oss 09
avta( et gratis og uforpllktende mote.

P)

11tiii
Folio Cal11 g Toll,
Repr.lorBN Kredit, Realkredft, Sparebank Kredit, Kreditkassen
Adr.: Torgvn. 1,1400 Ski - Telefax 09/87 51 90

s... Representant for

VITAL
Forzkrng

LANGAPENT:
Tirsdag og
torsdag til kL

20

Gullbacon 190
235
p opk,

EntrecOte 0050
KUN

iJUpr.kg

Rokt
suinekam I190
KUN

Ud p'. kg

Potetsalat 500

150

F, 0
i.tk

rekesalat

Apningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kI. 10.00-17.00
Torsdag kI. 10.00-19-00
Lørdag kI. 09.00-14.00

Synthesizere
Pianoer
Trekkspill
Munnspill
etc., etc.

Keyboard
Orgier
Gitarér
Munnharper
BIa0

MASSE REKVISITA!
TORSDAG TIL 19.00

AsENvN. 2, 1400 Ski TIf. 09/87 44 95
-

68-sider tulle av
.
kjo-k11;*n4déer.
I den nye kjekken-katalogen vii du
finne nye kjøkkenidéer, interiertips
og reportasjer.
Kjøp ikke kjokken for du har sett
Husebys nye kjekkenkatalog.

LLP
pr. pk.

11.60

790

Polsepudding
450 g
26.40

1390

Pizza Grandiosa

)

RING 09/8769 80

1/2 pris

21,90

Eller venter du pa et slikt brev?
DA ER DET PA TIDE AT DU RINGER
FOLLO CONSULTING TEAM!

6.575
8.755

59.70

39.20

v/Bjørn Bredholt, Tomter

0

600

F

law

Postnr./Sted

Bestifl 3IiiWbykataIogen i dag!

Conference parer
Store

goo
or. k!

Appelsiner
KUN

790

pr. k

tOKENS
MATSENTEK A/S
YTRE ENEBAKK
TLF. 92 40 14
Tilbudene gjelder fra tors. 14.3.
og sà Iangt beholdn. rekker

Navn
Aciresse

90

32

pk.st

Send meg Husebys
nye kjokkenkatalog.

#S FLISHLISEI'
APN.TIDER: Mand.-fred. 10-17
10-19
Torsd.
10-15
Lard,

44.80

Teiefotr
Du kan ogsA fâ Husebys nye katalog ved A ringe 09/95 21 85
Kupongen sendes Flishusct A/S, Verpet, 1540 Vesthy

18

ilijnctt
SKOMAKERn
I Lillestrom

Egen parkering bak forretningen

RN
JTIENSEN

r

ti
r

41 4441 41101
GIGANTISK

.91me
4500
9tØrst

SKOREPARASJON OG LJERHANDEL
Nittedalsgt. 33, Lillestrom
Tif. 06/8109 39
Skinn - Lr - Knivmakerutstyr

DENNE UKE:

Fersk

KOLJEFILET
Kr

-.

oo
49

FLYTTETILBUD
Black & Decker
PlanslipeP 498.
Varme- 4500ffl
pistol

kg

ATHUS A/s
Jernbanevn. 10, 1400 Ski
TIf. 09/87 28 89

HANDKLE
SALG

BYGGEVAREHUS

olio

APENT: Ma., ti., on., 10. 9-18.
To.- fre. 9-20
SKI SENTRUM - TLF. 09/8730 86

APNI NGSTIDER:
Mand./tirsd./onsd.
7.00-16-30
og fredag
7.00-19.00
Torsdag
9.00-14.00
Lordag

Nrmere ett tonn hândklr skal tit, men vi
selger ikke I kilovis. Hvert hándkle er stykk'
'- priset og oversiktlig og greit plassert. Her
4. kan dere velge og vrake i frottéhAndkIr I
alle str. og skjønne farger i topp kvalitet.
- FROTIEKLUTER
30x30 cm

350

- GJESTEHANDKLE
4Ox7Ocm

980

TELEFON
09/92 62 46
09/92 65 30

HANDHANDKIE
50x1 00 cm

1980 __
___

STOFFER
* VArens nyheter
anko mm et
* 1/2 PRIS pa endel
av vinterstoffene

2980 ldkp
3980

50 cm

4W

Aw

2480

A*

4500

BADELAKEN 100xl50cm

Top FOTO

ilk-1110111rAk-

'uIiIur
'

AS
oLBJØRN ANDRESEN
STORGY. HJ. NITTEDALSGT. 21 - LILLESTRØM
TLF. 81 12 32

Aw

Triaden, Lørenskog

Strømmen Storsenter

SERVICE
* Skifting av
g!ideláser
* Opplegg av
benklr oJ.
Advokat

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

El Husqvarna
Solheimsgt. 18, Lillestrom
TIf. 06/81 30 68

Pâsken er innbruddstyvens <<eldorado>>.
Vi leverer deg et kornplett F.G.godkjent anlegg fra kr 4.8859 - ekskl. moms.
Du far anlegget demonstrert i vAr forretning og pd
vAr utstilling i <<Ytre>> 14.3. - 26.3.-91.
Inn brudd kan ogs skje has deg!
Gode r.d er gratis has ass.

Alti
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

AU I glassarbeid
utf ores.

Stut,nthU2çI

&

&ur&en cA.L

1912 ENEBAKK
EL. INSTALLASJON
06 FORRETNING

(09) 92 63 00

TILBU
PERGO
LAMIWITCULV FURU pr kvm

245fiff

GARDEROBESKAP 100 cm
TRELAST:
48 x 98 mm just. plank
pr.m

STOPP TYVEN!

:L

1480

65x140cm

BONUSKORT - BILDEGARANTI

Lillestrom, Gágata v/polet

HANDHANDKLE
50x70 cm

's beste
utvalg
I stoffer
og tilbehor

PATIMEN -BARKALD FOTO

-11111b.

'. BADEHANDKLE 7Oxl3Ocm

BEDRE. BILDER

_

06/814733
06/81 6838
llest,øm
Vindu & Glass A/S
(P01. VILLA GLASS A/SI
Sorurnsgt. 38, 2000 Lillestrom
Dare - Vinduer - Spell - All i 06SS

RING

50

l9xll3mmjustkledning 7880
1.sort.pr.kvm
(Pr. m 11,60)

12x120mm
1.sort: pr. kvm

K
70*Aw

ODEBY

PA
LISTVERK9

TRYKK-

LISTEFABRIKK AIS

IMPREGNERING

TRELAST - BYGGEVARER

APENT:
Mand.-fré&7-17
lord. 9-13

Svelleveien 37 - Postboks 301
2001 LILLESTRØM - IlL (06) 81 18 87

NIBYGGog
U•hobby -

EIENDOMSFORM.

KjØpe eHer selge

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

eiendom?

Flatebysenteret 1911 Flateby
TIt. 09/92 92 81 Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOL/FRYS VASK/OPP-

Enebakk
Glass

Galled Nygárd

—

Flateby

-

Kontakt:

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

-

tif. 92 80 80

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

-

VASK TØRK KOMFYRER! MICROBOLGE
KAFFETRAKTERE $10 VSUGERE
-

B4904v0r Ad 0.199 & TryO

-

-

Galled

-

RADIO/TV VIDEO EL.MATERIELL
BATUTSTYR
NOKKELFILING

FloRyrnon

55. 1914 VEra Enebalrk
29 0092 5570

-

innramming

—

FjeIIvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
lIt. 9246 13 - Mobil: 030/30 339

-

Gulimedaije i inriramming I VM 1989 og 1990

-

Ogsa kveldstid

RORLEGGER

SKOMAI(ER

Erling Rod A/S

Audi

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte b/I lios oss:

Erik Kjelgaard

KJELL BRENDJOIHJ
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26.165

TIf. 88 16 15

TORNERUD

-

1912 Enebakk

rit. :+1 1570

-

ENERA(K VANN 00 VARFJE

4D

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Ti!. 09 924630 Mobil 030 04997

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

D0GNVAKT

K3.

Graving og hoytrykkspyiing

Godkjent regnskapskontor

SE LSKAPSMAT

FYRINGSOLJE PARAFIN
AUTODIESEL
—

Hovel Heiaas

—

Reg nskapskontor

SR R

Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTO'VERKSTED AS
09-92 5555 mobil. 094-14 469.

I'l
NOROL

registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap Gardsoverd rag else r
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tif. 09/92 64 33
.

—

Ekornveien35, 1914 Ytre Enebakk

Rin. 09 92 43 37

FRISOR

Man-tie. 9.00-17.00
Tors. 10.00-1 9.00
Lor. 9.00-1400

MYRFAIRETZ 144)0

SKI, TEE, 09-871457

RORLEGGERBUTIKK
a, EGEN RORLEGGERAVOELING
Alt innen • Sanilar • Varme • M0erniSerIflg

sys-odry;

l

• Regnskap & Forretningsforsel
• Bedriftsrádgivning

KER.

blikkenslagerarbeid
Ytre Enebakk

-

w

'
I.

-Tak- og

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

I

C. Jensen
77. OIav
Søn AIS

TANNBEHANDL.

BYGG OG ANLEGG

Tores Tak og Fasatle 1/8
DAME- 00
HERREFRISØR
SOL- PARFYMERI

-

egnskc%p5Itor A/S

tlf. 92 63 00
—

BRENSEL

1914 Ytre Enebakk tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

nebakk

utforer alt i el-installasjoner

Askim

Asenvn. 2,1400 Ski
lit. 09-87 53 77

REGNSKAP

Stramsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSER VICE

A/S SKO-REP

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

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
lit.: (09)92 4.824.924774.

TIf. 92 47 79 Mobil 030/31 364
-

Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret, Flateby

92 87 39
92 80 31

lit. W. 8.00-15.00
Tit. utenom kontortid

Kveider, etter avtale.

LORD & LADY
FRISOR
flatebysenteret

',

flf. 09-92 9240

Heidi Paulsen Lene Stromsborg
Apningstider:
Mandag - onsdag
Torsdag

9.00-17.00
9.00-19.00
9.00-17.00
9.00-13.00..

Fredag

Lørdag

RM

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Enebakk TaNnteknikk

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37543

eSetreeiee

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabiiitering
og modernisering
Fast pris

OppIring pa bit

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Teorikurs

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk

Heigesensgt. 12
Grüneriokka

TIf. 92 63 81

Tit. 02/38 51 73

e

Tømrcr- og snekkerservice

—

Iil kjøretimer i Enebakk.

1914 Y000 ENEBAKK - III.: (09( 92 4340

....din Lokae byggmester

lIt. 09/92 6118

094/25 366

—

—

09/92 62 56

094/08 438

TEPPE- ENGROS A/S

Transport Sand,
stein og fylimasse

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

Flateby tlf. 92 80 42
Mobiitlf. 094/95 481

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

.DYREKUNIKK
• Poiiklinikk S Røntgen S Kirurgi

S Lab.serviceS Oppstailing opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. RiisgArd,

Kjeiier

(kiIt fra Feivn. v/flyplasserr)

TIt. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

—

Ingar A. Bergskaug
—

rrii IC

Ivu_ I I-1I

Mur, puss,
peiser og fliser

—

SPESIALFORRETNINGER

—

Jan M. Johansen

1912 Enebakk
Graving transport sprengning
Mur- og betongarbeider

tif. 8737 10

—

.1

Mur & Graveservice A/S

-

TRANSPORT

Per-Erik Ostlie as

VAKTSELSKAP

Kiasse A Kiasse B
Teorlkurs Kjsretimer
Om nødvendig møter vi

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

Lars M. Enger
Gray., sprengnlng, transport

1400 Ski

Utterer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisenng, flislegging og tapetsering.

BYGG- OG TOMMERMESIbR

TIf. 09/92 46 82

Fase II

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Entreprenør
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

-

Tif. 06/81 42 92

BYGG OG ANLEGG

Lunds Mating
og Tapetsering NS

TAN NTEKN IKERMESTER
LASZLO FARAGO

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

D.
Eiektro

IACO

Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bit Eiektro
-

-

—

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09192

Bygg- og tømmermester

Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk

Tlt. 92 90 80— 92 44 88
Mob uhf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabUitering

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

62 94

