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Lederkrise
I Flateby Vel
Flateby Vel strir
med ledermangel
for tiden. Av 12
styrerep resentanter har kun fern
sat seq villige til
at ga i ettak. B de
formann og nestformannsjobben
star ubesatt.
Om noen ønsker a pâta seg et
very her er det
bare a sla pa tràden til Vigneft. Vi
venter
telefonstorm!
SIDE 3

Flateby-gutt
pa juniorlandslaget
Lars Haraldsen
har spilt aktiv fotball I bortimot ti
ãr, og i fjor fikk
han beren av a
delta pa juniorlandsiaget, etter
en strâlende innsats badepa
klubb- og kretslag.
Han spiller na
pa juniorlaget til
Lillestrom,
og
dremmer om a bli
proff.
SIDE 2

Statsekretmr
besøker bygda
Gled dere enebakkinger. Førstkommende tirsdaq
s0
2 vil vi fâ beav statsekretr Jon lvar Nalsund i Utenriksdepart em en t e t.
Arbeiderlaget
i
Ytre arrrangerer
et apent mete
med tema EØS
og Nálsund vii
innlede.
SIDE 7

Innbrudd hos
Vignett
Ogsã Vigneft er
bUff hjemsekt av
tyver.
SIDE 7

Skolefriotimdsordniong ingangsettes
men kun ved Hauglima skole?
Det er ni sä godt som
avgjort at det igangsettes et tilbud om skolefritidsordning for sm-skoleelever fra første til tredje Masse fra høsten av.
Sã langt tyder alt p at
et prøveprosjekt vii bli
igangsatt, men kun ved
Hauglia skole. Skolen vii
were apen i skoleruta
fram til kiokken 1700
hver dag, og er ment
som et omsorgs- og aktivitetstilbud.
Et enstemmig formannskap gikk mandag
inn for ordningen, men
enkeite representanter
ytret ønske om ?i starte
opp et prøveprosjekt
ved alie bygda barneskoler. AvgjØrelsen tas i
kommunestyret I slutten
av april.
SIDE 2

Sma°skoleelever ved Kirkebygda skole. Det spørs om det blir iioe tilbud ornfritidsordning ved denne skolen neste skoledi Alt t,'derpd at kun Hauglias skoleelever vilfd tilbudet.

Hedersmedalje til
krigsveteran
Torleif Kristiansen (bildet) har nylig besekt
gamle trakter igjen Kongsvinger Festning.
9. april 1940 rnøtte Enebakk-mannen opp pa
festningen, og nâ - 51 âr
etter har han pa nytt besokt stedet han for forste gang traff tyskere.
Kristiansen (76) hadde
noen stormfulle krigsopplevelser, og han husker spesielt godt den
harde bombingen i
Lesja-skogen.
125 âr har han vrt
bosatt I Enebakk; de siste âr I Ytre.
Sist uke mottok han
bade takkediplom og

hedersrnedalje for sin
innsats under krigen.
—Det var rart a komme
tilbake til festningen,
sier Kristiansen.
SISTE

Varsel om eNliriNg av
reguleringsplan pa
Nylende, Enebakk
I henhold til plan- og bygningslovens §27-1 varsies
igangsetting .av reguleringsendring for deler av
eiendornrnene gnr. 90, bnr. 5, 269 og 547 1 Enebakk
kommune.
Reguleringsendringen omfatter et omràde pa ca. 15
clekar, beliggende pa Nylende. Omrãclet er tidligere
delvis regulert til nringsformál og delvis til eneboligbebyggelse og er ná pátenkt endret til boligbebyggelse.
N2ermere opplysninger kan gis av:
Block Watne AIS, Postboks 6222, Lisleby, 1601 Fredrikstad, tlf. 09/39 85 11 eller
Enebakk kommune, Teknisk etat, 1912 Enebakk,
tif. 09/92 60 60.
Bemerkninger eller motforsiag bes sendt en av de
ovens táende.

Skolefr'lt'ldsordn'lng I"nnfores
pa Hauglia fra neste skolear

Okt innsats overfor
arbeidsiedige
Kommunen har gAtt til det
skritt A opprette en engasjementstilling som tiitakskonsulent, foreløbig Ut 1992.
Dette med bakgrunn i den
store arbeidsiedigheten som
ogsA gjør seg gjeldende her
hos oss. Blant annet har
ungdomsarbeidsledigheten
vrt Økende.
Arbeidsmarkedsetaten har
fAtt tilfØrt betydelige midler
til tiltak for a motvirke
arbeidsiedigheten, men probiemet til na har vrt A formidle/opprette tilbud.

smâskolebarn, og tidsrammen er ønsket søskenmoderasjon
Neste skolear
o blir det
foreslAtt innen den ordinre
igangsatt, som en prøvema belage seg pA a
skolerute, fra skoleslutt og frem Foreidrene kroner
mAneden om
betale
585
ordning, skolefritids-tiltil klokken 1700. Den nedsatte
bud ved Hauglia skole.
arbeidsgruppa har innhentet de Ønsker A delta i ordningen.
Det er ikke lagt opp til noen
opplysninger blant de aktuelle form
De andre skolekretsene
moderasjoner.
for
aldersgrupper
om
interessen
for
ma nok belage seg p a
Arbeiderpartiets
gruppe
Ønsket
en slik ordning, og det viser seg
vente enda ett ãr, om
A se pA sØskenmoderasjon, men
at det er et stort behov i alle
dette fikk ikke gehør. —Vi holder
inandagens enstemmige
bygdas kretser.
oss
pA en meget lay foreidrebevedtak i formannskapet
taling i forhold til andre komblir stâende. Flere
muner, og egenbetalingen vii
uttrykte Ønske om at alle Selvfinansierende
Samtlige elever fra første til tre- Øke med søskenmoderasjon,
kretser burde fâ tilbudet, dje kiasse ved Hauglia skole vii pApekte rAdmann BjØm
og hvem vet? Kanskje
fA tilbud om a delta i ordningen, Halvorsen.
saken far et annet utfall i og äpningstiden vii bli pa mák- ANNE-GRETE LOSSIUS
simum 25 timer i uka.
kommunestyret.

Skolefritidsordning for barneskoleelever fra første til tredje
kiasse har lenge vrt diskutert i
diverse kommunale fora. En
arbeidsgruppe, bestâende av
politikere fra We helse- og
sosialstyret, kultursturet og skolestyret, har utarbeidet en skisse
til et skolefritidstilbud for alle
kommunens smâskolebarn.

Stort behov
En skolefritidsordning skal vre
et fritids- og aktivitetstilbud for

øyvind Strom (FrP) var en av
de som Ønsket at alle kommunens barn i den aktuelle alder
skulle fä et tilbud fra neste skoleAr av, og ban varsiet mulig
annen handtering i kommunestyret. Han Ønsket ogsA at skolen skulle vre Apen fra klokken
syv om momingen, og ikke bare
etter skoletid. Men ban pApekte
at ordningen skulk vre 100
prosent selvfinansierende. —Det
er gledelig at FrP ogsA har kommet i sig, sa Aps Lucie Paus
Faick, noe som fikk StrØm til a
replisere: "Det synes jeg og".

Her kommer tiltakskonsulenten inn i bildet. Han/hun
skal vre behjelpelig med a
igangsette forskjellige former for tiitak, og hele tiden
vre oppdatert pA tilbud fra
arbeidsmarkedsetaten. Det
er viktig at vedkommende
stAr i nr kontakt med We
arbeidskontoret og kommunens sosialkontor.
MAlet ved dette engasjementet er at vedkommende
skal fonnidle reelle arbeidssØkende over fra sosialhjelp
til arbeid.

Byggmester østlie tapte
den avgjørende runden

Traciisk ulykke
med stjále
t
motorsykkel

Formannskapet har tidligere
vedtatt A benytte entreprenør
SB Bygg AS til A prosjektere en høyomsorgsbolig for
psykisk utvildingshemmede
i Nylende. Bygg- og tømniermester Per Erik østiie
var blant dem som tapte i
konkurransen, og sa seg
uenig i vurderingene som
var lagt til grunn.
Saken ble derfor tatt opp
til fly behandling i mandagens formannskapsmøte,

En 29-Arig enebakking ligger
hardt skadet pA TJ11evA1 sykehus
etter en tragisk motorsykkelulykke ved Nosa i Ytre Enebakk
søndag ettermiddag. Mandag
kveld var ban enda ikke kommet til bevissthet.
Etter opplysninger Vignett
har mouatt var sykkeien stjAlet,
men ikke av vedkommende
som kjØrte denne.

men Østlie trakk atter en
gang det korteste strAet.
RAdmann Bjorn Halvorsen
bemerket at totalprosjektet
til SB Bygg AS totalt var A
anse som den beste løsningen, og kunne ikke se at nye
opplysninger fra østlie burde fore til endringer i tidligere vedtak.
Formannskapet sa seg enige I dette, og totalprosjektet
gikk til SB Bygg for andre
gang.
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Med f lagget a brystet
Pa' Flateby bor 17 fir
gamle Lars Haraldsen.
Han har i godt og vel 10
ãr spilt aktiv fotball og i
fjor fikk ban wren av a
spille med det norske
flagget pa brystet. Etter
strãlende innsats pa
klubb- og kretslag ble
Lars uttatt til a vere
med det norske juniorlandsiaget til Frankrike
og ban fikk by til a spille
to kamper. Flateby-gutten satser alt pa fotball
og den store drømmen er
selvfølgelig a bli proff.

Lars Haraidsenfra Flateby har vcert aktivfotballspiller 110 dr. Nd
er han dfinne i juniorstallenpd Lillestrøm, men har ogsd representert Norge pdjunioriandslaget.

ikke heft sansen for, sier Lars
Haraldsen.

mer offensiv lagoppstilling, forteller Lars.

Best i kretsen
Trener fire ganger i uka
Lars Haraldsen har nâ tatt fatt Lars er en hardhaus som satser
pA sin fjerde sesong i alt pA fotballen. —Vi trener tre
LiliestrØm, og ban kjemper ganger i uken og i tiilegg spiller
hardt for A spille seg til fast vi kamper i helgene. Derfor blir
plass pA et av kretsens aller bes- det lite tid til annet enn fotball,
te juniorlag. —I fjor flick jeg spil- sier Lars Haraldsen. For tiden er
le en del kamper, men det var laget i full gang med oppkjØveldig opp og ned hvor mye jeg ringen til seriestarten i slutten
flick spille. I Ar hAper jeg pA A fA av april. Lars kan fortelle at mufast plass pA laget, men det blir jøet i laget er bra, men det blir
vanskelig for vi er mange om ikke tatt noen hensyn. Her mA
beinet og nivAet blant spilleme hver enkelt av de atten spilleme
er veldig bra. Laget har faktisk i stallen kjempe om de ledige
vunnet interkretsen fern av de plassene pA laget.
seks gangene laget har deltatt,
sier Lars Haraldsen. Selv har Drømmer om a bli proff
Lars Haraldsen (17) har i alle Ar ban vrt med A vinne interkret- Lars Haraidsens første mAi er A
vrt interessert i fotball. Helt sen to ganger.
fA fast plass pA juniorlaget.
fra ban var liten har ban vrt
Senere er mAlet norsk toppfotmed pappa pA fotbailkamper, og To Iandskamper
ball og spesielt LillestrØms Ada ban var sju Ar gammel Forrige sesong flick Lars lag er fristende. Men det store
begynte ban selv A spille for Haraldsen wren av A spille med mAlet er selvfølgelig proffspill i
Enebakk. Der spilte ban i 7 det uorske flagget pA brystet. utlandet. —Det er klart det er det
sesonger inntil ban for drØyt tre Etter at ban hadde spilt glimren- som er mest fristende, men jeg
Ar siden meldte overgang til de pA bAde klubb- og kretslag har i grunn ikke tenkt noe sr1ig
Liliestrøm.
flick ban meldingen om at ban pA det. Foreløpig har jeg nok
var uttatt til A vre med det nor- med A skaffe meg fast plass pa
ske
juniorlandsiaget
61 laget, sier Lars Haraldsen.
Interessert I musikk
Frankrike. Der skulle landsiaget
NAr det gjelder utenlandske
For tiden gAr Lars Haraldsen pA delta i en turnering og Lars fikk
klubber
og forbilder, sA er
Rlingen videregAende skole by til A spille to kamper. —Jeg
der ban gAr i første klasse pA spilte mot Tunis og Danmark. Liverpool den store kiubben og
elektrolinja. For Lars har livet Mot Danmark kiarte vi bare 1-1, tyskeren Lothar Mattháus det
alitid vrt fotball. Han driver mens vi slo Tunis 6-0, forkiarer store forbiidet. —Jeg synes engikke med noen andre idretter og Lars Haraldsen. Lars forteller at elsk fotball er morsomst A se pA,
har ingen stone hobbyer bort- treningen med landsslaget var men ogsA italiensk og fransk
sett fra musikk. —Jeg iiker godt omtrent lik den ban er med pA i fotball er bra, avslutter Lars
A høre pA musikk. Det er ingen Liliestrøm, og spillestilen var Haraldsen.
spesielle grupper elier stilarter stort sea den samme som pA
sorn jeg liker bedre enn andre, klubblaget. —Eneste forskjell var GUNNLEIK SEIERSTAD
men klassisk musikk har jeg at landsiaget spilte med en noe
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Lederknose I Flateby Vel Jubinleumsfest
I Helselaget
Er Flateby Vel en saga
blott? I følge vaiglisten
fra Arsmote kan det se
slik ut. Den inneholdt
kun fern navn, og behovet er 12 stykker. Bade
formann og nestformannstillingen er ubesatt.

De fern innvalgte fungerer nA
som en valgkomitd, og fikk
ved drsmote mandat til A finne
flere kandidater.
Stein Mahie har de siste Arene
sittet som formann, men trakk
seg nA ut av styret. Men helt
uvillig til A were med som støttespiller i en overgangsfase er
han ikke.
Alt i alt trengs det flere enn
sju personer, for flere av komiteen sliter ogsA med underbemanning.
De som har bodd pA Flateby

noen Ar, minnes vel med glede
Flatebydagene, velfestene o,s.v.
og slike arrangementer er viktig for et aktivt nrmilj. PA
grunn av mangel pA krefter til
arrangementene har slike ting
falt bort.
Men Vellet er ikke bare hyggelige arrangement. Det bestAr
av mange andre komitéer.
Lekeplasskomité, teknisk komté, trafikkomitd og Apen Post.
I fjor ble det i teknisk komité
blandt annet gjort avtale om
leie av kjelleren pA Stranden
skole, og det er under oppussing. Elektrisitet og vann er
innlagt, og flere lag har vist
sin interesse for leie av lokalene til lager etc.
Veibelysning pA feltet er det
Vellet som star for. Den siste
delen av Hagenveien er det
nyeste pA den fronten.
Lekeplassene har de ogsA
ansvaret for. Vedlikehold, og

innkjøp av lekeapparater. Nye
plasser er ogsA pA trappene.
Velavisen Apen Post kommer
i alle postkasser ti ganger i Aret,
med smArt og stort fra Flateby.
For A fA en løsning pA bemanningskrisen er Kirkebygda Vel
kontaktet for eventuelt samarbeid. Men saken er forløpig
utsatt, og vil avgjøres nAr nye
styrer er trAdt i kraft.
SA nA er det bare A trA til.
Ekspedisjonen i Vignett har
sagt seg villlig til A ta i mot
strømmen av telefoner fra folk
som kan gjøre en innsats i
Vellet pA Flateby.
En fin mulighet til A bli kjent i
nrmi1jøet.

ODDBJØRG KRISTIANSEN

Populaert yrke
Husbygging er tingen, og
de aller fleste av elevene
som gar første aret pa
tømrerlinja ved
Strømmen videregãende
skole pa Flateby har
ønske om a fortsette ogst
neste skoleâr.

Vignett besøkte gjengen i
Granneveien pA Skjetten. Der
foregAr praksisen, med oppføring av enebolig. 12 ivrige tØmrerelever opptatt med A legge
plater innvendig. I løpet av skoleAret bygger de ferdig en enebolig helt fra bunnsvilla til parkett og kjøkkeninnredning.

De fleste elevene er enebakkinger, og deribiant finner vi
ogsA Torill fra Kirkebygda.
Hun er eneste jente pA grunnkurset, men alt i alt har skolen
to jenter som gar tømrerlinja.
Torill gikk ut av niende i fjor,
og har funnet seg vel til rette
med bAde hammer og sag, og
ser ikke bort fra at det er den
riktige veien hun har valgt.

Mangler oppdrag
Neste skoleAr er det en enebolig
PA Fjelihammer som star for
arbied litt nrmere, men ingen

har meldt seg, forteller lrer
Rune Kirkerud. Med 12 elever
bør det bygges en hel enebolig
for A fA plass til undervisning og
oppgaver til alle. Fortsatt mangler skolen oppdrag, sA folk med
byggeplaner kan bare melde sin
interesse.
De aller fleste av de vi møtte
kommer ogsA til A ta andre skoleAret, for lrlingeplasser er det
som kjent ikke flust av i disse
tider. Men elevene har et krav,
og det er at lrer Rune følger
med.
ODDBJØRG KRISTIANSEN

"Far fine muskier"
Halve skoleuken gAr med til
husbygging, mens de resterende
timene er teori som drt undervises i pA Flateby. Noe misnøye
var ikke A spore hverken hos
elever eller lrer, og bedre og
bedre gAr det etter hvert som
huset tar form, mente elevene.
Tungarbeid har det ogsA vrt.
—Noe av det vrste var takstolen og h-bjelken, men vi har da
fAtt fine muskler, forteller de
spØkefullt.
Og som det skal vre pA skikkelige byggepiasser - nAr huset
var tett spanderte byggherren
kranselag pA arbeiderne.

Nasjonalforeningen
for Folkehelsen,
Enebakk Helselag feiret 70-arsjubiieum pa
Enebakk Herredshus
den 15. mars.

Stiftet i 1921

Det var 94 feststemte medlemmer og gjester til stede.
Tidligere formann Gunnbjørg
Svarthol Ønsket de fremmØtte
velkommen, og som ved tidligere jubiléer ble kongesangen
sunget.
Vi fikk først en avdeling
med nydelig sang og musikk
ved organist Oudenstad,
Stig Adoifsen og Torill
Bruteig Mohammed.
Gunnbjørg Svarthol ga sA
en beretning fra Enebakk
helselags 70 Arige historie.
Helselagets styre og festkomite tryllet nA fram et nydehg koldtbord og de fremmØtte ble ønsket velkommen til
bords av toastmaster Willy
Bergflødt. Bjorn Mybres
band skaffet den rette stemningen med sin taffelmusikk.

Aktiv innsats
Generalsekretr i Nasjonalforeningen for Folkehelsen,
Vidar Wilberg
gratulerte
Enebakk helseiag med jubileet og takket for en aktiv
innsats gjennom 70 At
Fylkesformann Inger Bakke,
og sekreur Marianne Takle
gratuierte ogsA, og takket for
samarbeidet.
Som bevis pA aktiv innsats
ble
Nasjonalforeningens
hederstegn med diplom overrakt Gerd Buer, Gunnbjørg
Haug , Ingebjørg Svendshøy
og Gunnbjørg Svarthol

Vera Bergflødt

Enebakk Helselag ble stiftet
12. mars 1921 og da under
navnet
Enebakk
Sykepleieforening.
Etter
knapt en maned ble første
sykesøster ansatt, og det var
Martha Bjørlo.
Sykepleieforeningen var den
hjelpende hAnd der det trengtes. De skaffet sykesøster og
bamepleiersker til hjemmene, og en tid hadde de ogsA
husmorvjkar. Siste husmorvjkar var Ester SØrhie.
11946 meldte foreningen
seg inn I Nasjonalforeningen
for Folkehelsen, men ikke
fØr i -64 ble det lokale naynet endret til Enebakk
Helselag.
Sykepleieordningen varte
fram til -52, da overtk kommunen.
Fotpleie startet de med i
1961. De første Arene reiste
Aslaug Iversen rundt i kretsene. Hun var fotpleier for
helselaget i 25 Ar.

Eldretreff
11976 startet Helselaget opp
med eldretreff pA Flateby
Bedehus. Et popu1rt tiltak,
sA det er utvidet til tre møter
pr. maned. Et pA Flateby, et i
Kirkebygda og et i Ytre
Enebakk.
Besøkstjeneste ved Syke- og
aldershjemmet, tur for pensjonister, og hobbyutstillinger er andre aktiviteter helselaget star for.
De har i dag 313 medlemmer, og styret i jubileumsAret
bestAr av følgende:
Eva Rustad, Unni Thoresen,
Randi Bjerkeland,Vera Bergflødt, BjØrg Bergskaug,
Ragnhild Kigen, Karin Ness
Ingrid Myhrer, Gerd Buer
og Gunn bjørg Svarthoei.
Revisor
er
Asbjørn
Westlund.

Kvafiffetsdekk
til

Fra venstre Torill fra Kirkebygda, Eskild fra Flateby, lerer Rune
Kirkerud, Hans Robert fra Ytre og Kenneth fra Fetsund.

LAVPRIS.
YTRE ENEBAI{K BENSIN & SERVICE AS

Fortsatt gratis' utleie
Skolestyret har gAtt enstemmig
inn for fortsatt gratis utleie av
skolelokaler i vanlig utleietid.
Dette med bakgrunn i erkjennelsen av det enonne arbeid frivillige lag og foreninger nedlegger blant barn og unge. —Betalt
leie kan medføre reduksjon av
det lokale kulturtilbud, og vii
trolig medfre sterkere økonomisk press pA kulturetaten, blir
det presisert.

Men helt unna slipper ikke de
frivillige
organisasjonene.
Utgifter til renhold mA det betales for. Leietakere kan ogsA bli
pAlagt tilsynsansvar for all utleie
ved vedkommende skole til
bestemte tider nAr samarbeidsutvalget ved skolen finner dette
nødvendig.
Utenorn utleietid betales de
faktiske utgifter, pluss 100 boner per gang til dekning av eks-

tra oppvarming. Dette pA bakgrunn av et meget stramt brensel, lys og renholdsbudsjett.
NAr skolelokaler blir utleid til
inntektsbringende virksomhet,
eller kommersielle formAl, mA
det betales faste leiesatser.
økte betalingssatser vii det
ogsA bli i Mjrhallen, og utenbygds vii her matte ta den stØrste støyten.

MMI/I
MMMIII TIf: 09192 44 08

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBI LER
Tif. 09-9244 14. - 09-9245 65

0=0 0TTERBECK
APENT 8-16. Onsdager 8-20.
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Pa kino

Gratulerer

Ukens filmer

Pappa
Bertil, Skka Buuer
Benedicte Wenli Larsen
fyller 3 fir 17. april
Mormor og Besse + resten av
familien gratulerer sA mye, og
haper du fAr en fin dag.

Gratulerer med I 7-Arsdagen,
tordag 18. april.
Mange kiemmer fra
Sin-Anne

Vi gratulerer deg med dagen i
dag (17.april).
Hilsen oss i SlØssAsveien 67.

Vi motes

Nina Iren
Gratulerer med 9-Arsdagen i
dag.
Hilsen Janner'n, PeTo,
mamma, pappa og Nusse.

Ivar Skippervold gjester Enebakk. Sammen med bamekor fra
Flateby, Betel og Dynamis vil
ban lørdag fremføre musikkspillet Adam og Eva ph Enebakk
: Ungdomsskole.
(Se annonse) SE, HUN SNAKKER OGSA.
Vi oppfrisker bekjentskapet
med sjarmtroflet Mickey som
Loppemarked
Emaus i Kirkebygda arragerer fortsatt snakker med
loppemarked ph bedehuset lØr- Bruce Willis'stemme og bar
meninger om det meste. Mollie
dag 27. april.
Inntekten gAr til utvidelse av og James (John Travolta) bar
giftet seg, sA Mickeys beste
bedehuset.
(se annonse) kompis er nA butt pappa'n
hans. Mickey bar fAtt søsteren
Sanitetsforeningene i bygda Julie, og hun lAner stemme av
gAr sammen om A arrangere lop- Roseanne Barr, som vi husker
fra "Hunndjevelen". Mickey er
pemarked i september.
Inntekten vil som tidligere bli slett ikke sikker ph at ban synes det er noe stas med en liilegitt til et veldedig formAl.
Ledeme i de enkelte foreninge- sØster som sA absolutt skaper
ne kan kontaktes for eventuelle uorden i hans private verden.
Fiimen havnet som nr. 2 ph lisspørsmAl.
Det finnes iagringsplass for ten over de best besøkte fihnene i Norge i 1990.
lopper.
Enebakk hagelag
Arrangerer foredrag med lysbilder om Økologisk hagebruk.
ph Flateby neste torsdag.
Foredragsholder er Johan Ellingsen.
(Se annonse)
Enebakk Bondekvinnelag
Arrangerer avleggerauksjon ph
Kjrsrud neste onsdag.
"GA-gruppe" til Grete-Waitzløpet den 11. mai organiseres ogsA
via bondekvinnelaget.
(Se annonse)

Mari 7 ár
Lille Marimor som er butt sA
stor
Gratulerer med dagen i dag!
Bursdagsklem fra mamma,
Mathilde?
pappa og

4O ãr
Oddmund Gaute Kjøbli
Gratulerer med 40-Arsdagen
som var den 10. april
Hilsen Kai-Arne, Maryann,
HAvard Gaute og Tove
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Hei morfar
Gratulerer med 70-Arsdagen
den 20. april
Hilsen
Tommy og Hans Kristian

"UTEN EN ROD TRAD"
En ny premiere stAr for tur i
disse dager for bygdas teaterliv.
Det er Enebakk Dramatiske
Slskab det gjelder.
Fredag den 19. april 1991 gAr
teppet opp ph Flateby Samfunnshus, og det skal spilles
revy!
Uten en rod trAd bar vi kalt
den. ja, navnet sier seg selv, et
program uten saminenheng og
med spark bAde til høyre og
venstre, med sketsjer, sang og
mye mer.

Konsert

Hei Morten
Gratulerer, i dag er du 17 Ar.
Mange hilsener fra
Kim og Lisa,
mamma og pappa

I bamefilmen denne uken vil
vi igjen mote Thorbjørn Egners kjre og kjente skikkeiser
i FOLK OG RØVERE I KARDEMOMME BY. Vi mener
dette er en barnefllm som alltid
vii vre aktuell og popuker.
Filmen er vist tidligere, og da
med stor sukisess.

Premiere
Klart for fly premiere - og vAr
4. oppsetting!

Geir og Ellen Buuer
Gratulerer med dagene!
Geir 19 Ar 17.4.
Ellen 17 Ar 18.4.
Kiemmer fra "3-kløvern"
Camilla, Tina og Anne-Lene

Tekstene er skrevet av tre av
gruppas medlemmer, ved siden
av de bar vi" funnet".
Manusgruppa, som bar bestAtt
av Jane Hillsetad, Grethe Venner Dehli og Grete Joel Sverre,
bar hatt en vanskelig, spennende og utfordrende jobb.
Vi tror resultatet som vises, vil
Apne latterdøra.
PA vegne av
Enebakk Dramatiske SIskab
Grete Juel Sverre

JOHN TRAVOITA
KIRSTIE ALLEY

MIKEY ER HER IGJEN
06 NA STAR HAN OVERFOR SIN HITTIL

STORSTE UTFORDRING...
EN ULLESOSIER!

Gudstjenesteliste for
Enebakk 21. april

E,HU O
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Pensjonisttreff
Frstkommende tirsdag arrangerer Frisk Luft atter en gang MEMPHIS BELLE er en
pensjonisttreff ph Herredshuset. uforglemmelig historie om 10
(se annonse) unge flygere ph et farefullt 25.
og siste plikttokt over 'iS'skland. Et av de viktigste aspektene ved filmen er A minne oss
Pensjonisttur
PAmelding til tur til Daisland om at mennene som kjempet
den 14. mai er 22.april og ikke for friheten over Europa i vermai som det sto i forrige avis.
dens største luftkonflikt i realiteten bare var guttunger mange av dem i tenArene.
Minimaraton
Sjansen for A overleve 25 tokt
PAmelding til Arets mini-mara- var minimal - odds var at bare
ton skjer i disse dager.
to av tre besetningsmedlemmer
Husk søndag 5. mai!
vile vende hjem. De frivillige
(se annonse) soldatene vi mØter i "Memphis
Bell' oppviste et mot og en offervilje som vi alle bar godt av
Ytre Enebakk Arbeidenlag
A bli minnet om.
Apent mote: "EøS, hva er det
Dette er en sann historie
(se annonse)
Inger

Søndag 21.4.
11:00 Enebakk Kirke.
Samtalegudstjeneste med
Arets konfirmanter v/Helgheim. Kirkekaffe
11:00 Mari Kirke.
Samtaiegudstjeneste med
Arets konflrmanter v/ØvstegArd. Kirkekaffe

Søndag 21.4.
j16:30 Folk og rØvere i
Kardemomme by
U) 18:30 Se, hun snakker
ogsA
V) 20:30 Memphis Bell

If
if
Brann I rosenes leir
YTRiI'

Det er brann i rosenes leir.
Enebakk kommune føler seg
dypt krenket fordi jeg har gre
pet tak i forurensningsloven,
latt lensmannen samle bevis og
til slutt anmeldt kommunen for
forsøpling av et stort omrAde
rundt den kommunale søplepiassen pA Thorud. Ekstra
vondt er det kariskje at pressen
ble trukket inn.
Avisenes store interesse for
saken brer bud om at forholdene er utenfor enhver anstendighet.
Kommunens representanter,
har funnet pA de utroligste unnskyidninger for hvorfor det er
slik. Eller aller heist, at det,
sitat:"slettes ikke er sA ilie
Det skal til og med vre verre
andre steder, har ordfØreren
ogsA uttalt til pressen etter at
han, sitat:" tok en tur innom
fyllinga.
Tidspunktet for innkalling av
presse og politikere er ogsA
gait, fortsatt i henhoid til kommunens mening. Dessuten biAste det frykteiig i distriktet i
pAsken. Nesten storm. Det var

dette, sitat:som har fort til denne Situasjonen.'
Men kjre Enebakk kommune, hvorfor servere folk slikt ?
Ved A bruke folkeiig sprAkdrakt
kan dere bli beskyldt for A fare
med vAr.
Styret etter kiager?
Det er ett Ar siden pressen sist
var pA fyllinga i Enebakk. Da
skapte det ogsA raseri i kommunen, og argumentene var de
samme. Til og med kunne kommunen peke pA at: "Det burde
vre et rimelig krav fra kommunen A forlange en invitasjon
sammen med pressen.'
Kommunen var pAtenkt som
gjest til seansen ogsA i fjor, men
ingen var tiigjengelig, I Ar ble
ordfører og viseordfører oppringt, med samme tidsramme
som alle andre, presse og politikere. Ingen av dem møtte opp,
eller fikk fram en representant.
SA vidt jeg forstAr fordi motet
ikke var lagt til kontortiden og
forberedt pA vanlig kommunal
maner.
SA argumenterer kommunen

videre: 'Det samme skjedde
ogsA sist pAske, men jeg har
ikke hørt en kiage etter det som
kom opp den gangen."
I Tanums store rettskrivningsbok finnes ordet tuliball. Drives
kommunal virksomhet og skikkelighet i Enebakk Ut fra mengden Mager Aret gjennom ? Vet
man ikke hva det vii si A vre
profesjonell i det man gjør?
Dekningsmasse koster penger,
hevder kommunen. Demied
stopper ansvaret for miljøet
omkring. Og søpla blir liggende
Apen i ukevis, i strid med kontrakten til grunneieren. Dette
skjer ikke bare i teleløsningen,
men manglende dekning er en
foreteelse Aret igjennom. Det
ser alle og enhver som er forbi
med jevne meliomrom.
I panikk, i Ar som i fjor, ble
det ryddet opp i det som var
mest synhig. Fortsatt, halvannen
uke etter, ligger det søppei og
flyter i skogteiger og hellinger i
hele omrAdet. For et par dager
siden oppdaget jeg opphopning
av bortbiAste plastposer, margarinbegre,
nøttesjokolade,

Váropprydding
SA fikk vi noen fine dager nA i
april, og alle har noe A gjøre pA
sin tomt. Dette som rakes sammen, løv, kvister o.s.v. mA da
brennes.

At det er en god. del mennesker
som ikke tAler den sure røyken
som iegger seg som et teppe pA
en fin vArdag bekymrer ikke den
som tenner Met.

Men i følge forurensningsloyen er ikke by A brenne hageavfail. Men skitt au, teriker noen,
det gjør ikke noe orn jeg brenner
mitt. Og sA gjr flere det.

At det gAr an A iegge i kompost, som ogsA er nyttig, tenker
ikke alle pA.
Ei tilsynelatende slukt bAl kan
ogsA biusse opp igjen. Det har

man sett flere ganger og i tettbebyggelse er det betenkelig.
Skrap som utrangerte møbier
osv tar vAr kommunale søppelplass i mot, gratis til og med i
en av disse vAruker.
SA det er gode muligheter til
stede til A kvitte seg med avfali
uten A brenne det.

0 bert

Thorud-saken oversendt teknisk
Svar tii Apent brev fra Enebakk
SV v,Tom Nilsen
Enebakk SV vfFom Nilsen har i
lokaipressen et Apent brev til
ordfØreren om Thorud sØppelfyilpiass. Det samme brev av
2.4.91 er mottatt av ordfØreren
den 3. april.
Ordføreren har den 3. april
oversendt saken til teknisk styre
som rette vedkommende, for
behandling i teknisk styres
mote den 18. april.
Ordføreren i Enebakk
10.april 1991
KAre Kjølle

Per Henriksen viser her frain de ekstrerne forholdene som ra°det pa
fyllplassen i pa' sken.

potetguilposer og papir 700 800 meter sØr for fyllinga. Mer
enn nok til A kunne kaile omrAdet ei fylling i seg selv. Ved A
vandre rundt pA Thorud og
naboeiendommene, kan de 20
mAlene jeg skrev i anmeldeisen
trygt utvides til 120 mAl forsøpling.
Lar humla suse
Kommunens mangiende oppfølging og sans for orden gjenspeiler seg i gjerdet rundt fyllinga og brakker som en gang i
tiden er satt opp. Alt er pA halv
tolv, noe som betyr at ting
henger og slenger og er pA skjeye. InngangsomrAdet dl fyllinga
er en uestetisk oppleveise. Et
metaliskiit er brettet pA midten
og siengt over øvre rør pA porten. Ironisk nok stAr det: "Det
er forbudt A legge søppel utenfor gjerdet nAr porten er
stengt.'
Jeg vii benytte anledningen til
A stille føigende spørsmAi til
Enebakk kommunes forvaltningsansvarlige:

- Hva var inntektsiden og utgiftene for den kommunale fy11piassen i 1990, og hva er budsjettene i 1991 ?
-Vii kommunen foreta en skikkelig befaring og vurdenng av
situasjonen i omrAdet?
-Vii kommunen snarlig rydde
opp i hele omrAdet, ogsA fjeme
de store mnegder søppel som i
lang tid har sanilet seg 700 800 meter sør for fyllinga?
-Vii kommunen rette opp gjerder og sette inngangspartiet og
brakker i bedre skikk?
-Vii kommunen for ettertiden
foreta daglig dekning, i henhold
til kontrakten?
-Vii kommunen for ettertiden
foreta ukentlig opprydding i
omrAdet, i henhoid til kontrakten?
Jeg imøteser et snarlig svar med
stor interesse.

Per Henriksen

Thorud soppelfyflplass
Svar pA direkte spørsmAi fra Per
Henriksen.
Dc spørsmAl Per Henriksen stiller om Thorud søppeifyliplass,
kan ordføreren gi disse svar pA i
den rekkeføige spØrsmAiene er
stilt:
- Enebakk kommunes regnskap
for 1991 viser
inntekt 1 774 650,51
utgift 1 359 947,43
og budsjettet for 1991 har
inntekt kr 2 049 580,utgift kr 1 775 425,for Thorud søppelfyllpiass.

teieløsning eller nAr det kommer store mengder nedbør, er
det problemer med bruk av leire.
- Det foretas kontinuerlig opprydding, og dette vil kommunen fQrtsette med.
Ordføreren i Enebakk
10. april 1990
KAre KjØlle

- Teknisk sjef, ansvariig for
fyliplassen og saksbehandler
har vert pA befaring og har satt
i gang pianlagte og tidiigere
ikke planlagte tiitak.
- Det foretas jevnlig fjeming av
flyveavfall i omrAdet. For pArke
ble det engasjert ekstra hjeip
bl.a. til dette arbeid fra etter
pArke. Grunneier ble forespurt
onsdag 27. mars (dagen for
skjrtorsdag) om plassen var
OK. Dette ble bekreftet ovenfor
daglig driftsansvarlig pA fy11plassen.
- Søppeifyilplassen vii bli nedlagt i følge vedtak i kommunstyret den 17.des. 1991. Hvilke
tiltak som vii vre aktuelie
m.h.t. gjerde etc. i 1991, vii bii
vurdert av teknisk etat/teknisk
styre.
- Kommunen foretar stort sett
daglig tildekking, men er
avhengig av vanforho1dene for
A fA til et fulit ut tiifredsstillende resii1tt til enhver tid Ved

OrdfØrer Kdre KjØlle svarer pd
spØrsrndl fra Per Henriksen

VOW
to

ar du sett
eller hørt noe
spennende?
8
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Har du noen tanker
erne vii dele
Wandre?
Beffli VARE
TWSKASSEE!

TIPS OSS!
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Fotball. er morn
-

----
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Bakest fra venstre Jan André Delbeck, Fredfrik Rasmussen,
Foranfra venstre Katrine Tryti, Tom PetterSen
Christian HØe.
og Ida Rasmussen.

Nasjoflalt Steyne
I skedsmohallen
Resultater fra stevne den
17.mars.

.asse
, født 1982. BakerSt fra venstre Kim Meiheim, Magne Haugerud
Enebakk
ElverhøY Players
Johansenvar
Olagutter
Solberg og Stian Lund. Foran fra venstre Thomas Johnsefl, Anders Høilafld og
var ogsd med pd laget.
- an gen. Stian AkselSefl
Joakim M
Kampene gikk over to ganger
Mjrhallefl.
10 minutter og det ble spilt i tre
Full fart og spenning I
Som tidligere hr var det ogsâ
kiasser fordelt pa fØdselsârefle
under Elf's minifotball
nâ celebre navn pa enkelte lag.
81, 82 og 83. Seks spillere pa
Herfant man blant annet bade
urneriflg I Mjrhal1en
hvert lag, og det ble spilt med
Inter, Milan, Verona og Napoli.
lørdag og søndag.
softball.
Det var i alt pameldt 18 lag, og
Bade gutter og jenter pa stort
p0thallseSoflgen star for døra,
do representeite kiubbene Driv,
men miniputtefle tjuvstartet i
sett alle lag, og alle med skikLif og Yril.
1 jnicuptUmermg i
kelig tl og innsatSvilje, og
helga med
ivrige heiagjeflger p. sidelinja.
g
Mye bra underholdnin, pa en
gang for de som befant seg der.
Klart det ble We tap og seier,
men her utroptes det ingen yinnere. Alie deltagerfle flkk sin
velfortjeflte diplorn og medaije.

Hvor er ballen? Det var fart i kampen mellom Enebakk Real og
Driv Napoli. Sd fort gikk det at bade fotograf og spillere ikke greide a holde styr pa ballen til tider.

jer 11r

rn
or I Katrine Tryti
L=de
3,75
or 1 Katrine Tryti
Jr 12 fir
-Qm
or 5 Ida Rasmussen 9,6
Lengde
nr 4 Ida Rasmussen 3,93

Nytt lag for 5eksâriflger
Are's miniputter er sju, âtte og
niaringer, men fotballgrUPPa i
Eif har fâtt henvefldelse om de
ogsâ kan ta inn eksariflger. De
lagene som er i gang har ilcke
kapasitet til a ta i mot here, sâ
iøsningen er a starte et nytt lag.
Til det trenger de noen til a ta
seg av det - trener og oppmaflfl.
Er du interesSert kan en henvendelse til Svein Amundsen i
fotbaligruPPa lose alle problemer.

ntd1iL
60m
nr 2 Tom Pettersefl
or 7 Tom Pettersen
er16k

9,2
3,74

Q'n

or 3 Jan-André Delbeck 7,8
nr 4 Fredrik Rasmussen 7,8
or 1 Christian Hoe
Kule
or I Christian Hoe

1,60
11,75

Km I hopp u/tIIIOP I As
Resultater fra Driv's deltagere i KM i hopp uten tilløp
i As den 16. mars.
Jenter 13 fir
or 2 Katrine Furulund 0,97
Lenizde
Nr 3 Katrine FurulUfld 2,02

Jenter 14 âr
Boyde
nr 3 Laila Eriksen 0,97
nr 3 Laila Eriksen 1,90
Gutter 11 âr
• gde
or 1 Eivjnd Eriksen 1,99

30000 til sommerakti viteter
Enebakk kulturStYre har
vedtatt a bevilge 30 000
kroner til sommeraktiv
teter for barn og unge I
1991. Kulturetaten ser
det som en prioritert
oppgave a tjlrettelegge
for rimelige aktivitetStil'
bud med kulturrelatert
imihold I sommerferien.
Pengefle skal blant annet
brukes til sommerleire'

pa Hudøy og seiltur med
jaktefl Matbilde.

dette prosjektet slik at prisen for
deltagerne kunne holdes nede. I
âr kan hver deltager søke kulturetaten om et tilskudd pa 350
kroner.

Kulturetaten i Folio samarbeidet
sommeren 90 om sommerleirer
for barn pa Hudøy ved Seiltur med Mathilde
TØnsberg. Det ble tilbudt tre
I flere khar kulturetaten stØttet
forskjellige leire i løpet av 3
ungdomSk1ubbe1es seilturer.
uker, og 20 barn fra Enebakk
rfaringefle med disse seilturene er meget gode. Ungdom fra
deltok pa disse leirefle. Leirefle
var en stor suksesS, og Økonohele bygda far bere hverandre a
kjenne i et positiVt og nrt felmisk samarbeidet helse- og
sosialetaten og kulturetaten om

og darligere Økonomi blant folk
flest er noe av grunnefl. Derfor
ser kulturetaten det som en prioritert oppgave a vre med pa a
ilrettelegge for rimelige aktivitetstilbud med kulturrelatert innhold i sommerfeflen. Av den
grunn har Enebakk kulturstYre
bevilget 30 000 kroner til somFerietilbud til barn og unge
meraktiviteter for barn og unge i
for barn 1991.
Aktivitets/ferietilbud
og unge i sommerfeflen er en
oppgave som blir stadig mer
aktueli. Lange skoleferier med GUNNLEIK SEIERSTAD
begge foreldrefle utearbeiden(

lesskap, hvor tradiSjOflelt sjømannskaP og kunnskaP om
kystNorge inngar som viktige
ingredienser. Turene er utvilsomt av stor betydoing som
forebyggende ungdomSarbt
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Statsekretr
besOker
Enebakk
Tirsdag inviteres det til nok
et Apent mote vedrørende
EØS ( europeisk, Økonomisk samarbeid). Denne
gang er del Arbeiderlaget i
Ytre Enebakk som inviterer
til et informasjonsmøte pa
Mjr ungdomsskole med
tema: "EøS, hva er det?'
Leder av Arbeiderlaget,
og Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Kjell Øvergárd, vii apne motel.
Sä føiger en inniedning av
ikke mindre enn Jon Ivar
statsekretr i
Nâlsund,
Utenriksdepartementet.
Han bar ledet to viktige
statsekretrutva1g som gâr
pa Norges forhold til
Europa og konsesjonslovgivingen.
"Nei til EF" vii ogsâ vre
representert med leder av
Eilert
lokalforeningen,
B uer.
Del vii bii rikelig anledning for pubiikum til a
fremme spørsmâi.

BIL — BIL — Bit

SELSKAPS

TILJEUD

.Fest
• BryIIUP Jubileer
• Representao'1

Saig av dekk
+ omlegging og avbalansering

• 4y glinsende sort CadillaC, 6 p.
• .rverdig Packard LimO (38-mod.)
pen Buick 7-s. toUring (31-mod.)
•
SMABUSS
9.15.20.seter rn/U sMOr
•

FINE BILER
- FOR FINE FOLK
Teleton 09/87 14 00

Classic Car
Veteran and
R. Andresen

NORDISK DEKK IMPORT A •S
Gran, Ytre Enebakk. Tit. 92 54 90

Bjorn
IncluStrivfl. ii, Ski

VAR DU BILEN?
Vi har kjopere!
Vi mottar din bil
for saig ev. kjzp

AUKSJON
HVER TORSDAG
k1. 18.30

.

; Ostfold

Bruktbiler fra
PS Bit:
Ar Merke/Modell

Statsekretcer Jon Ivar
Ndisund i
Utenriksdepartementet vii
inniede om EØS pa det
dpne motet som arrangeres
fØrstkommende tirsdag pd
Mja?r ungdomsskoie.

Grovt innbrudd
hos Vignett
Natt til søndag var det
Vignetts tur til a bli hjemsØkt av innbruddstyver.
Tyvene har tatt seg inn
gjennom et vindu, og en
del teknisk utstyr, pluss
fotoutstyr er stjâlet. Ogsâ
en helt fly høytrykkspyler
av merket Foma Power
Wash er butt stjâlet fra
huset.
Mye tyder pa at tyvene
har butt forstyrret og har
mâttet komme seg raskt
avg?irde.
Pa grunn av manglende
utstyr har det vrt swert
vanskelig a fâ skrevet
denne utgaven av avisen,
og enkelte feil kan ha
oppstätt.

BILAUKSJON

Lørdag blir det full fart pa
Kirkebygden Ungdomsklubb. DeCade spiller til
dans, sâ still opp folkens!

FIAT
41.000
87 Fiat Panda
62.800
85 Fiat Regata 85 W
99.000
90 Fiat Uno Sx
98.000
90 Fiat Uno SX
55.800
86 Fiat Uno 70 SL
73.500
89 Fiat Uno 70 SL/5d.
89.000
90 Fiat Uno 70
99.000
90 Fiat Tipo 1400
90.000
89 Fiat Tipo 1400
90 Fiat Tipo 1600 Media ... 110.000
110.000
89 Fiat Tipo DGT
89.800
86 Fiat Croma i.e
189.000
90 Fiat Croma i.e

PA BRUKTE BILER
DELEAVD. OG VERKSTED ...
Apent kI 9.00-20.00. Lørdag 9.00-14.00

Bil as
- !ftd et hode forari

SALGSSUKSESSEN FORTSETTER
Over 5.000 dekk pa 3 uker
SJEKK DEKKENE — SJEKK PRISENE — SJEKK OSS
Vi leverer TECHNIC regummierte DEKK med skriftlig GARANTI.

Adr.: Industrivn. 5
N-2020 Skedsmokorset

Ring tlf. 02/65 93 92
Finans/innbytte
Alle priser inki. reg.
Apent 9-18
Fre 9-17
Lørdag 10-14

Fax: (06)87 98 59

TIE: (06)87 45 22
874523

TOTALGARANTI
OBOD CD
TECHNIC regummierte dekk
Sc
I dekkets pris inngâr følgende garantiordning:
• Skulle dekket under bruk b/i utsatt for eksplosjon/separaSjOn/Urundhet mv.
(dvs. fabrikasionsfeil), erstattes dekket med et nytt Technic dekk av samme type.
• Samme ordning gjelder ogsa hvis dekket skulle b/i utsatt for oppskjring, støt mot f.eks.
fortauskant eller andre skader selv om dette skyldes uaktsomhet Ira brukerens side.
I
• Garantien gjeider i hele dekkets levetid (innen IovIig monsterdybde).
h
De eneste tilfeller som vii bii vurdert spesielt er hvis flere dekk skulle b/i gjenstand for ueil
samtidig eller hvis gjentatte uhell kan tyde pa over/egg fra brukerens side.
00 Erstatning vii b/i utregnet etter maling av resterende mønsterdybde. Eks.: Er resterende
mønsterdybde 30% av opprinnelig, gis erstatning pa 30% av dekkets verdi.
>
TECHNIC, verd a satse pa!
Importør:
0
DO- 00
OO°OO/OOO 0 agO c A1
00 OOOD QO

rnrnøau urjii auwi

L————

i

Nygàrdskrysset1 1400 Ski - Tf. 09/94 59 59

ANDRE MERKER
36.000
81 Ford Granada 2.0 L
67.800
87 Peugeot 205 XR
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
75.000
86 BMW 518i
89 Chevrolet Astro vare .138.000
Alle biler leveres med sommerog vinterhjul.
Bilene er verkstedkontrollerte.

• Nye/brukte biler
• Service/deler
• Telefon 65 93 92
Strømsveien 179, 0665 Oslo 6
(Ta av dl Atnabru, 400 in.
over Teisenkrysset.)

hos Mazda Ski
.-Engen

Pris
inki. reg.

Pcrsonellservjce Bil as

Klubbkonsert

Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!
TLF. 09/88 08 96

I
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Kj'ent i Enebakk.9
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Løsningen ma vre Vignett I hende
senest
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Vinner av kryssordet I nr. 14 ble Greta Einersen fra
Flateby. Vignett gratulerer og fern Flax-lodd er pit
vei.
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Stedet som skjulte seg bak "Kjent I Enebakk" I uke
14 var pa Flateby. Nermere bestemt krysset
Kjensliveien Konvallveien, og huskestativet i forgrunmen tilhØrer Hauglia skole.
De heldige vinnerne er:
Torgeir Overland, Flateby
Asta Svingen, Flateby
Dagavdelingen ved sykehjemmet
Her kommer viir nye nøtt. Vet du hvor dette er sit
ring oss pit telefon 92 6004 innen onsdag. De med riktige svar blir med oss I trekningen av nye pengelodd.
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Navri:
Adresse:

Premie for først uttrukne riktige Iøsning:
5 Flax-Iodd.
Vinneren off entliggjøres I neste utgave av Vignett.
L
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Jlinctt
RELIGIOSE MUTER

KUNNCJORII'JCER

KUNNGJDRINC[R
FRISK LUFT

Jf

;/

OTErI E111 ROD TRAD
Flateby
Samfu n nsh us
Premiere 19. april
kI. 19.30
Forestillinger spilles
ogsá: 20., 24., 26 og 27.
april. AlIe dager kI. 19.30.,
Bifletter fàes ved
inngangen. Forsaig av
bill.: øyeren Bensin &
Service, Flateby. Vardeberg Kolonial, Kirkebygden. Ytre Enebakk
Bensin & Service A-S,
Vâglia.
.Billettpris kr. 75 -J

-:

Konsept

P!NSEMEN!GHETEN
VIRE. ENEBAKK

Flateby barnekor, Dynamis barnekor og Betel
barnekor arrangerer konsert sammen med gjesteartisten Ivar Skippervoid lørdag 20. april kI.
17.00 1 Enebakk ungdomsskole.

LJOETEL

Onsd. 17/4 Id. 20.00:
Bonn.
Torsd. 18/4 Id. 19.00:
Sesterring hos Ranth
Bakke,
Sønd. 21/4 ki. 10.00:
Søndagsskole.
Ki. 19.00: Tor ødegárd,
Misj onsoffer.
Velkommen til Betel.

Entré: Barn kr 10, voksne
kr 30, familiebillett kr 50
(4 pers. eller flere).

arrangerer pensjonlsttreff tirsd. 23. april ki.
19.00 pa Herredshuset.
Gratis adgang.
Vel møttt

BEGRAVELSESBYRAER

Ski
13c0rvclscsb'r
CHR SThNSRUO EFTF.

Nordbyvn. 27, Ski

111. (09) 87 30 60
Hele døgnet

Enebakk. 1-Icigelag

Vi kommer
i konferanse

STIFTET 13. MAI 1975

KIRKEBYGDEN UNGDOMSKLUBB
DECADE spiller lørdag 20. april fra U. 18.30 til 23.30.
Inngang medlemmer kr 15,-.
Inngang ikke-rnedlemmer kr 20,-.

Johan Ellingsen holder foredrag in/lysbilder om okologisk hagebruk onsd.
24/4-91 ki. 19.30 1 lillesalen I Flateby SamfuirnshUS.
Vi tar Imot pãmelding til studiering om samme
tema.
Alle hjertelig velkommen.
Styret

Ordner alt

Follodistriktets byrâ
gjennom 60 ãr

t,

Ytre Enebakk Arbeiderlag arrangerer

Enebakk Pensjonistforefliflg
har dagstur til Dalsiand i Sverige

tirsdag 14. mal.
Buss fra Gjeddevannsveiefl kI. 07.30.
Pamelding pa tit. 92 89 07 innen 22. april.
Pris: Kr 230,- pr. pers.

0

veums
Begravelseebyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrom

Apent mote

pa Mjr ungdomsskole
tirsdag 23. april ki. 19.
Tema: <<E0S, hva er det?>>
Tnnleclninger ved statssekretr Jon Ivar Nàlsund og
Eilert Buer.
Debatt - servering.
Vel møtt!

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:

02974465-06841774
SVEUMS BLOMSTERFORRE1NING

00 BEGRAVELSESBYRA

1991 mod.
1991 mod.
1991 mod.
1 91 mod.
NOES
IU NYHETHU
Kom og se vonene alle snakket om pa CARAVANMESSEN, SJOLYST 1990. Var nye Rally 552 Rally
serie.
512 TD1
200
150
14
135
.
— 200
TD
135
Rally 552 AK 1 mlkoyer pa en fly mate.
mlstor rundsitter.
Rally 552 T 1
Rally 552 T2
AKI
Rally 552 Ti
Cantara 988 T02
Praktisk og smakfull Rallyrn552
Rally 552 1 2
la 2/190'
Flott reisevogn
Rally 512 1 1
Chateau Cantara 988 Flott design
IL
NYE ROGGIVOGflER UNDER 80.000.WE VOGNEK UNDER 50.000.Godt utvalg i BRUKTE CAMPINGHOME CAR EUREKA 55 TK
VOGNER i fra 10.-90.000,KUN G81000.Boggi, køyeløsning
KR 39.000.'
MONZA 360-2
HOME CAR EUREKA 55 TI
FAI
KLJN 65.000.Boggi, stor rundsitter
KR
45.000.'
—
fl—
MONZA 400 CT
HOME CAR RALLY 6 TI 552
KIJN 76.000I
KR 49.500.Brukte campingvogfler tas I kommisjon
MONZA 470 D
Boggi. De luxe utgave
:
kI1MI
Ni
CHATEAU LA CAR 430 T
MONZA QUARTZ 540
Méget praktisk vogn
m/primus sentr.varme + 220 V kolbe.
KUN 49.000 U
Forpris: 68.000.Koyelosning
AVe priser or eks. reg. 09 ârsavgift
0G3.500.NA
KR
For kr: 89.500.Myrakrysset, Spydeberg

CHATEAU CARAVAN

MONZA CARAVAN
INNBYTTE — FINANS
SALG AV CARAVANREKUISITA — KJ

TLF: 83 83 30

INNBYTTE — FINANS

.1

ii,guctt

10

ARBEID UTFBBES

KUNNGJernNGER
Lopper

MINI MARATON 1991

Emaus bedelius I Kirkebygdefl skal utvides, og til inntekt for
utvidelseil skal det arrangeres loppemarked i bedehuSet lerdag
27. april. Lopper etterlyses. Er det noe du gjerfle vii bli kvitt,
elier 92 64 31 og avtal
kommer vi og henter. Ring 92 63 76, 92 70 37
tid for henting.
ArrangemefltSkomlteen

YTRE ENEBAKK HUSMORLAG

Fargeanalyse
tirsd. 23. april 1 Mjr ungd.skole. Foredrag ved fargekonSUleflt Karl Ombolt.
Sporsmãl, saig av varer. Enkel bevertning kr 30,- for medi. Kr 40,- for ikke medi.
Arr.: Ytre Enebakk Ilusmorlag

Enebakk BonIekViNfleIag
holder avleggeraukSiOfl 24.4.91 pa Kjrsrud. Ta
med avieggere pa rot. Kort orientering Ira Spare-

Arets idrettsbegivenhet i Enebakk?
FrijdrettSgrupPa arr. for tredje gang Drivs minimaraton.
Sondag 5. mai W. 13.00 fra Mjier stadion.
Løyper 3,6 km og 10 km.
Klasse for jenter og gutter, darner og herrer.
Egen trirnklasse uten tidtagfliflg.
Premie til aile som fuflfører.
5tar tkofltiflgeflt: Barn kr 40,-, voksne kr 60,-, famille
150,- ved parnelding I 0rretflingSSeflteret I Ytre lørdag 20/4 og lord. 27/4 ki. 11.00-14.00 el. postgiro
0808 5929500 ved Awl Honsi, Borgvfl.15, 1914 Y. Enebakk.
Oppgi navn, distanse og fødseisär pr. pers.
PameldingsfriSt 27. april.
øvrlge o pplysfliflger Per FinnerUd, 92 50 17 el. Awl
Ilonsi, 92 45 86.
Med hilsen
riidrettSgrUpPa i Driv

BYGC 06
TAKTEKMKK A/S
TH. (09)9291 01 - 92 89 24
Mob. (080)85374 - (096)84847

ALT I BLIKK- OG
TAKARBE1D
FORHANDSPRISER
GARANTI
Gjor noe med taket ditt nä!

BRØNNBORING
GennombOriflg for vann og
aviep. Montering og
rehabilitering av
vannforsyfliflgSafllegg.
LANGBRATEN
BRONNBORING • PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12
02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

banken NOR.
til Grete Waitz-løPet I
OIlS' Vi lager ga-gruppe>>
Oslo, 11. mai. Bli med pa morsom trim!
Pamelding innen 20. april pa tif. 92 60 15 og 92 62 04.

SAMRAD VET 14
RING
09/877711

AIIetyper la"flI
retinansiering

Iff

asion

0

SAMRA D
Samrâd A.S - ldrettsvn. 20- Pb. 35, 1401 Ski

I samarbeid med BN-Kreditt - Realkreditt - SamvirkeqruPPefl

SELGES
r
Vi gir i nIl! 1500; i innbytte
for din gamle motorsag ved
kjop av fly Jonsered.
Std. 13" kjede kun kr. 96.
MOBI - REK A/S
T If. 06-812525. Tealergt. 6. LiIIestrOm

L

flRRFfl UTFHRES

Fugleruil Elektroiflstalla$JOfl
Siggerudvfl. 1002, 1400 Ski
Telefon (09) 86 57 38
Utforer alt av elektriske installasjener.

Fyilmasse tllkjgrt

I

Tif. 92 6135 om kvelden

I
Opplessiflg -og hortkjørrng
av masse. TH. 92 6135 om kvelden

STILLING SOKES

<K1erne
vi har.
under
kappen,
1 er var sak!'>

I

I

FLAGGSTENGER
FLAGG
Frakttritt
A/S Brodrene Midthaug
Lerdalsgt. 12- Stremmen -lit. 06/81 51

1

Vigneitma rked
Pikesykkel til salgs!
Pent brukt Juvel pikesykkel m13 gir, farge
rosa. Kun brukt 2 ãr.
Henv. tlf. 09/92 49 88

Dverghefls
Gui Kochin, en hane, to
honer.
TH. 92 43 24

Cull søker johb
pa gard, heist med dyr.
Henv. tif. 92 60 79

TIL LEIE
Biltralle til We
Henv. 09/92 7193

UTLEIE
Kjellerleillghet
ledig
Ira 1. juni, I Kirkebygden.
TH. 09/92 64 89
etter kI. 17.00

I

.

IYtIuman

I
ieolfl.CL•fl.

skonnord ffatch
WESTGAARDEN BUTIKKSENTER
MDTISKI-TLF.09.87333O

SENTRUMGARDEN
MIDT I AS - TLF. 09164 1245

- HUSj.
.. Brukt&Gamfl1t
'
ajOpOGSALG
KL 1118 Lø. 11 -15 Mandag stengi.
Soruntsgt. 29. M06-819445
LILLESTROM

LOIW%LRUEI 1I
-den mJeglese!

FYRINGSOUE • PARAFIN
•

AUTODIESEL
A0

Folio VarmeserViCe
v/Bjorn Bredholt, Tomter
TIf. 92 26 10

W41

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

e

EIENDOMSFORM.

ELEKTROENTREPRENØR

Ad Halge A P1/Il
en 55. 1919 SIlo En/b/Ak
III 09/925570

Fj

RAMMEVERKSTED

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

Galled Nygard

Flatebysenteret - 1911 Flateby
lIt. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82

Flateby - tlf. 92 80 80

SALG OG REP. AV KJOLJFRYS - VASK/OPPTRYTI EIENDOMSMEC3UNG A/S

11

1jflI?t

VASK - T0RK - KOMFYRER/ MICROBOLGE KAFFETRAKTERE - STOVSUGERE RADIO1V - VIDEO - ELMATERIELL

BATUTSTYR

NOKKELFILING

Enebakk
Glass
1 Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

Galled - innramming
Gulimedalje I innramming i VM 1989 og 1990

TH. 9246.13- Mobil: 030/30 339
OgsA kveldstld

RØRLEGGER
Audi

Erling Rød A/S

Skoene reparerer
du hos

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

KJELL BRENDJORIJ

IBM AskImo

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjap din nye el/er brukte bit hos oss:

UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 8694. MobiltIt. 094/26 165

TIt. 88 16 15

utfører alt i el-installasjorier

TORNERUD - Askim

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

EIL.AG

ENEBAKI( VANS 00 VARME

CEnebakk
egnskctpskontor A/S
TIf. 09/92 63 03
KR
Postboks 24
1912 Enebakk

,'';ln/,

RI
NOROL

FRISØR

Hovel Heiaas
SRR.registrert
regnskapsforer

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk
Rine 09-9243 37

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

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

G OG ANLE

Topes Tak og Fasade A/s
SOL—PARFYMERI

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

Konkurransedyktige priser hele âret!

DAME-OG
HERREFRISØR

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

REGNSKAP

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
TRINTOVERKSTED AS

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

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAXK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997
DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

SELSKAPSMAT

BRENSEL

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

A/S SKO-REP

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

Strømsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSER VICE

Erik Kjelgaard

Tak- og
blikkenslagerarbeid
Ytre Enebakk
TIf. 92 47 79 - Mobil 030/31 364

4ft

sYs.adn/f

KER

TANNBEHANDL.
TANNLEGE
Stein Darre-Hanssen

• Regnskap & Forretninysfarsel
• Bedrittsrdgivning
SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk

Olav C. Jensen
a Son A/S
MYRFARET2, 1400SK1.Tt.F.09871457
RBRLEGGERBUTIKK
EGEN RBRLEGGERAVDELING
All innen • Sanitar ' Varme • MoarnlSerlflg

Flatebysenteret, Flateby

40

lit.: (09) 92 48 24-924774.

92 87 39
Ttf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Onsd. stengt.
der, etter avtale.
Wel
Medi. MNTF

TRAFIKKSKOLE
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Enebakk Tannteknikk

lIt. 09/92 6543
Mobil 094/37 548
./eSeeee

\'r .

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering'
og modernisering

Fast pris

4

Opplring pa b/I

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

BYGG OG ANLEGG
Tømrar- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Helgesensgt. 12
Grunerlokka
TIf. 02138 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger
'

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray., sprengning, transport

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider
TIf. 09/92 61 18 — 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Utfører all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner.
modemisering, flislegging og tapetsering.

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

Per-Erik Østlie a.s
1514 YTRE ENCI3AKK - Tit.: (09) 92 43 40

•.. .din lokale byggmester
RA1=a1r c.I
n U1 Re
IvI_J.
-1.

Rune Bergskaug
Alt I mur- og fliselegging
TLF. 92 83 52
Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

Bygg- og temmermester

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

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

lIt. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP

Ski Trafikkskote
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Masse A - Kiasse B
Teorikurs — Kjøretimer
Om nodvendig moter vi
Ill kjoretimer i Enebakk.

TRANSPORT
BYGG- 00 TOMMERMESIER

TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

lngar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481
• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi
• Lab.service 9 Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, KjeIIer

(skJt Ira Fetvn. v/I(yplassen)

Apningstider: 8.30-15,17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
((DROP-11W 8.30-14. Stengt heig.

HUNDEPENSJONAT
Skal du reise bort?

ViØ,i,vker Jiii Jill/Id i'elko,ri,iicii (ii
et ijnphoki used i Jiundepe,i.vjonat.

IMy staii,lard, i Ion,llige 00 Irivelige
i.iiigtnelser. (Sir. gloIl/jeilt 1955.

PER OG PinS HUNDEPENSJONAT
Berger gOrd, 1 527 Hobol -Tit. 0919215 10
Vi 6eii9ttcr anIeI6zil:qeIi till ønskç V,tre to6euIC
egfirberite ye ruler eli rikiggoiIsorurner

SPESIALFORRETNINGER
TEPPE- ENGROS A/S

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

AG &COi

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

KVIKK
z ,/lTh 1C 1
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

Tlf. 09/92 83 74

,tt

e;ji jui

Redaksjon, ekspedisjon
og annonser:
Telefon red.: 09-92 65 50
Telefon ann.: 09-92 65 40
Telefax:
09-92 60 04

Privattelefoner:
Redaktor Anne-Grete Lossius 9262 76
Journalist Gunnleik Seierstad 92 61 74
Annonsekontakt Ella Wenli
92 63 39
Annonsekontakt Tor, Bergersen 92 81 88

.
Takk for Innsatsen
Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605020 1426
Postgiro 08054 193298

9. april 1940 mØtte
Torleif Kristiansen opp
pa Kongsvinger festning.
Nøyaktig 51 fir etter var
Kristiansen igjen pi festningen. Men denne gangen fikk Torleif
Kristiansen utdelt takkediplom og medaije for
sin innsats under krigen.
—Forrige gang jeg var pa
Kongsvinger festning var
det tyskere der, sa det
var rart i komme tubake, sier Torleif
Kristiansen.

Leder i kirkekomteén, Jofrid Kongnes med reguleringsplanen
for Melgdrdsskogen - omrddet hvor arbeidskirken skal bygges. —Nd md der s/capes interesse blant befolkningen for d fd
en kirke til Flateby, mener Kongnes.

Behov for kirke
ogsa pao Flateby

Torleif Kristiansen (76) var en
av mange som kjempet for
Norge under krigen. Kristiansen
har mange minner fra krigens
dager og han syntes det var tnvelig A treffe igjen gamle kollegaer.

0

Tyskere pa festningen
—9. april møtte jeg opp pA
Kongsvinger festning. Dengang
var det allerede tyskere der, men
de hadde til da ikke kiart A ta
festningen. EtterpA ble jeg og
flere andre sendt videre oppover
Østerdalen. Vi ble sendt til flere
forskjellige steder og jeg kan
spesielt huske den harde bornbingen og de harde slagene ved
Lesja-skogen. Vinteren 1940 var
det veldig mye snØ, og jeg kan
huské at vi var 4-5 stykker som
IA i ei lita hytte med torvtalc, sier
Torleif Kristiansen.

Unnslapp døden
—En dag ble jeg og sju andre
sendt oppover med toget. Ved
en stasjon ble jeg spurt om jeg
kunne sitte pA med en mann
som skulle over Glomma. Jeg
bestemte meg for A bli med
mannen, og det skulle senere
vise seg A redde livet mitt.
Toget ble nemlig bombet hit
lenger opp og alle de sju som
jeg reiste sammen med omkom.
Merkelig A tenke pA, sier
Torleif Kristiansen.

Medaije og diplom
I forrige uke var Torleif
Kristiansen
tilbake
pA

Torleif Kristiansen, bosatt i Ytre Enebakk med sin diplom og medalje som han harfdttfor sin innsats under krigen.
Kongsvinger festning. Denne
gangen var det imidlertid i langt
fredeligere omgivelser enn i
1940. Sammen med ca 40 andre
fikk Kristiansen utdelt takkediplom og medaije for sin innsats
for fedrelandet under krigen.
—De fleste kom fra Eidsskog og
omrAdene rundt SolØr, forteller
Kristiansen som selv bodde i

Eidsskog da krigen brØt Ut.
For drøyt 25 Ar siden flyttet
Torleif Kristiansen til Enebakk.
Han hadde tidligere en gArd i
Kirkebygda, men er nA bosatt i
Ytre.
GUNNLEIK SEIERSTAD

I bortimot 13 fir har
det vrtjobbet for a
Ia bygget en kirke pa
Flateby. I host ble
reguleringsplanen for
omradet der kirketomta ligger ferdig
behandlet men fortsatt
er det ikke satt av
midler til formiilet.
Etter som det nã bor
3000 mennesker pa
Flatey har spørsmalet
om egen kirke blitt
mer og mer aktuelt.

200 000 til kirken pA
Flateby, og kirkekomiteens
edcJofiidogsnes-pe.,.
og tror at det vii bli lettere A
jobbe med prosjektet nA nAr
den endelige tomten en
avsatt. —Vi er selvfølgelig
klan over at kommunens Økonomiske situasjon ikke er
den beste, men vi hAper likevel at kommunens politikene
vil se nødvendigheten av A fA
en kirke pA Flateby, sier
Jofrid Kongsnes. Det er forehøpig ikke avsatt midler til
inniØsing av kinketomta verken pA Arets budsjett ehler pA
langtidsbudsjettet.

Det var i 1978 at Enebakk
menighetsrAd oppnevnte en
egen kirkekomite som skulle
arbeide for A fA bygget en
arbeidskirke pA Flateby.

Fleksibel kirke

Tomt pa 6 dekar

Ikke redusert tommehyppighet
Aslaug Bakken søkte i mars
1990 om fritak for tømming av
septik. Bakken søkte om redusert tØmmehyppighet fra hvert
Ar til hvert tredje Ar. Fra teknisk
etat heter det at de ikke kan fra-

vike forskriftene for tømming i
kommunen. Av den grunn ble
ikke Aslaug Bakkens søknad
om redusert tømmehypighet
innvilget.

Pollensesong - legeresepter
Legesenteret blir for tiden
nedringt av folk som ønsker A
fomye resepter. Vi ber om forstAelse for at det ikke lar seg
gjøre og ekspedere alie disse
henvendelsene umiddelbart.
Vr derfor ute i god tid (1
uke).

Annonsepriser fra 1.1.91:
1. side pr. mm.
kr. 6,00
Alm. plass pr. mm. kr. 3,25
lnnlev. frist:
Rubrikkann.:
mandag kI. 12.00
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
kr. 315,- pr. âr- kr. 165,- pr halvàr

Generelt mA det ellers nevnes
at vi setter som en betingelse
for A fomye resepter at pasienten gAr til nogenlunde regelmessig kontroll ettersom vi da
ogsA stAr ansvanlig for behandlingen.
Desverre er det for tiden lang

ventetid ved vanlig timebestilling, 2 - 4 uker, Vi har merket at
flere benytter senteret nA som
vi har to kvinnelige leger.
Yngvar Braathen Leder av
legesenteret i Enebakk

11983 gjorde Enebakk kommunestyne et prinsippvedtak
om at en arbeidskirke skulle
lokaliseres i omrAdet ved
MelgArdsskogen pA Flateby,
og det ble bestemt at det
skulle utarbeides en reguleringsplan for omrAdet som
fonøvrig er 1 privat eie. Den
planlagte kirketornta en pA
Ca. 6 dekar og har en fin
behiggenhet ikke langt fra
NygAnd rammeverksted. Det
har vrt mange tomter som
har butt vurdert, men det er
tomten ved MelgArdsskogen
som er funnet best egnet til
kirke.

Ikke avsatt midler
NAn det gjelden finansieringen av kirkeprosjektet pA
Flateby, sA hAper man at
kommunen vii bidra med
Økonomisk stØtte. Fnem til i
dag er det samlet inn nundt

OmnAdet der kinketomta iigger en ikke planlagt utbygd
for i 1995, slik at det trolig
vii ta en stund fØr kirken biir
pAbegynt. Jofrid Kongsnes
opplyser at kirken ogsA vil
bli brukt til andre formAl enn
bare gudstjenester. —Vi tenker oss at kirken for eksempel kan brukes som barnehage, eldresenter, bibhioteksfihial elier fritidshjem, sier
Jofrid Kongsnes. Fra kommunens side er det bestemt
at det skal reises kirke pA
Flateby, men det er ikke
bestemt nAr kommunen kommer til A bidna med midler
eller hvor mye de skal bidra
med.
—NA mA vi i fønste rekke
skape interesse blant befolkningen pA Flateby for A fA en
kirke hit. Da vii kanskje
politikerne ogsA fA opp øynene for at det er behov for en
kirke pA Flateby, avslutter
Jofrid Kongsnes.
GUNNLEIK SEIERSTAD

