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LØssalg kr 7.8 ãrgang 1991
24. april - 1. mai

I. mai med
rock og
Blandakor
Første mai i Enebakk vii bli feiret
bade med rockebandet DeCade
og Enebakk Biandakor.
Hovedtalen vii
bli hoidt av Enebakk APs ordfarerkandidat, Kjeil
øvergard.
SIDE 5

Flateby Kino
viser kvaH•
tetsfi Im
Torsdacj er det
igjen "lid for den
gode filmen!". Pa
tur med Miss Daisy, er tittelen denne gang, og filmen handier am
en
eksentrisk
gammei dame og
hennes sjáfør.

Na skal det virkelig satses for a fâ unna
barnevernkoene raskest mulig. Departementet har laget et treârsprogram for Utvikling av barnevernet, og der heter det
blant annet at alle barnevernsaker skal
gjennomgâs innen juli-màned i âr.
Køen av saker der barn og unge venter
pa videre undersokelse skal halveres
lopet av innevrende âr, og avvikles i
1992.
I Enebakk Jigger det nâ 32 saker og
venter pa videre behandling. Gjennorn
oremerkede statlige midler kan kommunen na opprette to og en halv engasjementstilling pa dette teltet.
SIDE 2
Harald StrØm under drets "elgjakt". Det er nok ikke sd enkelt
ndrflaska tar overhdnd, og man ikke serforskjell pa ein gamp
og en elg.

SIDE 6

Ny revysuksess
for Smiskabet'.

Leikfest pa
Ignarbakke
25-árs jubiieet til
Leikarringen Ignars barnegruppe
bie behoriig feiret
søndag.
SIDE 5

Orientering
gir rike
opplevelser
I.L. Driv har startet kurs i orientering.
Kursieder
Anne Kaasa applyser at det fortsatt er noen ledige plasser.

"Grningene" viste alter en gang at de kan
dette med revy. Enebakk Dramatiske SIskab tro til med sin fjerde debut tredag, og
"Uten en rod trâd" passet ypperlig til naynet. Ikke en trâd var a spore!
Her gikk det pa spark bade til hoyre og
venstre, og en del av kommunens politikere
fikk selvsagt gjennomgâ, men i milde ordelag. En skjonn blanding av hummer og kanarii der alt fra fengende rytmer, nydelige viser og sketser var blandet sammen i skjonn
forening.
Ga ikke glipp av revyen!
SISTE

Kanadisk Sotand?
I Mjrvann, like ved barneskolen i Ytre, har to store ender
slatt seg ned, sannsynligvis en hunn og en hann. "Hannen" har en nydelig rod farge pa deler av hodet. Ellers er
fargen svart og hvit, med antydning til blâskjr.
Zoologisk Museum kan opplyse at det mest sannsynhig
er Kanadiske Sotender som har romt fra fangenskap. Det
er torbudt a holde disse vadefuglene fanget.
Har noen av leserne kjennskap til fuglearten, eller mener
det er en annen type and, er det fint om dere kontakter oss

Soiheim Elektriske
-

SIDE 3

LE R.
'I

I
N

Om

Alit A D(1ROfiRURENøfl
1912 Enebakk
TIf. 92 6420 -

030/30193

2

0
Kjempesatsing pa barnevernet
Na ser det endelig Ut til
at barn skal prioriteres.
Departementet bar laget
et tre-ãrsprogram for
utvikling av barnevernet,
og mãlet er a skape et
offensivt barnevern som
yter hjelp til rett tid og
til barns beste. —Et av
mãlene er at alle metdte
barnevernsaker skal
gjennomgãs innen 1.7.91.
Pt grunn av enorme kØer der
barn og unge venter pa videre
undersøkelse har barne- og
familiedepartementet laget et tre
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Ars-program for utvikling av
barnevernet.

Køene skal bort
Mâlet i planen er at alle meldte
barnevernsaker skal gjennomgâs
innen juli-mAned i dr. Likeledes
skal køen av saker hvor barn og
unge venter pa videre underskelse halveres innen utgangen
av 1991, og avvikles innen
.utgangen av 1992.
Akuttberedskapen skal styrkes
blant annet ved utbygging av
barnevernvakt. Tiltaksapparatet
i kommuner og fylkeskommuner skal utbygges ved blant
annet utbygging av tiltak som
stØttekontaktordninger,
weekendhjem,
treningsboliger,

mødregrupper og annet.

32 I kØ
Stortinget har stilt 500 millioner kroner til rAdighet for gjennomføring av det ekspansive
programmet, og midlene blir
fordelt etter skjønn. I Enebakk
ligger det nA 32 barnevemsaker
og venter pA behandling, og
kommunen har allerede søkt
om et tilskudd pA rundt to millioner for A avhjelpe dette.

Far overført 2 1/2 stilling
Enebakk kommune har pekt pA
at det er behov for fire engasjementstillinger for A kunne fA
avviklet køene hurtigst mulig,

og for a fA satt igang tiltak.
Fulit sA mange stillinger har de
ikke fatt tildelt. Midler til to og
en halv engasjementstilling blir
overfØrt fra Fylkesmannen, og
selv om sosialetaten kunne ha
ønsket seg noe mer mA de si seg
rimelig fornøyd.

Hovedvekt pa barnevern
Helse- og sosialsjef Inger
Haagaas sier at kommunen i
lengre tid har prioritert barnevernet, men at dette allikevel
ikke har vrt nok. —Det er et
faktum at vanskeligstilte personer ofte flytter Ira sin hjemstedskommune og til andre
kommuner i den tro at de da

slipper unna barnevernet, noe
man selvsagt ikke gjør av den
grunn. Vi fAr raskt melding om
slike saker. Dette har vrt
merkbart her hos oss, og har
fort til et stadig økende arbeidspress, sier Haagaas.
Hun synes det er gledelig at
kommunen nA fAr overført
midler Øremerket dette formAlet. —Vi skal nA intensivere
arbeidet med disse sakene, og
oppfølging og tiltak vil bli
igangsatt, avslutter helse- og
sosialsjefen.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Pa "søppeltur" I Fjellveien
—Vi skal kaste søppel I
søppelkassa, kan
Aleksander fra Ytre
Enebakk barnehage fortelle til alle dem som ikke
vet det. Han og mange
av de andre barna I barnehagen bar tyvstartet
Pa "Miljøuka". Sist uke
tok de seg en tur I nabolaget for a plukke søppel,
og det var ikke lite som
ble sanket inn. To og en
halv sekk I løpet av en
knapp time!
Ytre Enebakk barnehage holder
til i Fjellveien i VAglia. De har
vrt sA heldige A ha besøk av en
barnepleieelev, Benedicte Kinn
Hansen, de siste ukene, og hun
har tatt initiativ til et tredagers
søppelopplegg'.

Skitt bade pa land og i vann
Benedicte forteller at den fØrste
dag av opplegget har de pratet
mye sammen om sØppel og forurensing. —Ungene har vrt veldig ivrige og opptatt av forurensing, og spesielt dette med kasting av flasker og glass som gjør
at dyr kan skade seg, forteller
Benedicte.
De har ogsA lest om 'Blekkulf
- bøker som handler om vannforurensing. —Dette var de eneste bøkene om forurensing som
var a oppdrive pA biblioteket,
sier hun.

"Hunder kan skjere seg"
Andre dag var ungene ute for A
plukke søppel i Fjellveien. Bade
barn og voksne var sjokkert
over all søpla de fant, for ikke A
snakke om glasskAr og flasker!
En hel sekk full av glasskar fant
de pA den 150 meter lange
strekningen de gikk, pluss to
sekker med rusk og rask! Om

dette er representativt for resten
av kommunen er det jammen pA
tide at vi far en skikkelig 'mujØuke".
—Tenk pA at hunder kan skjre
seg!, utbrøt Flelmine pA fire ar.
—Det kan katter ogsA, kunne en
liten pjokk opplyse.
Ungene ønsket A fortelle bade
voksne og barn at søppel skal
hives i søppelkassa, og hermed
er oppfordringen sendt videre.

Gjenvinning
"Hjemmeleksa" til dagen derpa
besto av a ta med ting hjemmefra som kunne brukes til gjenvinning. Siste dag av opplegget
var avsatt til a diskutere gjenvinning, og ungene skulle tegne
hva de husket fra "søppelturen.
Et flott opplegg som sikkert
ogsa andre kan benytte seg av.
ANNE-GRETE LOSSIUS

—Det var rart d se pd at deler av ldvetaketforsvant gjennom
luften og landet pd jordet, sier Arne Borgen. Her sammen
med datteren Anette.

Taket forsvant
Under de harde vindkastene i
forrige uke forsvant store
deter av taket pA lAven ill
Borgen gArd pA Flateby.
GArden ligger Apent til nede
ved øyeren, men dette er
første gang naturkreftene har
gjort skade pA noen av bygningene. —Vi la merke til at
taket begynte a løsne om
ettermiddagen. Jeg ringte
derfor forsikringsselskapet
for A underrette dem om situasjonen, og da jeg hadde lagt

pA røret sA vi store deter av
lAvetaket kom flyvende gjennom luften og landet snaut
hundre meter fra sin
opprinnelige plass. Det brAkte voldsomt og det var ganske rart A se pA at platene fra
lAvetaket fløy av gArde, forteller Arne Borgen. Han tror
at skadene kan beløpe seg lii
bortimot 70 000 kroner, men
han hAper at forsikringen vil
dekke det meste.

Tvangsmulkt venter
unnasluntrere!

Ungene i Ytre Enebakk barnehage, med barnepeleie-elev Benedicte Kinn Hansen bak, viser her fram all
sØpla defant i løpet av sin "søppeltur" pd knapt en time. Tofulle sekker med søppel, og en sekk full av
glasskdr ogflasker!

Folke- og boligtellingen
purrér nA for andre gang, og
50 000 personer fAr nA en
absolutt siste frist.
Sist uke sendte Statistisk
sentralbyrA Ut andre gangs
purring til de personene som
fremdeles ikke har sendt tilbake utfylt skjçrna for
Folke- og boligtellingen
1990. Alle som fAr tilsendt
folketellingsskjema plikter A
svare, ifølge norsk by.
I mange kommuner er
svarprosenten fortsatt for lay
til at folketellingsstatistikk
kan lages, og dette gjelder

srlig Oslo og kommuner i
Akershus og Trøndelag.
I kommuner med mer enn
6 000 innbyggere er det bare
en mindre del av de bosatte
som er oppgavepliktige. De
som nA ikke fAr purring med
skjema i posten, trenger derfor ikke A engste seg for A fA
tvangsmulkt.
De som forøvrig har mottatt en slik purring bør nA
skjerpe seg. Siste frist for
innsending av skjemaet er
satt til 4. mai, og en tvangsmulgt pA 500 kroner venter
de som da ikke har svart.
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Gjenoppta
etterforskningen!
Den tragiske motorsykkelulykken pA Nosa i Ytre Enebakk sist
heig der en ung mann pA 29 fir
mAtte bøte med livet, fAr nA
videre følger.
—Det er med største bekiagelse
A lese den lokale pressedekning
over min klients tragiske ulykke, uttaler advokat Knut
Vigeland, som legger til at han
ikke sikter til Vignett. Han
synes det er skrekkelig at vedkommende unge mann er butt
uthengt i pressen som motorsykkeltyv, og han mener kilden
til dette mA ligge pA
Lensmannskontoret.
IfØIge den unge mannens slekt
og venner var ikke sykkelen
stjAiet, men var tilbudt til saig.
FØr endelig kjøp skulle den testes.
—Det er ille nok for vedkommendes familie og venner A bli
konfrontert med følgende av
denne tragiske ulykken, om ikke
vedkommende i tillegg skal bli
stemplet som tyv, sier advokat
Vigeland, og han varsier kamp

for A fA den omkomrnende unge
mannen frikjent for de stygge
beskyidningene.
—Vi har vanskeiig for A finne
andre forkiaringer pA den ondsinnede omtalen som har stAtt i
pressen enn at kilden er A finne
pA Deres kontor, heter det i et
skriv
sendt
Enebakk
Lensmannskontor.
Advokaten forlanger saken
videre etterforsket, da blant
annet 'tyveriforkiaringen' kan
were et ledd i et forsikringsoppgjØr for kjøretøyets eier.
Lensmannsbetjent Leif Olav
Holten sier at det er han som har
opplyst pressen om tyveriet.
—Eieren av motorsykkelen har
meldt den stjAlet, sier Holten.
Han kan ikke se noen grunn til A
ta saken opp til videre etterforskning. —Saken er butt
behandlet pA vanlig mAte, og
den er sA godt som ferdig. Det
gjenstAr bare noen rapporter,
sier iensmannsbetjent Holten.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Orientering - gir rike
naturopplevelser

Kulturiandskapet bevaresl.
Landbruksdeparternentet har nylig bevilget fern
millioner kroner til bevaring av jordbrukets kulturlandskap I 1991. Av
disse millionene er det
bevilget 280 000 som skal
fordeles I Akershus fyike. —Jeg oppfordrer bonder I Enebakk til a søke
om tilskudd, sier
Herredsagronorn Anders
Lein ved Landbrukskontoret.
Tilskuddene skal bidra til vedlikehold og utvikling av jordbrukets kulturlandskap som et mujøgode for allmennheten, nAr
dette ikke kan omfattes av ordinr jordbruksvirksomhet i det
aktuelle omrAdet. Tilskuddene
skal utbetales for tiltak som tjener til A fremme tilgjengeuighet
og opplevelseskvalitet, bevare
og bruke kultuniiinner og til A
bevare og utvikle biologisk
mangfold.
Hva er kulturlandskap?
Med jordbrukets kulturlandskap
menes sammenhengende omrAder med preg eller spor av jordbruksdrift. Dette omfatter fulldyrket og overfiatedyrket mark
saint gjødsiet beite, annen innmark eller andre omrAder knyttet til jordbruket som f.eks.
gArdsplass,
hustomt
0.1.
Kuiturlandskapet omfatter ogsA
ugjødslet mark som er preget av
vedvarende beiting, siAn eller
annen hosting og randsoner i tilknyning til ovennevnte omrAder.
Bedre tilgjengeiighet
NAr det gjeider tiltak som skal
vre med pA A fremme tilgjengeiigheten, sA gjeider det muligheten for ferdsel til fots og oppleveise av jordbrukets kulturlandskap i friluftslivs- og rekreasjonssammenheng. Det er et
mAl A skape et sammenhengende sti- og turveinett knyttet til
jordbrukets gArds- og driftsveinett og til viktige linjedrag i
iandskapet.

Her er kursieder Anne Kaasa ifull sving med d undervise i bruk av
kart. —Der dere ser de tette strekene er detfryktelig bratt, forteller
hun ill lierelystne barn og voksne.
Torsdag startet I.L. Driv atter en
gang kurs I orientering - en fin
aktivitet som gir mye, We
gjennom samvr med andre,
og av rike naturopplevelser.
Orienteringsgruppa i Driv
nsker A dele sine rike erfaringer og naturopplevelser med
andre, og derfor har de startet
opp nybegynnerkurs i orientering. —Det er en fin aktivitet der
man fAr mange nye venner, og
rike naturopplevelser, sier orienteringsfolket.
Men kanskje det aller viktigste er at dette er en fin mAte A
komme seg ut i skog og mark
pg. Her er det fritt fram om man
ønsker A lope eller gA.
Orientering er bAde en familieaktivitet og enkeltmannssport,
alt etter som hva den enkelte
Ønsker.

Og hva er vel mer beroligende
og avslappende etter en stri
arbeidsdag enn A ta seg en tur i
skogen en lys vAr- eller sommerkveld?
NA har du i tiiiegg sjansen til A
1re deg A bruke kart og kompass, og fA enda større utbytte
av A ferdes i skog og mark.
—Ønsker flere A vre med oss er
det bare A mote fram ved
Vestbybrua i Ytre i morgen
(torsdag) kiokken 18:00, sier
kursieder Anne Kaasa.
I forbindelse med karuselløpet
i midten av mai starter ogsA turorientering.
Turorienteringsposer vii bli Iagt ut til saig pA
Fina-stasjonen i Ytre, og i
Sparebanken NOR.

ANNE-GRETE LOSSIUS

30% egenandel
Tiltak til bevaring av kuliturminner skal bidra til vem, skjøtsel og pianiagt bruk av kuiturminner i jordbrukets kulturlandskap. Kulturminner bør gjØres
syniige og tilgjengeuige og om
nødvendig istandsettes.
Finansieringen av tiitakene
skjer normalt med 70% statstilskudd og en egenandel pA
30%. For sr1ig kostnadskrevende tiltak forutsettes høyere

Salivedi ga°rd i Dalefjerdingen. (Illustrasjonsfoto)
deifinasiering utenom jordbruksavtalen.
Ny ordning
—Dette er en ny ordning innen
iandbruket. Siden det er en pott
pA 280 000 kroner som er øremerket Akershus fyike og som
blir fordelt etter de søknadene
som foreligger, oppfordrer jeg
gArdbrukere i Enebakk til A søke
om tilskudd. Søknader og nrmere opplysninger kan man fA
her ved iandbrukskontoret, sier
Herredsagronom Anders Lein.
Alle kan søke
Lein sier at det er Apent for aile
A søke, og at søknadsfristen er
satt til 15. rnai. —Landbruksdepartementet regner med at
denne typen tilskudd vii økes
betrakteiig i Arene fremover.
—Det ser ut som at man gAr mer
og mer boil fra vanlig driftssttte og over til sAkaite produksjonsnøytrale tilskudd, sier
Anders Lein.

Grilipolser
600g
VAR PRIS

01090
ILU

Ekte wiener
nat.tarm

pr. kg

Stektekapbonadep
1/2 kg
99O
VAR
U

PRIS

Griliskiver

1050

av bog

VAR PRA —p'. kg

Potetsalat
12 kg
icoo
VAR PRIS 15
Rundhiff IngLo
VAR PRIS

Praksis pfi gârd
Nytt er det ogsA at man nA kan
fA landbrukspraksis innenfor
We jordbruk og skogbruk. Det
eneste som kreves for A fA slik
praksis er at praktikanten er fyit
16 dr. Denne ordningen er
hovedsakiig beregnet pA jenter,
men den er ogsA Apen for gutter.
Det er landbrukskontoret som
formidler kontakt meilom interesserte praktikanter og praksisverter. Praktikantene fAr en
skriftlig avtale som gjeider i
minimum tre mAneder og maksimum ett Ar. Praktikantene vii
ogsA fA iØnn under praksisperioden. —Dette er en ordning som
burde vre aktueii for mange i
Enebakk. Søknader og nrmere
oppiysningerkan lAs ved landbrukskontoret, sief Lein.
GUNNLEIK SEIERSTAD

90

VAR PRIS

pr. kg

skinke og
rnarinert
roasthilt 1 91
VAR PRIS I

pr. hg

Kinakàl
VAR PRIS

pr. stk.

Gule epler wo
VAR PRIS 0 pr. kg
Norske
agurker quo
VAR PRIS

Pizza

W pr. kg

911

GRANDIOSA
VAR PRIS

pr. stk.

3x1 itr

Coca-Cola 111390
VAR PRIS Irm IJ - pant

Veksttorv
MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LANE BILE R
lii. 09-9244 14. -. 09-924565

re.420TTERBECK
APENT 8-16. Onsdager 8-20.

150 Itr
VAR PRIS

5000

tOKENS
MATSENTER A/S
'{TRE ENEBAKK
TLF. 92 40 14
Thbudene gjelder fra tars. 25.4.
og sâ Iangt beholdn. rekker
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Gratulerer

Vi motes
Enebakk historielag
Arrangerer rusletur i Ekebergdalen. Tidligere tiders industrivirksomhet i Øvre del av Børteri elva er yel kjent, men denne
gang presenterer de "Sagdalen',
den nedre del av elva. Her er det
en kort strekning med relativt
høyt fall som tidlig ble utnyttet.
Eldste kjente mØlle er fra 1393.
Senere kom flere sager, møller,
kverner, teglverk og til sist elverk.
(Se annonse)

"Renere Enebakk"
'Mi,ljøuka' er vi allerede kommethalvveis i, og under mottoet "Et renere Enebakk iyddes
det langs veier og stier. Skoler,
lag og foreninger har tatt oppfordringen. Her kan alle delta,
og pa Thorud er det avgiftsfri
levering av søppel hverdager
til klokken 20:00 og lØrdag til
klokken 14:00.

Pappa Lasse
Victoria 5 fir
Maridag fylte Victoria
Matheussen 5 âr.
Mamma, pappa
og Aleksander gratulerer

Gratuleres med dagen som var
16. april.
Fra Katrine og Grethe

l4âr
Kjre Ragnhild var,
mange ønsker i dag du far
fordi du fyller 14 dr.
Gratulerer med dagen!
Hilsen fra Toni, mamma
og pappa

Hello Mary Loob
Gratulerer med 19-ârsdagen
Frekki, Suss og mamma

Endelig, den 15. det hendte,
tenk vi fikk ei jente.
Emilie blir hennes navn,
nâ ligger hun i mors favn.
Eli M R og Sjur Wergeland,
Spydeberg

SIA 14.4.
Margrethe og Bjørnar har fatt
en lillesØster, Caroline
Hildegunn og Steinar
Korsmo

Marianne

SIA 18.4.

Vi gratulerer deg med 8-ârsdagen, og hâper du far en fin dag
med masse pakker.
Hilsen Bestemor og Ola

Vi har fAtt en flott jente!
Kristin Heistad og Per Anne
Øiestad

ROALDDAHL's

'

OGD€NSTOU

FASANJAKTEN

-.7t.

Ha1virsmøte

MUL IRON
CYRIL CIJS.itK
1U10PJ1M

Enebakk Idrettsforening minner [,',. 1-11 IRON
om halvArsmøte pa Streifinn
Ukens ifimer
neste torsdag.
(Se annonse) DANNY OG DEN STORE
FASANJAKTEN er en morsom og spennende barnefilm
Loppemarked
for voksne og barn. Filmen er
Emaus, Kirkebygda har først- basert pA Roald Dahls bok av
kommende lørdag loppemarked samme navn, og hovedrolleinpa bedehuset.
nehaverne er bl.a. Jeremy Irons
(Se annonse) (tildelt Oscar for Arets beste
mannlige skuespiller) og hans
sØnn Samuel.
Minimaraton
Arets begivenhet i Enebakk Handlingen: Danny og faren
mermer seg. Neste søndag gâr hans bor i en gammel sigøystartskuddet pa Mjrbanen, og nervogn like ved bensinstasjoer du ikke pAmeldt har du ennA nen og verkstedet som faren
muligheten. Lørdag er det stand driver. Den usympatiske godspa forretningssenteret i Ytre, eieren gjør det han kan for A fA
men er du bortreist da, kan post- kjØpt opp omrAdet, men Danny
og faren lar seg ikke skremme.
giro vre tingen.
Løypene er pa 3,6 og 10 kilo- Det begynner A skje dramatiske
meter, og start og mâl er pa saker og ting som Danny er
med pA A sette i gang...
Mjrbanen.
Andre opplysninger kan fAes
hos Finnerud eller Hønsi.

Søknadsfristen for opptak av
barn hØsten -91 til Ytre Enebakk
Husmorlags korttidsbarnehage
er ikke langt unna.
(se annonse)

Omvisning
i Enebakk kirke
Kirken vil vtere Apen hver sondag fra kl. 12:00 til 15:00 i
mAnedene juni, juli og august.
En guide, som gjeme svarer pa
spørsmal vil were til stede.

Vi gifter oss
Unni Killerud og Frode Alvestad gifter seg lØrdag 27. april
Vies i Mari kirke kl. 15:00
Adresse for dagen: Old
Fellows seiskapsiokale, Ski.
Mette Andersen og Vidar
Nilsen gifter seg i Mari kirke
27. april kl. 13:30.
Dagen feires pa Vangen Skistue.

Gudstjenesteliste for
Enebakk 26.4. - 1.5.

Visekonsert
Søndag inviterer kulturstyret og
kulturetaten til visekonsert med
Alf Hambe i Gamle Herredstyresal.
. Hambe ma betegnes som en av
de mest markante skikkelser i
nordens viseverden. Han debuterte i begynnelsen av 60-tallet,
og har siden turnert i hele Norden, og ogsA deltatt i en rekke
radio og TV-programmer. I fjor
flkk han tildelt Evert Taubes pris
i forbindelse med feiningen av
Taubes 1 00-Arsjubileum.

Etter Midnight Ekspress, The
Wall og Birdy har Alan Parker
laget flirnen VELKOMMEN
TIL PARADISET.
Aret 1936 reiser Jack til Los
Angeles for A unnslippe sin
fortid som fagforeningsmann i
New York. Hr Kuwaniura emigrerte til USA som ung og har
oppdratt sin store familie til A
vre like stolt av sin japanske
opprinnelse som sitt amerikanske hjem. Jack forelsker seg
snart i datteren Lily, og hun i
ham, men Lilys far fordømmer
forholdet. De rØmmer til SeattArsmøte
le, gifter seg og stifter familie.
Hândballgruppa i Driv minner Men kan Jack og Lilys kjrligom ArsmØte i kveld pa klubb- het overieve...?
huset.

Enebakk Hagelag

Gratulerer med 1 0-Arsdagen
27.april.
Hilsen mamma, pappa,
AnneKathnine og Mortem

f

rI IVDANNY

Prost Olav Tysnes i Follo prosti besØker Enebakk i tiden 25.
til 28. april.
Tordag skal han ha mote med
menighetsrAdene og de ansatte i
menighetene. Fredag skal han
sammen med ordfører og rAdmann se pA kirkene og kirkegArdene. Fredag er det gudstjeneste i Mari kirke.
Søndag er det gudstjeneste i
Enebakk kirke ved prosten og
begge prestene.
Enebakk blandakor vil medvirke ved gudstjenesten. Etter
gudstjenesten er det kirkekaffe
pA Herredshuset.
Borg bispedømme har sju prostier, og Enebakk tilhører Follo.
VAr prost er sokneprest i As.
Prosten skal besøke kirkene i
prostiet og bl.a. se nnnere pa
forholdene ved kirkene og kirkegArdene.
Vi Ønsker var prost, Olav Tysnes, hjertelig velkommen til
Enebakk.
S.H.

Korttidsbarnehagen
Fredrikstad 15.4.91

Marianne

Pa kino

Prostebesøk

Økologisk hagebruk er temaet
pA kveldens arrangement pA
Flateby Samfunnshus. Johan Ellingsen er foredragsholder.

Fredag 26.april
19.30 Mari kirke Gudstjeneste v/prost Olav Tysnes og
kallskapellan Gunnar ØvstegArd. Nattverd.
Søndag 28.-april
11.00: Enebakk kirke Gudstjeneste v/prost Tysnes og
sokneprest Helgheim. Enebakk b!andakor vil medvirke. Kirkekaffe.
Onsdag 1 .mai
11 .00:Enebakk kirke v/ØvstegArd. Offer til Kristne Arbeideres Forbund.

ROBERT DENIRO ROBIN WILLIAMS

OPPvAKNINGEN
BASERT PA EN SANN HISTORIE

OPPVAKNINGEN med Robert De Niro og Robin WilliEnebakk
ams som henholdsvis pasient
pA klinikken for kronisk nerveBondekvinnelag
Har i kveld avleggerauksjon pA lidende og forsker ved samme
klinikk.
Kjrsrud.
Interesserte oppfordres til A ta En rørende film basert pA en
sann historie. Den bØr sees!
med avleggere pA rot.
Inger

C
Torsdag 25.4.
"Tid for den gode filmen..
m/kinokafe
PA TUR MED DAISY
Søndag 28.4.
16:30 Danny og den
store Fasanjakten
U) 18:30 Velkommen til
Paradis
V) 20:30 Oppvâkningen

S

YTI'N

Foreidrene
ikke ra'dspurt

1-Ivem skal betale?
Vi har med interesse fulgt innlegg i avisen om PU-boliger i
Enebakk.
Det som kom frem, bekrefter
og forsterker vAr bekymring for
at vAre funksjonshemmede skal
bli 'puttet' inn i en mini-institusjon. Vi har sett tegninger av en
hØyomsorgsbolig som visstnok
skal ha fellesrom pA 70 - 80 m2
med sitteplass til 16 - 18 personer. Mens hver beboer skal kiare seg med minileilighet pA ca
45 m2.
Slik vi har forstAtt Husbankens
regler er normen pr. leilighet pA
60 m2 pr beboer.
-Er det menigen at utgiftene pA
fellesarealet skal fordeles pA
brukerne - som fAr tilsvarende
høyere husleie, som de ikke kan
dekke av sin trygd?
-Eller skal 75 - 85 % av trygden
trekkes inn slik som pA sykehjemmet, og beboeme hver seg
fA bare 600 - 700 kr i mAneden
til reisepenger, k1r, fritidsaktiviteter osv.? Slike regler gjelder
i institusjoner.
-Hvorfor skal man i Enebakk
satse pA dagsenter hvor kommunen mA betale alle utgifter selv?
Dersom man satser pA arbeidssenter sA gis det vesentlig til-

skudd fra Arbeidsmarkeds-myndighetene.
- Hvorfor skal man i Enebakk ta
fra brukerne arbeidstilbud og
putte dem i dagsenter? Har en
bruker først kunnet fungere i
arbeidstilbud sA bør ikke kommunen forringe tilbudet ved A gi
dagsentertilbud nAr dette er
dyrere for kommunen.
-Hvorfor har man ikke med alle
foreidre i planprosessen eller i
allefall informerer saintlige
pArørende som er potensiselle
brukere?
-Er man i ferd med A lage en
"oppbevaringsplass" for pu-brukere i og med at det bygges
boliger som vanskelig kan passe
for andre? Dette umuliggjør en
flytting til vanlig bolig dersom
dette skulle bli Ønskelig.
Dette er mange springende
spØrsmAl og tanker som vi foreldie føler det er nødvendig for
oss a fA svar pA. Disse problemstiilingene burde det vre
enda viktigere for Enebakks
politikere A se Iitt nairmere pA,
for de har en viss sammenheng
med fomuftig bruk av kommunens midler i en trang økonomisk tid.
Bekymringsfulle
foreidre i Enebakk

EOSmforhandlingene m Lmai med
bakvelen inn I EF?
DeCade og
I Iøpet av somrneren foreligger
resultatet av E0S-forhandlingene mellom EFTA og EF. Det vi
allerede nA vet, er imidlertid at
en E0S-avtale for Norges vedkommende, vii ligne svrt
meget pA det et EF-medlemskap
innebar 11972.
EF har etter hvert gAtt langt i
retning av en politisk union. Det
mange ikke er kiar over, er
imidlertid at premissene for
E0S-forhandlingene ogsA er
EF's fire friheter; Fri bevegelse
av varer, tjenester, kapital og
arbeidskraft. Vi risikerer et forhandlingsresultat som ligger
svrt nr opp til rnedlemskap.
Dette vii - uansett hvordan man
snur og vender pA det - innebaire en innskrenkning av norsk
suverenitet.
Det finnes et altemativ til bAde
norsk EF-medlemskap og EØSforhandlingene. Dette alternativet er en reforhandlet frihandelsavtale. Dette vii kunne sikre
norsk rAderett over egne ressurser, samtidig som vi sikrer vAr
nødvendige eksporttilgang til

EF. Utgangspunktet er at Norge
har varer og ressurser som er
etterspurt av EF-landene. Vi mA
slutte A tro at EF vii ha Norge
som medlem eller inngA avtaler
med oss av rein godhet - nairmest som en slags bistand.
11972 sa det norske folk NET
til EF-medlemskap. Det er en
historisk tilsidesettelse av
dernokratiet, dersom Stortinget
mindre enn 20 Ar senere lurer
oss inn, gjennom en E0S-avtale
som i praksis ikke er srlig forskjellig fra et medlernskap.
Nei til EF i Enebakk vii i tida
framover fokusere pA konsekvenser ved en EØS-avtaie. Vi
oppfordrer folk til A engasjere
seg i arbeidet, og utfordrer kommunens lokale politikere til A
komme pA banen foran hØstenes
kommunevaig. EF/E0S-problematikken kan ikke - og skal ikke
- overlates til Regjering og
Storting aleine.
For styret
I "nei til EF"
Tom Nilsen

Enebakk
Blandakor
FØrste mai i Enebakk vii bli
feiret pA tradisjonelt vis, og
dagen starter med frokost
pA Enebakk ungdornsskole.
Deretter føiger gudstjeneste
i Enebakk kirke.
Toget vii gA fra kirken
etter musikk av Ytre
Enebakk skoiekorps, og
deretter gAr det slag i slag.
PA ungdomsskolen vii roekebandet DeCade sette folk
i skikkelig stemning, og
Enebakk Blandakor skal vel
deretter roe det heie iitt
ned. Vi fAr ogsA høre flott
musikk av Ytre Enebakk
skolekorps.
Ungdomsappelien blir
ved Sverre Myrli, ALT i
Akershus.
Urn folk har lyst til A stifte nrmere bekjentskap
med Arbeiderpartiets ordførerkandidat er sjansen iiistede. Kjell øvergArd, førstemann pA AP-lista er Arets
hovedtaier.
Ellers vil det bli saig av
alt hva hjertet begjairer,
utlodning og leker.
Sykehjemmet vil fA besøk
av Ytre Enebakk skolekorps. Se forøvrig
-

Barneleikfest
pa Ignarbakke
0

Søndag ble 25-Ars jubileet til
Leikarringen Ignars bamegruppe feiret med leikfest pA
Ignarbakke. Mange bamegrupper fra forskjellige kommuner hadde mØtt frem slik
at det ble en verdig feiring
av jubileet med mye aktivitet
og glede pa dansegulvet.
Det var barna som stod i
sentrurn pa Ignarbakke søndag. Leikarringens barnegruppe feirer 25 Ari ar og
dette ble markert med leikfest. Det var invitert bamegrupper fra blant andre Nes,
Skiptvet, Ski og Askim silk
at det var nrmest fulisatt pA
Ignarbakke.
Mye dans og goy
PA programmet stod det først
og fremst dansing, og seiv
om ikke alle kunne alle dansene sA var det bare A svinge
seg med sA godt man kunne.
Her var det viktigst A ha det
goy, og det var tydelig at
We barn og voksne moret
seg.
Ga seg etter 25 fir
I host ga Arild Degrum seg
som forrnann i leikarringen
etter 25 hektiske og morsomme Ar. NA er det Kristin
Hoitop som har tatt over
roret, og hun ser med forventning frem til det arbeide
som skal gjøres. —Jeg synes

det er en fin utfordnng, suer
Holtop.
Med fern aktive barnegrupper og rnye annen virksornhet er det nok a sette fingrene i for den nye formannen.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Ekte sang-glede viste de tre barnekorene Dynamis, Flateby Barnekor
og Betelkoret i aulaen pa Enebakk ungdomsskole lørdag.

Ekte sang-glede
I au laen p Enebakk U
aO

Barna storkoste seg pa'
Ignarbakke sØndag. Her er
to sjarmerende
Kirkebygdinger ifull sving
pa gulvet.

Bortimot hundre sangere fra
tre bamekor fikk delta pA seminar og konsert med Ivar
Skippervold lØrdag. Et veliykket arrangement ifølge We
deltagere og tilskuere.
Mange hadde funnet veien til
Enebakk
pA
aulaen
Ungdomsskoie da Ivar
Skippervold hadde konsert
sammen med bamekorene
Dynamis, Flateby Bamekor og
Betelkoret.
Det var hans egen musikal,
Adam og Eva, som var selve
hovedattraksjonen. PA seminaret tidligere pA dagen hadde
koret Øvd sammen, og resultatet
var overveldende. Ekte sanggiede hos koristene under de
fengende refrengene. —Fra den
aller, aller, aller første morgen,
var omkvedet i avsiutningssangen, og den er det nok
mange som nynner pA i disse
dager.
Skippervold, som er bosatt i

Lillesand, er godt kjent bAde
som sanger og komponist. For
to Ar siden besøkte han ogsA
Enebakk, og konfransier under
konserten, Ole Dokkehaug,
hApet at besøket av Skippervold
kunne bli en Arlig foreteelse.
To av korene hadde egne innslag. Det begynte med
Dynamis, som blir ledet av Ole
Dokkehaug. Koret er forøvrig
15 Ar i Ar, og i oktober hAper de
A fA arrangert en konsert for A
fA feiret jubileet.
Flateby barnekor hadde butt
betraktelig flere siden forrige
opptreden. Arsaken til det er
opptaket av nye aspiranter. De
yngste hadde kun vairt med en
mAneds tid, sA dette ble en skikkelig debut. Ekstra hyggelig var
det A se at blant de aller yngste
var det flere gutter. Koret sang
tre saruger akkompagnert av sin
dirigent Wenche Hallan.
ODDBJØRG KRISTIANSEN

FØrste mai er sjansen der
til a stifte nrmere bekjentskap med APs ordfØrerkandidat, Kjell
øvergardfra Raken. Han
blir hovedtaleren pa drets
arrangement.

Sett av 5 mai
til Jorn Hoel!
FØrste sØndagen i mai fAr
vi besøk av den kjente
visesangeren Jørn Hoel.
Enebakk Janitsjar skal
avholde sin Arlige konsert
med en kjent musiker, og
denne gang er det JØm
Hoel som skal opptre sammen med orkesteret.
Janitsjar'n synes det er
lrerikt A fA spiile konserter sammen med kjente
artister, og tidligere Ar har
Steinar Ofsdal og Hanne
Krogh trekt fuiie bus.
Konserten gAr av stabelen pA Mjr ungdomsskole, og ogsA i Ar hAper
Enebakk Janitsjar pA fulle
hus.
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miss D
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Hovedrollene i filmen "Pd tur med Miss Daisy" spilles av Morgan
Freeman (tv.) og og Jessica Tandy.
ble opprinnelig skreNa er det igjen "Tid for den vet Filmen
som et skuespill, og den
gode filmen'! Torsdag viser bygger pA en sann historie.
Flateby Kino "Pa tur med Miss
"Driving Miss Daisy" mottok
Daisy".
flere Oscar-statUetter, og bar i
Filmen skildrer forholdet mel- tillegg fAtt flere andre flimprilom den jødiske enken, Daisy ser. Kritikerne kaller den en film
Werthan, og hennes svarte sjâ- som "gAr rett i hjertet"!
fØr, Hoke Colburn. Den selvTil tross for at vAren lokker
stendige og eksentriske Miss
med uteliv, inviterer vi pA en tnDaisy har i alle âr selv sittet bak
rattet i sin Chrysler. Etter et velig innekveld. Med "Tid for
den gode filmen" kan Flateby
uhefl, der Daisy "lander' med
Kino love en god kvalitetsfihlm,
bilen i naboens hage, bar ikke og fØr visning byr vi dessuten
lenger familien tiltro til henries
pA vafler og nykokt kaffe.
kjØreferdigheter. Mot Miss
Kinokomiteen
Daisys vilje ansetter de en sjâfør
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Vinner av kryssordet i nr. 15 ble Randi Hauger fra
RakkestadVeiefl I Ekebergdalefl. Vignett gratulerer
og fern Flax-todd er pa vei.

5 Flax-IOdd.
Vinneren off entuggjøreS I neste utgave av Vignett.
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Tysk kvalitet
til gunstige priser
-

VI HAR HELE SOR . ENTET!

40
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n•4

samt hestegj

-

EN HANDS ARMATUR

gjødslet og harpet
ødselkompost selges.

1. kI. vekstjord
•

Fra det enkle, til det
mer spennende....

RORLEGGERFIRMA

Tilkjørt eller avhentet. Rimelige priser.

_ o

.o.•

Sundby Dalefjerdingen

ERIN KIEWURI)

TIf. 92 63 68

Telefon: 09/92 46 39
Mobil: 094/27 522

STAU DER

kr

MORELLTRIER

12

TOPPBARK
a. 120 Itr

NP-PLATEN

kr

tjTORSDAG 90O 1900:
VEKKSELGES ::

SPA I SELV- SPAR PENGER

ROSEHAGETORN TRE

kr

1914 Ytre Enebakk

15M

Flere sorter (25,-)
(250,-

480.

ROSEHAGETORN BUSK kr28OI
Nydelig blomstring
STORT UTVALG I STENPRODUKTER

M

<<Tegitak>> med stálplatens praktiske og økonomiske fordeler.
Vrsikkert tak.
Styrke i konstruksjoflefl.
Lett i vekt.
Lett a legge.

INDISKE

*

*

*

Blikkenslager
Geir Nagel Knudsen
Gran, Ytre Enebakk
TH. 09-92 55 80 el. 09-92 22 34
perss. 096-60607
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Na starter alle maifestlighetene
og vi slâr til med..
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'HVUT[ DAMASK FESTOUKER +
til priser som setter deg I godt humor

: 130 flRu13o
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Alarmanlegg til <dnnbruddspris>>

1130

Vi tilbyr F.G.-godkjent alarrnsentral,
IR-detektor, dorkontakt og sirene
for kr 4.885ç eks. mva. ferdig montert.
Du far anlegget demonstrert i var
forretning.
4stromihotg & &tetLelt cl.L
(09) 92 63 00
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Gjør sommerferien mer
pro blernatisk for tyven,
men tryggere for deg.

1912 EtE8AKK
EL. IWSTALLASJON 06 FORRETNING
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BOM.

SvennerudVfl. 38, 2044 Frogner
TIf. 06-8218 60. Fax. 06-82 1350
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Nordbyveien 15, 400 Ski, TIf. (09)876128
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SKI-876944
Aperit 9-17
Tors. 9-19.Lor. 9-14

MVSEN-892765
ASKIM-882404
Apent 9.30-18
Torsdag 9.30-19. Lordag 9-14
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Mange
ledmige
bender
Ved utgangen av
mars var det registrert 139 helt arbeidsledige personer i
Enebakk. I tillegg er
54 personer pi sysselsettingstiltak. Dette
er en økning pa fire
sett i forhoJd til
februar-mãned.
Sist maned var det registrert 2997 helt arbeidsiedige ved arbeidskontoret for
Nedre Romerike, 1919
menn og 1078 kvinner.
Ledigheten
for
hele
Romerike har okt med 43
personer sett i forhold til
februar-tallene.
Mange ledige ungdommer
1380 personer var sysselsatt
i arbeidsmarkedstjltak, og
disse er ikke tatt med over
de som registreres som
arbeidsiedige. Men ogsâ
her er det nedgang; 46 ferre
er nâ pa tiltak.
Av de arbeidsiedige er sâ
mange som 199 ungdommer under 20 âr helt ledige,
mens 294 var pA diverse
former for tiltak.
Noe økning i Enebakk
For Enebakks vedkommende er det en liten økning i
ledigheten; fra 135 i februar
til 139 i mars-mAned. I tillegg er 54 personer pA tiltak; av disse 15 ungdommer under 20 Ar.
Vi er nA tilbake til tallene
fra januar-mAned, og de har
de siste mAnedene holdt seg
swert sA stabile. Na har
kommunen gAtt til det skritt
A engasjere en tiltakskonsulent nettopp med sikte pA A
fA redusert ledigheten. Det
blir spennende A se om dette kan avhjelpe ledigheten
noe pA sikt.

Vàropprydding
ogsá rundt kapellet
0

Sist uke ble det begAtt innbrudd hos Vignett, og fredag kveld hadde tyvene
sannsynligvis tenkt A ta seg
en ny tur.
BrAk fØrte til at naboen
reagerte, og gikk for A
undersØke. Det eneste han
sA var noen skygger som
forsvant i full fart.
Lensmannskontoret ble
varsiet og var pA plass like
etter, men det var ikke stort
de kunne gjØre. Dc ubudne
gjestene var forlengst forsvunnet, og heldigvis hadde ingen denne gang rukket A forsyne seg av innboet.
ANNE-GRETE LOS SIUS
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Sveu ms
Begravelsesbyrà
Torggt. 2 -

2000 Lillestrøm

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
00 BEGRAVELSESBYRA
-

Ski

Bcrvclscsbr
() CHRSTENSRUD EFTE i.
Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele degnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byr
gjennom 60 ãr

Halvàrsmøte

BAk

ENEBA KK IDRE1TSFORENING
2.5.91 pa Streifinn kl. 19.00.
I forrige uke ble de gamle og delvis rAtne trme nedenfor kapellet
ved Enebakk kirke nedhogd. —De begynte A bli sA store og rAtne at vi
var engstelige for at de skulle falle over kapellet, sier kirkegArdsarbeider, Oddvar Skaug. Planen er at omrAdet skal planeres Ut og at det
deretter skal plantes nye trcr.

Høyeste
utbetaling for
en tippekupong
i 1989 var over
3,5 mill. kroner
DU

,TOREST!
Spilleinnsatsen var 10
kroner, kupongen besto av
10 like rekker. Vi gleder oss

REDD BARNAFADDER?
Med kr. 3,30 om dagen
(100 kr. pr. mnd.)
er dii med pa a gi barn
som lider urett, en bedre
hverdag og en tryggere
tramtid.Bli REDO
BARNA-FADDER
du ogsa!

,

p tipperens verie.
Samtidi,g er vi ogsa glade
for olle tipperne som
sammenlagt har vunnet over
780 milUoner kroner 11989.

TIPPING
T

a

Jeghsker bli Redd
Barna-fadder. Send meg
informasjon om Fadderordningen, og blankett for pâmelding.
NAVN:
ADR.:

Nytt inn.
bruddsforsOk
hos Vignett?

HECHAVELSESBYRAER

—

POSTNR.:

'If

REDD BARNA
Postboks 6200 Etterstad
[2602 OSLO 6. lIt.: (02) 57 0080

_J

REIJCIHS[ MOTER

PINSEMENIGHETEN
YTRE ENEBAKK BETEL

Onsd. 24.4. kl. 20.00:
Bonn. Fredag 26.4. kl.
19.00: Ungdomssamling
hos Sol og Roar Eriksen. Send. 28.4. kl. 10.00:
Søndagsskole. Ki. 19.00:
Inger og Gudbrand
Sandvold. Menighetsmusikken. Torsd. 2.5.
kl. 11.30: Form.treff,
Esther Halvorsen.
Velkommen til Betel.

FO

Styret

!

i Enebakk og

Loppemarked
Lerdag 27. april stort loppemarked pa Emaus bedehus
I Kirkebygden kl. 11-16. Mebler, stepejernsovner,
klr, sportsutstyr og mye annet. Saig av kaffe, brus
og kaker.
Met Opp!

1. mal 1991
I Enebakk
09.30: Frokost pa Enebakk ungdomsskole, Kirkebygden. Voksne kr 50,-. Barn kr 25,-.
(Barn under 10 àr gratis)
11.00: Gudstjeneste I Enebakk kirke
12.00: 1. mai-tog fra Pnebakk kirke.
Ytre Enebakk Skolekorps spiller
13.00: Samling pa Enebakk ungdomsskole
13.30: Ytre Enebakk Skolekorps spiller
14.00: Ungdomsappell v/Sverre Myrli fra AIIF I
Akershus.
14.15: Dc Cade spiller
15.00: 1. mai-tale v/ordførerkandidat Kjell øvergard.
15.30: Enebakk Blanda Kor synger
Ytre Enebakk Skolekorps spiller pa sykehjemmet.
Salg av kaffe, kaker, pelser, brus, is m.m.
Pilkast.
TJtlodning.
Alle hiertelig velkommen!
Enebakk Arbeiderparti

TAI(I(

1- Hjertelig

takk

for all vennlig deltag else ved var kjre
Johannes Strømsborgs
bortgang.
En spesiell takk for pengegaven til Enebakk Sykehj em.
Knut og And
Ase og Jorgen
Ovrige familie

Vi takker ale som hjalp
oss med a slokke brannen hos 055 lerdag 20. april.
Synnove og Tor Ekeberg

Tele~6nkalalogen
1991
Utdelingen av kataloger i Akershus er nA avsluttet. Dc som bor i
nedenforstAende omrAder, og som ikke har mottatt
telefonkatalog, bes henvende seg til:
Enebakk:
92 49 51
Enebakk og Ytre Enebakk
(etter kl. 17.00)92 8348
Flateby

TWWAF-

9

Ji,giictt

Enebakk Historielag
inviterer alle interesserte til rusletur i Enebakkdalen, lørdag 27.4. kl. 11.00. Jan Svartebekk og Ulf Oppegaard forteller. Fremmøte og parkering ved rensestasjonen nr Várrygg. Husk niste og sitteunderlag.
TJtplassering av navneskilt pa husmannsplass.
Vol møtt!

Styret

ULM

Vigneitmarked

IlL SALES

KUNIIICJIIRINGER

We Enebakk Husmorlags korttidsbarnehage

'J1

Nytt opptak av barn for høsten -91. Barn føclt 1 -86 og
-87 kan søke om plass. Seknadsskjema fas pa postkontoret I Ytre Enebakk. Søknadsfrist 15. mal.
Styret

Enebakk kommune

RUN EN LEILIGHETIGJEN!
NYLENDE IIORETTSLAG, YTRE ENEBAKI(

3 undulater

selges mlbur, kr 1000,-.

Tif. 92 48 44,

Innskudd kr 244.000,-. Husleie kr 2.332,-.
Leiligheten ligger i 2. etasje.
Gunstig finansiering kan ordnes.
Visning etter avtale.

(n,

Damesykkel

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

Riingen
Boil g byg gelag

Kirkehygden, Kronafeltet

112 part av vert.delt tomannsbolig, 168 m2 boligareal best. av v.f.,
entré, wc, og stort, flislagt bad, samt peisestue mlv.kabler, hail og
stue m1arkett, 3(4) store sov.rom, furukjøkkefl m.m. Markiser,
garasje. Sentr. beliggencle med 626 M2 soirik og adskilt tomt. Barnevennlig med trygg skolevei. Lànetakst 840.000, prisant. 690.000. Alle
bud vurderes.
Vennligst ring 02/761120, e. kl. 17.00 —09/92 6483 for flere oppl.

Fylimasse tilkjOrt

Enebakk kommunestyre innkalles til mote I Herredshuset mandag 29. april kl. 18.30.

jobb 92 52 35 e. kI. 14

onskes kjøpt, 3 el. 5 gir.

Tif. 92 49 33

Sportsvogn
I grâ skai selges, 2 ar
gammel.

Tif. 92 49 79

rM

t

Br ilk

Tif. 92 6135 om kvelden

Offentlig spørretid inntil 30 mm.
SAKLISTE

Opplessing og bortkjøring

Godkj enning av protokoll fra kommunestyremøtet
18. mars 1991.
Organisering av energiforsyningen i Enebakk.
Disponering av tidligere banklokaler i Herredshuset.
Forsiag til reguleringsplan for <'Lille Haug>> - Flateby III med reguleringsbestemmelser.
Delegering til hovedutvalgene/styrene for srbedriftene I budsjettsaker - End.ring av reglement.
Regnskap 1990 - Enebakk kommuneskoger.
Sekuad om kjøp av tomt for bygging av utleieboliger pa Flateby.
Utbygging av Kirkebygden skole - Forsiag til paviljongløsning.
Skolefritidsorthiing i Enebakk.
Samarbeid om renovasjon og avfallsbeliandling
Romerike - Stiftelse av interkommunalt seiskap.
Opprettelse av engasjementstilhing som tiltakskonsulent ved sosialkontoret.
Stilling som innfordringssekretr.
Lan i Husbanken til videre utlán 1991.
Saig av <<rãtomter>> i nrIngsomrádet pa Gran, Ytre
Enebakk.
Framtidig driftsform for kommuneskogene. Vurdering av stillingen som skogsbestyrer.
Ansettelse av økonomisjef.
Meldingssak.
Referatsaker.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Saklisten er ogsà utlagt til gjennomsyn pa Enebakk
folkebibliotek I ápnlngstiden.

Enebakk formannskapskontor, 18. april 1991
Káre Kjølle
ordfører

P

av masse. Tif. 92 6135 om kvelden
Bruktbiler fra

UIISKES tEll

PS Bil:

Hurra, jog skal gift e meg!
I den forbindelse ønsker jeg a ta med meg min tilkommende tilbake til min <<hjembygdx'. VI ønsker
derfor a leie rekkehus, event. liten enebolig I Vâglia,
Ytre Enebakk. Sikre bet. Kan ta noe oppussing.
Kontakt Trond pa tif. 02-90 00 11 (k.), eller 02-46 13 08
(p.)

TILLEIE
Flott hyhelleilighet
70 m2 til leie 1 sentr., rolig strøk pa Flateby, Beitevn.
12. Godt egnet for 2 pers. Egen inng. og bilplass. Kjøkken, stue, soverom. Med badlwc, oppl. for kabel-TV og
tlf. Ledig fra 22/4. Husleie kr 3500,- pr. mnd.

Henv. tif. 92 93 35 e. ki. 17.00

To leiligheter til 1010
pa Flateby. En lell. pa ca. 70 m2, og en pa ca. 35 m2.
For nrmere oppl. ring tif. 92 80 21.

Ar MerkelModell

Pris
ink]. reg.

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 S1.4d.
89.000
90 Fiat Uno 70
99.000
90 Fiat Tipo 1400
90.000
89 Fiat Tipo 1400
110.000
90 Fiat Tipo 1600 Media ...
110.000
89 Fiat Tipo DGT
89.800
86 Fiat Croma i.e
189.000
90 Fiat Croma i.e
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 biller leveres med sommerog vinterhjul.
Bilene er verkstedkontrollerte.

Leilighet td leie I We Enebakk

Advokatbistand

Stue med kjøkkenkrok, soverom og bad. Husleie kr
3000,- pr. mnd. inki. strøm.

Tif. 92 45 26 e. ki. 18

Advokat

ARVID SEMB RONNINGEN

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

Biltralle til We

Henv. 09/92 7193

Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

r MOTORSAG
1500;

i innytte
Vi gir inntil
for din gamle motorsag ved
kjop av ny Jonsered.
Std. 13" kjede kun kr. 96;.

Foig med

VOW

MOBIREK A/S
)

TIf. 06-812525. Teatergt. 6, LiIIestrom

KJOPER GJERNE GAMLE
Brukt&Gammett 4'
KJOP OG SALG
RI. 22-18, I.e. 11-15. Mandg steng.
Sorumsgr. 29. Tlj.06-81 9445
LILLESTROS!

MØBLER 00 SMATING
spell, kornrnoder, stoler, bord, skap, hyller, krukker,
klokker, glass, porselen, bokser, messing, søiv,
kobber, rammer, grammofonplater mm.
RYDD OPP, RING el. KOM INNOM

Personelhe,-vjce Bit a.s
flhlLløIJli UØIJ IIIIfJ&7

• Nye/brukte biter
• Service/deter
• Tetefon 65 93 92
Stromsveien 179, 0665 Oslo 6
L (Ta av til Alnabru, 400 m.
over Teisenkrysset.)
— — — -

11

elIJIitt

EIENDOMSFORM

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

KjØpe eller selge

Flatebysenteret

elendom?

-

1911 Flateby

Flateby

-

SALG OG REP. AV KJØUFRYS

VASK/OPPVASK TORK KOMFYRER/ MICROBØLGE
KAFFETRAKTERE STOVSUGERE
RADIO/TV VIDEO EL.MATERIELL
BATUTSTYR
NØKKELFILING

TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S

Galled

-

-

-

rUng Rod A/S

-

KJELL

UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

Kjep dinnye el/er brukte b/I hos oss

TIf. 9286 94. MobiltIf. 094/26 165

-

A/S 51(0-REP
Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09-87 53 77

utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk

TIf. 88 15 70

-

tlf. 92 63 00

EILAG

—

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

Fin, nootfor 099100 sneak

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

NOROL

Rin. 09 92 43 37
BYGG OG ANLEGG

Tak- og
bIi kkens lage ra rbeid

Forretni ngssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

Ytre Enebakk
Mobil 030/31 364

-

hf. 92 47 79

Len nestadvn. 5
1912 Enebakk

VI flkser del meste,og hjelper de fleste.

1912 Enebakk

TIf. 92 63 81

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
TIf. 02/38 51 73

III. 09/92 65 43
Mobil 094/37548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris

lIt. 9252 28

Rakkestadvn. 74

TØmrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,

Bakkeveierl 5, 1911 Flateby
Uttører alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering flislegging 09 lapetsering.

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

Entreprenor

BYGG- OG TOMMERMESIU1

Lars M. Enger

Per-Erik østlie a.s

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray., sprengning, transport

-'EOIav C. Jensen
ES SØnA/S

MYRFARET 2, 1400 SKI. TIP. 09-871457

-

DaIeferdingen, tlf. 09/92 64 33

I

RORLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVOELING

All innen • Sanitar

•

Varme

• MoernIsertnn

TANNBEHANDL.

p.

W

sys-adrr;

TAN N LEG E

• Regnskap & Forretningsfersel

• Bedriftsràclgivning

K3

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
111:(39)924824-924774.

AM

Stein Darre-Hanssen
Flatobysenteret, Flateby
92 87 39
Tif. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TH. utenom kontortid
Onsd. Stengt.
Kvelder, etter avtale.
Medi. MNTF

TRAFIKKSKOLE

Hap du ti toinmeltotter?

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

Godkjent regnskapskontor

-

BYGG OG ANLEGG

HAND VBWSSENTRALEN
I ENAKK

Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

A/S

regnskapsforer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende

-

Mart-Ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lør. 9.00-14.00

Rimelige priser. Pensjonister ~20%
Utleie av byggtørker eq minigraver

DURUD GARD,

SRR.registrert

RI

YAWN 00 VARME

1914 YTRE ENFJAXK

Regnskapskontor

Tores TaR og Fasade A/
DAME- OG
HERREFRISØR
SQL— PARFYMERI

FNFBAKI(

Hovel Heiaas

—

FRISOR

-

•1

Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTOVERKSTED AS

Varnie, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
09 høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tlf. 92 46 39

Mobil 094/27 522

qEnebctkk
egnskctpskontor
TIf. 09/92 6303
ICR
Postboks 24
1912 Enebakk

FYRINGSOLJE PARAFIN
AUTODIESEL

Erik Kjelgaard

REGNSKAP

Strømsborg &
Enersen A/S

Askim

FjeIIvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsâ kveldstld

RØRLEGGER

Skoene reparerer
du hos

TIf. 88 16 15

TORNERUD

innramming

—

SKOMAICER

UBENUJORD

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

A. NILSENS
BILSER VICE

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

Guilmedalje i innramnling i VM 1989 og 1990

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

1800 Asklm

tlf. 92 80 80

-

'

Audi

-

-

-

-

Oov,vhovo,:Mv. 95909. ITh
FjeIfr0,on 55. 014 Ste. Enebesk
TO.: 091929570

Enebakk
Glass

Galled Nygàrd

hf. 09/92 92 81 Fax 09/92 92 82

Kontakt:

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPRENØR

1914 YTI9EH ENE BAKK
• . .

-

TIl.: (09) 92 43 40

.din lokale byggmester

Enebakk Tannteknikk
øieSe.iteeee
OppIring pa b/I
Teorikurs

-

Fase II

I &I-

I

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

TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Kiasse A Masse B
Teorikurs Kjøretimer
—

—

Om nodvendig meter vi
Iii kjoretimer I Enebakk.

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fytimasse

TEPPE ENGROS A/S!
-

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

-

Flateby tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481
-

IIFILjI I

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Tlf. 92 80 21

1911 Flatebyy,
Mobil 030/06 359

,DYREKLINIKK

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

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

-

TIf. 09/92 611,8 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Rune Bergskaug

• Poliklinikk• Røntgen * Kirurgi
• Lab.service Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK

Alt I mur- og fliselegging

Vet. Knut-Arne NverdaI

TLF. 92 83 52

(skill Ira Fetvn. v/f(yplassen)

Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY
Bygg- og temmermester

Jon Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80— 92 44 88
Mobiltlf. 030/15750
Nybygg, tilbygg og rehabilitering

N. RiisgArd,

Kjeller

Apningstider: 8,30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el
"DROP-IN* 8.30-14. Stengt heig.

HUNDEPENSJONAT
Skal du reise bort'
Vi ttn,sker din /iuitcl ref kon,n,en Iii
ci opp/iold I vd,( h u>,d,ennsjntzat.
I boy sla,,,Iard, i laridligeogirivelige
n,,iigivelser. Off. gnrnlkjent 1985.

PER OG PIAS HUNIJEPENSJONAT
Berger gOrd, 1827 Hobol - TIl. 09/92 15 10
11, ht'ttrjt icr nn>(ctmnintgen tnt >1 o,iske vIre tofc,, to
oqfrheri te von nier en rikj,ggodsoninter

IACO

D.

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
-

-

-

Sterkstrom
Bil

-

Svakstrom
Elektro
-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

1;z:Rata~aIna 195 Am
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Ii9ntt

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

Privattelefoner:
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 62 76
Journalist Gunnleik Seierstad 92 61 74
Annonsekontakt Ella Wenli
92 63 39
Annonsekontakt Tor Bergersen 9281 88

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605 020 1426
Postgiro 08054 193298

Annonsepriser fra 1.1.91:
1. side pr. mm.
kr. 6,00
Aim. piass pr. mm. kr. 3,25
Innlev. frist:
Rubrikkann.:
mandag Id. 12.00
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
kr. 315,- pr. âr - kr. 165,- pr halvâr

Ny .revysuksess
for Enebakk Dramatiske
Sã dukket "gerningene"
opp. —Vi lover mye; kanskje blir det bare sØl, ble
fredagens premiere
pnet med av en spent
Britt Gaathaug. Hva vi
sikter til? Selvsagt den
siste revyen til Enebakk
Dramatiske Saiskab,
"Uten en rod trid". Og
her var det mye more
seg over! Elgjakt og
kubikksjarmøren,
romantiske sanger, fengende rytmer og politiske
spark, bank og boksing.
En revy som passer
ypperlig til navnet. Det
fantes ikke en eneste
"rod trãd".

Det var en spent forsamling som
troppet opp
pa Fiateby
Samfunnshus fredag for a se
den fjerde premieren til
Enebakk Dramatiske Siskab.
Men skuespillerne var nok enda
mere spente, og enkelte nerver
sto nok pa hØykant, noe som vel
hører med til en premiere.
Hvordan yule denne revyen bli
mottatt?
Hyllest til "utedassent'
Og Siskapet viste nok en gang
at de kan spille revy. Det ble
sparket We til høyre og yenstre, og det var ikke fritt for at
iatterdØra äpnet seg da "Aile

glade hjerters sang' ble fremført. "Kornmunen og Herren far
ordne opp i probiemene for vi
vii belier synge og le". Ordfører
Kjøiie fikk ogsâ gjennomgA,
men i 'pene" ordelag. —Butt litt
tom og forsagt etterhvert? Men
det hadde visst We SV og FrP
ogsâ butt.
Elgjakt hØrte med som seg hØr
og bør i en kommune som vAr.
Jakt-turen ble ganske fuktig
etterhvert, og da er det nok ikke
like iett A se forskjell pA ei -amp
ogeneig!
Henning Ruud som hyulet utedassen ved blant annet A gjøre
sitt fornødne der, fikk stor
respons biant publikum. En flott
hyllest til vAr 'gamle avdankete
venn', noe som enebakkingene
viste A sette pris pA.

Politiske spark og alvor
Revynavnet passet ypperlig til
innholdet. Her var det ikke en
eneste rod trAd. For midt biant
poiitiske spark We hit og dit
dukket unge Gro Anita
Hillestad opp med en nydeiig,
—Hvorfor dør
aivorlig vise.
folk?, var hennes spØrsmAl til
verden.
Latterdøra sto vidApen da
vannklosettet til "Melvin
Skrukkebakken" (Harald Strom)
rant over! Han gjorde sin ytterste for A fA kontakt med den
automatiske telefonsvareren pA
mobiltelefonen, men det hjalp
ikke. —Midiertidig overbeiast-

,niñg... —Ikke bare midlertidig
her, nei!, kunne en opprØrt
Skrukkebakken fortelie "telefondamen'.
Hell pa litt "englevann"
Sparebanken NOR fikk passet
sitt pAskrevet, noe som nesten
bare skuile mangle! —VArt motto
- ingen kunder, intet tap!, kunne
bankens "representant" opplySe.
"ørnulf Eidsvold, spilt av
sønn Morten, hadde kait opp
sine planter etter de forskjeluige
personer i bygda. —Denna heter
Carsten (Barbøi). Om'en dukker
under ere bare A sIA pAn litt
'englevann sd kommer'n seg
raskt igjen"
Eksosryper og "Puffen"
Stemingen i saien var pA topp da
ingen ringere enn "Puffen
Tangstad" (Morten Eidsvoid)
dukket opp. Bokse kunne han,
men eilers var det sd som sd
med intelligensen.
Og selvsagt hØrte litt realt
mannfolkpreik med. Gamle
"Harry" (Henning Ruud) hadde
skaffet seg motorsykkel, og
kameraten (Harald StrØm) la ut
om eksosryper og sex, noe gamle Harry ikke skjønte stort av,
men det var nok kamerat StrØm
som til sist ble lang i maska!
Gfi ikke glipp av revyen!
Publikum moret seg fra første til
siste stund med fengende rytmer, nydelige viser, proff frem-

Henning Ruud sd Ut som han riktig not d sitte pd den gamle, gode utedassen, til storfornøyelse for publikum. Men sd var detjo nettopp en
hyllest 111 den "gamle avdankede vennen" hanfremnførte.
fØrte sketser, dans med mer.
Enebakk Dramatiske har nok en
gang vist at de kan iage revy.
Det er enda ikke for sent A skaffe seg billetter for etternøiere.
BAde i kveld (onsdag), fredag
og lørdag spilles revyen, og en
ekstraforestilling vil bli satt opp
lØrdag om det skuiie vise seg at

folk gAr 'mann av huse".
Bilietter fAs kjØpt pA Fina-stasjonene pA Fiateby og i Ytre, og
hos Vardeberg i Kirkebygda.
Det er ogsA aniedning til a fA
kjøpt billetter ved inngangen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

17,-27,, APRIL
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BRUKTE BILER,
OG VERKSTEDTJEN ESTER

Apent ki. 9.00ZO.00. Lørdag 9.00-14.00

Bi k rim
rkstd A/S
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"Politisk hakverk' gjorde stor suksess. Det sd virkelig Ut til at gjengen ski kkelig koste seg na"r defikk "griSe" sd mye de yule. Mon tro enkelte savner barnestrekene?

