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Rekordstor
deltakelse
I Mini•
maraton
SA er I.L. Drivs
Minimaroton kommet vet I havn, og
det ble igjen en
stor suksess. 390
sma og store stilte UI start, og alle
sa Ut til a vre
godt fornøyd over
sin prestasjofl. I
flott vãrvr gikk
startskuddet sonda
'RA 10 kilometern gikk Ole Morten Weng av med
seiern, og pa 36
kilometer tro Hitde Mauche skikketig til.
SIDE 6

Handlings
plan for
likestilling
snart klar?
For fern àr tilbake
ble det vedtatt a
en
utarbeide
handlingsplan for
likestilling I kommunen; ná ser
det ut til at denne
snart kommer. Et
utkast er ná klan,
og sendes i disse
dager Ut pa høring tit arbeidstakerorganisasjonene.
SIDE 3

-lkke
stress
for mye!
Denne oppfordringen kommer
fra kommunelege
Torgeir Landvik.
SIDE 2

Nylendeprosjektet "Ungdom bygger selv":

Suksess oiler skandalelm
Monica Bakken (bildet) fra Râken i Ytre
Enebakk har begynt a undre seg over de
store overskridelsene som etterhvert har
gjort seg gjeldende I pion erprosjektet
"Ungdom bygger selv" pa NyIende
—Ti unge familier kjøpte en ferdig utarbeidet pakkelosning til en totaipris pa 580
500 kroner. Dette var for râbygget pluss
grunnarbeider. Merkostnaden de unge I
dag sitter igjen med er pa 120 000 eller
mer.
To hus har forelobig fàtt setningsskader, og entreprenor frasier seg alt ansvar!
Vesentlige ting er ogsâ uteglemt i anbuSIDE 5
det, sier Monica Bakken.
ENEBAKK JANITSJAR OG JORN HOEL
TI
(B LDET) HOLDT EN KJEMPEK

rpâ
ar.
plass. For
startet Sverre Dah
I obben, o han h

SIDE" 2

Flere nye butikker

P .MJIER SONDA
'IEN

Det yrer og gror i Ytre for tiden. Pa Forretningssenteret (bildet) dukker det stadig opp flere butikker, og her er det etterhvert butt noe for enhver smak. Og flere kommer. Bade skoforretning, bokhandel og andre virksomheter vii
fylle opp senteret utover hosten.
SISTE

KON9jP6&A&KTLI SER?
Timebestilting:
(09) 87 05 24

Ski
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Princesshusct,
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NY sosialleder
med store vyer

ruk kroppen riktig

~

Belastningsskader er noe
som svrt mange i samfunnet sliter med i idag.
En utslitt og feilbelastet
rygg eller et smertefullt
skulderparti er noe som
gar igjen blant vanlige
arbeidstakere. I et samfunn der maskinene tar
mer og mer overhand
blir det mindre fysisk
aktivitet for den enkelte.
—Det er viktig a ikke
stresse for mye, og a ta
seg tid til a strekke pa
kroppen innimellom alle
arbeidsoppgavene, sier
kommunelege Torgeir
Landvik.
Sykefravr pa giunn muskelsmerter i nakke, skuldre elier
rygg er butt vaniig i dagens
samfunn. Etter at maskinene hat
tatt over mye av arbeidet blir det
for mange lite fysisk aktivitet pa
jobben. Ensformig og stillesittende arbeid over lengre tid eller
overbelastning gjør at mange far
store fysiske probiemer.

nale bygninger, sier Dahle. Og
Enebakk har fitt ny
han sikter til bade arbeidsledige
sosialleder, etter Knut
andre som sliter tungt. Dette
Johnsen. Den nye lederen og
vii gi gevinst for aile, er hans
heter Sverre Dahie, er 41 oppfatning. —Tenk bare pa hva
ãr og bosatt i Oslo. Han
vi kan gjØre med kombinasjonen ufaglant/fagkrrt, sier han.
har bred erfaring fra
arbeid innen sosial-etaten, og bar bade ideer og Servicekontor
vyer om det fremtidige
Dahie er glad for at det fra somarbeidet her I kommumereii av er full bemanning pA
sosialkontoret, noe som ikke hat
nen.
Første mars fikk kommunen fly
sosialleder. En hyggelig og
omgjengelig kar fra Oslo.
Sverre Dahie har bade vrt
avdeiingssjef for helse- og sosialsektoren i en bydel i Oslo, og
vrt leder av sosialkontor tidligere. Kone og tre barn bar han
ogsâ rukket a fa.

Store vyer
Dahie har mange ideer og store
planer og forhApninger til sitt
arbeid her i kommunen. —Jeg
hadde lyst til a prove meg i en
liten kommune, og jeg er veidig
spent pa om jeg har gjort et riktig vaig, sier den nytilsatte sosiallederen.
Og han har allerede vist at han
er en handlingens mann. Han er
spesielt opptatt av A fA unge
mennesker Ut i arbeid, og foreslo derfor A opprette en stilling
som tiltakskonsulent. —Jeg synes
det er fryktelig at ungdom skal
starte sitt voksne liv uten arbeid.
Det er en meget dArlig start pA
livet, og derfor er jeg veldig
glad for at vi na far en tiltakskonsulent som skal arbeide for A
fA folk Ut i arbeid, sier han.

Meningsfyit arbeid
Han er ogsA opptatt av alie smAbedriftene i kommunen., —Det
er flere som sliter, og vi mA sørge for A gi dem noe meningsfylt
A gjøre som We kommer den
enkeite og kommunen tilgode.
Tenk bare pA hva som kan gjøres med vedlikehold av kommu-

vrt tilfelle de siste Arene.
I tillegg biir det na tan inn
folk pA engasjementstillinger
som spesielt skal arbeide med
barnevernsaker. —Haivparten av
barnevemsakene skal vre ferdig undersøkt innen utgangen av
aret. De resterende i 1992, lover
Dahie.
HovedmAlet til den nye sosialiederen er A gjøre kontoret om
til et servicekontor. Han er veldig opptatt av arbeidsledigheten,
som han ønsker a fA fjernet snarest mulig. —Jeg ønsker a bygge
opp kompetanse slik at vi kan gi
smAbedrifter Økt veiiedning, og
i tillegg kartiegge hva som er
spesielt i Enebakk. sa kan vi
Øke kapasiteten der det er
behov, sier han.

Morgenbader
Og arbeidsledighet.henger nøye
sammen med merarbeid pa sosiaikontoret, sA vyene til den nye
sosiallederen er akkurat der de
skal ligge. Foreiøbig er han ikke
sa godt kjent med kommunen,
men sa iangt trives han her i
bygda.
Han roper ogsa at han har en
meget spesiell hobby; han er
morgenbader! FØr han reiser pa
jobb mA han ha sin daglige
svømmetur pA Sagene Bad, en
iivsform han bar holdt vedlike i
mange Ar, og det hat kanskje
medvirket til han engasjement
og pagangsmot?
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heiseskadelig mAte. Hvis man
iØfter feii med foroverbøyd rygg
vii du belaste ryggen heie 13
ganger met enn om du løftet
riktig med tyngden inntil kroppen og strak rygg. Jeg tror slike
ting er en vanesak for folk flest.
Hvis man trener seg opp til A
bruke kroppen pA en riktig mAte
kan vi spare samfunnet for store
utgifter, og ikke minst fA en
bedre og sterkere helse, sier
Torgeir Landvik.

Lre a takie stress
—En annen faktor som gjør at
mange fAr probiemer er stress.
Mange arbeider med sA mye at
de overanstrenger seg og ikke
føler at de fAr gjort det de skulle. Det er viktig A huske pA at
man bare fAr gjort en ting av
gangen samme hvor mye man
hat A gjøre. Stress fører vei ofte
til at vi fAr gjort mindre og kanskje dArligere arbeid, sier

Landvik. Han pApeker imidlertid at det for mange ikke skal sA
veidig mye til for vi føler oss
mindre stresset. —Ta deg tid til A
siappe av og strekke pA kroppen
jevnlig gjenom hele dagen. Det
vii We hjelpe mot stress og
motvirke muskelsmerter ved
ensformig arbeid.

Variert bevegelse
—NAr det gjelder forebyggende
tiltak mot belastningsskader og
muskeismerter, sA er det beste
rAdet a bruke kroppen gjennom
fysisk aktivitet. Man trenger
ikke lope lange turer liver eneste
dag for at det skal gi resultater,
og det er viktig A merke seg at
det nytter ikke med store skippertak en gang i blant. Det er
jevnhig variert bevegelse som
teller, avsiutter Torgeir Landvik.

GIJNLEIK SEIERSTAD

Helsevaig
—Vi star overfor mange vaig.
Det gjelder ogsA helsa vAr. Vi
bestemmer selv om vi vii røyke,
nyte abkohol eller gjøre andre
helseskadeiige ting. Der-for er
det i hovedsak opp ifi hver
enkebt hvor godt de vii ta vare
pA heisa si. Dette sier kommunelege Torgeir Landvik. —Vi Sitter for mye i ro. Kroppen vAr er
ikke baget for A sitte rolig over
lengre tid. Den er iaget for A
brukes i fysisk aktivitet, sier
Landvik.

Belaster kroppen fell
—Det er svrt mange som bruker kroppen sin pA en feil og

—Det er viktig med jevnlig variert bevegelse for d motvirke belastningsskader, sier kommunelege Torgeir Landvik.

Innbrudd i hytte
I iØpet av heigen var det innbrudd i en hytte ved Kjrstad i
Ytre. En del eiektrisk utstyr er
meidt savnet.

Bil funnet igjen
Lørdag formiddag bie en hvit
Ford Sierra Cosvort funnet hensatt i ødegArdsveien pA Flateby.
Biben viste seg A ha faiske skilter og den sperret trafikken i
veien. Senere viste det seg at
bilen var stjAlet i Sarpsborg 30.
april.

Grovt tyveri
Mandag morgen bie det oppdaget et grovt tyveri hos
Enebakkrutene. Tyveriet ble
oppdaget tidbig om morgenen
klokken 04.30. Ugjerningsmennene hadde brutt opp noen
dører og tatt med seg tobakk og
sigaretter. I tiilegg hadde de fAtt
med seg en god del penger fra
noen automater, meldes det fra
Enebakk iensmannskontor.

PA GO'FOT
MED FØTTENE
MED NYE SKO
PL oSOTTEND&
SKO FOR HELE FAMIL1EN
TIL FRITID OG FEST
I
FLATEBYSENTERET
TLF. 09/92 83 74

Apent
Tirsdag
Fredag
Lørdag

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-19.00
kI. 10.00-18.00
kI. 9.00-14.00

3

?Jlijjtwtt

Glimrende konsert
avEneb kk
Enda en gang viste Enebakk Janitsjar
hva de er gode for. Profesjonelt fremførte later med skikkelig sus i fikk
stemningen til a gâ høyt til vrs - og
Enebakk Janitsjar har ikke rukket a bli eldre enn seks âr gamle, men det skulle ingen tro.
En profesjonelt fremført konsen der alle ingredienser, fra
rock til ballader, var tilstede,
og som fikk publikum i den
rette stemning fra første øyeblikk.
After Shave
Janitsjaren kunne skilte med
flere solister og mange fengende rytmer. Trompetsolist Bard
Johannesen fra Flateby viste at
han kunne traktere sitt instrument pa en glimrende mate, og
ble nok en av publikumsyndlingene.
En uroppførelse fikk vi ogsâ
høre, 'After Shave", skrevet av
Johan østby; en fengende

JØrn Hoel skuffet heller ikke. En virkelig festkveld for de som hadde funnet veien til storstua pa Mjr søndag.

melodi som ble skrevet etter en
meget vellykket Berlintur i fjor
sommer.
Sjarmerende JØrn
Etter første Økt var det JØm
Hoels tur til a entre scenen, og
han ga valuta for penga! —Mitt
yrke er klovn og artist, kunne
han fortelle, og det var det ikke
den minste tvil om. Foruten
A synge flere av sine gamle,
nydelige lAter, dro han igang
allsang. Og publikum var med;
her var stemningen pA topp!
Sanger fra hans siste LP
"Kjrlighetens teater" viste at
JØm mestrer det meste, fra
nydelig blues til rock. Og hva
visene handler om? - selvsagt
kjrlighet. For som han selv sa
det, handler ikke alt om kjr-

lighet?
"Ei.hand holde i"
I sluttfrekverisen opptrAdte
Janitsjaren og Hoel sammen,
og publikum sang av ørens
lyst da Ti hand A holde i' ble
fremført.
Enebakk Janitsjar kunne
nok ha ønsket seg noen flere
tilhørere, men de som hadde
tatt seg tid til A komme fikk i
alle fall valuta for penga.
Med en storartet konfransier,
Marit Myhre, og et orkester
som virkelig fikk det til a
svinge, pluss sjarmerende Jøm
Hoel matte det bli en topp
opplevelse.
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Trompetsolist Bdrd Johannesenfra Flateby trakterte sitt instrument
nydelig, og ble nok en liten publikumsyndllng. —Hvor mye Øvelse hgger bak dette? , spurre konfransier Marit Myhre. —Ikke Sd mye!, svarre
Bdrd.

Handlingsplan for
Hauglima soker om
likestilling snart klar? toilleggsbevinigniong
For fern ãr siden ble det
vedtatt ft utarbeide en
handlingsplan for likestilling i kommunen, og
nã foreligger det om ikke
annet et utkast til en slik
plan. Planen er utarbeidet administrativt, og
skal ut pa' høring i
arbeidstakerorganisajonene for den gftr videre
oppover i systemet.

Kommunenes Sentralforbund og
arbeidstakerorganisasjonene
vedtok allerede i 1985 en handlingsplan for likestilling. Dette
var en rammeplan der det gAr
fram at kommunesektoren skal
arbeide aktivt for A fremme likestilling pA de kommunale
arbeidsplasser. —Det detaijerte
likestillingsarbeidet mA derfor
skje i hver enkelt kommune,
heter det i den vedtatte handlingsplan.
Manglet sekretrhjelp
I april 86 vedtok Enebakk kommune at konkrete planer for
likestillingsarbeidet skulle utarbeides, og kommunens likestillingsutvalg fikk oppdraget.
Etter den tid har svrt lite
skjedd. Likestillingsutvalget har

ikke sett det som mulig A utarbeid& planer uten sekretrhjelp,
og sentraladministrasjonen har
ikke funnet A kunne prioritere
dette.
SV, med primus motor Tom
Nilsen, har flere ganger etterlyst
planen, og nA ser det endelig ut
til at noe skjer.
Vedtas til høsten?
Personalsjef Jan Ryste er glad
for at det nA endelig foreligger
et utkast til en handlingsplan for
likestilling. Planen er utarbeidet
av administrasjonen, og bar
vrt til hØring i Iikestillingsutvaiget. NA skal den til videre
behandling i arbeidstakerorganisasjonene for den blir sendt
videre oppover i de politiske
organer for endelig avgjørelse.
Tidligst i august/september
kommer den endelige avgjørelSe.

-Stor ulikhet I lnn
Kvinnearbeidsplassene dominerer i kommunen. Cirka 79 prosent er kvinner, men ser man pA
lØnn sA er det nok ikke kvinnene
som gAr av med "seiem'. Over
72 prosent av kvinnene ligger
pA lønnstrinn mellom 15 og 19,
mens over halvparten av de
manniige ansatte har lØnnstrinn
over 20. Det er med andre ord

stor ulikhet i lønnsplasseringer
mellom kvinner og menn.

Bevisst rekruttering
Hovedpunktene i den foreslAtte
handlingsplan for likestilling i
kommunen er A gjennomfØre en
bevisst rekruttering av kvinner
til hØyere stillinger. NAr søkere
av begge kjønn stAr kvalifikasjonsmessig likt, skal kvinnelige
søkere foretrekkes.
Forholdene bør ogsA legges
tiirette slik at kvinner i sitt daglige arbeide gis arbeidsoppgaver
og opp1ring som kan gi økt
kompetanse.
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Etterdønningene av kommunestyrets vedtak om nedskjringer
pA skolebudsjettet fortsetter. NA
er det Hauglia skole som mA se
seg nødt til A søke om tilleggsbevilgning da de vii fA en ekstra
kiasse fra høsten av. En ny elev
tilsier at en kiasse mA deles fra
høsten av, og mer skal det ikke
til ved flere av skolene I kommunen.
Ber om lØnnsmidler
Skoleetaten har et meget stramt
budsjett, og eier ikke penger til
dekke ekstrautgifter til flere
lrerstillinger, sèm det her er
tale om, og mA derfor søke for-

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LANE B I LER

mannskap og kommunestyre om
ekstra ressurser.. Skoleetateri
pApeker at det er vedtatt retningslinjer for kiassedelin-stall
i kommunens bame- og ungdomsskoler, og regner det derfor
som en selvfølge at lønnsmidier
til det nevnte behov blir overfØrt.
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OSCAR PARKETI
10 mm Elk
kr 208.
10 mm Ask
kr 21 9.14 mm Elk
kr 249.Laminat gulv

216.
kr 216.-

7 mm Furu .. . .ki'
Tit. 09-9244 14. -- 09-92 4565

I.1OTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager 8-20.

7 mm Elk
Lagervare i pris pr. kv.m.

FRI VA A/S
1820 Spydeberg
TH. 09-83 74 50

TREDIT

........
Gratulerer

Kenneth KjeldgArd, PAl LØvAahl, Bemt Myrer, Vibeke
Niordhagen, Pia Soili Nyborg,
Frode Sandvik, Stian Dalheim
Sanner, Tommy Strandvold.

40 Oar

Mj arhallen
ag og forefinger som Ønsker A
eie Mjrha1ien i skoleAret
91/92 mA ha sin søknad innsendt til utleieutvaiget snarest.
(Se annonse)

Enebakk Høyre

Hãvard
Den 8. mai du 12 Ar blir
Gratulerer deg sA mye
Hilsen farmor og farfar

Nominasjonsmøte forgAr pa
kantina ph Herredshuset 22. mai
(se annonse)

Hipp hurra, nA er det vAr,
og Tore (ban) fyller 40 Ar!
Gratulerer med dagen som
var 7. mai
Hilsen StAle, Espen, Carina
og frua

Anbud
I forbindelse med Kirkebygden
og Ytre Enebakk Vannverks
framføring av vann til Gran mA
det bygges nyu høydebasseng.
Anbudspapirer mA vre maelevrt innen 14. juni.
(Se annonse)

18 Oar

Karuselløp
Tirsdag gAr det første karuselløpet til Driv av stabelen. Dette
vii bli det fjerde karuselløpet i
orientering i Ytre Enebakk, og
med start fra balipiassen innenfor Revefaret 15.
Det er lØyper bAde for nybegynnere og viderekommende.
Turorientering starter samtidig, og det vii ogsA bli girt instruksjon i bruk av kart og kompass. Turorienteringsposer vii
legges ut til saig ph Fina-stasjo?
nen i Ytre og i Sparebanken
NOR.

Marius
bar 18 spreike Ar ph
baken i dag!

vanske!igere A fA tak i nok frimerker til A dekke etterspørselen. Hittil i Ar her vi en svikt i
tilgangen ph mer enn 10 proAnt i forhold til samme periode i fjor.
Ti! dere som ikke sender oss
frimerker bar vi følgende appell: Ikke kast et eneste brukt
frimerke heretter, men klipp
eller nv av en liten kant
rundt merkene, slik at de
ikke blir skadet. NAr du bar
samlet en del, send dem til
TUBFRIM, 3540 Nesbyen!
Alle slags frimerker kan vi
bruke, ogsA utenlandske.
Midlene blir brukt til heiseog trivse!sti!tak for funksjonshemmede barn og unge. TUBFRIM eies av Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Den norske kirke er blitt benket med flere nye !iturgier de
seneste Arene. Vi bar i Enebakk
og Mari menigheter brukt noen
av dem, deriblant den nye
FORB0NNSGUDSTJENESTEN.
Det en imid!ertid ikke nytt at
vi her forbønn I vane gudstjenester. Den her fulgt kirken i
mange Ar. Nyheten bestAr I at vi
her fAtt en liturgi som kraftig
understreker forbønnens plass i
menighetens liv.
BAde ph Kristi Himme!fartsdag og 2. Pinsedag vil det feires slike bønnesamlinger i Man
kirke, og vi oppfordrer aile som
ber til A komme.
Bønnen er selve Andedrettet I
menighetens liv. Derfor er det
Reii.OLttHELIBO
belt avgjØrende for oss at vi
f.
kommer sammen for tilbedelse
GEHtSSOi /
og bønn.
ASTROUPIDGREWS
.
I kirken kan vi komme med
det som ligger oss ph hjertet
bAde av glede og song, og sammen skal vi lØfte det fram for
antkbtnEi
Gud.
HER KOMMER
Et par praktiske ting ken nevPIPPI LANGSTRØMPE.
nes:
I nrheten av der hvor Annika
For det fØrste er det mulig A be
og Tommy bor ligger Villa Vi!- en forbØnn for seg selv eller for
lakulla. De fAr hØre at noen er bestemte ting som en er opptatt
flyttet inn i huset, og da de gAr av. Slike forbønnsam]inger mA
for A hi!se ph den nye naboen, vi kjenne til ph forhAnd. Det er
treffer de Pippi for fØrste bare A ta kontakt med ka!!skagang...
pellanen, skrift!ig eller muntiig.
Tommy og Annika opp!ever
For det andre vii sakristiet
mye moro sammen med Pip- vre Apent for sje!esørgerisk
pi...
sarntale en time for gudstjenes-

Pa kino

Herkommep .

4

ten starter.
"En klassiker. En perle av en film ma sees."
Sheila Benson. L. A. Ti..
"En herlig film med fremragende
skuespill." J./k Sulomon, Wall Sir( Journal

Janne
En sopran fra Blandakoret
hyldes nA fra smA og store.
GAr ei lenger anonym,
popu1ri 2. gym
Janne myndig 8. mai,
smil ph lur som vi er gla'i.
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Du er hjertelig velkommen!
Gunnar øvstegArd

En ny film av Rob Reiner.

TUBFRIM

STAND
BYME
COLWAS

VENNER FOR LI VET

- Q

VENNER FOR LIVET, eller
STAND BY ME. Dette er en
film om fire gutter i 12-Arsalderen som gjennom!ever to
vanskelige og viktige døgn av
sitt liv. De er ute A leter etter iiket til et barn som er butt borte
i skogen, og som storebroren
til den ene bar funnet dagen
for. Han tor ikke A rapportere
funnet fordi ban var ute A kjørte med en stjAlen bil da ban
fant liket, og den yngre broren
overhørte at ban forta!te det til
en venn.
Filmen ski!drer ph en overbevisende mAte hva disse fire unge
vennene opplever i iøpet av de
to døgn letingen pAgAr.

Smurf

Andre (bakerst)
fyller 14 Ar ph fredag!.
Gratulerer begge to
Hilsen fosilene

Forbønnsgudstj enester
i Mari kirke

Du kommer deg Opp i
hØydene, Smurf!
Grattis med fjortis-dagen
som var 24.4.
Ta det pent a!!
Klemmer fra "mamma'n
og lihle Kamo"

Vi motes
Enebakk
Pensjonistforening
bar mote i Herredstyresalen i
kveld (onsdag) klokken 1700.
Styret ønsker vel mØtt

Gudstjenesteliste for
Enebakk 12.5. og 17.5.
12. mai
11:00 Enebakk kirke
v/Helgheim Nattverd
17.mai
10:30 Marl kirke
Familiegudstjeneste
v/ØvstegArd.
12:00 Enebakk Kirke
Familiegudstjeneste
v/He!gheim

Borgerlig
konfirmasjon

Hei Marianne
Gratulerer med 15 Ar, 10. mai.
Lykke til videre i livet
Kiem fra Hanne & Jeanette

Førstkommende søndag er det
tid for den store avslutningsfesten for de borgerlige konfirmantene. Høytideligheten blir
avholdt i Enebakk Herredshus,
kiokken
Herredstyresaien
1200. Følgende ungdommer
konfirmeres: Terese Bjerkeland, Beate Dahl, Kenneth Fossen, Marius Roe Hagen, Jeanette Henriksen, Lene Johansen,
Heidi Ruud Knutsen,

III

Kast ikke brukte frimerker,
send dem til TUBFRIM'
Vi bar fAtt en oppfordring fra
Tubfrim om A ta inn følgende
appell: Ti! alie dere som samler
frimerker til oss og som bar en
haivfuil eller full frimerkepose/eske. Vennligst send dem til
oss sA snart som mulig!
PA grunn av Økt bruk av frankeringsmaskiner blir det stadig

I SENG MED FIENDEN med
Julia Roberts (fra Pretty Woman) i hovedrollen. Hun spiller
en ung kvinne som later som
bun drukner i en bAtulykke for
A slippe unna sin brutale ektemann. Han oppdager imidlertid
at bun bar !urt ham - og tar Opp
jakten ph henne. Og hva skjer..

Inger

Søndag 12.5.
B) 16:30 Her kommer
Pippi Langstrømpe
U) 18:30 Venner for livet
V) 20:30 Sleeping with
the enemy

0

P ionerprosjektet pa Nylende
suksess eller skandale *).
De fleste av oss har fulgt 'rekiamen" for dette boligprosjekt.
Pionerprosjektet skulle were sA
rimelig at her gjaldt det A vre
fØrst ute. Det var bare A sende
inn sin sknad. SA var resten
ordnet.
Etter en del kontakt med
ungdommer p A NyLende,
begynte jeg a undre meg over
store overskridelser vedr prosjekt "Ungdom bygger selv".
Med de store overskriftene vi sA
i avisene for vel et Ar siden,
friskt i minne, fremsatte jeg et
spørsmAl i kommunestyret den
18 .mars i Ar. Cm hvem som var
ansvarlig for de store merkostnadene nAr det gjaldt grunnarbeider.
Svaret fikk jeg den 29.april.
Der fremgikk det at totalkostnadene hadde Mitt sAvidt
dyre, fordi de unge tildels
hadde gjort mer ferdig enn
først ment. De hadde ogsA
brukt dyrere materialer til
innvendig ferdigstillelse. Men
dette hØrer ikke med i den
omtalte pakke! Der ble ogsA
uttalt at de unge hadde bestilt
arbeider utenom anbudet. Det
fantes en ansvarlig byggeleder
som fortalte hva som mAtte gjØres
Saken er vel heller den at for-

prosjekteringen var sA dArlig at
ansvarlig hadde "glemt' vesentlige detaljer I anbudsbeskrivelsen. Ihvertfall hadde de unge
ingen forutsetning til A bestille
ekstra arbeider som her er gjort.
I utgangspunktet var intensjonene fine... VAre unge skulle sikres rimelig bolig pA rimehg tomt. Med gunstige lAnevilkAr. Hadde de en inntekt pA
170 000,- i Aret, vile kapitalkostnaden bli 2500 i mAnedlig
husleie, det fØrste Aret.
LAnene var utregnet til 620
000,- pluss egenkapitah/egeninnsats pA 180 000,- som kunne dras ut over 5 fir.
Det var mange som var usikre
pA om de skulle hoppe pA. -Men
salgsapparatet for dette prosjektet var sA veismurt og godt sammensatt at disse ti lot seg overtale.
Derfor mener jeg at de unge
kom til dekket bord. Det hele
var forlokkende. Kommunen
solgte et ferdig utarbeidet prosjekt, hvor kommunen hadde
lagt iii rette alle formelle avtaler. En underskrift, og vi hadde
10 unge familier som nA formelt
var butt byggherrer.
Utfra priser og kalkyler
utarbeidet av Enebakk kommune I samarbeide med

Husbanken, kjØpte de unge et
ferdig utarbeidet prosjekt fit
en totaipris pA kr 580 500,-.
Dette var "pakka", derav var
grunnarbeider beregnet til 55
500,-. Denne pakka er kun
rAbygg.
I dag nAr husene nrmer seg
ferdigstillelse, noen har flyttet
inn, er prisen pA den samme
pakka kr 652 556,- ut fra siste
kostnadsoverslag fra byggeleder. Det skulle tilsi en merkostnad bare pA grunnarbeid pA kr
72 000 pr. hus. Innredning gjenstAr.
Prosjektledelsen visste at der
var fjell, masser av fjell. PA tre
tomter er terrenget senket med
borti 6 meter. Fellesbygget er
senket med 3 - 4 meter. Alt skal
ligge pA ett plan. Tenke seg til
og lokke med rimelige priser i
dette tilfelle. NA skal det innrømmes, at det ikke er fjell over
hele omrAdet. Noen hus stAr pA
fjell/leire og et pA leire. To hus
har foreløpig f&tt setningskader. Entreprenør frasier seg
ethvert avsvar !!! -PAstAr at
det er et byggherreansvar.
Takstein pA garasjetak var uteglemt i anbud. - Arkitekt yule
ha glassoverbygg over svalgang.
Det yule ikke huseieme, de yule
ha takstein der o.-sA. Men dette

ansA arkitekten A vre en kvalitetssenkning, derfor forlangte
hun at de unge hevet standarden tilsvarende ved A bruke ekte
dansk tegisten. At sA tre hus
allerede var lektet for betongstein, se det ble et byggherreansvar. Du fAr tross alt ikke lektet
om tre tak gratis. Totalt ble alt
dette en merkostnad pA 75 564
+ mva pA 10 huseiere.
Der var foretatt utregninger
over hva de unge kunne gjøre
ved en noksA stor egeninnsats,
men den var fulistendig feilberegnet.
De unge sitter i dag med en
merkostnad pA rundt 120
000,- ehler mer. Da hjelper det
lite at de fikk gunstige tAn i
husbanken. Gjelda som star
pa papiret, er det du har A
forholde deg til.
At sA dette prosjektet I offentlig
regi kunne flyte sA fulistendig
ut, kan kun skyldes dArlig forprosjektering.
Dette omrAdet har vet ikke
vrt egnet til A bygge rimelig
pA. NAr det, for arbeidet startet, men ikke for kontrakten
var undertegnet, var kommet
fram til at det yule tilkomme
store tilleggsregninger. Ja, da
burde kommunen tatt det hele
opp til revurdering. De unge

skulle hatt reelle tall A holde seg
til. Ha en mulighet og trekke
seg fØr de hadde lagt ned for
mye penger og arbeide i dette.
Monica Bakken

—Utgiftene per ma'ned vii kun
belØpe seg til cirka 2 500 krone?;
sa leder for prosjektgruppa
Øyvind StrØm (FrP)for ett a'r tilbake. Den reelle regningen ligger
nd pa bordet - en ekstrakostnad
pa' 120 000 kroner!

Bilforere Kommentarer til skolefritidstilbudet
Trafikkm
- v's
sikkep
heten ma hensyn !
prioriteres
0

PA kommunestyremøtet 29.
april ble det behandlet et forslag
fra SV vedrØrende fartshumper I
Gaupeveien.
Tidligere i mAneden hadde
teknisk styre prioritert hensynet
til tungtransporten foran trafikksikkerhet. Dette fikk som resultat at det ikke skulle anlegges
fartshumper i Gaupeveien, slik
det var planlagt. Bekiagelig var
det at hensynet til barns trafikksikkerhet sAledes ble tilsidesatt.
Som et resultat av SVs forslag
skal teknisk styre nA vurdere
saken pA nytt, men signalene fra
kommunestyret var sA sterke at
det nA nrmest er umulig A
komme utenom fartshumper.
Dette er det eneste reelle alternativ for A redusere den høye
hastigheten i Gaupeveien. Det
ser sAledes ut til at traflkksikkerheten blir prioritert til slutt.

• Tom Nilsen
Enebakk SV

VAren er her, og Enebakk skolekorps har begynt sine Arlige
marsjøvelser I Kirkebygda.
Lørdag 27.04. gikk vi fra
til
skole
Kirkebygden
Herredshuset. PA den korte
strekningen vi gikk pA riksveien
klarte to biler A true seg igjennom korpset bakfra, ved A legge
seg ut i venstre kjørebane. Dette
mens korpset spilte. Det var
bare et under at ingen av korpsmedlemmene ble pAkjørt.

En tredje bil beholdt sin kjørebane, men syntes at vi gikk for
tregt, sA han begynte A tute. Han
kjørte forbi korpset i busslomma
pA høyre side, ved nesten A kjøre ned den ungen som marsjerte
bakerst pA denne siden.
Hvor lite omtenksom gAr det
an A bli? Dette er jo livsfarlig
kjøring, og disse sjAførene burde ha mistet førerkortet pA stedet. Heldigvis tar de fleste
bileiere hensyn, men noen har
totalt mistet hodet.
SA kjre bilfØrere i Enebakk.
Ta hensyn til oss nAr vi er ute og
marsjerer. Alle vil vel ha et bra
skolekorps 17. mai?

Marion Enger
Enebakk skolekorps

I Vignett nr 17 omtales kommunestyrets behandling av skolefritidsordningen i Enebakk.
Da denne framstillingen We er
kort og upresis, Ønsker jeg A
knytte noen kommentarer til
saken.
Da jeg pA vegne av SV i slutten
av 1990 foreslo en prøveordning
med heldagsskole/skOlefritidSordning, regnet jeg ikke med A
fA flertall for forsiaget. At sA
likevel skjedde, er en av de mest
positive opplevelser jeg har hatt
i kommunestyret. Imidlertid led
den endelige flertailsinnstilliflg
fra formannskapet under en del
svakheter. Forst og fremst fordi

det ble lagt opp til en ordning 3. kiasse - og Apningstida søkes
satt til kI. 8.00. Tilbudet gis hver
bare ved Hauglia.
skoledag fram til ki. 17.00
Pa kommunstyremøtet 29. april
Den videre planiegging skal
la jeg derfor, pA vegne av SV og
Arbeiderpartiet, fram et nytt for- skje i nrt samarbeid med skolene.
slag.
Forsiaget fra SV/AP manglet
PRØVEORDNING I ALLE
KRETSER. Det nye forsilaget en stemme pA A fA 2/3 flertall I
Apnet for en prøveordning We kommunstyret. Det betyr at selv
ved Hauglia, Kirkebygda og om en ny behandling blir nødYtre Enebakk skoler. For A gjøre vendig i ekstraordinrt mote
prøveordningen fleksibel vii den den 13. mai, vii forsiaget bli
strekke seg over to skoleAr, og vedtatt.
den Apner for en gradvis iverkJeg er overbevist om at
Enebakk vii fA en god skolefrisetting.
Tom Nilsen
Tilbudet gis til samtlige elever tidsordning.
pA de aktuelle klassetrinn - 1. Enebakk SV

-Thorud drives tilfredsstillende
SVs Tom Nilsen har igjen purret
pA den omstridte saken rundt
Thorud søppelfyllpiass. Han
spør om ordfører KAre Kjølle vii
ta initiativ til A fA saken opp i
kommunestyret. Ordføreren er
av den oppfatning at dette er en
sak for teknisk etat, og ser ikke
behov for A behandle denne i
høyere organer.
Kommunen er anmeldt til
lensmarinen for overtredelse av
forurensingsloven. Dette pA
grunn av betydelig forsøpling av
naboeiendomrnefle rundt fy11plassen.

Kritikkverdige forhold

bake om en vurdering av de ressurser man her har til rAdighet,
og en vurdering av den
dekningsmassen som blir benyttet. Den gang fikk han et svar
som kunne tyde pA at forholdene var under kontroil.
NA har han pA nytt sendt
spørsmAl til ordfører KAre
KjØlle der han spør om ordfØreren vil ta saken opp i kommunestyret for A fA en skikkelig
debatt rundt de forhold som har
medført/kan medføre betydelig
forsøpling I nrmiijøet rundt
fyliplassen.

ansvarsomrAde, og Ønsker ikke A
bringe saken inn for kommunestyre/formannskap. —Teknisk
styre har ikke sett behov for det,
og heller ikke ordføreren, blir
det svart.
—Ut fra de midler som er stilt
til rAdighet, og ut fra normale
forhold pA fyliplassen, vii jeg
hevde at plassen drives pA en tilfredsstillende mAte, sier teknisk
sjef Torgils Opedal i sitt saksfremlegg til teknisk styre.
Forøvrig vii ikke Opedal kommentere fyliplassaken yttteriigere pA grunn av anmeldelsen som
er foretatt.

Drives tiifredsstillende

til- Ordfører KjØile er av den oppSVs Tom Nilsen ba for et Ar
fatning at dette er teknisk etats

ANNE-GRETE LOSSIUS
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N ytt ve ykket Minimaraton
Ny rekordstor deltageise
i Driv's tredje Minimaraton. 390 smã og store sâ alle Ut til a vre
godt fornøyd med sin
prestasjon etter søndagens lop, som ble avviklet
I strfilende varvar.
Nok et vellykket arrangement
av friidrettsgruppa I Driv.
Klokka 13.05 søndag gikk startskuddet for den første puijen,
som skulle tilbakelegge 3,6
kilometer. Ti minutter senere
forsvant de som skulle lope ti
kilometer.
Deretter kom de i mAl den ene
etter den andre, med eller uten
tidtaking. Løpende, gAende, i
bamevogn eller pA trehjulssykkel. Ja, en deltager tok seg
rundt den korteste løypa pA
kiykker, et fremkomstmiddel
som er ganske unikt for slike
arragement.
Rekordtider ble ogsA notert.
PA 3,6 kilometer ble Heidi
Halsets tid fra i fjor slAtt med
nesten tre minutter av Hilde
Mauche, som kom i mAl pA
tiden 13,14. PA herresiden gikk
seieren til Fredrik Rasmussen
som lop 26 sekunder raskere
enn Tommy Gravliens rekord
fra i fjor.
PA 10 kilometer var Ole
Morten Weng raskest av alle, og
kom i mAl pA tiden 32,47, nesten minuttet foran Ole Chr.
Ruuds rekord fra i fjor.
Christine Teig den raskeste i
dameklassen, men May Bente
Wengs rekord pA 38,02 fra 1990
stAr ennA.
ODDBJØRG KRISTIANSEN

Resultater 3.6 Km

K15 - f0dt1942-51
Nr I Liv Kjensli 44,32, 2 May
Mikaelsen 45,04, 3 Unni Simonsen
52,33,

K! fødtl98O-84
Nr 1 Kaja Kjelgaard 15,37, 2 Tine
Kaasa 16,51, 3 Katrine Tryti 17,02, 4
Hege NØkleby 17,19, 5 Marit Berg
17,41, 6 Kari Berg 17,47, 7 Pia Th
Gulbrandsen 17,59, 8 Tone Joner 18,18,
9 Lillian Eriksen 18,25, 9 Anette Tryti
18,25, 11 Trond Ramdahl 18,42, 12
Linda Gerhardsen 19.00, 13 Kan
Bognerud 19,59, 14 Marie Tidemann
20,30, 15 Heidi Ruud 20,34, 16 Lisbeth
Svarthoel 20,42, 17 Ragnhild Tofte
21,50, 18 Kristine Mork 21,51,19 Elm
Eide 22,10, 20 Merete Jaucis 22,12, 21
Kristine Sater 22,13, 22 Tori!! Edvinsen
23,30, 23 Tuva Hongve 24,54, 24 Bodil
øverglrd 24,57, 25 Stine Lindstrom
25,45, 26 Nina E Thue 26,30, 27 Hege
Grøholt 26,57, 27
Kine Andresen
26,57, 29 Elisabeth Schaller 27,29, 30
Ingunn Henriksen 27,56, 31 Mai E
Solberg 29,19, 31 Sara Flelstad 29,19,
33 Vivian Christiansen 30,40, 34 Nina
M Borgting 30,5 1, 35 Barbro øvergard
31,33, 36 Stine Trebekk 31,45, 37
Miriam Skotland 32,18, 38 Catrine Gran
32,21, 39 Helene Gravdah! 32,48, 40
Kjersti Enger 45,24.

K16 - f0dt1932-41
Nr 1 Aud Hønsi 50,03.
M12 -

M13 - f0dt1962-74
Nr 1 GIØr G!Ørsen 34,42, 2 Martin
Seierstad 37,26, 3 Knut Jo Strømsborg
39,00, 4 Jan Inge Helgheim 39,18, 5
Morten Gregersen 40,08, 6 Jan-Erik
Kristiansen 45,19, 7 Marius Bergan
46,13, 8 Gunnleik Seierstad 48,07, 9
Egon Kalvatn 49,12.
M14 - f0dt1952-61

K2 - født 1975-79
Nr! Heidi Halset 15,11,2 Laila Eriksen
16,29, 3 Marie Bjerkland Hansen 16,41,
4 Katrine Furulund 16,58, 5 Ingeborg
Enger 17,39, 6 Linda SØrfjord 17,49, 6
Ann-Marie Knagenhjelm 17,49, 8
Renate Hast 18,39, 9 Eva Løvdahl
18,59, !O Linn Schjerven 19,11, 11 Ida
Maren Rasmussen 19,22, 12 Kate
Knagenhje!m 21,54, 12 Janne
Gustavsen Rud 21,54, 12 Katharina
Kirkerød 21,54, 15 Jorunn I Solberg
22,12, 16 Marianne Bjerkland 23,48, 17
Charlotte Schaller 24,06, 18 Hanne
Delbeck 24,15, 19 Cathinka
Johannessen 27,02, 20 Rannveig AasbØ
27,03, 21 Marianne Gravdal 32,49.
K3 - f0dt1962-74
t'Tr 1 Hilde Mauche 13,14, 2 Solveig

Ytre Enebakk Skolemusikkorps var Se! vfølgelige deltakere I
Minimaraton. Med sine musikk-instrumenter viste de veien for de
andre deltakerne pd Ytres store folkefest.
ROnneberg 14,40, 3 Hilde Rønneberg
18,29.4 Tone Sørtjord 31.43.
K4 - fødtl9S2-61
Nr I Kirsten Furulund 17,39, 2 Unni
Tryti 18,47, 3 Kate Torgersen 21,36, 4
Karen Andersen 22,18, 5 Sin Bergan
22,28, 6 Runa Nilsen 23,45, 7 Trifle
Lise Thue 26,31, 8 Torunn Gravdal
32,49, 9 Grete Renolen 36,41, 10
Wenche Kathrud 37,51, 11 Tove Jaucis
38,14.
KS - 10dt1942-51
Nr I Anne Kaasa 16,52, 2 Bent
Gjertveit 21,04, 3 Aggi Heen 21,12, 4
Marit Lybk Ro 21,23, 5 Synnøve
Sariberget 23,02.

Richard Finnerud 13,06, 3 Jan Andre
Delbeck 13,37, 4Beidar Giavlie14,04.
5 Dag T Schou 14,13, 6 Morten Myrdal
14,38, 7 Alexander Nordgaren 15,59, 8
Torkjel Hongve 16,10, 9 Bjorn Tore
Henning 16,15, 10 Truls Petter
Bjerkestuen 16,36, 11 Nils Hugo Gjerde
16,47, 12 Frank Helland 16,48, 13 PAl
LØvdaI 17,00, 14 Roar Sandem 17,20,
14 Lasse Thorsen 17,20, 16 Per Martin
Syversen 17,27, 17 øystein Berg 17,35,
18 Kim Thorvaldsen 17,38, 19 Morten
Finnerud 17,45, 20 Rune Berg 17,52, 21
Fredrik Langnes 18,15, 22 Petter
Buringrud 18,26, 23 Per Torbjørn
Kristiansen 18,33, 24 Geir Magnussen
19 08 25 Kent Nilsen 19,16, 26 HAkon
' 19,28, 27 HAvard BrAthen 20,02,
Sporch
28 Eivind Gravdal 26,35.

K 7 - født 1931 el. tidi.
Nr! Solveig Kjensli 31,12.

Alt kunne benyttes pa "turen", sd hvorfor ikke ta med seg sin trehjulsykkel ? Kitty og Martin Eide koste seg skikkelig I det fine vdrweret

f0dt1975-79

Nr I Espen Pettersen 43,09, 2 Kai
Henning Holm 43,52, 3 Tormod FIøter
45,43,4 Stian Dybdahl 51,41.

M3 - f0dt1962-74

Ml - fødtl9SO-84

Nr 1 Jan Reidar Alden 14,13.

Nr 1 Tom Pettersen 14,34, 2 øystein
Kolbenstvedt 15,17, 3 Eivind Eriksen
16,13, 4 Glenn Nilsen 16,37, 5 Andreas
Tryti 16,42, 6 Hans Andreas Bjerkeland
16,49, 7 Stian Holm 17,01, 8 Joar
Resaland Wiik 17,18,9 TorbjØrn Aarhus
17,34, 10 Simen Andresen 18,17, 10
Espen Buringrud 18,17, 12 Stunla Kaasa
18,20, 13 Kristian Gjertveit 18,24, 14
Eivinn Magnus Solberg 19,01, 14
Martin Kandola 19,01, 16 Robert
Grosvold 19,06, 17 Martin Kathrud
19,10, 17 Morten Hansen BØh!er 19,10,
19 Stian østvAg 19,15, 20 Ole Chr
Bergersen 19,26, 21 Andreas Hast
19,56, 22 Tom Wiig 19,57, 23 PAl
Myrer 20,01, 24Knut Arne BrAthen
20,03, 24 Magnus Brevik 20,03, 26
Andre Halset 20,07, 27 Ricard Jaucis
20,20, 28 Christer Skotland 22,04, 29
Stian Olsen 22,31, 30 Marius Thue
23,09, 31 Lars øyvind Christiansen
23,49, 32 Henrik Syversen 25,43, 33
Marius Grongstad 25,52, 34 Kenneth
Ames 27,28, 35 Audun AasbØ 27,43, 36
Kent Age Tømmerbakk 30,44, 37 Olav
Aasbø 36,42, 38 Morten Kjus 38,06.

M4 -

M2- f0dt1975-79
Nr I Fredrik Rasmussen 12,53, 2

Nr 1 Ole Morten Weng 32,47, 2 Kjell
Terje Holen 33,54, 3 Oddmund Rustad
39,06, 4 Jon-Petter Langnes 40,08, 5
Karl JØrgen Songedal 40,13, 6 Ame
Edvinsen 40,37, 7 Johannes Lang
42,24, 8 Egil Bjerkland 42,41, 9 Jan
Olav AasbØ 42,59, 10 Knut Grøholt
43,10, 11 Laimi Jaucis 43,18, 12 Kjell
Henriksen 43,39, 13 Arne InstebØ
44,04, 14 Daniel Stanger 44,56, 15
Helge Tryti 48,27, 16 Tormod Myhre
49,38, 17 Haakon Faanes 52,31, 18 Per
Arne Øiestad 55,04.
M 1 - f0dt1942-51
Nr 1 Frank Bergstrom 38,01, 2 Arise
Bekkensten 38.27, 3 Willy Johannessen
- 4021; 4 I(jell Furutund *0,34, 5 Jens
Halset 40,36,6 Bjorn Mikaelsen 40,57,
7 Jan FlØter 41,31, 8 Harald Nilsen
42,49, 9 Jan SkAr 44,11, 10 Leif
Gjertveit 45,42, 11 øyvind Skotland
47,22, 12 Arise Sønsterud 50,10, 13
Bjorn Halvorsen 50,33, 14 Gunnar Hast
54,26.
M16 - f0dt1932-41
Nr 1 Halvdan AarØ 40,16, 2 Rolf
Lybnk Ro 43,59, 3 Per Weng 47,12, 4
Tom Holmsen 47,47, 5 Thor Olsen
48,35, 6 Jan Henriksen 56,16, 7
Asbjørn Kristoffersen 56,37, 8 Trygve
LØtveit 66,49.
M17 - født 1931 el. tidi.
Nr 1 Rolf Solberg 48,44, 2 KAre
Halvorsen 50,53.

f0dt1952-61.

Nr I Roar Aarhus 17,54, 2 Bjorn Olsen
18,34, 3 Morten Thue 26,27.
MS - født!942-51
Nr I Rolf Berg 17,48, 2 Arnfinn
Gravlien 18,15, 3 Per-Erik Kristiansen
18,35,4 Erling Gravdahl 26,35.
M6 - f0dt1932-41
Nr! Oddv rHØnsi 13,38.
M 7 - født 1931 el. tidi.
Nr 1 Aage Rustad 15,00.

Resultater 10 Km
K!2 - f0dt1975-79
Nr 1 Christine Teig 39,09.
K13 - født 1962-74
Nr 1 Karl Anne Larmerud 58,18, 2 Anja
HØnsi 58,19.
K14 - f0dt1952-61
Nr I Brit Schjerven 52,34, 2 Marit
Solberg 55,48..

Pappa Ole Stuveseth og Andre
synes nok at det ble yel varmt
etterhvert, og en forfriskning
kom god: med.

1Jitwtt

GAIR DET
TRIVELIG

SY S[LV'

20% pa alle metervarer i gardiner I

Lag din egen
kosekrok med lys
og springvann
BASSENGER

SKULPTURER

Leveres i storrelser fra store
bassenger pA 360 x 190 cm til
srnâ fuglebad pA 52 cm i diameter. Bassengene er utfort
I glassllberarmert, gronn plast.
Fuglebadene er støpt i hvit
betong.
-

Disse er stopt i betong og
overflatebehandlet sIlk at de
far preg av antikt kobber.
Mange figurer a velge mellorn, bade med og uten springva nfl.

1
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çaver for store og sm4
STIKK INNOM OG SE SELV!

BJØRG 'S
BUTIKK

Lerdalsgt. 12- Strømmen -TIf. 06/8151

NP -PLATEN
Selvgàende motorklipper med 5 hk
B & $ Quantum motor. Kllppebredde
53 cm. Lettkjert
kllpper med stor
oppsamler
Prisene er inki. mva.
Murray - Amerikas nr i.

•-OW

<<Tegitak>> med stâlplatens praktiske og økonomiske fordeler.
* Vrsikkert tak.
* Styrke i konstruksjonen.
* Lett I vekt.
* Lett a. legge.
Blikkenslager
Geir Nagel Knudsen
Gran, Ytre Enebakk
TIt. 09-92 55 80 el. 09-92 22 34
perss. 096-60607

KUPONG:
Send meg vennligst brosjyrc
hvor alle modeller av skulpturer, bassenger og belysning
Cr avbildet.

BRØNNBORING
Genriomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

LANGBRATEN
BRØNNBORING e PUMPESERVICE

Pius ii 3.300,- IPJKL MUll.
Stengene kari ogsá leveres I
6,8,10 og 12 meter
lengder.
Stenger til gamle fester
mot et lite pristillegg.

*1-tn

4.590,-

- vf

Utfort I !örskjellig materiale
og med skjermeri flere farger.
Belysningen er beregnet for
24 volt.

Tilbudet inkluderer:
• 9 m vedlikeholdsfri
9lassfiberstang med 10
ars garanti
• Vimpel I vevet polyester
av ypperste kvalitet
• Kule, line, linefeste og
universal bakkefeste
med vippemontering

AIS Brodrene Midthaug

#

HAGE-OG
BLOMSTERBELYSNING

og sommeren med fly komplett flaggstang med vimpel
til spesialpris.

FLAGGSTENGER
FLAGG
Fraktfritt

%t

J!kr'1

Gled deg over vàren

v/Polet, Bretergt. 1, Lillestrem
TIf. 06/81 8117

GUNNAR
KARLSEN
Osloveien 33, 1800 Askim
Telefon (02) 88 13 61

Tegn din egen vimpel!
Vi leverer skreddersydde
vimpler med tekst,

*STFOLD
BYGGEKO

EBMOTOR)

GAGATEN - ASKIM

TLFS 88 26 45

Sermyrv. 1, 1820 Spydeberg

TIf. 09 - 8092 93 -TIf. 09 - 83 85 90

NORPRO as
Svennerudvn. 38, 2044 Frogner
TIt. 06-82 1860, Fax. 06-82 13 50

I

Navn
Ad r.
Postnr.

Alt
dører
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

STORT LAGER AV:
H-vinduer og ytterdorer

DYGG OG
TAKTEKNIKK A/S

Alt I glassarbeid
utf ores.

TH. (09)9291 01 - 92 89 24
Mob. (080)85374 - (096)84847

RING

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

ALT I BLIKK- OG
TAKARBE1I)

02/62 08 65

FORHANDSPRISER
GARANTI

Forharidler av Jacuzzi pumper

Gjer noe med taket ditt ná!

06/814733
06/81 6838

Lillestrøm
Vindu & Glass A/S
(TIDL. VILLA GLASS AJS)
Sørumsgt. 38, 2000 Llllestrom
Dorer - Vinduer - Spell - Alt I glass

Utskifting av isolergiass
(punkterte vinduer)
FRIVA A.S
N 1820 SPYDEBERG
Oslovn. TIf. 09/83 74 50
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Enebakk Husmorlag har nylig fekoppen ble stAende urØrt.
avsluttet et kurvmalingSkUrS
En ivirg gjeng pa 20 stykker
synes kurset hadde vrt alt for
som var mektig populrt.
Pa We kurv og tre ble det kort, og Husmorlaget har alleretryllet fram nydelige blomster de nâ bestemt seg for a sette opp
som pa en vakker blomstereng. et videregaende kurs til hØsten.
Ellers arrangerer Enebakk
Og hva er vel sØtere og mer
yndige enn bl.klokker, preste- Husmorlag stadig noe morsomt.
Øverst pa lista nA star en tur til
krager og kløverblomster?
Nydelige kurver med blom- Blafargeverket, og det opplyses
stermotiver dukket etterhvert at det er bare a melde seg pa for
opp, og det var full konsentra- alle som har lyst.
sjon hele tiden. Til og med kaf-
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Premie for forst uttrukne riktige Iøsning
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5 Flax-Iodd.

G R A1

Vinner av kryssordet i nr. 17 ble Trude Andreassen
fra Ytre Enebakk. Vignett gratuterer og fern Flaxtodd er pa vei.

Vinneren offentliggjOreS I neste utgave av Vignett.
-j
L

ili,uett
ønsker flere
medlemmer

Bygdeturisme i
Enebakk

Enebakk Handel- HAndverk
Industriforening har nA rundt 90
mediemmer. Likevel gAr EHEH
nA akttivt ut for A skaffe seg nye
mediemmer. Det er mange fordeler ved A stA sammen, men
mange trenger et lite puff for A
innse det, heter det i referatet fra
Generaiforsamlingen. Styret har
derfor valgt A satse pA en godtgjørelse til alle som tegner nytt
mediemskap. NAr det nye medlemmet har betalt sin kontigent
vii vedkommende som har
pAvirket nytegningen fA kr. 50,(pr. mediem) fratrukket neste
Ars kontigent.

Enebakk kommune deltar i et
fylkeskommunalt samarbeidsprosjekt om utvikling av bygdeturisme i bynre omrAder.
Prosjektet har fire hovedsatsingsomrAder: viilmarksopplevelser, gArdsturisme, kulturisme
(kunst, husfiid, brukskunst), formidling, saig og markedsføring.
HovedmAisettingen for prosjektet er A bidra til A gjøre
kommunen til et ennA mer
attraktivt bo-, virke- og besøksomrAde. For at Enebakk kommune skal kunne dra nytte av
sin deltakelse i prosjektet, er det
avgjørende med en forankring
hos lokale ressurspersoner.
Derfor bør ressurspersoner med
like eller ulike interesser gis
mulighet til A arbeide sammen
for A utvikle sine prosjekter til
hel elier deltidsarbeid. Lokale
kunstnere, bonder og handelsstanden i kommunen vii alle
kunne dra veksler pA et slikt
prosjekt.

EHHI som
stottespiller
Styret i EHHI oppfordrer medlemmene til A bruke foreningen
som støttespilier hvis det er
noen som har spesielie problemer.
EHHI opplyser ogsA om at foreningens forsikringsavtaie med
Forenede forsikring fuilt ut har
svart til forventningene.

Innbrudd hos
Vardeberg
Natt til fredag var det ubudne
gjester hos Ivar Vardeberg i
Kirkebygda. Tyvene hadde tatt
seg inn gjennom en knust rute i
inngangsdøra. 15 kasser pus og
en del tobakk og sigaretter er
stjAlet. To gutter er observert,
men det er foreløpig fA spor A gA
etter, opplyses det fra Enebakk
lensmannskontor.

EHHI-Iogo bak
pa bussene
Enebakk Handel- HAndverk og
Industriforenings logo blir nA
synlig bak pA Enebakkbussene.
Styret i EHHI vii ogsA arbeide
for a fA satt opp en premie til
den bedriften som viser oppfinnsomhet og synlighet' i
bruk av logoen.

RELIGIOSE MUTER
/

En arbeidsgruppe er opprettet
bestAende av kuitursjefen, en
nringslivskonsuient og en
representant fra teknisk styre. I
tillegg innviteres landbrukskontoret, landbruksiaget i Enebakk,
EHI{I og nringsrAdet til A delta
i arbeidsgruppa med en representant hver. Gruppa skai bl.a.
registrere eksisterende tiltak og
virksomheter, vurdere mulighetene for utvikling av lokaie
turistprodukter og utvikle et
nettverk som kan bidra til
utvikling av bygdeturismen i
kommunen.
Arbeidet starter opp umiddelbart og det forutsettes at representantene i arbeidsgruppen mA
kunne sette av tilstrekkelig tid
til A kunne delta i arbeidet.
Planeri er at arbeidet avsiuttes
innen utgangen av 1992.

(

•1

R"nd4, M4A&Mw1r
Lter eit handverk! Me har framleis
ledige plassar
sommarkurs:

pa

Maskinstrikk
Smiing av knivblad
Pakografi
Sveip og koiskurd
Restaurering
Utstillingsteknikk
Hudsko/fetasko
Staskniv
Filigransarbeid
HardingfeJe
Springar og gangar
Musikk og rytmikk

RING ELLER SKRIV ETTER KURSKATALOG!

Raulandsakademiet
3864 RAULAND - telf. (036) 73 292 - (Kontortid: 8.00 - 16.00)

BETEL

1iui& fi

NB! KIJN FRI VAT

ANNONSERING

KONNCJURINGER
MjarIiallen
Lag og forefinger som ønsker A leie Mjrhal1en skoleAret 91/92, bes sende soknad om dette innen 25. mai 91. Soknaclen sendes Utleieutvalget for Mjrhallen,
1914 Ytre Enebakk.
Utleieutvalget

DROSJER
Ole Gunners'3n
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DØGNVAKT

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

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

0

15wARS
JUBILEUM
(Størst — Best
— Billigst?)

50 nye hater

UNDER VISNING

Silkemãling
Treskjtering
RosemAling
Figurskjtering
Brukskniv
Kalligrafi
Akvarellmaling
Sølvarbeide
Instrumentbygging
Smijernsarbeide
Kveding
Lasering

YIN

Kristi himmelfartsdag
kl. 19.00: Viktig menighetsmøte. Sønd. 12/5 kl.
10.00: Sønd.skole.
Ki.
19.00: Oddleif Wahil og
menighetsmusikken.
Velkommen til Betel.
r

Takket vre vãre fornoyde
kunder, tror vi.

Feig med

IIjtt

PUNIflIGadTV

Iiflitt - MARKED
Era den ene - til den andre
--- --'
Merk konvolutten:
HAR DU NOE DU VIL
VigneIt-marked
SELGE - ELLER KJOPE?
VIGNE1T
Kun kr 30_- pr. arinonse (I sp. av 4 linjer) Boks
62
Jiji1t -marked hver orisdag
1912 Enebakk
h

KMV. 320 - 385 - 480 - 2500
OMC, Seabird (Terhi)
landstedbâterSeabird (Skibsptast)
15'- 15,5 - 16'- 18 - 20
Sunbird - Ryds, Iandstedbâter
Alufish - Sea-Nymph
aluminiumsbAter
10' 12 14 16
Spesialpriser med Evinrude
motorer.
NOR-DAN 27' Family
3/4 byggesett.
NOR-DAN 6100 DC Puma 420.
Pioner - GH - Rana-plast
Superpriser
60 stk. Evinrude
og Yamaha outboard
fra 2-250 hk.
Bâthengere:
Buster - Eldon FAgeista.

Enebakk Høyre
Nominasjonsmote avlioldes onsdag 22.
HØYRE mai ki. 19.30 1 kantinen pA Herredshuset.
Styret
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk
ANbud høydebasseng
I forbindelse med freniforing av vann til Gran, Ytre
Enebakk, ønskes det anbud fra entreprenører, autorisert I kiasse D2, pA bygging av et 1.300 m3 høydebasseng. Entreprisen omfatter: Sirku1rt hoydebasseng
I betong, diam. 17 m, hoyde 9 m. Adkomsthus med
diam. 200 mm stj.rør og ventiler. Automatikk.
Anbudsdokumenter fáes utlevert ved oversendeise av
depositum kr 1.000,- til A/S Hjellnes, Pb. 91 - Manglerud, 0612 - Oslo 6. Tif. 02157 48 65 innen 23.5.91.
Anbudsbefaring vii finne sted fredag 31.5.91 ki. 13.00.
Fremmøte ved adkomstvei til høydebasseng, Harehøgda, Ytre Enebakk.
Anbud mA were innievert til A/S Hjellnes, Plogveien
1, merket <<Heydebasseng Gran innen 14.6.91 kl. 13.00.
Offentlig anbudsápning kl. 13.30.

ENEBAKK
KOMMUNESTYRE
innkalles til mote I Herredshuset mandag
13. mai 1991 kl. 18.30.
SAKLISTE:
Sak nr. 035/91 Skolefritidsordning i Enebakk 2. gangs behandling.
Sak nr. 036/91 Dekning av utgifter skjønnssak Flateby Bruk.
Saksdokumentene er utiagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden ki. 08.00 - 16.00.
Sakiisten er ogsà utiagt til gjennomsyn pA Enebakk
folkebibiiotek I ápningstiden.
Enebakk formannskapskontor, 2. mai 1991
KAre Kjelle
ordfører

pa

30 billiqe bruktbäter
i alle størr&ser 09 prisklasser.
Bâtutstyr - deler - service.
lnnbytte - Finansiering.
Apningstider:
Mand.-fred. 10-19.
Lord. 10-14.

IN©LiO@
NY adrnsse: Isakveian 19,
hjømet Fetveien, sydenden
2000 Lillostrøm

TN. 061810073

TILLEIE

Biltralle til lele

Henv. 09/92 7193

LaNdlig leilighet
90 m2 til leie omgáende.
TIf. 09-92 65 41
Stop enebolig I Kirkebygden
til leie. Med hage. Kr 4000,- pr. mnd.
Tif. 92 71 93

10

'Nuett

f Gravmonumenter

APNINGSTIDER:
Hverdager
Lordager

STOR INNENDØRS
UTSTILLING

kI. 07.00-17.00
kI. 10.00-14.00

Oppussing og
nwd ny skrtft

BEGRAVELSESBYRAER

FORERKORT TIL FERIEN!

MC-delkurs

Ski

starter mand. 13. mai kI. 17.00.

Bc0raVclscsb?ra
CHRSTFNSRUD EFTF

Intensivkurs (teori) I ki. B

Nordbyvn. 27, Ski

starter mand. 17.

TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

Kaare Pedersen
Eidsbergvn. 61, Askim, tlf. 88 19 52
Privat, tlf. 88 19 19

LILLESTROM

Voksen dame søkes
til rengjøring I villa en gang i uken.

Bra tilbud pô nye og brukte vogner
¼

veums
Beg ravelsesbyrà

B.m. Vtg1ia

kI. 16.30.

eSe.ceeee

Follodistriktets byrfi
gjennom 60 fir

STILLING LEDIG

juni

Ring Eva pa tIf. 0618142 92.

Torggt. 22000 Lillestrom

TIL SALGS
Gratis sydentur
og mye mer!

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kontortid:
02/97 44 65 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
00 BEGRAVELSESBYRA

TLF.: 83 83 30
Apent 10-17, torsd. 10-19. lord. 9-14

-

Saig au caravanrekuisita. Kjøp, saig og kommisjon av campingvogner

Mai-mânedens handlende er med i trekningen
31. mai kL 17.00.

Hap du husket kaker til
r%I - HU

TILBUD TIL OG MED LORDAG:
Alle dongeribukser/
snekkerbukser

100
~20%

Baby-kIr

KONFIRMASJONSKLIER ER ANKOMMET
Stikk innom Nye Zan Sara
det iønner seg!

-

Zan Zara
Senteret Ytre Enebakk
Tif. 09/92 53 53
-

Brukt&Gammelt

KONFIRMASJONEN?

KJOP 06 SALG
Ia 11-18, IA 11-15. Mandag stengt.
&rumsgd 29. T106-81944.5
LILLESTROM

Vi har kaker som smaker.
Bestill I bygdas eget konditori.
Velkominen til

YTRE ENEBAKK
KONDITORI

DEN FINSKE N IlL

ZT

lit. 92 55 77, Y. Enebakk

ER

Nt
:ORE!

FYRINGSOUE •. PARAFIN
AUTODIESEL•

TOege1 ved
StiII
vannpl2fling ru lemot
gaefldej tnings-

Folio Varmeservice

hØY

StabI.011 ToPP
kKseIvce far

Mestergull

OGSA VARE EVIG
To ringer som ser like Ut forfra er ofte
svrt forskjellige:

JIM
Ad-

W
j)

v/Bjorn Bredholt, Tomter

do

Tit. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

de

R1NGENE SKAL

Myrakrysset, Spydeberg

p

hos oSS
V&kommehl!

ROLLSTER TS FRA

PJDKIA

'V(DPTIK
I \ T-'L
4800.
-

Kjølberg Optiske AS

YTRE ENEBAKK
BENSIN & SERVICE A/S

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

1914 Ytre Enebakk
TH. (09)92 44 08

BENSIN

-

OWE

-

REKVISITA

Aut. gummiforhandler
I

/

<<Postordreringene

<<Kvalitetsringene>>

(FAes ikke kjøpt
hos oss)

(Merk
tykkelsen)

Som oftest er <<pOstordreringene>> langt
dyrere enn v.re kvalitetsringer pr. gram.
(La deg ikke lure).

I

jJ,

GULLSMED
IIc,t,/ cc--au i11e/ as
STORGT. 16- 2000 LILLESTROM 06/8I 3054
TORVET 5-2000 LII.IESTROM 06/8I 21 09

'

Kontakthnser
tilpasses
TIf. 06/81 43 91
LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)
OPTIKER

Tirnebestilling:

OLAV KJØLBERG
GEIR KJBLBERG
M.N.K.F.

-

M.N.O.F.

Enebakk Zoo

Forretningssenteret, Ytre Enebakk
Tif. 92 55 68
I Ra4L.NIN
10
l
flatazor

ROTTER m/bur

kr

200.

Marsvin m/stamtavle, fugler,
gnagere og fisker
Viførerfôr til hund1 kcitt og til

alle slags fi.igler.
Rekvisita til hund og katt
APENT: Man. fre. 10-18. Lord. 9-14
-

11
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Ir %ff

Sc:
EIENDOMSFORM.

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

Kjøpe efler selge
elendom?
8oviA90 000: Ad Helgo A Toys
FjeIlve,on 55. 1914 91,0 EncOakO
TM: 0992 55 70

Enebakk
Glass

Galled Nygàrd

Flatebysenteret - 1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOLJFRYS - VASK/OPPVASK - TØRK - KOMFYRERI MICROBOLGE KAFFETRAKTERE - STOVSUGERE RADIO/TV - VIDEO - EL.MATERIELL
NOKKELFILING
BATUTSTYR

Kontakt:

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPRENØR

Flateby - tlf. 92 80 80

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

Galled - innramming

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
TIf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
OgsA kveldstid

Guilmedaije i innramming i VM 1989 og 1990

RØRLEGGER

Skoene reparerer
du has

ELEKTROENTREPR ENOR FIRMA

Erling Rod A/S

KJELL BRENUJORD
INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER

Kjap din nye elier brukte bit hos oss:
TIf. 881615

Strømsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE

Asenvn. 2,1400 Ski

1912 Enebakk - tlt. 9263 00

1570

TIt. 09-87 53 77
REGNSKAP

f

utforer alt i el-installasjoner

TORNERUD - Askim
TH. ::

SKOMAKER'N I SKI

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

Hovel Heiaas

RI

Ekomveien 35, 1914 Ytre Enebakk

NOROL

I;

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

*Pys-adn4,

BYGG OG ANLEGG
r

Tores Tak og Fasade A/S
Man-Ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

Tak- og
blikkenslagerarbeid

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

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

liar du ti tommeltotter?
Vi fikser det meste,og hjelper de fleste.
Rimelige priser. Pensjonister i20%
Utlele av byggtørker og minigraver

,

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

•Regnskap & Forretningsførsel
•Bedriftsrdgivning

K3

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
lIt. (09) 9248 24 - 92 4774.

Fast pris

TIf. 92 52 28

Lunds Mafing
og Tapetsering A/S
Grünerlokka
TIf. 02138 51 73

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

Opp/ring pa b/I

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Tømrer- 09 snekkerserviCe

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

1400 Ski - lIt. 87 37 10

Uttører alt innen nybygg, tilbygg, reparaslorler,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Helgesensgt. 12

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray., sprengning, transport

TANNLEGE
Stein Darre-Hanssefl
Flatebysenteret, Flateby

Enehakk Tannteknikk

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

VAKTSELSKAP

Masse A — Masse B
Teorkurs — KjBretimer
Om nedvendig meter vi
lii kjøretimer i Enebakk.
SPESIALFORRETNINGER

TRANSPORT

E

TANNBEHANDL.

928739
TIf. kl. 8.00-15.00
92 80 31
Tit. utenom konlorlid
Onsd. stengt.
Kvelder, etter avtale.
Medi. MNTF

III. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modern isering

HAND VUU(SSENTRALEN
I ENAKK

Lars M. Enger

SØnAIS
MYRFARET 2,1400 SKI. TO1. 09-371457
RORLEGGERBIJTIKK EGEN RORLEGGERAVUELING
Alt innen • Sanitar • Varme • MoUernISerllI

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

Entreprenor

Olav C. Jensen

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Rine 09 . 92 43 37

FRISOR

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIt. 92 63 81

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

Konkurransedyktige priser hele âret!

DAME- OG
HERREFRISQR
SQL- PARFYMERI

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEPAKK
TIf. 09 924630 Mobil 030 04997

Cebkk
egnskapskontor A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
TRINTOVERKSTED AS

FNEBAKK VANN 00 VARME

SELSKAPSMAT

BRENSEL

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

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og haytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk -lIt. 92 46 39
Mobil 094/27 522

0

TU. 09/92 63 03
Postboks 24
Enebakk

EILAG

Erik Kjelgaard

4

BYGG- OGTOMMERMESIER

Per-Erik Østlie aas
1914 YTRE ENEBAKK - TO: 09)924340
dlfl lokae byggmester

71w1§=%w •

i—ii

IC

Ingar A. Bergskaug

TEPPE - ENGROS A/S

Transport - Sand,
stein og fylimasse

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

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

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

.DYREKLINIKK

Jan M. Johansen

Rune

Bergskaug

•PoIikIinikk 9 Rontgenl Kirurgi
•Lab.service • Oppstallirlg opererte dyr

Mur, puss,
peiser og fliser

Alt I mur- og fliselegging

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI

TIt. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

TLF. 92 83 52
Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

(Skilt Ira Fetvn. v/)Iyplasserl)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
eeDROP-lN 8.30-14. Stengt heig.

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk

Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Bygg- og tommermester
Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80 —92 44 88
Mobiltlf. 030/15750
Nybygg, tilbygg og rehabiHtering

N. Riisgard, KjelIer

HUNDEPENSJONAT Skal clu reise bort?
Vi Ønsker dill /111010/ l'l/k0701fllCll Iit
of app/ovid i 1011 /llllldCp001SJSllat.
lilly standard, I laneltige og Irivelige
,,,i,glvotser- ()ff. goclkjeiti 1985.
PER OG PIAS IIUNDEPENSJONAT
Berger gOod, 1827 tiobøI - TIl. 09/921510
Vi 6euyrter 801[el(oi/rogeo: tit it ønske vitre tofiente

14

ogJirbeeite vernier en rikjt/JgOEISOltInter

D.

lACO

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

KVIKK HENS
x

o

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

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

to

f

tt

tone

Redaksjon, ekspedisjon
og annonser:
Telefon red.: 09-9265 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 Wenhi
926339
Annonsekontakt Tor Bergersen 92 81 88

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605 020J426
Postgiro 08054 193298

Mangeârig herredskasserer Martha Vellesen skrev sannsynhigvis rundt 1920 denne sangen til Enebakk. Martha Vellesen
var clatter av tidligere lrer ved Kirkebygda skole fra 1881 til
1913, Jonas Vellesen. Vi gjengir her sangen som skuhle
passe bra i forbindelse med 17. mai.

SANG TIL ENEBAKK
Mel.: Det er min sjel...
Blandt Norges bygder fjern og nr
A Enebakk vil minnes,
det er var bygd, várt hjem er her
mer kjrt et sted ei finnes.
Her vokser skogen rank og skjønn
ved rydning trives engen grønn,
er jorden tung, den gir sin Iønn
mens skjebnetrâder spinnes.
Her slekt pa slekt har vokset opp
og sine hjem har bygget,
mens solen steg bak âsens topp,
og høye grener skygget.
Hvem teller hvem de mange tak
med plog og harv, med øks og sag
ved sommertid og vinterdag
A fa sift hjem betrygget.
Wirt hjem det ligger hjertet nr
et sted som intet annet,
ved dag I kveldsols milde skjr
med sträler over vannet.
Var kirke, mange hundre ãr,
som med sitt spir mot him len star,
ja, fossens dur som til oss nâr,
er sang til fedrelandet.
Det gir oss trygghet at vi vet
at her har vàre fedre
engang sitt arbeide lagt ned
vi deres minne hedre.
Du gamle bygd ved øierens bredd
ma vi fâ by a vre med
a bygge videre i fred
ga fremad og forbedre.
Sá verne Gud var kjre bygd
med hus og skog og her.
Sign folkets strev, gi fremtids trygd
lys gjennom able tider.
Gi sam hold under dagens strid,
gi kraft og mot i nedgangstid.
Var horisont mer klar og vid,
Jo lengere det lider.

LOMAL ,
4 MMAJ109 AM I
Matjord
1. ki. vekstjord - gjødslet og harpet
samt kompost av hestegjørdsel selges.
Vi leverer eller du henter selv.
Rimelige priser.

Sundby Dalefjerdingen
Tif. 92 63 68

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 halvâr

Lokalene fylles I
Forretnmingssenteret
Endelig er Ytre
den vii den nyoppnevnte senter- —Kafe med diskotek og pub.
foreningen ta seg av arrange- —Gavebutikk med jemvarer.
Enebakk Forretningsog annonsering ved sensenter fylt helt opp. Etter menter
—Kiesforretning med bi.a. moteteret. —Vi kommer til a satse
en lengre tid med flere
baby- og yrkesk1r, filmstort pa markedsføring og vi
tomme lokaler har det ni kommer til a sende Ut mange fremkalling og renseri.
butt dannet en senterfor- gode tilbud i posten. Vi oppfor- Du finner ogsA matvareforretdrer ogsá lag og foreninger til a fling, kiosk, post og bank ved
ening og nye butikker er
ta kontakt med oss hvis de vii senteret i Ytre.
i anmarsj. —Vi hãper at
arrangere lotterier o.l. her ved
Enebakks befolkning
senteret, sier Turid Ovesen, som
benytter seg av de tilbusammen med Tone Dal og Per Samlingsplass
dene som finnes her, sier Rud sitter i styret for senteret.
Ytre Enebakk Forretningssenter
Turid Ovesen I sentersty- Variert tilbud
har gode parkeringsmuligheter
ret.
Senteret i Ytre har for øyeblik- og god tiigjengeiighet for funkTil høsten vii hele senteret vane
tatt i bruk, og flere nye butikker
vii fâ se dagens lys. Skobutikk,
heisestudio, bokhandel og muligens en delikatesse og fiskeforretning er det som skal fylie opp
lokaienepâ senteret i Ytre.

Nye ãpningstider
Ytre Enebakk butikksenter har
nA fatt nye âpningstider og torsdager er det langApent. I fremti-

ket elieve âpne butikker og flere
kommer altsã i iøpet av høsten.
Dette er hva du kan finne ved
senteret i dag:
—Frisør med solarium og egen
parfymeriavdeling.
—Konditori med ferske varer
hver dag og tesaig i lØs vekt.
—Blomsterbutikk med gave/bobbyavdeiing.
—Zoo-forretning.

sjonshemmede. —Senteret vil
komme til a bli en samlingsplass for handel og miljø.
Derfor háper vi at Enebakks
befoikning vii benytte seg av de
tilbudene som finnes i bygda,
avslutter Turid Ovesen og legger til at alle er velkomne til
butikksenteret i Ytre.

GUNNLEIK SEIERSTAD

Loppemarked ga 20 000
I forbindeise med at
Emaus Bedehus skal
utvides i løpet av ãret ble
det nylig arrangert loppemarked til inntekt for
utbyggingen. Folk strømmet til fra hele bygda og
det var mange som reiste
hjem med nye eiendeler i
bagasjen. —Vi fikk inn
tett oppunder 20 000 sier
formannen I Emaus
Misjonsforening, Birger
Høilund.

ne som ble auksjonert bort var
det alt fra poser med boller til
store fine kjerrehjul til a ha i
hagen. Man kunne ogsa fatt seg
en meget biliig minkpeisjakke
elier flotte keramikkrukker.

Økonomiske resultatet fra loppemarkedet. Jeg hadde hâpet pa
meiiom 10 og 15 000, sà nâr det
kom inn tett oppunder 20 000
kroner er det kiart vi er godt fornøyd, sier Birger Høilund.

Godt fornøyd
—Jeg er godt fornøyd med det

GUNNLEIK SEIERSTAD

Vären er tiden for opprydning
og for mange betyr det at de
kvitter seg med gamle og tilsynelatende unyttige ting. Sist lørdag kunne man fâ tak i en del av
disse tingene under loppemarkedet pa Emaus.

Mye forskjellig
Det var ikke rent lite som var
samlet inn. Du kunne fâ tak i
gamle bØker, flottte møbler,
gamle og skjeldne lamper, TVapparater, platespillere, skrivemaskiner, gamle vedovner, fotballknotter og selvfølgelig klr
i alle farger og fasonger. Det var
med andre ord mye fint a hente
for de som var tidligst ute.

Auksjon
Midt pa dagen var det lagt opp
til auksjon, og blant gjenstande-

Loppemarkedet pa' Emaus samlet masse folk, og her var det litt av
hvert d ta med seg for de som har teften for sdnt.

