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Tap bade
for Drivs
og EIFs
A-lag

Et boligbyggeprogram for perioden 1991 til 1994
er nà utarbeidet av kommunens administrasjon.
Her gãr det blant annet fram at man onsker a
satse pa mer variert bebyggelse, og mindre boliger og Ieiiigheter vil bli bygd med tanke pa eldre, unge i etableringsfasen, funksjonshemmede, skilte og enslige.
Kommunen har en ung befoikring, Iangt over
Iandsgjennomsnittet, og aldersgruppen mellom
50 til 69 âr vii oke vesentlig I planperioden. Dette
tilsier nytenkning.
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Akfiv bonde med Mindre, rimelige
spesiell hobby lemilmigheter bygges?

spilte
Fredag
bade Drivs og
Enebakk IFs Alag i fotbali hjemmekamper. Vãre
idoler matte begge se seg slâtt av
motspillerne.

Lordag jaktet p0litifolk fra Romerike og Enebakk
politikammer pa
en 15 âr gammel
Oslo-gutt. Gutten
stakk til skogs etter en skyteepisode I Ytre Enebakk, og han var
bevpnet med to
store kniver.

Beste kvalitet

1
.

1e

Christian Brevig (bildet) har nok mange blitt
kjent med de siste ukene i forbindelse med ârets
jordbruksoppgjor, men at han har en meget spesiell hobby vet nok de frreste.
Brevig er leder av Akershus Bondelag, og har
hail travie tider en periode nâ.
SISTE

Degrum,
Unni
nestleder I "Nei til
EF", har sterke
meninger nâr det
gjelder EF-spørsmâl. Hun appellerer nâ spesielt
til Winner om a
vre pa vakt.
—Føig med - er
det dette vi vii - er
det et slikt samfunn vi vii ha, sier
hun.
SIDE 5
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Sâ er det endelig avgjort; det blir tilbud om
fritidsordning ved alIe bygdas barneskoler.
Mandag bie den endelige avgjorelsen tail i et
ekstraord inert kom m unestyremote Men om
ordningen trer I kraft samtidig med skolestart er
det for tidiig a si noe am. Folk skal engasjeres,
og tilbudet planiegges mer I detalj for oppstart.
I vedtaket heter det at dette skal vre en proveordning i en toârsperiode.
SIDE 2

Ti! aksjonarene i

ijnrtt
NS Vignett holder ordinr generalforsamling 13.juni 1991.
Forsiag som ønskes behandlet av
generalforsamlingen ma vre styret
v/-Fore Busengdal, 1914 Y. Enebakk I
hende innen 30. mai 1991.
Aksjonrer med ikke personhige aksjer bes mote med fullmakter.
Tore Busengdal
styreforman n

: :.
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Bolmigtmilbudet bedres for

un9 e ensli9 e og eldre?

§kolef rifidstilbud
igangsettes ved
alle barneskolene
PA mandagens mote falt den
Det blir skolefritidstilbud, og det blir igangsatt endelige avgjørelsen, og skolefritid blir igangsatt ved alle byg•
prøveordninger ved alle
das barneskoler med elever fra
bygdas barneskoler, men første til tredje kiasse.
om alle skolene kommer
igang aHerede fra skole- Gradvis igangsetting
start av, er tvilsomt.
I vedtaket heter det at tilbudet
Stillinger skal utlyses, og skal vre en prøveordning i en
tilbudet planlegges mer
toArsperiode, og igangsettes ved
alle skolene under forutsetning
detajert for ordningen
av at et tilstrekkelig antall elever
kan tre i kraft. Men den
melder seg pd.
kommer!

Nd skal det i tidenfremover satses pd mer variert boligbygging j kommunen, om detforesldtte boligbyggeprogrammet blir vedtatt. Bildet erfra Nylende i Ytre Enebakk der det har vcert stor aktivitetpd byggefronten det siste a'ret.
og gAtt tilbake de senere Ar pd
vernede botilbud 61 personer
Kommunen har nâ utarlandsbasis. Anslagene for boligsom ikke trenger institusjonsbeidet et boligbyggeproproduksjon for 1991 er lavere
plass, eller som tiibakeføres til
gram for perioden 1991 enn pd mange tiAr.
kommunen, og et bo- og servi94. En av mãlsettingene
sesenter med inntil 20 leiligheKommunens tomteselskap
ter.
vurderer nA situasjon som sA
er gi et bedre boligtilusikker at omrAdet 'Lille Haug'
bud til unge I etablepd Flateby skal utbygges i flere
74
boliger
ãrlig?
ringsfasen, eldre, funketapper, og i takt med etterspørDet
er
tidligere
vedtatt
en
boligsjonshemmede, skilte og
selen.
Tidligere var seiskapet
produksjon pd 74 boliger Arlig,
enslige. Enebakk har i
nrmest garantert A fA soigt
fordelt pd 40 boliger pd Flateby,
byggekiare tomter nAr nye
dag et meget stort antall
12 i Kirkebygda/DalefJerdiflgen
utbyggingsfelt var ferdigstilt.
eneboliger. —For a kunne
og 22 i Ytre. For 1991 og 92
forventes denne mAisettingen A
skaffe et tilfredsstillende
halvparten. Planlagt utbygging
under
bli
boligtiibud ti) alle, ma
Etterspørseien etter byggeklare
det bygges mere varierte
Utbyggingen i planperioden vii
tomter har nesten opphørt og i
skje pd Nylende og
boligtyper, er en av kontillegg har kommunens økonoBrAten/Fossnes i Ytre Enebakk,
miske situasjon butt drastisk
klusjonene.
samt noe spredt boiigbygging.
forverret, noe som ogsA tilsier
Enebakk kommune har en ung
BrAten/Fossnes er pianlagt
lavere utbyggingstakt
utbyggingskiar i løpet av 1993.
befolkning. Hele 36 prosent av
kommunens befoikning er i For dârlig infrastruktur
I Kirkebygda vii utbyggingen
aldersgruppen 0 til 19 Ar.
i perioden skje i KlokkemdAsen
For A bedre det kommunale
LandsgjennomSnittet er pA i
og Presthagan pd Lotterudfeltet.
tomteseiskapets Økonomi yule
overkant av 29 prosent.
I Ekebergdaien anses det som
det vre gunstig A forsere tornAdersgruppen 50 til 69 Ar vii
vanskeiig A fA realisert noen
teproduksjon/saig av boligtomogsA Øke vesentlig i pianperiobygging i fØrste omgang da
ter pd Flateby. Tomteseiskapet
den.
hovedkloakk først mA legges.
yule da fA redusert sine
Dette vii tilsi at behovet for
rentekostnader som etterhvert
PA Flateby vii utbyggingen
rimelige, smA boliger vii kunne
blir svert høye. Tomtene yule
skje pd arealet Flateby ifi,
bli enda større enn i dag.
pd den mAten ogsA butt rimeilomrAdet ved Hauglia skole.
gere for kjøperne.
For Arene 1991/92 forventes
Kommunens ansvar
Men nAr man skal bygge ut et
det bygd flere mindre leiligheKommunen har et srlig ansvar
omrAde er det mange ting som
ter, og ogsA boenheter for utieie
for A legge forholdene tiirette
det mA tas hensyn til, og som
uten innskudd.
for eldre, vanskeligstilte gravide
skaper probiemer. Kommunens
Formannskapet utsatte A ta
og rnødre med smA barn. Dette
infrastruktur vii bli for mangelstilling
til det foreslAtte boliggjelder ogsA funksjonshemmede
full ved forsert utbygging pd
byggeprogrammet mandag, og
og bostedsiøse.
Flateby. Skolene, E-verket, tekden endelige behandlingen av
Endel av kommunens boliger
nisk etat og helse- og sosialsekprogrammet vii komme samtihar svrt dArlig standard, og
toren vii fA problemer.
dig
med behandiingen av komflere uten de sanitran1egg som
munepianen til høsten.
er vanlige i dag. En stor del av
disse boligene bebos av eldre, Lay boligproduksjon
og konklusjonen er at om disse
ANNE-GRETE LOSSIUS
Boligproduksjonen har stagnert
boligene blir utbedret vii det
vre medvirkende til at flere
eldre kan bo lengre hjemme hos
seg selv.

a

Framtidige behov
Arbeidsgruppen som har utarbeidet forsiaget til et nytt boligbyggeprogram er av den oppfatfling at det mA bygges mindre
leiligheter med rimeiige innskudd.
I tillegg foreslAs det A bygge

Matjord

1. ki. vekstjord - gjødslet og harpet
samt kompost av hestegjødsel selges.
Vi leverer eller du hen.ter selv.
Rimelige priser.

Sundby Dalefjerdingen
Tif. 92 68 68

Ordningen blir lagt opp som
PA mandagens kommunestyre- et omsorgs/aktivitetstilbud og
mote falt den endelige avgjørel- skal were selvfinansierende. Det
sen, etter runder i flere hovedut- vii si basert pd foreldrebetaling
og hverken søskenmoderasjoi
valg og i formannskapet.
eller friplasser kommer pd tale.
Apningstiden vii bli sØkt satt
Oppstart ved alle skoler
til klokken 0800 til 1700*' Et
Fonnannskapet har tidligere gAtt samarbeidsutvalg vii bli nedsatt
inn for en prøveordning kun ved for A samordne aktivitetstilbude
Hauglia skole. Dette var ikke ne, og aktivitetsledere vii bli
kommunestyret enige i, og bAde engasjert.
forsiag fremsatt av FrPs øyvind
Foreidrebetalingen er foreløbig
Strom og fra Ap/Sv Apnet for en
prøveordning We ved Hauglia, satt til 585 kroner mAneden,
Kirkebygda og Ytre Enebakk men denne kan bli noe dyrere
skole. Dessverre flkk ingen av Ordningen skal ikke koste kom
disse forsiagene to tredjedels munen noe, og skolestyret har
flertail som mA til for A igang- fAtt fullmakt til A Øke foreidresette en siik omfattende reform, betaiingen viser det seg at kostog saken mAtte behandles for nadene blir høyere enn budsjetandre gang pd ekstraordinrt tert.
kommunestyremøte.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Kongsnes fly leder for PVT
Skolestyret har engasjert rektor
ved Hauglia skole, Jofrid
Kongsnes, som leder for pedaveiiedningstjeneste
gogisk
(PVT), i fØrste omgang for to Ar.
Som veiledere med hovedvekt
pd alkohol og narkotikatiltak og
EDB/spesiaiundervisning engasjeres henholdsvis Jan Erik
Pettersen ved Enebakk U, og

Jon Oddvar Eide ved Mjer.
Kongsnes vii fortsette A
undervise i halv stilling pd
Hauglia, men som rektor har
hun fAtt innvilget permisjon
foreløbig for skoieAret 91/92 og
92/93. Hvem som skal yikariere
som rektor i hennes permisjonstid er forelØbig ikke avgjort.

PA GO'FOT
MED FØTTENE
MED NYE SKO
TIL <<SOTTENDE>>
SKO FOR HELE FAMILIEN
TIL FRITID OG FEST

czaamaSflC i
FLATEBYSENTERET
TLF. 09/92 83 74

Apent
Tirsdag
Fredag
Lordag

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-19.00
kI. 10.00-18.00
kI. 9,00-14.00

4

Plankemarsj en
Gratulerer

Pa kino
atisforestittg
17.mai inviterer kinoen i samarbeid med handelSStaflden ph
Flateby Grendesenter til gratis
firnforeStil1ing. Filmen som
vii bli vist er Astrid Lindgrefls
IvilO MIN MID, med svensk
tale.

10

en rettsak og gjemmeI seg i en
hytte. StatsadvOkat Robert arbeider etter noksA uvanlige metoder - han vii bAde redde Carol
og f& tak i morderen. Han roper
Carols sjulested for morderen
og det bli en vanvittig flukt ombord ph toget til Vancouver - en
20 timers ulidelig spennende
katt og mus-lek ombord I toget
som dundrer av sted.

KommUfle1s
bedriftsidrettslag
Thorstein og bestefar

Thorild

Gratulerer med I 8Arsdagefl
den 16.mai.
Ililsen Randi og Rune
mamma og pappa

Han Thorsteifl og bestefar
fyller begge Ar,
10 og 68 blir de i vAr.
Den ene i sØr og den
ahdre i nord,
til sommerefl vi dekker
felles bursta'bOrd.
Gratulerer med dagen
10. og 14. mai.
Ililsen Janne, Unni og Tor

Mona LØnning Ek
Vi gratulerer med myndighets
dagen 21. mai.
1-lilsen Marianne, Erik, Gunnar og mamma.

Født

Sondag 9. juni arragereS plankemarS)efl for 9 Aret pA rad Turen
som starter fra l-Ierredshuset i
Kirkebygda og ender Opp omlag
en mils vei unna - ved Rausjø
skole, er stadig populr.
Her trAkker man i stiene som
med hest og
de gami
kjerre brukte til A. fa fraktet
planken sin til storbyefl
De første kilometeme er nok
litt lettere i dag De gAr langs
fy1kesveiISk0gul\rm for man
kommer inn i herlig skogsterreng forbi BørterVafl" og innover i Rausjømarka.
PA Rausjø er det servering, fØr
man frakteS tilbake til HerredShuset med buss.
I fjor meldte arrangørefl, Ytre
Enebakk Arbeiderlag om et deltagerafltall pA godt over 500
0.
stykker, og fAr de like fint van i
Ar, ryker nok den rekorden. Har
man Onturen en gang, gjør
man det gjerne igjen.
shterne

SIA 5. mal

Hurra, vi fikk ei kjempeherli
tulle, og Steffen har endelig
butt storebror.
Anita f. Hansen og Vidar
AntonSen.

SIA 7. mai

Marie er butt storeSøSter 1
Vi har fAtt en ulott gutt.
Marianne Løvset og
Arne Killerud

SIA 13.1mai.

Ingufln og Ole Dokkehaug
gratulereS med jente
numnier trel

Vi motes
Jan Wickstrøm
50 âr 17. Mal
NA skjønner dere vel hvorfor vi
feirer 17. mai
Harde pakker og sukkerfri tyggegummi kan dere levere direkte til meg pA Ytre Enebakk
barneSkOle.
PS: Vi blir mange,
sA ta med stol.

50 aO r

Jan Wickstrøm fyller 50 Ar ph
selve nasjonaldagen vAr.
1-lAper en kjemPefest du fAr
pluss nye fernti yule Ar.
Hilsen
Nina & Andy
Ronny & Eva
Anne & Magne

60

I

Enebakk kommunes bedriftSidrettlag hadde nylig Arsmøte,
hvor det bl.a. ble valgt nytt styre.
Det bestAr av fØlgende personer: leder Harry Skaarud, nestleder Gro EvenSson, kasserer
M10 MEN WO handler om ni Berit Andreassen, sekretr BoAr gamle Bosse, som vokser dii Merete Tvedt, styrernediem
opp hos fosterfOreldre. Hans William Sheer
mor døde da han ble fØdt, og Varamedlemmer RannVeig
hvem som er hans pappa er det Skaarud og Finn Engen. Oppmann skyting, Ragnhild Kringingen som vet.
svØmmitlg Bo
Men Bosse drØmmer om A fA
ballmote ham, og en kveid i par- stad, kontakt
ken finner han en flaske og i Merete Tvedt og kontakt ballden er en And. Anden er ut- spill Roar Myrvold.
A
sendt fra Landet i det fjerne, og
Bosse blir med pA spennende
eventyr.

a

BestefarBjøfl' Johansen

Gratulerer med 60arsdagen
den 17. Mai.
Ililsen liege, Christina,
Man, Jonas og Veronica.

OptimiSten

Enebakk NringSrAd vil i Ar
dele Ut plaketten OptimiSten
for andre gang. Forsiag ph kandidater kan sendes inn av enkeltperSOfler, bedrifter, institusjoner eller organiSaSioflet
Sekretr i Enebakk NringsrAd Karl Elisabeth Morbech
(bildet) hAper ph mange gode
forsiag til Arets optimiStPfls.
(se annonse)

pj emenigbetefl
2.pinsedag har Ekebergde
pj semenighet fest med Liv-TUrid og Svenn-OlaV Larsen som
vii bidra med sang og tale.
(Se annonse)

17 mai

Nasjonaldagens program forarrangement pA. Flateby, Kirebygda og Ytre EnebakkfinneS
Mandag 2,pinSedag viser vi ph side 7.
Walt Disneys DUMBO - historien om den lille elefanten som
blir født med aitfor store Ører.
Og den eneste som er glad i
ham er moren. Aile andre bare
ler og gjør narr av ham.

Arets jentetur

smorlag inviterer til
Enebakk u
Arets jentetur ogsA i Ar. Denne
gang gAr turen til BiaafarVever
viket ph MrAnrn d-.er. det bl.a.
IA
u en
m
eutSt1ll1flg
me
ses en
da çe dronfl1ng Margrethe.
Datoen mA krysseS av nA - og er
lrdag den 8. juni.
Deltagere mA stilie med godt
humør, hart, lunChkUIV og høystettet glass V.
(Se annonse)

gdomsfOrest1flirgi 'Høy
mA dessVerre gA ut, men
blir satt opp igjen i august.
I steden viser vi reprise pA
SKATE OR DIE med Christian
Slater (fra FIØy Puls) i roilen
som Brian, en opprørersk skateboard-freak som vii hevne
sin brors død og kommer ph
sporet av en hemmelig organisasjOfl.
En spennende ungdoniSfiifi
med skatescener instruert av
tidligere verdenSmester i skateboard - Stacy Peraita.

Pals'

GENE HACKMAN ANNE ARCHER

Enebakk Iiøyre

GudstjefleStellste for
19.og 20. mai (pinsen)
j. in jJ.insg
11:00 Enebakk kirke
ØytidSgUdStjeneste
vfØvstegArd
20-MLL2n 4
11:00 Strandefl BedehuS
v/ØvstegArd. Nattverd
19:30 Mari Kirke
0Ønnsgudstjene5te
v/ØvstegArd. Nattverd

Neste onsdag er det nominasjonsflIøte ph kantina 1 HerredSstyresalen.
(se annonse)

ageVaflfl1flg
Kjrkebygden og Ytre Enebakk
vannverk pApeker at vanning
med siange og spreder ikke er
tiliatt.
(se annonse)
slrevet 09 coyssert

Plantebytte/aukSjon
Enebakk iusmoriag arrangerer
Arlige plantebyttedag hos
11 sin
Oddvar WenneVOid i Dalefjerdingen den 23. mai.
Grønn auksJofl vii det ogsA bli.
(se annonse)

as PETER SIVAMS

Gene Hackman og Anne Archer i EN HARSBREDD FRA
D0DEN. Uforskyidt blir Carol eneste vitne til et kaldblodig mord. Hun vii ikke bli
blandet Opp i noe ved A vitne I

B) 16:30 DumbO
U) 18:30 Skate or die
V) 20:30 En hArsbredd

YT1I'

-Er det et slikt
samfunn vi vii ha?
"Ffi opp farten mot Ef!"
Dette er Kaci Kullmann Fives
râd til Gro Harlem Brundtland.
Selvom de fleste har en sterk
mistanke om at det er nettopp
hva Gro Ønsker, kunne hun ikke
godt svare bekreftende pa et
sAnt tilrop sâ hele Norges
befolkning hØrte det, for det er
en del motstand ogsA i hennes
eget parti mot dette.
Imidlertid er det mange mater a
svare pa:
Na skal vita en titt pa de aller
siste dagers hendelser:

det lagt pa bordet endel forslag
til endringer i loven, - da
nringsministeren fant ut (fikk
pAiegg om ?) at tempoet matte
forseres (for A rekke EF-toget?)
og dermed kom hans forslag til
A bli at loven skulle vekk. Her
gar det unna!
Følgene av dette blir at det nA
vii vre like muligheter for norske og utenlandske eiere A inneha aksjemajoriteten i oppdrettsanlegg bangs kysten var, men
ikke bare det, det Apner ogsA for
at eiere kan ha aksjemajoriteten
i flere selskaper. Her er det aitsa
ubegrensede muligheter for
muitinasjonale seiskap, som kan
sitte i sine kontorer i for eks.
Paris og Bonn og bestemme
skjebnen til disse oppdrettsanleggene.
savidt vites, er forsiaget ennA
ikke vedtatt. Vi føiger spent
med..

ling av soningskøen for slike
forbryteiser ? Han vii kanskje
bringe sitt bidrag til EF-harmoniseringen ved A haivere straffene, slik at vi greier oss med
eksisterende fengsier?
Kommer det snart et forslag fra
justisministeren her?
Vi fØiger med

Vi tar for oss bøndene fØrst
Mens lokale bondelag over hele
landet har dannet studiesirkier
for A sette seg inn i
Alstadheimutvalgets innstilling,
som de er bedt om A gi en uttalelse pa til høsten, setter regjeringen utvalgets innstiliing ut i
livet ved et tilbud til bøndene
som ikke bare er oppsiktsvek- VoksenopplaringlstudielOven
kende lavt i kroner og ore, men i Kanskje har interessen for studitiilegg bryter med de retnings- eringer angAende EF skremt
linjer som er iagt av Stortinget undervisningsminiSteren vAr ?
for landbrukspolitikken.
Han burde jo vre sjeieglad for
I et demokrati bar en regjering at Grundvigs tanker om foikeplikt ph seg til a følge opplysning fortsatt er levende.
Stortingets anvisninger.
I allefali har han ogsA kommet
Konsekvensen av omlegginga med et drarnatisk forslag akkuvii bli fraflytting i distriktene og rat i disse dager, som vii medføindustrialisert husdyrproduksjon re bortfall av statsstØtte til SV,
i de beste komomrAdene i landet V. SP og KrF nAr det gjelder
vart. Etter øyangens uttalelser studieringer, da de ikke lenger
kommer det met av samme vii kvalifisere til dette. De enesmedisin i seinere oppgjør ! Det te partier som vii kunne samle
bruddet med bondeorganisaSjo- nok "studietimer" pr Ar er AP og
nene som matte følge av dette Høyre!
kom yel ikke hell ubeleilig med Frem for et opplyst folk
dagens sammensetning i Heldigvis er dette ogsA bare et
Stortinget ! Det blir nemlig forslag ennA, men jeg tror vi bør
Stortinget som skal avgjØre "til- følge med
budets' videre skjebne!
SA var det oppdrettsnringa
Hvis det fortsatt skulle finnes
folk som trodde de kunne leve
av noen form for produksjon
langs kysten vAr, viser nringsminister Knapp hvordan han
fort kan fA disse pa bedre tanker.
Mandag 6. mai kom han med et
forslag om a oppheve hele oppdrettsloven - en by som har hatt
som malsetning A sikre lokalbefolkningen langs kysten eiendomsretten i oppdrettsanlegg i
deres omrAde. Imidlertid kunne
en og samme eier bare ha aksjemajoriteten i ett anlegg.
Pussig nok, noen dager for var

Narko-dommer i Norge
En forsker (dessverre fikk jeg
ikke tak i navnet hans) sto fram
ph Dagsrevyen mandag 6. mai
og bekiaget misforholdet mellom narkotikadommer og f.eks
drapsdommer i Norge.
Sriig syntes han 21 Ars fengsei
for de mest aivorlige narkotikaforbrytelser burde vrt harmonisert med Europa forØvrig,
hvor dommer ph haivparten av
tida er mer vanlig.
Med tanke ph fri flyt over grensene av f.eks hasj fra Holland
(hvor det er legalt), frykter denne forskeren kanskje en fordob-

Miijø,kvinner, barn og gamle
Under denne overskriften firmer
vi ingen 'gode forslag" ennA
Disse ordene ekstisterer knapt i
EF-debatten. Det er ikke a
undres over, for de er ikke interessante (les: okonomisk iønnsomme). Dette ordner markedskreftene opp med.
EFs egne eksperter har laget
prognoser som gAr ut ph at nAr
det indre marked blir en realitet
11993, vii behovet for transport
Øke med ca 40 %
Arbeidsiedigheten er beregnet A
Øke med ca 500 000 nye personer. Dette vii kun dreie seg om
en overgang, siden vii "alt gA
meget bedre"!
Kvinner i Norden har tradisjonelt vrt rner politisk bevisste
eon kvinner ph kontinentet, og
vi burde vel derfor føle et visst
ansvar for A mA1bre de sAkaite
myke verdier som vi tradisjoneit
har ivaretatt.
200 kvinner fra Sverige og
Norge mØttes ph Svinesundbrua
4.mai i protest mot EF-medlemskap. Dc svenske kvinnene var
engstelige for at debatten i
Sverige kom for sent I gang,
siden landet alierede har vedtatt
A søke medlemskap 1 juni. Dc
fØ!er seg overkjørt, men akter
stA PA.
NA ser det dessverre ut for at et
rAkjør er i gang ogsA i Norge, og
derfor appeilerer jeg spesielt til
dere kvinner: FØLG MED - er
det dette vi vii - ER DET ET
SLIKT SAMFUNN VI VIL HA
KVINT'TER UTGJØR 51% AV
BEFOLKNINGEN - vi har ennA
en sjanse di A bli hØrt hvis vi vil
- ennA har vi nemlig DEMOKRATI i Norge. Det er ingen
seivføige overait i verden - og
helier ikke i EF!
Unni Degrum
nieder i
NEI TIL EF
I ENEBAKK

Loppemarked I Ytre
Første iørdag i mai var det loppemarked i Ytre. Folk strØmmet
til, mest ved Apningstiden.
Handelen kom i gang, og enekeite mente at prisnivAet ia lavt,
og piusset ph iitt ekstra, mens
aqdre syntes det motsatte og
prutet prisene ned. Dermed ble
nok de fleste fomøyde, i hvertfall etter et besØk i kafeteriaen.
Da dørene stengte var ogsA

"Bran n" Pa
Herredshuset

arragørene fomøyde. Ny inntektsrekord ! En god stØtte ti!
Mari menighetssenter.
Hjertelig takk til alie som stØttet
oss.
Dersom du hirer pA hvor det
ble av able de usoigte loppene,
kan vi fortelle at en "storebror", i
boppemarkedsbransjen overtok
de fleste. Dc har i tillegg til sine
egne boppemarked to - tre Arlige

Polen-turer med bi.a. kber. NAr
vi sa kan fortelle at noen lopper
drar til Estland og noen til
Mellom Amerika kan vi vei
trygt si at boppenee kom di nytte, seiv om de ikke ble soigt i
Enebakk. Takk for innsatsen.
For stiftetsen
Mari Menighetsenter
Marit Busengdal

Enebakk Brannvesen har
rlig to store Øvelser der
hele brannkorpset deltar
med alt sitt utstyr. Sist
uke var det full utrykning til Herredshuset der
det var " meldt" om stor
roykutvikling og flere
personer savnet. Det var
mange tilskuere som lurte pi hva som foregikk,
men heldigvis var dette
bare en Øvelse.
Enebakk Brannvesen har nylig
fAtt seg en ny tankbii. Sammen
med det Øvrige brannutstyret ble
denne testet under brannØvelsen
ph Herredshuset i fornige uke.

til A ta imot de "skadede" foran
inngangen. Det skulle vise seg A
ikke were noen iett jobb for
røykdykkerne A spore, opp de
savnede, men etter et iangt søk
ble to personer bAret opp fra
underetasjen. Oksygensianger
og førstehjelpsutstyr ble tatt i
bruk for A markere at alt var
under full kontroii, og det var
tydeiig at det hadde vrt vannt
og godt under den tette røykdykkermasken.
Vannet plenen
Brannsianger ble rulbet ut rundt
store deier av huset og for A
tydelig markere at dette bare var
en Ovelse brukte brannmannskapene anledningen til A vanne en
ellers tørr gressplen.
For sikkerhetsskyld ble det
ogsA reist opp en stige ph taket
slik at eventueile personer der
oppe skulle bli reddet.

Realistisk Øvelse
øvelsen var svrt reaiistisk og
brannmeldingen sa at det var
stor røykutvikiing I hele Som planlagt
Herredshuset, flere personer
savnet i underetasjen og muli- —Øvelsen gikk stort sett slik
gens en ebier flere hat sØkt til- som vi hadde pianlagt den. Det
flukt ph taket. Med denne mel- eneste som ikke heit ble fulgt
dingen i hendene ankom hele var at vi hadde gitt beskjed om
brannkorpset Herredshuset og at det skulle etableres to trykkbilene ble strategisk piassert og forsterkere meibom brannventilen og uiykkesstedet. Disse ble
slanger ruilet ut i full fart.
ikke satt opp, sier teknisk sjef
Torgils Opedal som ogsA legger
RøykdykkerSOk
til at Enebakk Brannvesen nil
Med høytrykksiange gikk rØyk- hat veldig godt utstyr. Det enesdykkerne inn i Herredshuset ph te vi kunne trenge er en fly
sØk etter mulige savnede. I mannskapsbil, sier Opedal.
stummende mørke mAtte de lete
seg frem, mens førstehjelpsut- GUNNLEIK SEIERSTAD
styr og ulitepper ble gjort kiart

Aktiv Jokalbankforening
Enebakk Lokalbankforening ble
stiftet i november 1990, og
siden den tid har foreningen
jobbet aktivt for A fA en ny bank
Enebakk.
dl
Lokalbankforeningen har vrt i
kontakt med mange forskjeibige
banker og det har butt mange
møter med representanter for
bAde bank og kommune. Nylig
ble det avholdt generaiforsamling I bokaibankforeningen og
en fly slagplan ble iagt.
Lokalbankforeningefl jobber
for tiden med A opprette en selvstendig bank med kontor i en av
kretsene og bankautomat i den
andre, diet opprette en selvstendig bank i den ene og filial i den
andre. ELBF tenker en silk selvstendig bank i nr tilknytning

til eller i samarbeid med en
ellen flere av følgende banker:
Liiiestrøm Sparebank, Spydeberg Sparebank og Strømmen
GeneraiforSparebank.
samlingen vedtok enstemmig A
gi styret i oppdrag A jobbe videre med disse to aitemativene.
Under generaiforsamlingen
ble det ogsA valgt nytt Styre i
ELBF. Det nyc styret bestAr av
følgende representanter: Nils
Erik Resaiand, Knut Gninde,
Dagfinn Solberg, Ragnar Dehli,
Knut Strømsborg, Halyard
Waade og Thor Gitlesen. Karin
Myhrer ble valgt til revisor.
GUNNLEIK SEIERSTAD
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Flott ungdomsfest
i Herredstyresalen

Her er den glade konfirmantgjengen pdplenen utenfor Enebakk Herredshusfør den høytidelige avslutningsserimonien. Et nydelig knippe fin ungdom som nok hadde litt sommeifugler i inagen akkurat her.

Sã er den store høytidsdagen over for ãrets borgerlige konfirmanter.
Søndag var en nydelig
pyntet Herredstyresal
fyilt til trengsel av spente
ungdommer og pãrørende.

ta imot sitt diplom, vakkert innrammet med bilde.
Et vellykket og høytidelig
arrangement som lokallaget til
Human Etisk Forbund skal ha
all xre for.

Avslutningshøytidelighetefl
for de kirkelige konfirmantene
vii bli holdt siste søndag i mai,
og fOrste søndag i juni.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Omrâde pa
Flateby Bruk
overtas av
kommunen
Enebakk kommune vedtok for
lang tid tilbake A gA til ekspropriasjon av et cirka 29, 5 dekar
stort omrAde pd Flateby Bruk
for A benytte dette til friomrAde.
Dette gjelder areal som grenser
ned til øyeren, og hvor blant
annet Flateby BAtforening er
etablert i dag.
Denne saken har versert i
bortimot 20 Ar, og kommunen
har begjrt overskjønn i saken.
Rettsaken var berammet til slutten av april, men under den forberedende fase ba dommeren
partene om A vurdere muligheten av rettsforlik.
Etter diverse sonderinger og
drøftinger ble det inngAtt rettsforlik. Det innebrer at kommunen mA Ut med diverse
omkostninger, og mA overdra et
15 dekar stort omrAde pd Rud
til grunneieren.
Men saken endte bra til sist,
og ikke minst kommer dette
befolkningen tilgode. NA blir
det kanskje om ikke sA lenge et
etterlengtet friomrAde ved idylliske øyeren.

Spontan ordfører
Marit Myhre holdt tale for
dagen, og hun kom blant annet
inn pd de viktige temaer som
omhandler glede, ansvar og vaig
i livet. Hun tok utgangspunkt i
de nre ting, og snakket pd et
enkelt og forstAelig sprk.
Ordfører KAre KjØlle holdt en
hilsningstale for den unge garde, noe som ikke var programmert inn, men ble tatt pd sparket, og som ble satt stor pris pd.

Natt til lørdag hadde uvedkommende vrt til stede pd
Strømmen videregAende, avdeling Flateby. Here dørlAser var
butt fylt opp med superlim slik
at de trolig mA skiftes Ut.
Politiet er interessert i vitner
som har sett personer i omrAdet
natt til lørdag.

Hrverk pa bit
En Fiat som stod parkert ved
øyeren Bensin og Service fikk
natt til lørdag besøk av uvedkommende. Frontrute, bakrute
og siderute ble knust slik at
bilen fikk store skader. Enebakk
lensmannskontor Ønsker kontakt
med personer som har hørt eller
sett noe til ugjemingsmenflefle
natt til lØrdag.

NB!
i'a grunn av
pinse kommer
neste nummer
av Vignett
torsdag
23. mai.
LONIILAU,EflI
-den mâjeq lesel

ANNE-GRETE LOSS1US

Avleggerauksjon pa Kjrsrud
Enebakk Bondekvinneiag hadde nylig sin etterhvert sA tradiavleggerauksjon.
sjonelle
Stedet i Ar var Kjrsrud i Dalefjerdingen.Vertskapet, Olaug
og Inger Breyer, kunne Ønske
velkommen til et tyvetails bondekvinner.
PA det samme motet var det
ogsA en orientering Ira
Sparebanken NOR's Ase
Killerud vedrørende forsikringsordninger, spareordninger
osv., av spesiell interesse for
kvinner i landbruket, som ved
ulykker, dødsfali o.l. i familien
oppdager at de stAr alene med
ansvaret for gArdsdrifta, gjelda
og det hele uten A vre forberedt.
Etter alisang, lagssaker m.m.
ble auksjonarius Grete Eidsvold
sluppet iii. Hun gAr sin mer
'auksjonariusmann'
kjente
Ørnulf, en høy gang etter hvert.

Og det var et flott program det
var lagt opp til for A hedre de 15
konfirmantene. Her var det ikke
spart pd noe. Enebakk Janitsjar
Apnet det hele, og Rolf Strom
Nilsen fra lokallaget av Human
Etisk Forbund Ønsket velkommen.

Lim i dorlaser

Bonder er jo kjent for A vre
trege i starten, sA ogsA nA, men
etter hvert som kaffen med
nogo attAt gjorde sin virkning,
ble budene høyere og lattersalvene hyppigere, euerhvert som
vi oppdaget hva vi egentlig var
villige til A betale for en pjusk
av en aviegger.
Vi Øynet vel muligheten for at
godt stell skulle forvandle den
til en stor og vakker plante, og
det ble stadig henvist til det vertinnene hadde i vinduskarmer
og bokhyller, slik at vi hadde
noe A sikte mot.
Praten gikk livlig, alisangen
PA
med
alitid
hører
Bondekvinnemøter og nAr man
hygger seg, gAr tida fort og det
ble langt pd kveld for fornøyde
bondekjerringer vendte nesa
hjemover med kveldens fangst.
Sekreter.

Tale fra ungdommen
Gaathaugsøstrene og Enebakk
Trekkspillklubb fremførte nydelige melodier, og til og med allsang var det lagt opptil.
To av konfirmantene, Pia Solli
Nyborg og Lene Johansen, holdt
tale fra ungdommen. De takket
foreidrene for konfirmasjonen,
og en stor takk ble rettet til
Human Etisk Forbund som hadde gjort det mulig for ungdom
som Ønsket borgerlig konfirmasjon A fA undervisning og
avslutningsfest i egen kommune. Det er andre gang hele
arrangementet blir holdt i kommunen.
Høytidelig var det da konfirmantene mAtte opp pd scenen og

Pia So/li Nyborg (t.v.) og Lene Johansen holdt tale fra ungdommen.
—Vi konfirmerer oss, ikke fordi vi er sa voksne, men vi har tenkt til d
bli det, sa de blant annet,

Den tradisjonelle avleggerauksjonen, arrangert av Enebakk
Bondekvinnelag, er stadig like populcer. Og med Grete Eidsvold som
auksjonarius ble det en livat kveld der lattersalvene sto hØyt til vcers.
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Bya..DAS 17. MAI
17. mai i Ytre Enebakk
Alle er hjertelig velkommen
til a delta.
1(1.: Aktivitet:
08.00 Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med
41!A
Ytre Enebakk Skolemusikkorps.
09.15 Skolemusikkorpset spiller pa Sykehjemmet.
10.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra skolen til Mari kirke.
10.30 Gudstjeneste iMari kirke.
11.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra Mari kirke til skolen.
11.30 Barne- 08 Folketoget gâr fra skolen.
(Togrute: Forbi Loken, opp Vàgliveien, Râdyrveien til høyre,
krysset Tiurveien, ned Sagstubakken og tilbake til skolen.)
12.30 Tale for dagen ved Tore Grosvold.
13.00 Leikarringen, barn og voksne.
13.45 Ytre Enebakk Skolemusikkorps spiller.
14.15 Oppvisning av Varinskiklubben.
14.45 Betel Hornorkester.
15.00 Oppvisning DRIV Jazzgym.
15.15 Avslutning med trekning av SkolemusikkorpsetS sykkellotteri.
Premieutdeling for pilkast og luftgevrskyting.

IF

'I

Leker, spill og film for barna, pilkast, skyting m.m.
Brus, is, pizza, kaffe, vafler og forfriskninger fàs kjopt.
Parkering ved Mjrhallen, ingen parkering ved riksveien eller pa skoleplassen.
SKOLEN GJØR OPPMERKSOM PA FØLGENDE:
11.15.
Vi her de elever som ikke er i kirken vare pa skoleplassen for oppstilling senest kl.

Vi ønsker alle vel møtt til en fin feiring av 17. mai.
17. mai-komiteen
El

r

El

TJ

Flateby
pa
17.
mai
Ki. 08.00 Flaggheising v/speiderne pa Stranden og
Hauglia skoler.
KI. 10.00 Frammete pa Hauglia skole - oppstilling av toget.
KI. 10.30 Avmarsj - rute for toget:
Hauglia skole - stopp ved Aldersboligen Stranden skolemusikkorps spiller. Videre
ødegârdsveien ned til riksveien og videre
til Stranden skole.
Ki. 11.30 Toget ankommer Stranden skole - oppstilling
foran scenen.
Appell av skoleelever
Dagens tale: Ordforer Kâre Kjølle.
Ki. 12.00 Konsert ved Stranden skolemusikkorps.
Ki. 13.00 Film for barna i gymsalen.
KI. 14.45 Premieutdeling og trekning av sykkellotteri.
Ki. 15.00 Slutt pa skolen.
KL 16.00 Gratis barneforestilling pa Flatby kino MIO min MIO.
Saig av: Kaffe - kaker - polser - brus - is - snacks.
SPILL - UTLODNING - LEKER
UNNGA A KJØRE OPP TIL HAUGLIA SKOLE.
Da vi vet av erfaring at det er vanskelig med nok sitteplasser pa Stranden skole, oppfordrer
vi a/Ic soin har anledning til c ta med CAMPINGBORD og STOLER.

NB! DET ER IKKE TILLATT A PARKERE PA VIOTTA ELLER
VEIEN INN TIL STRANDEN SKOLE!
Handicappede vii fá tildelt parkeringsplass pa skolens onirâde ved visning av kort.
I tilfelle regn vil programmet pa skolen bli endret.
VELKOMMEN!
Stranden skolemusikkorps og foreidrene i 4.-kiassene

PROGRAM
17. MAT 1991
I KIRKEBYGDEN
08.00 Fiaggheising pa barneskolen ved ørnøye 4H,
Enebakk skolemusikkorps spiller.
09.00 Bekransning av Petrus Oppegârds bauta,
Enebakk skolemusikkorps spiller for og etter
bekransningen.
10.30 Oppstillingpa Kirkebygden skole:
- 17. mai-hilsen v/eiever fra 6. klasse.
- Overrekkelse av ny skolefane.
- Overrekkelse av arsmedaljer til skolekorpsmedl.
11.10 Barnetoget starter.
12.00 FamiiegudstjeneSte i Enebakk kirke.
13.00 Enebakk skolemusikkorps spiller foran
eldreboligene.
13.00 Vi samles pa Enebakk ungdomsskole.
13.15 Formannen i 17. mai-komiteen
ønsker velkommen.
13.20 Tale for dagen v/skolesjef Hans Erik Holm.
13.40 Underholdning- Enebakk skolemusikkorps spiller.
- Visesang v/Toni Breiteig Mohammad.
- Loddtrekning Ca. kl. 14.30.
- Leikarningen Ignars dansegruppe.
- Rockegruppa
,,MASTER OF NO MERCY>'
spiller.
Konkurranser, lek, spill m.m.
Saig av: Kaffe, kaker, is, pølser,
mineralvann etc.
Ta gjerne med cam pingstol
hvis det er pent vr.

Still opp i toget og la jubel og hurrarop
runge over Kirkebygden.

Vel møtt!
El

El
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Stedet som skjulte seg bak "Kjent i Enebakk" i uke
18 var Skjeggelia , vaktmesterbOligefl pa' Spigerverkets feriehjem i Ytre Enebakk.
De heldige vinnerne er:

G-RA
VARM

ONXE
FLAT

Else Engerhoim, Ytre Enebakk
Marry Sandaker, Ytre Enebakk
Gerd Bognerud, Ytre Enebakk
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er sã
ring oss pa telefon 92 60 04 innen onsdag. De med riktige svar blir med oss i trekningen av nye pengelodd.
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Løsningen ma vre Vignett i hende
senest ferstkommeflde
mandag kI. 12.

Navn:
Adresse:
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Premie for først uttrukne riktige losning:
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5 Flax-todd.
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Vinner av kryssordet i nr. 18 ble Ruth Pedersen,
Flateby. Vignett gratulerer og fern Flax-todd er pa

Vinneren off entliggjøreS I neste utgave av Vignett.
L
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Drivs forste hiemmm
kampendte med tap
Fredag gikk den fØrste hjemmekampen til Drivs A-lag i fotball
av stabelen.
Men laget har allerede spilt to
bortekamper. Den fØrste var mot
Kongsten der tapet ble 2-1.
Neste kamp pA Lande endte
ogsA med tap; 3-1.
Fredag sto slaget mellom Driv
og Skjeberg IF.Og allerede etter
elleve minutter skAret Skjeberg
sitt fØrste mAl. Etter noeri spennende minutter utlignet hjemmelaget, og mAlscorer var Jan
Erik Christiansen. Han har forØvrig scoret de mAlene Driv har
sikret seg Alangt.
Etter en halv time, og flere
gode sjanser, skAret Spydeberg
nok ett mAl, og stillingen ble 2I i Skjebergs favØr. Men sA sb
Bjorn Engelsen til og utlignet til
2-2, og spenriingen var like stor.
Men Alenge skulle det ikke
vare. Skjeberg tok sitt tredje mAl
pA straffe rett fØr første runde
var over, og stillingen var 3-2
ved pause.
I andre omgang la Driv et
kjempepresS pA bortelaget, men
det hjalp ikke stort. Flere mAl
ble det ikke pA Driv. Derimot
tok Skjeberg sitt fjerde mAl, og
sluttresultatet endte med nok et
tap for Driv; 4-2.
Drivs A-lag spiller nA i 6.
divisjon. I likhet med EIFs Alag, sliter ogsA Driv med et lavt
antall aktive spillere. Dette har
sine naturbige Arsaker; noen reiser i milit2ere, andre anskaffer
familie som igjen tilsier at lot-

Knepent
tap for
Enebakk
Det ble et nytt tap for Enebakks
A-lag da de i helgen mØtte
Raumnes/ArneS hjemme pA
Enebakk stadion. Det hjalp lite
at enebakkingene dominerte store deler av kampen siden laget
ikke maktet a score pA opplagte
mAlsjanser.
Det var gjestene fra
Raumnes/ArneS som begynte
best. Laget presset Enebakk tilbake pA banen og de mestret
tempoet bedre enn hjemmelaget. Dette forte til at gjestene
tok ledelsen pA straffe etter 40
minutters spill.
Etter pause gikk det langt bedre for hjemmelaget. I høyt tempo og med bra spill klarte enebakkingene A spille seg frem til
mange store mAlsjanser, men
som sA ofte for hadde laget problemer med a fA mAl. Dermed
ble det et nytt tap for Enebakk i
Arets 4. divisjon.
—Jeg er godt fornøyd med
kampen. Vi har imidlertid problemer med a fA mAl, og nAr vi i
tillegg sliter med enkelte spillere skadet Ahadde jeg egentlig
ikke regnet med poeng i denne
kampen, sa Enebakks trener
Frank Bakken etter helgens tap.

baflen ikke lenger kan prioriteres pA lik linje som tidligere.
Lagoppstilling:
Roy Nordstrand, mAl. Geir
Dybdahi, Ove Gran, Jan Erik
Christiansen, Invar Nss, Bjorn
Engelsen, Stein Larsen, Thomas

Sandem, Steinar Olsen, PAl Jahr.
Magne Nordli er spillende trener. Oppmann er Jan Wickstrøm
med hjelper Einar Engelsen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

KUNNGJORIIVCER

Enebakk nawingsràd
skal i 1991 dele ut plaketten <<Optimisten>> til árets
bedrift for andre gang.
Prisens formal er a hnyne kvalitetefl og servicenivàet innenfor nringslivet, samt heve den generelle
kunnskap om nringefle i kommu-nefl.
Forsiag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, bedrifter, institusiOfler eller organisaSiofler.
Det kan foresids bedrifter innen aile bransjer.
Skriftlig forslag med begrunnelSe sendes Enebakk
nringsräd, 1912 Enebakk, innen 1. oktober 1991.
Enebakk naringsrAd

f Hjertelig takk
for all deltagelse ved var kjre
Dagny Johansens
bortgang.
Takker ogsá for kr 6.350,- til HjemmeSYkePleiefl I
Enebakk.
Sigurd
Aud, Sidsel og Roar

[kebergdalefl pinsemenighet
har lest 2. pinsedag ki. 11.00.
Liv-Turid og Svenn-OlaV Larsen synger og taler.
Barnevelsignelse.
Bevertfling.
Velkommefl.

KIRKEBVGDEN I
YTRE ENEBAKK
VANNVERK A/L

Var hjerteligste takk
for all vennlig deltakelse ved var kjre mor, svigermor og bestemor
Wally Marie Haugs
bortgang.
Bjorn og Bibbi
Grethe og Stile
in/f amilie

Vanning med slange og spreder er ikke tillatt.
Alle medlemmer liar plikt til
sene overhoideS.

a pase at bestemrflelArne Svarthol

KUNNCJOBINBER

Enebakk -tcigeIciçj
Plantebytte/
grønn auksjon
Enebakk Hagelags arlige plantebytte/grOflfl auksjon
holdes hos Oddvar Wennevold, Dalefjerdiflgefl, torsd.
23. mal ki. 19.00.
Alle velkommen.
Styret

(?

ABETS JENTETURININIS
ENEBAKK HUSMORLAG

inviterer deg og dine venninner pa árets
BIJSSTUR 8. JUNI.
Turen gar til B1aafarveverket pa Modum.
Der vises en maleriutstilliflg, malt av den danske
dronning Margrethe.
Men det stilles betingelser for at du far vre med:
* Du ma ha GODT HUMOR.
* Du ma ha med deg
4.
(p6, deg) en HATT.
* Du ma ha med deg et
HOYSTETTET glass.
* Du ma ta med deg en
LUNCHKIJRV (med tiibehør).
* Morsomme innslag mottas med takk.
Føler du at dette er noe for deg, sà veer rask og meld
deg pa til Bent pa tif. nr. 92 64 86 (bindende pamelding) for 24. mai.
Dette vii koste kr 120,- for husmorlagets medlemmer,
og kr 140,- for de som ikke er medlemmer.
Vi hâper pa a f& en fin dag med sang og spill, I koselig
miijo med koselige jenter.
Vel møtt.
Hilsen styret

V

WF

Enebakk
Hope
NominaslOflSmøte avholdes onsdag 22.

HØYRE mal ki. 19.30 1 kantinen pa Herredshuset.

Styret

STILLING LEDIC

Vi ønsker oss en som kan
stille opp pa dagtid av og til,
gjerne en sprek pensjonist. Vi haper at ogsa jenter
vii sokel
Full opplring gis.
Kontakt: Brathen.
TIf. 92 85 75

FLATEB Y VANNVERK AIL er et privat andeislag som
forsyner Ca. 1000 husstander pd Flateby, Enebakk, med
vann. Nytt kjemsk vannrenseanlegg 1989.

FLATEBY VANNVERK AlL
søker:

oppsynsmann/daDIig leder
til a forestá drift av vart moderne fulirenseanlegg og daglig ledelse av vannverket. TJtfordrende stilling for selvstendig og arbeidsvillig
person med interesse for vannbehandliflg. Ing.
komp. med 3-árig teknisk skole/ing. høyskole
innen V&A foretrekkeS.
Lonn etter avtale og kvalifikasjOn.
Nrmere opplysning ved styrets formann:
Pal Rust, tif. 09/92 85 21 etter ki. 18.00.
Skriftlig søknad innen 1/6 1991 til:
Flateby Vannverk AlL, 1911 Flateby.

U) .

Wthtt
TIL SAW

TIL LEIE

RELIGIOSE MOTER

Lele av skolelokaler 1001/82

NP-PLA TEN

Utleie av lokaler ved skolene I Enebakk skier etter
nrmere fastsatte regler. Opplysninger om muligheter og betingelser ved leie av skolelokaler fáes ved
henvendelse til rektor ved den enkelte skole.
Onsd. 15/5 ki. 20.00:
Bonn.
17. mal ki. 17.00: Familiefest. Karl Otto Olsen
deltar (ta med grillmat).
1.pinsedag: Follo-stevne i Filadelfia, Kolbotn. Møter ki. 16.00 og
19.00. Roald Andersen
taler.
2.pinsedag I Betel ki.
19.00: Kenneth Korol.
Onsd. 22/5 ki. 20.00:
Bonn.
Velkommen til Betel.

Utleie- og vaktordninger er under omlegging etter
Formannskap/kommunestyre
skolestyrevedtak.
skal behandle saken.

<cTegltak>> med stâlplatens praktiske og ekonomiske fordeler.
* Vrsikkert tak.
* Styrke i konstruksjonen.
* Lett i vekt.
* Lett a. legge.

Soknad om leje sendes den aktuelle skole innen
05.06.91.
SKOLESJEFEN

Flateby
Koselig to-roms, møbl. hybelleilighet ledig fra 25/6-91.
Tif. 92 85 09

BiltraHe til lele

1401

K74PHER

Blikkenslager
Geir Nagel Knudsen
Gran, Ytre Enebakk
TIf. 09-92 55 80 el. 09-92 22 34
perss. 096-60607

TILBUD: kr 2980,
FOLLO SKOG OG HAGE
Nordbvveien 15,1400 Ski, 70. 09) 87 6128
SERVICE-VERKSTED-DELER

NORPRO as

Henv. 09/92 7193

Annonser ieses.
I

Svennerudvn. 38, 2044 Frogner
TIf. 06-82 1860. Fax. 06-82 1350

Hurricane 370
84-mod. m. 20 HK Evinrude, selges høystb. o.
kr 10.000,-. TIf. 92 63 35
e. ki. 17.00

FLAGGSTENGER ft44
FLAGG
Fraktfritt
A/S Brodrene Midthaug
Lerdalsgt. 12. Strømmen .TIf 06/81515
0

fGravmonumenter
ØNSI(ES KJBPT

APNINGsTIDER:
Hverdager
Lardager

kI. 07.00-17.00
kL. 10.00-14.00

Hundebus

BYGG OG

STOR INNENDORS
UTSTILLING

TAKTEKNIKK A/S
TIf. (09)92 9101 - 92 89 24
Mob. (080)85374 - (096)84847
ALT I BLIKK- OG
TAKARBEAI)
FORHANDSPRISER
GARANTI

Oppussing og
meilny skrrft

vinterisolert, ønskes
kjøpt.
Tif. 92 88 71 e. ki. 17.00
Kaare Pedersen
Eidsbergvn. 61, Askim,Ut. 88 19 52
Privat, tlf. 88 19 19

flAK DU BILEN?
Vi har kjopere! Vi mottar din bil
for saig ev. kjøp

G30r noe med taket ditt nã!

SELGES

Vignettmarked
120 m2, selges rirnelig,
hvis hurtig avgjorelse.
Kr 80.000,- under verditakst.
Tif. 92 53 73,
925570

BRØNNBORING

Enehollg
m/hybelleil. og garasie
mlterrasse til salgs pa
Fjellstad-feltet I Ytre
R1ingen.
Tif. 06/83 99 19

Gjennomboring for vann og
aviop. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

Ski

Skit erbrwldheller
selges meget rimelig
ved henting.
Tif. 92 49 25

Old Boys!
Skiimjakhe, herre, sort,
52 (ny), elges kr 650,(veil. 179C,-).
Tif. 92 6134

Bcra\clscsb'r
0
CHRSTENSI8JO EFTE

1

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60

LANGBRATEN

Hele dØgnet

Facit 8001 - 2 ár med minne og skrivehjul. Nyoverhalt. Diverse l'argebãnd medfolger.
Selges kr 2000,-.
Tif. 92 83 29 e. U. 16.00

Bjorn Bondes v. 51,1253 Oslo 12

02/62 08 65

Follodistriktets byr
gjennom 60 ir

Forhandler av ,Jacuzzi pumper

W!

Bra tilbud pa nye og brukie vogner

Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VIED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411

ARBEID UTFORES

MATJORD
..sct frn

kvalitet. harpet

og sodet.

DEKKBARK
finr'it 0g, sortort

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

TLF. 09/88 08 96 ;
Ostfold
BILALI(SJONI

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

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

Advokat

.

BRØNNBORING • PUMPESERV)CE

Swum
Beg ravelsesbyrà

$krivemaskin selges

AUKSJON
HVER TORSDAG
kI. 18.30
Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!

BEGRAVELS[SBYRAER

Bolig VgIia

14-1
'iodkjent av NEMCO

• - csk, rna. p
everes.
I

N.

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

saig av caravanrekuisita. Rjøp, saig og kommisjon av campingvogner

FYRINGSOUE

•

PARAFIN

AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter
TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

11

JIjgflctt.

EIENDOMSFORM.

E LE KTROE NTR E PR EN OR

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

l(jØpe eller selge
elendom?

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

Kontakt:

VASK - TØRK - KOMFVRER/ MICROBØLGE KAFFETRAKTERE - STOVSUGERE RADIO/TV - VIDEO - EL.MATERIELL

SonAho. AA, HAS, A. TryS
FiOTven 55, W4TAO Enoboyk
TI,: 09/925570

NOKKELFILING

BATUTSTVR

Gulimedaije i innramming I VM 1989 og 1990

KJELL BRENOJORD

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din• nye el/er brukte bil hos oss:
hf. 88 16 15

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Strømsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE

utferer alt i el-installasjoner

TORNERUD - Askim

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

1570

El L..6

BRENSEL

—
SELSKAPSMAT

VI SKIFTER HAMI
Ekomveieri35, 1914 Ytre Enebakk

DAME-OG
HERFIEFRISOR
SOL-PARFYMERI

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

Forretningsseriteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

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

BYGG OG ANLEGG
Lennestadvn. 5
, 1912 Enebakk

Vi flkser det meste,og hjelper de fleste.

HANDVUWSSENThALEN
I ENAKK
lIt. 92 52 28

og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

E

•1

TIf, 09/92 63 03

Godkjent regnskapskontor

Hovel Ileiaas

Helgesensgt. 12
GrUnerløkka
lIt. 02/38 51 73

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering'
og modernisering
Fast pr/s

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

rx Son A/S
MYRFARET Zi 400 SKI. TLF. 09-87 1457
RORLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDEUNG
Alt innen • Sanar • Varme • ivioernisenng
TANNBEHANDL.
TANN LEG E
Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret, Flateby

92 87 39
TIf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Onsd. stengt.
Kvelder, etter avtale.
MedI. MNTF

Enebakk Tannteknikk
10

eSeeeue

din lokale byggmester
711111b~ U
1

I
I1I Ip'#

Rune Bergskaug
Alt I mur- og fliselegging
TLF. 92 83 52
Bergskaugvri. 24
1911 FLATEBY
Bygg- og tømmermester
QTY

Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 90 80-92 44 88
Mobiltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabiliteri ng

TANNTEKNI KERMESTER
LASZLO FARAGO
Grev(ingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Teorikurs

- Fase

II

hf. 06/81 42 92

TI!. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP

Ski Trafikkskole

Om nødvendig møter vi
til kjøretimer I Enebakk.

1914 YTOE ENEBAKK - Tn.: 091924340

cU

Opp/wring pa b/I

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

1912 Enebakk

Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider
hf. 09/92 61 18 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

IMW

TIE: (09) 92 4824 - 92 47 74.

Kiasse A - Masse B
Teorikurs — Kjøretimer

Per-Erik Østlie a.s

Mur & Graveservice A/S

SystemAdminislrasjon A/S
Gaupeveien 29
KER.
1914 Ytre Enebakk

Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
moderniseririg, flislegging og tapetsering.

Lars M. Enger

Mur, puss,
peiser 09 fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

• Regnskap & Forretningsforsel
• Bedriftsrâclgivning

1400 Ski - tif. 87 37 10

BYGG- 00 TOMMERMESI LR

Jan M. Johansen

sys.adn

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Entreprenor

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

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

OIav C. Jensen

TI!. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Tømrer- 09 snekkerservice
Lunds MaIingT

Varme, sanitr, nybygg og rehabliltering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
09 heytrykksspyling.

TRAFIKKSKOLE

Hap du ti tommeltotter?
Rimelige priser. Pensjonister ±20%
Utlele av byggtørker og minigraver

Erik Kjelgaard

ENEBAKK V4NN OC VARME

Tnebcilkk
egnskapskontor A/S

BYGG OG ANLEGG
Topes Tak og Fasade A/

Ogsá kveidstid

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

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Rin. 09 - 92 43 37

FRISOR

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

Regnskapskontor

TRINTO VERKSTED AS
mobil. 094-14 469.

SKOMAKER'N I SKI

Postboks 24
1912 Enebakk

Fjeuvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339

RØRLEGGER

Skoene reparerer
du hos

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

1800 Asklm -,

09-9255 5fy

Svein Thorsen

SKOMAKER

Erling Rod A/S

Tit.

Alt / glassarbeid

Galled — innramming

BIL
Audi

Enebakk
Glass

Galleri Nygàrd
Flateby - tlf. 92 80 80

SALG OG REP. AV KJOLJFRYS - VASK/OPP-

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

GLASS

RAMMEVERKSTED

TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tlf. 92 60 42
Mobiltlt. 094/95 481

.DYREKLINIKK
• Poiiklinlkk• Rontgen• Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEUSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. RiisgArd, Kjeller

(Skill Ira Fe/VT. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-15,17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
sDROP-1W 8.30-14. Stengt helg.

SPESIALFORRETNINGER
TEPPE - ENGROS A/S

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21

1911 Flateby

Mobil 030/06 359
DI FREI lAG CO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

HUNDEPENSJONAT
Skal dii reise bort.?
Vi Øn.vker din lured re/konr,,re,r (ll
et o;rplro/d I 55/1 liwukpen.sjonaL
fløy standard, i IandIie og Irieclige
enigivelser. Off. grrdkjent 1965.
(4
PER 06 PAS HUNOEPENSJONAT
Borger gOrd, 1627 Hebei -Tit. 09192 15 10
'I/z .00II(JI Icr ari[crfnirigeir till ønskc vrlrc lotren IC
oqfirbente veneer en rikggo1so:ntner

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

Greridesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

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 92 81 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
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 haIvr

Brevig • aktiv bonde
med Asterix som hobby
Pa garden Ubberud i
Ytre bor Christian
Brevig sammen med
kone og to barn. I ti ár
bar Brevig bodd pa garden og han trives som
bonde i Enebakk. Som
leder i Akershus
Bondelag blir det mye
reising og mange oppgaver som ma loses. Likevel
er det en ting Christian
Brevig ikke kan vre
foruten. —Jeg ma' ha et
kvarter med Asterix hver
dag, sier den aktive gãrd..
brukeren.
Christian Brevig er enebakking
av godt gammelt merke.
Omtrent hele livet bar han vrt
bosatt i bygda og de siste ti Arene bar han bodd pA Ubberud
gArd som han i sin tid kjøpte av
kommunen.

Tidligere kerer
Brevig bar tidligere jobbet som
1rer i Enebakk. I mange Ar var
han ansatt ved Enebakk ungdomsskole og pA Mjr ungdomsskole. Ubberud er en gArd
pA 220 dekar. Den er trolig fra
ca Ar 1000 e.Kr., og seive
hovedbygningen slik den stAr
idag er fra omkring 1840. —Jeg
dyrker bAde havre, hvete og
bygg, men det er griseavi vi
lever av, sier Christian Brevig.
PA gArden bar han 48 avlspurker
og nAr hver enkelt purke vanligvis fAr 15-16 unger, kan det bli
mange griser A holde styr pA.
—Det kan varier mellom 300 og
500 griser, og det er like mye A
gjøre hele Aret igjennom, forteller han.

Far mye tilbake
Det er mange bonder som sliter
tungt for A overleve. Det gjelder
i Enebakk som i alle andre kommuner. Likevel trives han som
bonde i Enebakk. GArdsbruket
gir full jobb til bAde Brevig og
kona Ema. Men det er alitid
mye man ikke fAr gjort, for som
Christian selv sier: —Kunsten A
vre bonde er A kunne gA forbi
det som du skulle ha gjort.

Mye husdyr i bygda
Enebakk er en landbrukskommune og faktum er at det er like
mange husdyr i Enebakk kommune som det er i alle Follokommunene til sammen. Rundt
160 Arsverk finnes i Enebakk
innen jord- og skogbruk, og dette gir en rekke arbeidsplasser.

Christian Brevig er en aktiv person. Foruten a vre bonde pa heltid, leder han Akershus Bondelag, og det har ikke vcrt noen enkeljobb
de siste ukene. Brevigs store lidenskap er a lese Asterix. Et kvarters tid hver dag setter han av til formdlet, og han roper at han harfiere
a°rganger av bladet innbundet i skinn.
Akershus er det største komfylket i landet, men det er ogsA
kombøndene som mA slite mest.
—Politikeme bestemte for en
stund tilbake at det i hovedsak
skulle produseres kom pA
østlandet. Dette er grunnen til
at de fleste bøndene i distriktetdriver med kom, sier Christian
Brevig. Han er spent pA hvordan
det vil gA nAr politikeme nA
foreslAr A kutte ytterligere ned
pA bevilgningene til landbruket.

Legger ned Iandbruket?
Christian Brevig bar nettopp
gAtt løs pA sitt andre Ar som
leder av Akershus Bondelag, og
han bar derfor god kjennskap til
jordbruksforhandiingene. —Det
tilbudet som Staten bar lagt
frem i Ar vii bety en nedgang i
forhoid til i fjor. Maten bar aldri
vert billigere enn den er i dag,
og likevel bar bevilgningene
aidri wert sA smA som nA. Dette
kan vi rett og slett ikke leve
med, sier Brevig. Han pApeker

at hvis bevilgningene til landbruket fortsetter i samme retning i tiden fremover vii man
snart ha lagt ned hele iandbruket
i Norge.

Den sterkeste overlever
Norge bar bare 50% seivproduksjon og er derfor avhengig
av import. Medlemskap i EF vii
gjØre situasjonen enda vanskeligere for smAbøndene i Norge.
—EF bygger pA en vekstfilosofi
der bare den sterkeste klarer
seg. Dette vii medføre at swert
fA norske bonder vii kunne klare
A overleve i et fritt marked. Men
hvis det er dette poiitikeme
Ønsker mA de ogsA tØrre A innrømme de konskvensene dette
vii fA for norsk iandbruk og for
hele det norske bygdesamfunnet. Jeg er ihvertfall sikker pA at
dette ikke er veien A gA, sier
Brevig.

Asterix-fan
Midt oppe i alle forhandlinger

og alle papirbunker tar Christian
Brevig seg ailtid tid til A lese
Asterix. Han forteller at We
han og kona er ivrige Asterixtilhengere og de bar flere
Arganger innbundet i skinn.
Av andre interesser liker
Brevig A gA pA jakt. Elgjakta
med alle sine spennende naturoppleveiser er noe av det han
iiker best.'

Familien trãr til
—Jeg vii ogsA fA pApeke at jeg
ikke kunne engasjert meg sA
sterkt utenom gArden hvis det
ikke hadde wert for kona og
barna. Uten deres hjeip hadde
det ikke latt seg gjØre A kombinere arbeidet pA gArden og
arbeidet i Bondelaget, avslutter
Brevig.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Kvalimtetsdekk
til
LAVPRIS
YTRE ENEBAKI( BEPISIN & SERVICE AS
I

-TIf. 09/9244 08

