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Liten vekst
I befolkningen
Enebakk har per første
oktober -90 et innbyggertall pa 8 095. Dette
er en økning pa 35 personer frajanuar i fjor.
I den samme perioden
er det fØdt 99 barn i
bygda.
Folkeregisteret opplyser videre at fra oktober
til midten av desember
ble det født ytterligere
17 barn.
Nyinnflyttingen pa
Nylende i Ytre Enebakk
vii nok sannsynhigvis
forandre disse tallene en
del, men de endelig tallene vii ikke foreligge
fØr til vâren.

Krav

pa 16 mill. i Barbol-boet:

Ingenting avklart
I Barbolmkonkursen
Fortsatt er ingenting klarlagt I forbindelse med konkursen i Brødrene
BarbØI A/S. Lokalene i Kirkebygda skal selges, men hvem som gir av
med kjøpet, blir ikke avgjort for I februar, opplyser bobestyreren, advokat Erling Høyte til Vignett. Bade Strømsborg & Enersen og byggmester Per Erik ØstIie er blant interessentene.
BarbØI Bygg skal inn i lokaler pa Fina-stasjonen, opplyser Carsten
SIDE 3
BarbØl (bildet).

Nei til EF-Iag
i Enebakk

Egenandel
i nnfores?

EF-mostanderne i Enebakk samler kreftene og vii danne
et lokallag av organisasjonen Nei til EF.
Eilert Buer, aktiv fagforeningsmann og sosialdemokrat, er
en av initiativtakerne. Vi ma std utenfor sAkait europeisk
samarbeid, mener Buer. Han er skeptisk ogsa til en E0Savtale, fordi den kan fore Norge inn i EF bakveien. Buer
har heller ingen tro pa at Norden kan fá innflytelse i EF.
StifteisesrnØte for lokailaget vii finne sted i slutten av januar.
SIDE 2

Fra vâren av kan det bli
aktuelt a innføre egenandeler i hjemmesykepleien. Regelverket
fra statens side er enda
ikke kiart, men alt tyder
pa at det blir gitt anledfling til a ta betaling for
slik tjeneste.
SISTE

Amnesty
med rockekonsert
Fredag arrangeres en
storstilt rockekonsert pa
Rockefeller i Oslo der
inntekten gâr til Amnesty International. Den
lokale foreningen i
Oslo, der en del enebakkungdornmer er aktive,
arrangerer konserten, og
overskuddet skal benyttes til videre arbeid med
A fà frigitt samvittighetsfanger.
SISTE

Best.tlf. 92 40 47

ø yvind Strom Forste karusellpa Frpetoppen
I Enebakk
0

Varaordførr øyvind Strom (bilçlet) vii etter alt
i dømme pa nytt toppe Fremsknttspartiets liste
i Enebakk vediiøstens kommunevaig.
En enstemiuj nominasjoskomitehar frt
Strom opp pa Iørsteplass, sa det er liten tvii om
utfallet.
SIDE 2

For første gang p tre ãr
ble det søndag avhoidt
karusell-renn I Enebakk.
110 deltakere mØtte opp
pa det første av fire slike
renn i ?trets skisesong.
Neste renn arrangeres
20. januar.
Etter løpet var det saig
av brukt utstyr, og
mesteparten ble solgt.
SIDE 7
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Synnøve Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken
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EFmmotstanderne
organiserer seg
Fremskrittspartiets
ordførerkandidat er
kiar, om ikke det skjer
en stor revolusjon pa
partiets nominasjonsmøte. Ingen har
vel noen gang vrt i
tvil om at var nãvrende varaordfører
øyvind Strom, skulle
havne pa toppen av
FrPs liste. Strom har
lang erfaring i politisk
arbeid. —Det er
utviklende a drive
med politikk, men
arbeidskrevende. Det
har hendt jeg har
mãttet ta med papirer
pa fisketur, sier
Strom.
øyvind Strom (44) kom med
I kommunepolitikken allerede i 1979, da som vara til
bygningsrAdet. I 83 havnet
han inn som fast medlem i
bygningsrAdet, og vararepresentant til kommunestyret.
NA er han inne i sill Attende
Ar som fast medlem av kommunestyret.
Aktiv familie
Strom er i dag leder av teknisk styre og bygningsrAdet.
Han sitter i tillegg til kommunestyret ogsA i formannskapet og er kommunens
varaordfrer pA fjerde Aret.
En del very i underutvalg
kommer i tillegg.
I familien pA fire er det
ikke bare StrØm som er med
i politisk arbeid. BAde kona,
Britt, og sønnen Ronni (19)
har engasjert seg I sammè
rerning. Datteren, MayHelen (17) er nok mer opptatt av dyr, spesielt hester, og
hunden sin.

Fisking - avslappende
Familien Strom flyttet til
bygda i 1971, og trives godt i
VAglia i Ytre Enebakk.
Ellers er Strøms store
Iidenskap fisking. -A fiske er
den beste avkobling en kan
fA. Jeg fisker sA sant jeg har
tid bAde om sommeren og
vinteren. Det har hendt jeg
har tatt med meg formannskapspapirene pA fisketur,
sier Strom.
Blikkenslager
øyvind Strom er utdannet
blikkenslager, og var selvstendig nringsdrivende fram
til 1986. Da mAtte han gi seg
pA grunn av ryggplager, og
arbeider nA hos en konsulent
i Oslo. —Jeg reiser rundt pA
ventilasjonsanlegg etter at
blikkenslagerne er ferdig
med installasjonen, kjører
disse igang og sjekker at all
fungerer som det skal, forteller Strom.
Politikk er utviklende
Strom synes det er slitsomt
til tider A vre sA aktivt med
i politisk arbeid som han er,
men samtidig er det
utviklende A drive med politikk synes han. —Vi sliter for
at ting skal bli bedre sett ut
ifra vAr egen ideologi, men
det er vanskelig. Vi har for
lite handlefrihet i dag, og mA
bare prove A gjøre det beste
ut av det hue som er A fordele, kan han fortelle.
Men alikevel, Strom gAr pA
en periode til, etter A ha tenkt
seg om en tid. Og en enstemrnig nominasjonskomitee har
satt StrØm pA første plass, sA
det er nok ingen tvil om at
ordførerkandidaten til FrP vil
hete øyvind Strom.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Na kan ogsa EF-motstanderne i Enebakk virkelig fá anledning til a
gjøre en innsats.
Organisasjonen Nei til
EF blir om kort tid etablert i bygda, og I slutten
av januar gar startskuddet for det første motet I
den lokale bevegelsen.
Initiativtaker Eilert
Buer har allerede fatt
god respons fra folk i flere politiske partier, og
fra den menige mann i
gata.
Eilert Buer bor pA Lotterudfeltet
I Kirkebygda - aktiv fagforeningsmann og sosialdemokrat.
Han er akkurat sA gammel at
han rakk A delta i EF-debatten
ogsA I -72, men forskjehien fra
den gang var at han da var jamenneske. NA har han snudd
tvert om, og hovedgrunnen er
den store arbeidsledigheten vi i
dag har i Norge.
Opplevd nedleggelser
Eilert Buer har oppievd nedleggeiser av arbeidsplasser pA sjela
i flere Ar. Buer arbeider pA
Norema i Lørenskog. For fA Ar
tilbake var det 300 ansatte der;
150 pA hovedkontoret i firmaet,
og
150
pA
'gulvet".
Fagforeningen pA arbeidsplassen, der Buer har vrt aktiv i
mange Ar, kjempet hardt for
bevaring av arbeidspiassene,
men det hjalp ikke. I dag er det
igjen ni personer i firmaet.
En av grunnene til at Buer er
innbitt EF-motstander er redsel
for en utvikling der landet vArt
etter en periode blir hell uten
industri. —Mange av EF-landene
subsidierer sin industri høyt;
blant andre Frankrike, Tyskiand
og Italia. De har mye høyere
subsidier enn Norge, og spesielt
gjelder dette skipsindustri, og
vi har ingen mulighet til A konkurrere, sier Buer. Han er opptatt av at vi mA ta vare pA det vi
har, og for A kiare det mA vi stA
utenfor et sAkalt Europeisk
samarbeid, er Buers mening.
Skremt av lovgivingen
BAde gjennom en EØS-avtale
(Europeisk økonomisk samarbeid) og innad I EF vii Norges
grense bli Apnet for fri ferdsel
av arbeidskraft, varer, tjenester
og kapital. Dette mener Buer
kan slA svrt uheldig ut her

Eilert Buer er innbitt EF-motstander, og nd starter han organisasjonen Nei til EF pa grasrota.
hjemme. —Fri foikevandring er
veldig uheldig. Vi skal selvføigelig hjelpe, men det er bedre A
hjelpe folk der de bor. Vi har
nok problemer her hjemme om
vi ikke ogsA skal Apne grensene
vAre, er synspunkter han kommer med. Han er ogsA skeptisk
til en EØS-avtale i den forstand
at han er engstlig for at vi
kanskje blir fort inn i EF
bakveien.
NAr det gjeuder konsesjonslovgivingen har Buer
bestemte oppfatninger. —Jeg er
skremt nAr det sies at lovgivingen er diskriminerende for utlendinger. Den er faktisk mer diskriminerende for nordmenn, og
det har jeg sett mange eksempler pA, sier han.
Hvordan fã solgt varer?
PA ovennevnte spørsmAi fra
Vignett er ikke Buer i tvil. —Det
samme pressmiddel ble brukt i 72, og vi har flere midler vi kan
benytte for A fA innpass med
vAre varer. Vi har oije, gass og
kraft, og disse verdiene har ikke
bhitt markert sterkt nok nAr
avtaler er butt formet, sier Buer.
Han inener ogsA at det er vanskeligere A komme ut av et sAkalt
samarbeici enn A komme inn.

Buer ha&ie holler ingeatei$
at Norden samlet kan fA en viss
innflytelse i EF. —Landene i
Norden er sA forskjeiiige.
Danmark er nabo til Tyskland,
som gjør at det er lettere for
dem A fA solgt blant annet jordbruksvarer, og Sverige har mye
større industri enn vi har, sier
Eilert Buer.
Nei-folket pa fremmarsj
Buer hAper og tror at mange vil
finne veien til det første motel I
den lokale Nei til EF-foreningen
som vii bli holdt pA Bøndernes
Hus nest siste onsdag I januar.
Han kan fortelle at I Akershus
er nei-folket pA fremmars.
Lokale foreniger blir i disse
dager starlet I flere Akershuskommuner, og ogsA i de "blA"
kommunene Asker og Berum er
interessen meget stor.
Buer pApeker at denne foreningen blir en upolitisk bevegelse i den forstand at han hAper
alie nei-folk, uansett partitilhørighet eller "partiiøse' engasjerer seg i foreningen. —Alle som
er opptatte av EF-spørsmAi er
velkomne, avslutter Buer.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Ikke noe avklart
i Barbolmboet
Enebakk-firmaet
Brødrene Barb1 AS i
Kirkebygda ble slãtt
konkurs for rundt et ãr
siden, og fremdeles er
ingen ting klarlagt i forbindelse med boet. Det
er advokat Erling Høyte
I Drbak som erbobestyrer, og tilsammen foreligger det krav pa 16
millioner kroner I boet.
Huseierforeningen pa
Lotterudfeltet i
Kirkebygda er en av 42
som har meldt krav i
boet.

I kjøievannet av konkursen til
Brødrene BarbØl AS har ogsA
firmaet Barbøi Bygg AS fAtt
probiemer. Barbøi Bygg Icier
lokaler av boet etter Brødrene
BarbØi, og lokalene skal nA selges.
Krav pa 16 millioner
Bobestyrer Erling Høyte i
Drøbak opplyser at det er
anmeldt 42 fordringer pA tilsammmen 16 millioner kroner i
boet. Han bekrefter at lokalene
I Kirkebygda skal selges, men

hvem som gAr av med kjøpet
blir ikke endelig klargjort for i
februar. Av interessenter er firmaene Strømsborg & Enersen
AS i Kirkebygda, og Bygg og
tømmermester Per Erik Østiie
AS i Ytre Enebakk. BAde Knut
Strømsborg og Per Erik østiie
sier at de avventer situasjonen
foreløbig, og vii ikke ut med
hva de Ønsker A benytte bygningene til. —Vi fikk opplyst at
bygriingene skuile vtere tØmt
første januar i Ar, nA skal de
visstnok vre tØmt innen slutten av februar, sier Strømsborg.
Foreløbig er mye ukiart.

uansett er dette kommunens
ansvar da det har vrt alt for
dArlig kontroli fra kommunens
side under byggingen. Men
befolkningen pA feltet kan risikere A bli sittende med skjegget
i postkassa og betale hele gildet
selv.
Kravet I boet etter Brødrene
BarbØl fra Huseierforeningen er
pA drøyt en million kroner, men
om beboerne fAr noeav disse
midlene er høyst usikkert.
Ifølge Carsten Barbøi er det
tvilsomt om det blir noe igjen
til de mindre kreditorene.

Folk pa Lotterud utsatt
Huseierforeningen
pA
Lotterudfeitet i Kirkebygda er
av de som har iagt inn krav i
boet, Brødrene Barb1 har stAtt
som utbygger av feltet, og det
er mangler bAde pA kloakk- og
veinettet. —Ingen vet hvor ledningsnettet gAr, og veien pA store deier av feltet er kun en anieggsvei. Kravet fra kommunen
er at veien mA holde kommunal
standard og ledningsnettet vre
i orden om kommunen skal
overta, sier Erik B. Ohr, medlem i Huseierforeningen. Han
legger 61 at foreningen anser at

Helsestudjoet blir butikk
Carsten BarbØi, leder i Barbl
Bygg, opplyser at de skal flytte
inn i lokalene ved siden av
Finastasjonen i Kirkebygda der
Kai Svarthol i dag driver he!sestudio. Han regner med A
vre instailert innen første
mars, men det kommer belt an
pA om Svarthol har fAtt flyttet
ut. —Avtalen om kjøp er avklart
med banken, men først mA banken ordne opp i sitt forhoid til
Svarthol, noe jeg ikke vii blande meg opp i, sier Barbi.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Helsestudio ma ut
10. deseber fikk Kai
Svarthol beskjed om at
ban regelrett er kastet ut
av sipe nLva1rende lokaler. Arsaken er at innehaverne av BarbøI Bygg
AS na har kjøpt opp
lokalene bans. Dermed
star en av landets stØrste
judoklubber uten lokaler
og Kai Svarthol pa bar
bakke.

Derfor er det veldig bittert at vi
nA ikke fAr bruke dem. Vi har
dratt ]asset sammen og folk har
gjort en imponerende innsats,
sier Kai Svarthol. Han synes det
er veldig synd at ban nA mA
trappe ned driften ved sportssenteret, og ban tenker da i første rekke pA alle de som i hele
host har benyttet seg av tilbudet
harts. Ni har hatt en fin host og
hat bygget opp et godt miljø,
sier Svarthol.

-I host har vi alle jobbet dugnad
for A fA lokalene best mulig.

Uforstãeiig oppførsel
-Jeg kan ikke forstA at inrieha-

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN FBI LE R
TIf. 09-92 4414.— 09-92 45 65

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

verne av Barbøl Bygg vii frata
ungene et sted A vre. Det er
synd at bedrifter fAr by til A
kjøre over en kulturaktivitet pA
den mAten som skjer her, sier
Kai Svarthol som lurer pA om
det bare er penger som stAr i
hodet pA enkelte personer her i
bygda.

Til Grendesenteret
Kai Svarthol har ikke mottatt
noen skriftlig utkasteise, og ban
regner med at ban bare i desember mAned har tapt 25 000 kroner fordi folk ikke har villet inngA nye kontrakter siden den
fremtidige driften var sA usikker.
Enebakk Sportssenter mA nA se
seg om etter nye lokaler, og trohg vii Svarthol starte opp virksomheten pA Grendesenteret i
Ytre.
-NA kan jeg gi et godt tiibud til
hele Enebakk, men hvis jeg mA
flytte til Ytre frykter jeg at jeg
kommer 61 A miste mange fra
Flateby, sier Svarthol.

ff0/ge Carsten Barb 01 gdrfirmaet Barbøl Bygg bra. Men
bygningene de nd holdet til I er en del av BrØdrene BarbØlboet, og ma selges.

Viktig. melding!
Onsdag 23. januar

sender vi1lntt
Ut
g
til alle husstander
!Enebakk
- følg med I bygda di

Abonner pâVignett
Abonnement kan bestilles pa teleton

Annonsører
Telefon
Redaksjonen 92 65 50
Ann.avd.
92 65 40

Dine sposielle tilbud kan du fá
presentert nil hele bygda
- Ta kontakt med oss I annonseavdelingen og VI VII hjelpe deg

Hilsen Anne, Ella og OIav

GUNNLEIK SEIERSTAD

Vi stØtter VIflt!tt
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Badingen starter
Enebakk Handikaplag starter
opp igjen med bading pA Enebakk Ungdomsskole pA lørdager. Laget kan opplyse at det er
godt oppvarmet vann, og adgang for alle. Barn kun ifølge
med voksne.
a

COLIN FIRTH ANNETTE SENING MEG lilLY f
I'AIRUZA SALK SIAN PHILLIPS-JEFFREY JONES

Voksen-juletrefest
Søndag blir det juletrefest for
voksne. Nasjonalforeningens
Helselag i bygda inviterer alle
til fest i Herredshuset. BAde
bevertning og underholdning
som pA en "orntlig" juletrefest
stAr pA programmet.

Klaus-Olaf Heier
Gratulerer med de 17 Ar den 8.
januar der du i Stockholm gAr.
Hilsen farmor og farfar

Gullunqer

.

Eftasverd
Fredag inviterer Enebakk Bondekvinnelag til eftasverd pA
Bøndemes Hus. Det vil bli
dans og underhoidning og program for hele familien. Det
oppfordres til A ta med venner
og bekjente.

En gullunge tar vi med
denne gang. Fotografert pA
atelier Wiljugren, Askim
av fotograf Viggo Jensen.

Caroline Emilie Tharaldsen Skovdahl, Soria
Mona, Ytre Enebakk

Ukens ifimer
PA grunn av annet arrangement
pA Samfunnshuset, blir det denne uken kun vist en forestilling
(se annonse).
Vi vil imidlertid gjøre spesielt
oppmerksom pA denne filmen
produsert av mannen bak
"Gjøkredet", "Hair" og "Amadeus', nemlig Milos Forman.
Filmens tittel: VALMONT.
Selv i dag, 200 Ar etter romanen ble utgitt, har historien om
Marquise de Merteuil og Vicomte de Valmont evnen til A
sjokkere, underholde og forferde sitt publikum. Ingen ting stAr
i veien for disse to nAr det gjelder offere for sitt forførelsesspill. I dette spillet kan ganske
enkelt ikke andre følelser enn
forfengeligheten tillates. Men
under dette nett av intriger hersker alikevel oppriktigheten, mheten og evnen til A eiske. Merteuii og Valmont hersker over
salongene blant Ludvig den 16.s
aristokrati.
Men til slutt mA disse mestere
i forførelsens edle kunst konfrontere hverandre i en kamp
som kun kan vinnes av den som
best hersker over sine egne følelser.

Fleksitariffen fungerer pA den
mAten at forbruket blir delt ito.
De første 12000 kWh er beregnet til bruk av iys og vanlige
hushoidningsapparater. For
disse 12000 kWh betaies vanhg pris som for tariff H4 som
er 34,3 ore per kWh.
For det resterende forbruk
som da vii gA til romoppvarming betales etter gjeldende
markedspris pA
overskuddskraft, som i dag er
21 ore per kWh.
Prisen kan bli justert nAr
markedsprisen endres. Ved prisendring vii kundene bli vatslet.
Ved A sammenligne prisen pA
strøm i fleksitariffen med prisen pA oije, parafin og ved, kan
en heie tiden se hva som er ii
meligste oppvarming. En er
bundet av tariffen i ett Ar fra
oppsigelsesdatoen.
Arsaken til denne billige
strømmen er at det de siste Arene bar vrt mye nedbør og
milde vintre. Dette bar igjen
gitt iavt forbruk som har resuitert i et stort overskudd av
elektrisk kraft. Dette overskuddet av rimeiig eiektrisik kraft
Ønsker vi skal komme kundene
vAre tilgode.
Hvis en gAr over fra oije, parafin eller ved, til elektrisk
oppvarming, vii en samtidig
som en sparer penger ogsA spare miljøet for fariige utsiipp.
Elverkets oppfatning er derfor;
spar oljen, parafinen og veden
til senere og bruk strømmen
mens den er det rimeligste aiternativet til oppvarming.

Enebakk Energiverk

Inger
Gammeldans - sving
Leikarringen Ignar starter nye
sving- og gammeldanskurser
for nybegynnere pA Ignarbakke
tirsdag. Etter vinterferien vii
det bli svingkurs for viderekomne der folk fra nybegynnerkurset ogsA kan delta. Barneleikarringen starter pA samme tid som i host.

Takk
••••....
Pensjonistene i Enebakk takker
til alle som har innbudt oss til
koselige tilstelninger i førjulstiden.
Takken gAr til kulturstyret,
Frisk Luft, Leikarringen Ignar
og Norsk Folkehjelp avd. Flateby som holder flotte julebord
for oss hvert Ar.
En hjertlig takk ogsA til kokke- og serveringsdamene som
stiller opp Ar etter Ar og hjelper
til nAr vi har vArt Arlige julebord.
Godt nytt Ar ønskes dere alle.
Hilsen fornøyde pensjonister.

Kãlabãnn"
Skistue ãpnes
Søndag vil igjen 'KAIabAnn"
Skistue Apnes for turister. Stua
ligger I Fudalen i østmarka
midt i mellom Flateby og Ekebergdalen i Kirkebygda. Uansett van-forhold vii skistua
vre Apen.

Se her alle sangglade!
I kveld (onsdag) starter Enebakk Blandakor opp igjen etter
juleferien. Alle sanginterresserte mennesker er velkommen
til Enebakk Ungdomsskole.

Nyttrskonsert
Søndag avholder Stranden
Skolemusikkorps sin popuhere
nyttArskonsert pA Flateby Samfunnshus. Det vii bli konserter
i to etapper sA muligheten til A
høre det kjempegode skolemusikkorpset skulle vre tilstede
for de fleste.

-. a.
uvieiainq

spørsmAisstiiler eller møteieder.
Rettes spØrsmAl til kommunestyret, avgjØr møteiederen
hvem som skal besvare
spørsmAlet.
SpørsmAlene mA gjeide
kommunale forhoid og vre av
aiimenn interesse for kommunens innbyggere.
SpørsmAl skal vre korte, og
det mA normait ta kun inntil ett
minutt A stiiie dem, og inntil to
minutter A besvare dem. Mover
dette kan det alikevel gis tid for
inntil to korte replikker.
SpørsmAi som bør stilies til
den kommunale administrasjonen avvises. SpørsmAI som ikke
forsvarlig kan besvares umiddeibart, utsettes til neste mote.
OppstAr det tvii om forstAeisen av disse retningsiinjer, avgjør møtelederen spørsmAiet.
Er et medlem ikke enig i mØtelederens avgjØreise, kan medlemmet etter spørretiden foriange at spørsmMet tas opp pA
nyu pA neste mote.

Pa Ordets
grunn
"PA ordets grunn' er et opprop
til kristenfolket i Norge der
blant andre enebakkingen Norvaid Yri er en av underskriverne av oppropet. —Vi tror Gud
kalier oss til en ny frimodighet
pA Bibelens grunn i all kristen
virksomhet, sier en gruppe iedere fra flere organisasjoner I
Den Norske Kirke I forbindeise
med utgiveise av oppropet.
Erk1rinen i sin heihet kan
bestilies fra Antilckforlagetss4-NbØ, eller fra en kristen bokhandel.

Offentlig spørretidsordning i Enebakk
kommunestyre.

Tilbud pa
billigere strøm
til oppvarming.
Enebakk Energiverk sendte for
Jul ut et tilbud til alle sine kunder med husholdningstariff om
en ny tariff; fleksitariff. Til tross
for at vi i brosjyren kunne pApeke store besparelser, har rósponsen vrt mye lavere enn vi hadde trodd. Det kan vre muligheter for besparelser pA opptii
flere tusen kroner. StØrst vii besparelsen vre for dem som gAr
over fra oije eller parafin til
elektrisk oppvarming.

ELEKTRISITET
-REN ENERGI
Aiie husholdningskunder kan
skifte til fleksitariff, men tariffen passer best for dem som i
tillegg til elektrisk oppvarming
fyrer med olje, parafin eller ved.

Gudstjenesteliste for
Enebakk til 13. januar
1991:
11:00 Stranden bedehus,
Flateby. Fam. gudstj.
vf/øvstegArd
Ordfører KAre Kjølle oppiyser
at det nA er innfØrt offentiig
spØrretidsordning i kommunen
som en prøveordning Ut 1991.
Ordningen gjør det muiig for
publikum A rette spørsmAi til
ordtreren eller kommunestyret. 30 minutter er avsatt fØr
kommunestyrets mØter settes
til ordningen.
Det er vedtatt følgende retningsiinjer for spørretidsordningen:
Umidclelbart for motet settes,
gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen. Ordningen gjeider ikke
i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter.
Alie personer som er bosatt i
Enebakk konimune kan stilie
spørsmAl til ordføreren eller
kommunestyret. SpørsmAl skal
stiiies skriftiig, og leses opp av

11:00 Mari kirke
v/Helgheim. Nattverd.

Torsdag 10.1.
U) 19:00 Valmont
(2t. 17mm)

5

Iijñctt
Lade 10
bud
bli daglige
leveregler
Atter en gang har vi feiret
jul og atter en gang kan vi
lese om ødelagte juletner
og mørke juletrebelysninger. Det virker belt uforstAehg at noen kan ha glede av
A gA rundt a ødelegge for
andre. Er det virkelig sâ lite
A ta seg til her i bygda at
man mA ga rundt A gjøre
herverk?
Nei , tenk om vi kunne
akseptere hverandre som
medmennesker istedenfor A
bare rakke ned pA hverandre. Hvorfor ikke finne
frem de gamle moraiske og
etiske spillereglene som
vAre tidlige forfedre prøvde
a følge. La de 10 bud bli
daglige leveregler, selv om
det seivsagt er umulig a
følge dem til punkt og prikke. Vi blir ikke bedre enn vi
gjør det til selv, og da er det
godt A ha noe a forholde
seg til. La oss derfor were
dus med naboen og ikke
ødelegge for hverandre med
en gang vi har noe uoppgjort. Tenk om vi kunne
akseptere hverandre slik vi
er. Da kunne verden butt
bedre a leve i, og Enebakk
et tryggere sted A bo.

Bank-planene I Enebakk
I et innlegg i Vignett den 14.
november i fjor karakteriserte
Enebakk
Bjorn
Solberg
Lokalbankforenings planer om
etablering av en bank i Enebakk
som en "seilas" ban ikke yule ta
sjansen pA A were med pa. Hans
hovedpoeng var imidlertid en
sammenligning av den bankfusjon som hat funnet sted i
Enebakk med det som vii skje
om Norge rnelder seg inn i EF.
Enebakk Lokalbankforening
(ELBF) hverken kan eller vil ta
del i en EF-debatt. Nat vi i
ELBF arbeider med A utrede
mulighetene for en banketablering i Enebakk, sa er det for at
Enebakk skal fA en reell muligbet til fremtidig utvikling enten
det blir i eller utenfor EF. Vi tror
nemligat en stor del av bygda
vii ha smA utvikhingsmuligheter

uten en bank med lokal tilknytfling og Styring.
I Enebakk er nA cirka 4200
innbyggere uten Jokale banktjenester. Til sammenligning kan
nevnes at Spydeberg med et innbyggertall pa 4000 har egen
lokalbank med hovedkoritor og
filial som i 1989 gikk med 5,5
millioner i overskudd
et
overskudd som forbie i
Spydeberg, et overskudd som
sørget for gode skattepenger i
Spydeberg kommunekasse, og
et overskudd som var resuhtatet
av
13
arbeidsplasser
i
Spydeberg.
Interimsstyret i ELBF tror at
vi har mye A 1re av vAre naboer i Spydeberg, og vi er ikke viilige til A gi opp pA forhAnd. Men
vi er avhengige av A ha flest
mulig med oss dersom vi skal
-

Bil havnet i grofta

Utl âns
okning
pá25%
Det sto i Vignett nummer
49 at Enebakk folkebibliotek har lAnt ut fire ganger
sA mange bker i 1990 som
i 1989. Dette er ikke riktig.
økningen er pA 25 %, det
vii si en økning pa cirka 4
000 utlAn pa ett at.

Ingvild østby
bibhioteksjef

stottet

skaffe oss vAr egen bank. Srhig
viktig vildet were A ha med
hovedmeringen i Enebakk. Vi
hAper derfor at Bjorn Solberg
vii ta opp saken i Enebakk
Landbrukslag, hvor ban er formann, slik at alle gode krefter
kan samles om en sA viktig oppgave for bygda vAr.
ELBF tror at en etablering av
en bank i Enebakk lettest kan
skje i samarbeid med en eller
flere frittstAende sparebanker i
merheten. Skal vi oppnA slikt
samarbeid mA vi i det minste
kunne vise til samarbeid om
oppgaven innad i Enebakk.

'
,
queft
01

Arthur Orderud, Halyard
Waade, Thor Gitlesen, KjehI
Dehli.

Opptak for
Flateby
barnepark
NAt denne avisen nAt deg hat vi
sendt Ut brev til alle medlem'mene vAre, og innkalt til mote
der vi skal diskutere ovennevnte sak.
Til opplysning gjør vi oppmerkson-i pA at det aldri hat butt
tatt sosiale hensyn ved opptak i
barneparken, og at alle medlemrner hat fortrinnsrett uansert
medlemskapets lengde.

VIedinenneske

Disse har foreløpig

Enebakk Husmorlag
Styret

ENEBAKK

KOMMUNE

ENEBAKK
PENSJONISTFORENING

fEIOTTERBECK

sys.adm
Forre1reingsdritt & UtviklIng

Enebakk Kommuneforening

PER KR. FOSSUM
ENEBAKK IDRE7TSFORENING
SXI • FOTBALL • HA71DBAU. • FRIIDAE1T. TURN

En eldre dame fra Enebakk
kjørte Ut av veien ved
avkjøringen til Skøyen gArd fredag formiddag. Hun klarte ikke
svingen og havnet i grøfta.
Damen pAdro seg hjernrystelse
og noen smA kuttskader, men
etter forholdene star det bra til..

Pensjonsforsikringsdager
i Sparebanken 14., 15. og 16. januar.
Väre kundekonsulenter og representanter fra Alfa
Iivsforsikring er til stede for a gi deg rád og veiledning.
Servering av kaffe og kaker.

Sanitetsforeningene
I Enebakk
Enebakk ftagelacj

Bilen (bihdet) fikk mindre
frontskader.

4 Enebakkrulene

e u ro Shell
bonus

—

Darre-Hanssen

PARAFIN OG
HRINGSOUE

bakk
e
V gnskcipskontor a/s
026 LEGS C S FIRMA

ERIK KYELC4AA RD
T,AIo., 1111 111111
MobilISlefo,,: 094-27 522

GROG- CG TOMMERMESTES

II

Per-Erik Østlie

as

'SM YTEE 990009919 C992°310

Vi hjelper deg ogsä med bl. annet refinansiering og
finansiering ved kjop av bolig.
Enebakk Handel - Hdndae,k Og Industrilorerung EHHI

Stikk innom banken i Ytre Enebakk.

& &te.RLeJt d..t

~A_IN~JEXB'Y'MM 1110

2 thorvaidsen
sparebanken

YIJ 1

cZaCZmcz

SKI OG OMEGN BOUCVAQME
G. Guibrandsen. TIf. 09/95 07 90
Gabrielsen & Sønner
TH. 06/81 18 34

sparebanken
BIL & BOLIG

Msi.1
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StedetsornskjUlte seg bak "Kjent I Enebakk" i uke 49
var Bermerud badeplass ved Lysern. De heldige yinnere av hvert sitt lodd denne uken ble:
Michael Furulund, Enebakk
Ragnhild Hvidsten, Dalefjerdingefl
Margit Jordet, Ytre Enebakk
Her komner var nye nØtt. Vet du tivor dette er, sa
klokIen
ring oss pa telefQn 2 6U 04 innen tirsdag
12:00. De med riktige svar blir med oss 1 trekningen
N nye pengelodcL
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Losningen ma vaere Vignett i hende
senest forstkommeflde
mandagkI. 12.
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Premie for først uttrukne riktige Iøsning:

5 Flax-Iodd.

P

Vinner av sist ukes kryssord ble Agnes Fredriksefl,
bosatt i Egersund. Hun far tilsendt fern Flax-lodd til
en verdi av 100 kroner. Vignett gratulerer.

Vinneren offentliggjøreS i neste utgave av Vignett.
L

Forste karusellm
renn pa3ar
Søndag ble det for første gang p tre ãr avholdt karusellrenn I Enebakk
Idrettsforening. 110 deltakere møtte opp pa det første av fire karusellrenn I
?irets skisesong.
Rennet ble avholdt ved
Streifinn pA Flateby. Det var
deltakere I aile aidre, og stor
deitakelse tross tungt snøfall
og kiisterføre.

Stor innsatsvilje

av gjenstandene ble solgt.
-Dette salget gir ingen fortjeneste til Idrettsforeningen, presiserer formann i Skigruppa,
Inge BØ. Han sier videre at
ogsA ved neste karusellrenn vii
det bli saig av brukt utstyr.

Forst ute i iøypene var de fra
0-6 Ar. De gikk en løype som
var 500 meter lang. Vi ble vit- MORTEN RØER
ne til en stor innsatsvilje blant
smArollingene. Skiferdighetene Vi tar med resultatene
var veldig varierte. Noen for- til de to beste i hver
melig fløy igjennom lØypa, kiasse:
Tid
mens andre tok det hele med JenterSfir
5.36
stor ro. Alie kom seg gjennom 1. Monica Merli
5.53
løypa uten skader, selv om den 2. Cecilie OppegArd
siste nedoverbakken bød pA Jenter 9 Ar
5.02
probiemer for noen. Da mAtte 1. Siije Stener
2. Ingrid Marie Hansen 5.34
mamma elier pappa hjeipe til.
Jenter 10 Ar
Brukt utstyr
9.46
1. Siri Michaelsen
Etter rennet var det saig av 2. Maryann Kjøbii
10.59
brukt utstyr pA Streifinn. Det Jenter 11 Ar
var over 60 gjenstander som 1. Cecilie Larsen
8.47
ble lagt Ut for saig. 90 prosent 2. Line Birthe Bakken 11.02

Gressbanen
reddet!

SA blir det alikevel fotballkamper pA gressbanen i
Kirkebygcla i fremtiden.
Komunestyret vedtok rert
for Jul A bevilge de nødvendige 200 000 kronene som
er kommunens andel av
opprusting av gressbanen.
Staten forlanger at kommunene mA støtte opp med en
tredjedels finansiering om
tippemidler til idrettsprosjekt skal bevilges.
Opprusting av banen vii tilsammen komme pA 600 000
Enebakk
kroner,
og
Idrettsforening skalselv
bekoste en tredjedel, kommunen en tredjedel og den
siste delen blir dekket av tippemidler.
-Det vii ta minst to Ar fØr
vi kan regne med A fA tippemidler pA grunn av køordningen, og kommunens
andel behøver ikke A benyttes fØr tilskudd fra staten
av
leder
sier
gis,
Kulturstyret Tore Tidemann
(H).
Forretningsfører for
idrettslaget, Egil Jorgensen,
regner med at arbeider pA
banen kan pAbegynnes allerede til sommeren. -Vi kommer nok til A ta opp et midlertidig lAn nA som kommunen har bevilget de nødvendige midler, sier Jorgensen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Jenter 12 Ar
15.59
i.Anita Stener
16.24
2.Margrethe Mangen
Jenter 13 Ar
11.55
1. Anett Oiafsen
13.41
2. Charlotte Ulfeng
Jenter 15 Ar
28.08
1. Trude Bakken
Gutter 7 Ar
5.48
1. Hans Jørgen Hansen
6.05
2. Terje Solem
Gutter 8 Ar
4.50
1. Olav G Weng
5.51
2, Anders Høyiand
Gutter 9 Ar
4,50
1. Andreas Koibeinsen
4,57
Olsen
2.Stian
Gutter 10 Ar
8.04
1 .HAvard Nordli
8.54
2.Thomas Rundto
Gutter 11 Ar
10.08
1 .TerjeKolbeinsen
10.08
I .Kai Ame Kjøbøi
Gutter 12 Ar
12.56
1. Terje Jemterud

Her ser vi Tonje Dybvik pa vei mot mal søndagens karusellrenn
ved streWnn pd Flateby.
2. Peder Godvik
Gutter 13 Ar
1.øyvind Andersen
2. Erlend A Bø
Gutter 14 Ar
1. Erlend Olaisen
2. Stian Helle

Gutter 15 Ar
1. Per Torbjørn Kristiansen
10.45 26.52
Gutter 16 Ar
12.11
34.48
1. Espen Olafsen
40.20
18.17 2. Thomas Olsen
19.28
13.01

Uspennende lokainderby

I.L. Driv,;;,..,.,
resultater
Resultater fra I. L .Drivs deltagere i nasjonalt stevne i
friidrett i Skedsmohallen:

Lokaloppgjøret J 14 Driv
1 - Enebakk ble ikke sa
spennende som lokaloppgjør ofte pleier a bli . Til
det var enebakkingene
altfor sterke. Med til
tider meget flott spill
vant Enebakk 14-5 over
Driv.

Jenter 11 Ar, lengde:
4 Pia Therese Guibrandsen
4.03
3.33
15 Katrine Tryti
60m:
3 Pia T. Guibrandsen
Katrine Tryti
Marit Berg

Det var Enebakk som begynte
best. Etter fA minutter hadde
laget sikret seg en ledelse og
spillet virket betryggende. Men
Driv hadde langt fra gitt opp. En
rask opphenting forte til utligfling pA stillingen 3-3. Deretter
sa imidlertid Enebakk takk for
fØlget, og ved pause iedet
"gjestene" 7-3.

8.9
10.2
10.8

Jenter 13 Ar, kule:
3 Laila Eriksen

6.88

Lengde:
4 Laila Eriksen

4.07

Gutter 11 Ar, lengde:
3 Eivind Eriksen

Enebakk fortsatte

Kule:

Selv om Driv kjempet sA godt
de bare kunne greide de ikke A
hente inn Enebakks ledelse.
Spillet ble aitfor kompakt og
stoppet i enebakkingenes sterke
midtforsvar. Dermed kunne
Enebakk innkassere en kiar seier 14-5 over Driv.

2 Eivind Eriksen

3.70
8.33

60m:
4 Eivind Eriksen
Gutter 12 Ar, lengde:

9.5

3 Morten Finnerud
6 Rune Berg

3.91
3.55

60m:
GUNNLEIK SELERSTAD
"Dikke" Johnsen og resten av Enebakk-la get vant en
lett seier over Driv I søndagens lokaloppgjør.

Resultater:
G12
Enebakk - KlØfta

5-17

Driv - Fred/Ski 3

12-8
6-5

9.6
9.7

Gutter 15 Ar, høyde:
2 Christian HØe
2 Richard Finnerud

1.60
1.60

60m:

J16

J14
Driv 2- As I

6 Morten Finnerud
Rune Berg

Enebakk - Kurland

722

13-7
Driv - Langhus 2
Kampen Driv 2 - Stabk 2 ble
ikke spilt.

1 Jan Andre Delbeck
3 Christian HØe

7.7
8.0

8

Iijnett

I.L. Drivs friidrettsgruppe oppnãdde gode resultater i Vekterlekene I
Askim I desember:

9.89

Katrine Ttyti

9.93

Lengde:
6 Ida Rasmussen
10 Katrine Tryti
800m:

3.54
3.39

3 Hege Nøkleby

3.28.73

3.07.18

3 Laila Eriksen

6 Tom Pettersen
8 Eivind Eriksen
Kule:

3.80
3.71

5 Eivind Eriksen
800m:

7.78
2.39.53

Gutter 12 ãr, 60 m:
Morten Finnerud
Lengde:

9.62

7 Morten Finnerud

3.70

Kule:
Gutter 13 ãr, 60 m:

6.37

2 Laila Eriksen

9.01

Henrik Eide

Hàndhallkamper
I Mjawhallefl

2.36.84

4 Espen Pettersen

11.90

Gutter 15 ir, 60 m:

Tom Pettersen

Jenter 13 ãr, Iengde:
3.87
3 Laila Eriksen

4 Henrik Eide

Gutter 14 ãr, kule:

Gutter 11 ãr, Iengde:

Jenter 11 ãr, 60 m:
Ida Rasmussen

Lengde:

800m:

4 Jan-Andre Delbeck
Fredrik Rasmussen
JØrn Ege
Richard Finnerud
Kale

8.04
8.14
8.34
8.35

2 Christian HØe

10.76

Høyde:
4 Richard Finnerud
6 Christian HØe
800m:

T1. 12.00 J14B2
Ki. 12.55 G-14B1
Ki. 13.50 KO 501
Ki. 15.05 VO 2
Ki. 16.20 OB
Ki. 17.35 KO 70C

sondag 13. januar
Enebakk - Gjerdrum
Enebakk - SkedsmO
Enebakk 1 - Fjellhammer
Driv - AFSK
Driv - Asker SK
Enebakk 2- BISI

àpner 13.1.91.
tJansett vrforhold âpent fra
kl. 10.30.

1.60
1.55

2.19.32
4JømEge
Fredrik
Rasmussen
2.24.33
5

RELIGIOSE MOTER

Stranden
skolemuslld(OrIl$

HAR DU HUSKET A FORNYE
ABONNEMENTET?

avholder sin populre nyttàrskoflSert pa
Flateby samfunnShUS
sondag 13. januar U. 13.00 og
U. 17.00.
Fri bevertning.
Billetter: Voksne kr 50,Barn over 7 àr og pensjonister kr 25,Barn under 7 ár gratis
OBS! Billettene gjelder ogsá som lodd.

rwuss.wIGtstru
YT4 L.NLMJUBETEL
Torsdag 10.1. kl. 19.00:
Søsterring hos Dagny
Hansen.
Søndag 13.1. kl. 10.00:
Sgndagsskolen.
Ki. 18.00: OddleifWahll.
Velkommen til Betel.

AbonnementspriSefl er kr. 315,- pr. âr,
kr. 165,- pr. halvâr og kr. 85,- pr. kvartal
Har du fâtt innbetalingskort for ett ârs abonnement
og onsker a betale for kvartalet eller halvâret er det
bare a ta kontakt med oss.

Krisesenteret
I Folio

NasjonalforeningeflS heiselag

TLF. 09/94 1770

I Enebakk holder juletrefest for voksne I Herredshuset sondag 13. jan. kl, 18.00.
BevertningiUnderholdning.
Alle h3ertelig velkonimen.
Styret

BRØNNBORNG
Gjennomboriflg for vann og
avløp. Montering og

rehabilitering av
van nforsyningSafllegg.
0

LANGBRATEN

ENEBAKKKOMMUNE

BRØNNBORING 0 PUMPESERVICE

Enebakk kommunestYre vedtok 26.11.1990

Bern Bondes v.51,1253 Oslo 12

miljøvernplan for Enebakk

02/62 08 65 e. kI. 17
611247-030/20470
Forhandler av Jacuzzi pumper

)

Mer penger
til forskning!

Planen er behandlet som en kommunedelpian etter
plan- og bygningslovefl.
Eventuelle sporsmál kan rettes til rãdmannskofltOret.
Rãdmannen

IV

ENEBAKK KOMMUNE

I henhold til ForvaltningSlOVeflS § 38
kunngjøres at Enebakk kommunestYre i
mote 17. desember 1990 har vedtatt:

1. Budsjett for Enebakk kommunekasse, Enebakk
Energiverk og Enebakk kommuneskoger for 1991.

For hver krone du satser
Mâltips, hjelper du norsk
forskning litt nrmere mâlet.
Allerede i sitt første ár tilførte
Mâltips forskningefl mer enn
40 millioner kroner.

X Máltips!
Overskuddet fra MitipS
gâr til idrett og forskning.

2. Med virkning fra 1.1.1991 foretas følgende forhoyelse av kommunenS avgiftssatser:
RenovaSjOflSaVgift okes med 5%
Arsavgift kloakk okes med 5%
Arsavgift septikrenovaSj on okes med 5%
Feieavgift okes med 10%
BetalingsregUlatiV for byggesaker i medhold av
plan- og bygningslOVeflS § 109 okes med ca. 4%
BetalingsregUlatiV for kart- og oppmahflgSarbeider okes med Ca. 4%
BetalingsregUlatiVefle fäs ved henvendelSe til
Teknisk etat.

Dagmamma sokes
pa

kveldstid, 2 -3 ganger I uken, i Ytre. HASTER!
Henv. tif. 92 48 06

'fl'

Kasserer I
NO Flateby Barnepark

Enebakk Husmorlag søker regnskapskyndlg person til a fore Parkens regnskap.
Avlonnes med kr 5.000,- pr. àr.
Skriftlig soknad innen 15. januar ved Eva Kristoffersen, Rugvn. 6, 1912 Enebakk.
For nrmere opplysninger ring Eva etter kl. 18.00.
Styret i Enebakk Husmorlag

OISI(ES LEID

Lite hus/hytte

onskes leid i Tomter!Enebakk. Tar hva som helst.
Bm. 125

ONSKES KJBPT

Slalämski
til 8-áring, og slalámstøvler str. 44 og 45, ønskes kjopt.
TH. 92 85 84 el. 92 60 04

9

1iignitt
BEGRAVELSESBYRAER

PORSELENSMALERE9

ENEBAKI( IJLAN1JAICOR

Ski
Bc 0ravclscsb'r
CHRSTENSRUD
EFTF

~30%

ønsker gamle og nye medlemmer velkommen pa
Enebakk ungdornsskole onsd. 9. jan. ki. 19.00.

pa alt
ienne u/ce
i hvittporselen

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09)

87

30 60

Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

Follodistriktets byr
gjennom 60 fir

LS,

Enebakk Handikaplag
starter opp med badingen igjen.
Enebakk ungdomsskoe
lørdager fra ki. 10-12 voksne.
Fra kl. 12-14 voksne ni'barn.
Godt oppvarmet vann.
Adgang for alle barn ku.n ifelge med voksne.

KR YS TALLEN

-

-

U

4

Begravelsesbyrà

Tif (06) 81 11 05

F.U. 11 Kurs vàren -91

Torggt. 2
2000 Lillestrøm
-

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/814830.811411

GAVEBUTIKKEN I SYDBY'N

Vi har over 70 kurs, fra hobby til kompetansegivende og høyskolekurs.
STOR KONKURRANSE I vârens katalog.
Send inn pameldingsslippen, eller ring oss

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

-

-

GAVEBUTIKKEN I SYDBY'N

LGET OKER10 .

TLF. 09/87 34 57

-

Bordrden
i
12
A TdernandSgt
2000 LILLESTRØM

Velkommen
til en hyggelig
handel

Vi trenger flere bruktbiler
Ta kontakt snarest

Friundervisningen ISki
Postboks 282, 1401 Ski

—I

-

0
C

pa tif. 09 88 08 96
Pris fastsettes i forhold
til markedet.
-

Eftasvepd

C,

Enebakk Bondekvinnelag har eftasverd
pa Bøndernes Hus fredag 11. januar ki.
19.30. Dansemusikk og underholcthing. Program for
alle, unge og eldre, ja, for hele familien. Ta med
venner og kjente.
Damene tar med koldrett til felles bord. De øvrige
betaler inngangspenger.

MASKINSKRIVING
Kurs starter om kort tid

ASKIM tirsd. 12.2. kI. 18.00
TIf. 09/88 65 64

Auksjon hver torsdag Id. 1830

Ostfold Bilauksjon AS

Hjertelig velkommen!

SKI mand. 28.1. kI. 18.30

11t 09 88 08 96 Men Industrifelt
-

TIf. 09/87 34 57

1800 Askirn

Neste medlemsmøte 4. februar ki. 19.30 hos Eva
Haug i Ytre Enebakk. Program seinere.

Schuide er

Velkoinnien t-11 ,Sk- !nnS0nt010t

'/

Over 2000 forskjeflige plagg Li velge i!

FRIITALA dame 3/4 JAKKER

3.100; 3.550;

0
ALLE PELSKAPER

JAKKER
KAPER
0

nappa - semsket

15-30% .2o.4

ALEKSANDER dame 3/4 ,JAKKER

sort red/brun
cognac-farget
-

2.700:2.950;

-

JAKKE MED

UNDER
1/2 PRIS

HETTE
NIAn.

1
'NAPPA
3/4lang

239O.•

FRUFALA og AIEKSAM)ER

1

Vaskebjorn Iabb

Mink rykket

(5.790,-)

(15.900.-)....1
Nutria rykket

3.990.-

Solvrev rykket
(18.500,-)

15.700.-

B16rev rykket
(14.900,-)

9.900.

Btárev stykk
(4.900,-)

2.900.

3.500.-

(8.450,)

0.780.-

Ulv gall.
(2.250,-)

9.8110.-

Blãrev gall.
(9.990,-)

8.490.-

Mink labb
(6.950,-)

5.81111.-

Mink rykket

BIrev gall.

(12.500,-)

(7.900,-)

1

9.900.-

8

Blue frost rykket

G.5111L0.500.-

(19.500)1
Golden
Golden Island kket

DAME:
Jakke kalv

fra krl.SSO.

(22.680,.)....1 9.I30IMink rykket

Jakke lam

(19.600,-).,..18i990.
Mink rykket

Kãper

( 24.700 ) 18.900.APNINGSTIDER:
1-Iverdager
Torsdager
Lordager

ansett forpris

til 16.30
til 19.00
til 14.00

fra krli990.
fra kr

L.AMMESKUJSPRSEB
JAKKER, dame og herre

990; 1590: 1900:
KAPER

990: 1990: 2990:
Kredittkort Avbetaling
Eget verksted
-

•

EMSKET

314 lang

kort

',1 99O.

/

1990.-

EMSKET'-.
kort

1590.-

HERRE:
Jakke kalv

1.5911.fra kr 1.890.
ía kr

Jakke lam

C\SKINNHRNO EL

David Blidsgt., Mysen
Telefon 09/89 18 28

10

Ji,giwtt

TEORIKURS

SLANK
IVIED
LIBRA

starter tirs. 15. jan. ki. 16.30.
Ring tif. 06/8142 92.

!' Spis deg slank '
og lell til vàren!

Gautes Tratikkskole A/S

LEIKARRINGEN IGNAR

LILLESTROM

gammeldans- og swingkurs

KU RSSTART

starter tirsdag 15. januar pa Ignarbakke.
Barneleikarringene starter samme tid som i host.
Nybeg.kurs I swing kI. 20.00.
Nybeg.kurs i gammeldans kI. 21.00.

22. jan kI. 19.00

For pàmeiding:

N ITTIARENES
SYMASKI N!

Ring Ella
09-926339
61
LIBRA - KURSET SOM
LEGER ANBFALER

GRETE
RqEDE
0k fbrbrenningen
—bli rikfigere stank
Kurs med kroppsanalyse
Fjerdingby:
Mette Holsve Johansen
tlf.06/831185 e.kI. 17.

Velkommen.

• Maskinen som spoler undertrá- den av seg selv (eneste i verden)
Maskinen som máler knappen og
syr perfekie knappehull i en aperasjon
Maskinen som syr enkelt i gjennom 12 lag med dongeri
Pluss mange andre fordeler som
gjor det lettere nàr du skal sy
• Den sterste fordelen er allikevel
prisen

Vi gleder oss til a fá demonstrere alt sammen for deg.

SALG
Stoffer fra kr 29.
Stoffer
Monster
Sytilbehør
Strikkemaskiner
Strykepresser

RUST PA BILEN

Trd!JI

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

AS SLITU KAROSS[RIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

SINGER HARMONIE

dk
burdaMONSTER

Singer Sysenter
VEKTERTORGET
2000 Lillestrom
TH. 06/81 22 92

APNINGsTIDER: Mand. - fred. 9-19. Lord. 9-15

I

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
I
Folio Varmeservice

I

v/Bjorn Brodholt, Tomter

Tit 92 26 10
w4i
)
Bruk VARMEKONTO hos TEXJ

SPYDEBERG 1
LInterior & Farve A/S
r

P,
OSTFOLDS STØRSTE

INTERIORmSALGHE
STARTER ONSDAG 9/1 KL. 9.00
5O!

GULVBELEGG 2, 3 og 4 m bredde, mange varianter

.5010
*,

VEGGTILVEGGTEPPER 4 m bredde, flere kvaliteter, inntiI
VINYLTA PET Ord. pris fra kr 98,- til 149,- SALGSPRIS PR. RULL

KR 39"

TEKSTILTAPET Ord.pris opptil 89,- pr. I.m. SALGSPRIS PR. L.M.
AVPASSEDE TEPPER HELE BEHOLDNINGEN
HANDVERKSSERVICE (Her kan det bli kapasitetsproblemer) PA SALGSVARER
MAN — FRE
KL. 9-18

KR 2$."
25%
-115%
LORDAG
KL. 9-14

41
TIf. 83 71 54

1-1

1jttt

EIENDOMSFORM.

ELEKTRIKER

4?

ELEKTRO'REP

KjØpe eller selge
elendom?

Egli H. Jorgensen
Tetefon 09/92 62 76
Byggveien 10, 1912 Enebakk MobUtelefon 094117 467

[ Alt I reparasjon

og installasjon
av kjol og frys
Kjoleskap kjølerom, fryseskap. fryserom
Dag og kveld
Saig - service og montering

Kontakt:
OOAWi-.gnlsovn, Adv CAge A Tryl,
FJ0INen 55. 1914 7(10 Enebakk
TO.: 0A92 5570

RAMMEVERKSTED

Galled Nygàrd
Flateby - tit. 92 80 80

Galleri — innramming
Gullmedaije i innramming i VM 1989 og 1990

GLASS

Enebakk
Glass
Alt / glassarbeici
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TIf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstid

RØRLEGGER

Erling Rod A/S

Erik Kjelgaard

1800 Asklm

Varme, sanit92r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss..
Tit. 88 16 15

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

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE

WELL BRENDJORD

TORNERUD - Askim

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

1570

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

BRENSEL

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTO'VERKSTED AS
09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

ENEBAKK VANN 00 VARME

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

VJ
NOROL

FRISOR

utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk - tit. 92 63 00

EIL_Ac3

•J•

iWIIC

SELSKAPSMAT

4D
Now
nebctkk
e9nskapkontor A/S
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

KR
Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

DAME-OG
HERREFRISOR
SOL- PARFYMER)

SRR.regjstrert
regnskapsforer
Land bruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsd rive nde
Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33

sys.adn

Man.-fre. 9.00-17.00
Tors. 10,00-1900
Lor. 9.00-1 4.00

Fin nw,foi- enhiw-sn,ak

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13

Ekorovejen 35, 1914 Ytre Enebakk
Ring 09- 92 43 37

BYGG OG.ANLEGG

LORD(1 LADY
FRISØR
Flatebyseteret

Lennestadvn. 5
, 1912 Enebakk

11f. 09-92 9240

Heidi Paulsen Lene Strømsborg
Apningstider:
Mandag - onsdag
9.00-17.00

Torsdag
Fredag
Lørdag

9.00-19.00
9.00-17.00
9.00-13.00..

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

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Fast pr/s

NS

Helgesensgt. 12
Grijnerlokka
Tit. 02/38 51 73

Tømrer- og snekkerservice

Stein Darre-Hanssen

SystemAdministrasjon A/S
KEF.
Gaupeveien 29
l9l4 Ytre Enebakk
..E....
Tit.: (09)924824.924774

Fatebysenteret, Flateby
Tif. ki. 8.00-15.00
928739
TH. utertom kontortid
92 80 31

GAUTE'S TRAEIKKSKOLE A/S

OppIring pa b/I
Teorikurs - Fase II
Tit. 06/81 42 92

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKNI KERMESTER
LASZLO FARAGO
Orevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tit. 8737 10

Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Masse A — Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

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

Om nedvendig møter vi
Ii kjoretimer i Enebakk.

TRANSPORT
BYGG- OG TOMMERMESI ER

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731

Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

Per-Erik Østlie as
914 (TOE ENEBAUK - TO.: (09)924340
..din Iokae byggmester
aYIa_ rnLii
I I'- lI .e

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tit. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

DYREKLINIKK

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

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk

Graving - transport - sprengning

TIf. 09/92 61 18 — 09/9262 56
094/25 366 - 094/08 438

Kvelder, etter avtale

TRAFIKKSKOLE

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Entreprenor

Mur- 09 betongarbeicier

TANNBEHANDL.

VAKTSELSKAp

Lunds MaIing"
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
Tit. 92 63 81

MYRFARET2, 1400 SKI. TI_F. 09-871457
ROBLEGCERBUTIKK
ECEN RORLEGL3ERAVDELINC
All moan • Sanitar • Varnie • Moernlsering

•Regnskap & Forretningsfersei
•Bedriftsrdgivning

BYGG OG ANLEGG
og Tapetsering

D0GNVAKT
Graving og hoytrykkspyling
Eq Olav C. Jensen

Regnskapskontor

d9Scoe#-

DURTJD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 09 924630 Mobil 030 04997

Beltegàende
minigraver
leies ut rimelig, med eller uten fører.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.
Tit. 92 52 28

Bygg- og tommermester
Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80 - 92 44 88
Mob uhf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

•Poiiklinikk• Rontgen •
Kirurgi
I Lab.servicel Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet, Knut-Arne N00verdal
N. RiisgSrd, Kjeller
(skill Ira Fetvn. v/ilyplasseo)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el
eiDROP.IN,, 8.30-14. Stengt heig.

SPESIALFORRETNING ER
TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
DXREI
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bil - Eiektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

SPESIALFORRETNINGER
RENs
zz
EJ
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

-

'
01̀~Polle

Redaksjon og ekspedisjon:
Postboks 62,
1912 ENEBAKK
Telefon red.: 09-92 65 50
Telefon ann.: 09-92 65 40
Telefax: 09-92 60 04
Bankgiro: 1605 02 01426
Postgiro: 0805 4 193298

Privattelefoner:
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 62 76
Journalist Gunnielk Seierstad 92 61 74
Annonsekontakter:
Ella Wenii 92 63 39
Oiav Olafsson 92 84.01

Annonsepriser fra 1.1.91:
1. side pr. mm. kr. 6,00
Aim. piass pr. mm. kr. 3,25
lnnlev. frist:
Rubrikkann.: mandag ki. 12.00
Forretningsann.: mandag ki. 09.00
Abonnementspris:
kr. 315,- pr. 6r kr. 165,- pr haivâr
-

Egenandel p aO hjemme
sykepleie til varlen?

m

0

I rãdmann Halvorsens
forsiag til kommunebudsjett for 1991 er det Iagt
inn en sum pi 75 000
kroner i egenandeler for
hjemmesykepleie.
Regelverket fra statens
side er foreløbig ikke
kiart, men alt tyder pa
at kommunene vil fã
anledning til a ta betalt
for hjemmesykepleie fra
o
vâren av.

Regelverket ikke kiart

Regelverket for egenbetaling av
hjemmesykepleie er enda ikke
kiart, men signaler fra
Sosialdepartementet tyder pA at
minstepensjonister og storforbrukere skal skjerrnes.

Departementet vii om kort tid
legge fram et forslag som skal
Ut pA boring. Etter planene skulIc betalingsordningen begynne A
gjeide fra 1. april i Ar, men Inger
Jo HAland, personlig rAdgiver i
regner
Sosialdepartementet,
med at ordningen mA utsettes
floe.
Skjerming
Det legges opp til et regieverk
der minstepensjonister og storforbrukere skal skjermes for
egenandeler, men hvordan dette
skal la seg gjøre i praksis er det
ingen som vet enda.

gjennomsnitt 85 brukere av
hjernmesykepleie. Foreløbig er
disse skjermet for egenandeler,
men fra høsten av er det tvilsomt om de slipper denne
beiastningen. I kommunebudsjettet er det foreslAtt pAplusset
en sum pA 75 000 kroner som er
tenkt skal innkreves gjennom
egenandeler for hjemmesykepleie.
Men ogsA her som i andre
saker er det kommunepolitikerne som avgjØr, sA det gjenstAr A
se om flertaibet pAlegger de
eidre, som er de stØrste forbrukerne av hjemmesykepleie,
denne merutgiften.

85 berørte
I Enebakk kommune er det I

ANNE-GRETE LOSSIUS

To av lokaigruppas medlemmei; Gjernzund Øydvin og Lise
Guibransen ønsker alle velkommen til rockekonserten fredag
pd Rockefeller i Oslo.
,

Rocke-konsert
for Amnesty
Førstkommende fredag avholdes det en
rockekonsert pi
Rockefeller i Oslo.
Overskuddet fra konserten gãr til Amnesty
International og deres
arbeid for samvittighetsfanger og politiske
fanger I alle land.
Det er en lokaigruppe i Oslo
Amnesty som arrangerer
konserten. Lokallaget bestâr
av fjorten medlemmer, der
seks er fra Enebakk.

Fern rockegrupper
P5 konserten mØter vi fern
Norske rockegrupper. Disse
er Candymen, Band Over
Bord, Ompakara, September
When og Dream Police.
Overskuddet fra konserten
gâr til lokaigruppas arbeid i
Amnesty International der
Enebakk-ungdommene er
med. —Hvis alt klaffer kan vi
fâ et overskudd pa 70 000
kroner, sier Lise Guibransen,
leder i lokaigruppa.

1,2 rnillioner medlemmer
Amnesty International er en
verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon
med 1,2 milioner medlemmer. Amnesty i Norge bestâr
lokalgrupper.
240
av
Hovedtyngden av arbeidet er

adopsjon av sarnvittighetsfanger, det vii si at hver
lokaigruppe far tildelt en
samvittighetsfange som de
skal arbeide for, gjennom
brevskriving til myndigheter,
underskriftskampamjer og
stand med mer.

Syv firs fengsel
Lokaigruppa der de seks
Enebakk-ungdommene er
medlemmer jobber for en
samvittighetsfange i SørKorea. Han fikk en dom pA
syv Ars fengsel i 1990 fordi
ban sendte et bilde av et av
sine kunstverk til NordKorea. Grunnen til fengslingen er at Sør-Koreanere
ikke har by til A ha kontakt
med Nord-Korea.

Mange forsvinner
Gruppen arbeider ogsA mot
dødstraff i U.S.A. Videre
jobber de med en kampanje i
Sri-Lanka. Sri-Lanka bar i
den senere tid hatt flere forsvinninger og utenomrettsiige henrettelser.
Lise Guibransen sier at de
ser gjerne at flere enebakkinger engasjerer seg i
Amnesty International. Hvis
noen er interressert i A jobbe
for Amnesty eller vii ha
informasjon, er hun A treffe
pA sekretariatet i Amnesty
Internationals avdeling i
Oslo.
MORTEN RØER

TOMTE WIENER
for 93,-

BRATWURST
for 103,90

KNAKKPOLSER
for 93,70

Ekte KJOTTPOLSER
for 91,40

10 KG

KOKT MEDISTER

POTETER

for 96,-

Beate

FRANKFURTERPOLSER

Kerrs
pink
Pimpernell
pr. sekk

for 107,10

50

2 Itr
3 ferske KNEIPPBRØD
fra COATES BAKERI
2 pk. EDEL KAFFE

2hgSERVELAT/
LEVERPOSTEI

.

DESSERT-IS
for 46,-

2Itr

18,

HUSHOLDNINGS-

.

SAFT Lerum
(skjenkekanne)
for 32,10

50

