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Ornoye 4H
pa leir ved
Lyseren

Efiebakk BlandaKor
med floflt kon* sert

ørnøye 4H holder
vanhigvis til pa Granly I Dalefjerdingen,
men pa sommerstid
er det leir som er
tingen.
Arets første leir ble
avviklet I heigen ved
Lyseren, og rundt 40
unger fra hele Folio
storkoste seg, selv
cm vret ikke var av
det aller beste.
SIDE 6

KrF med
Hoistad pa
I istetop pen
Pa Kristeiig Folkepartis liste er det Einar Holstad fra Ytre
Enebakk som star
oppfort som nummer
en. Pa andreplass
følger Carsten Henrik Barboi fra Kirkebygda.
SISTE

Enebakk B1äthr (bildet) har avholdt
sin forste konsert, og det var et meget
vellykket arrangement der publikum fikk
oppleve, I tillegg til korsang, bade klavermusikk, visesang og floyte.
Det ett ár gamle koret har virkelig gjort
store fremskritt, men et lite skâr er det i
gleden. Koret trenger mannstemmer! Alt
for fâ av koristene er menn, sâ still opp
dere menn som fremdeles "sitter pa
gjerdet"!
SIDE 6

Turn,
avslutning
pi Hauglia
Pa Hauglia var det
liv og rore onsdag.
Da holdt turnerne til
Enebakk IF oppvisfling som avslutning
pa sesongen, og
ikke mindre enn
rundt 100 smá og
store hadde taft
velen til skolen.
Og her deltok alle,
fra smá pusekattturnere pa fire âr, til
den eldre garde.
SIDE 7

——

Paratin - Iyringsoe
SOMMERTILBUD
Med Iaveste liste-pris fra 1. mai til 1. sept.
med forfall 20. sept.
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Partiet onsker a fokusere pa miijoet ved
Gran, og har uttegnet
et eget planutkasf for
omrádet.
SIDE 3

Forstkommende heig
inviterer Eyvind Jentoft til salgsutstiiling
pa en av østbygàrdene I Ytre Enebakk.
SISTE

if

De eldre stortrives
pa dagavdelingen

har det butt i den gamle doktorboligen.
De eldre stortrives i de pene, nyopppussede lokalene, og pa sin blomstrende
terrasse (bildet).
SIDE 2

Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjekken

I

"Galled Ostby
inviterer til
kunstutstilling

Na er alle pa plass i den nye dagavdelingen pa Kopâs. Og riktig trivelig

Synnove Finden
osteprodukter
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med milja
satsing pa Gran
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Na er alle pa plass i den nye dagavdelingen pa Kopâs. Og riktig trivelig
har det butt i den gamle doktorboligen.
De eldre stortrives i de pene, nyopppussede lokalene, og pa sin blomstrende
terrasse (bildet).
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S.tortrives pa dagavdeHngen
Na er alle pa plass i den
nye dagavdelingen pi
Kopãs. Riktig trivelig
har det blitt i den gamle
doktorboligen ved siden
av sykehjemmet, nyoppusset i lyse, trivelige farger. —Her stortrives vi,
fortalte de eldre Vignett
tok en prat med.

blomstrende terrasse, og de
nydelige blomstene var beplantet av brukeme selv.
—Det er tilsammen 22 brukere
ved avdelingen i dag, men vanerer med antall dager pA den
enkelte. Det er Atte til ti stykker
her per dag, sier leder, Astrid
Kronborg RØd.
Og serveringen er det ingen
ting i veien med; bAde frokost,
middag og kaffe hØrer med.
—Har vi ikke fAtt et pent kjøkken?, spør RØd, og det skal
vere visst; en Apen løsning med
spisekrok i lyse, vennlige farger.

skal produseres noe hele tiden.
Fellesskapet er ogsA en aktivitet,
og det sosiale er viktig, sier
aktivitØr Rigmor Svendsen. Hun
forteller at en del av aktivitetene
er lagt opp for opptrening av
forskjellige funksjoner. —Vi har
en spesialvev her som er beregnet til A trene opp ben, i like stor
grad som armer. Denne type vev
er gAtt Ut av produksjon, og det
er synd. Det finnes mange vever
pA markedet til opptrening av
armer, men pA denne fAr man
samtidig trent opp bena uten
ekstra bryderi, sier Svendsen.
De eldre fAr ogsa tilbud om
fysioterapi, og ergoterapeut vii
komme om ikke sA lenge.

Dagavdelingen i doktorboligen
pa Kopãs er fremdeies underlagt
sykehjemmet, men nA har de
eldre et sted som er kun sitt, noe
som nok har vrt savnet. Bade
hybelbeboeme pa sykehjemmet,
og de eldre som er hjemmebo- Alisidige aktiviteter
ende har et flott tilbud her.
Brukerne har allerede starLet
Arbeidsstua for de som bor pa opp med mange forskjellige
sykeavdelingen, drives fortsatt hobbyaktiviteter. —Vi har kjøpt Stortrives
som tidligere.
inn litt utstyr til bruk her oppe, De eldre Vignett tok en prat
og sA deler vi noe med arbeids- med stortrives pA den nye dagstua pA sykehjemmet, forteller avdelingen, og det tror vi sA
Kosestund p terrassen
gjeme. Her er en egen koseassistent Karma Birch.
stue,
arbeidsrom, og til og med
I slutten av mai flyttet dagavdeHer veves det, trykkes flotte
lingen over i den gamle doktor- motiver pA duker, silkeputer et hvilerom for de som har
boligen. Da Vignett staldc innom lages, strikking og mere til fore- behov for A vre alene en liten
var folk i full sving med d mon- gk Det er kun fantasien som stund, pluss et stort, lyst bad.
Alt nyoppusset i varrne, lyse
tere nytt møblement og godt skaper begrensningen.
farger. Og i tillegg en flott hage,
arbeidslys, for det trengs til de
hva mer kan man Ønske seg!
mange aktivitetene som foregâi
Trener
opp
funksjoner
De eldre satt og koste seg
med leskende drikke pA en —Det er ikke meningen at det ANNE-GRETE LOSSIUS
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Britt og Torgeir Aune, Tangen i
Ytre Enebakk, har av bygningsrAdet fAtt innvilget sin søknad
om bruksendring pA sin bolig
fra hytte til hus.
Tomten ligger i kommuneplanens omrAde avsatt til landbruks- natur- og friluftsomrAde,
men bygningsrAdet fant allikevel A kunne gi tillatelse til
bruksendning.
I bygningssjefens vurderinger
heter det at to nnliggende eiendommer nylig har fAtt dispensasjon fra kommuneplanen, og at
en finner denne saken paralell
med disse.
Under forutsetning av nabogodkjenning innvilget derfor
bygningsrAdet søknaden om
bruksendring.

SALAMI

II KARBONADER
1pr. kart.

TILBUD
12/6 - 16/6

REKER

pr. kg

Here huseiere i Ytre Enebakk
har den senere tid butt frastjAlet sine sommerblomster, og
oppfordrer nA folk til A følge
godt med. BAde i RAdyrveien
og fra Revefaret er det meldt
om stjAlne planter.
Og tyveriene finner sted i
dagslys. En dame forteller at
hun ble frastjAlet flere blomster som sto ute, ferdig til A
beplantes, og det har skjedd
tidlig pA ettermiddagen.
Ikke nok med det; de frekke
tyvene tar ogsA med seg
blomster fra potter og umer,
og heller ikke blomsterkrukka
fAr stA i fred!
Oppfordringen er herved
gitt: Pass godt pA sommerblomstene dine!

A/S VIGNETT

V

A/S Vignett holder ordinr generalforsamling
torsdag 13.juni 1991 U. 19.00
i kantina pa Herredshuset.

Vi gratulerer Magnus Bergskaug, 9 1/2 Jr,
som vinner I FM fargekonkurranse.

-,

BJERKE DAGLIGVARER
1911 FLATEBY - TLF. 928495

Pass godt pa
sommerblomstene!

Ti! aksjonerene i

4990

....... .

De eldre stortrives pd dagavdelingen pd Kopds. Her er Lilly
TØrnquist avbildet ved den flotte spesialveven som er nyinnkjøpt.
—Pd dennefdr man trent opp bdde armer og ben samtidig, sier aktivitØr Rigmor Svendsen.

J

Sakspapirene blir utlagt i vAre
lokaler pA Nyberg samme dag U. 12.00.
Tore E. Busengdal
styreformann

130 personer
uten arbeid
Arbeidsiedigheten i
Enebakk har sunket med
18 personer siden
utgangen av april. Det er
ved utgangen av mai
registrert 130 personer
belt uten arbeid I
Enebakk.
I tillegg en det 51 personer som
gAr pA alike arbeidsmarkedstiltak. Dette er en nedgang pA 14
fra forrige mAned.
Det er nA 200 frre ledige
ungdommer registrert ved
arbeidskontorert enn ved
utgangen av april, og 700 fanie
enn pA samme tid i fjor.
PA landsbasis er antall ledige
88 900, og det tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken i landet.
Fylkesarbeidskontoret forventer at arbeidsiedigheten vii stige
fremover. Dette skyldes skoleavslutningen og nedtrapping av
arbeidsmarkedstiltakene i sommermAnedene.

Krsjet med
stjàlet motorsykkel
Nan til lørdag, klokken 02:45,
kjørte en motorsyklist inn i veggen pA MØlla i Ytre Enebakk.
Vedkommende kom seg videre i
en følgebil.
Det meldes fra Enebakk
Lensmannskontor at motorsykkelen, en rod og hvit Suzuki 750
med kjennetegn DF 5109, var
stjAlet i Oslo.
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Ny deltakerrekord Miliosats.ingpa Gran
pa Plankemarsjen
Den niende Plankemarsjen er vel i havn,
og nok en gang med
fly deltagerrekord.
Søndag stoppet telleapparatet pa 569
marsjdeltagere.
Et strAlende turvr ble det
ogsA pA alle smA og store
markatravere. Noe sol, og
middels temperatur, gjorde at
en rast eller to underveis var
fuilt mulig.
Drikkestasjon hadde arrangøren i Ar lagt til stedet der
løypa gAr over fra vei til sti,
og da var det heller ikke sA
langt igjen til løypas flotteste
utsiktspunkt - LauksmØrhøgda. At lite nedbør setter
sine spor, kunne man se derfra nAr man skuet utover
Børtervann Selv om
nedbøren pA lØrdag hadde
forrninsket brannfaren floe,
var det fortsatt tort i skogen,
noe de aller, aller fleste tok
hensyn til.

Lang ventetid
PA Rausjø ble det folksomt
etter hvert. Damene som
bestyrte kjøkkenet hadde
nok A henge fingrene i.
Duften av nystekte vafler var
vanskelig A gA fra, og i til-

legg gikk transporten tilbake
til Kirkebygda i std.
Arrangøren hadde satt opp
to busser, men med godt turvr tok de fleste turen med
ro, og en av bussene mAtte
over i annet oppdrag i
Re1ingen utpA dagen. SA det
ble kun en buss son-i var i
traflkk størsteparten av
dagen, og med bortimot to
timers kjøretur ble ventetiden lang, og tAlmodigheten
satt pA prove for de ventende
passasjerer.
Mange tok derfor beina fatt
og trasket tilbake samme
veien som de kom. Men
flesteparten tok tida til hjelp,
og alle kom seg velberget
hjem til slutt, og var nok alt i
alt fomøyde med dagen. Og
fra arrangørhold loves at til
neste Ar skal kapasiteten pA
transporten økes betraktelig.

10-ãrsjubileum
Jubileum blir det neste Ar.
Da feirer Plankemarsjen 10
Ar, og en ny valor pA medaljen mA til. Guilmedaije blir
det til de som har gAtt
Plankemarsjen hvert Ar, og
Ytre Enebakk Arbeiderlag
vet at det er mange av dem.

Enebakk Arbeiderparti
startet ãrets valgkamp
med pressekonferanse
mandag. Der ble kommunevalgprogrammet
for perioden 1992-1995
gjort kjent, og I tillegg
hadde partiet laget et
forsiag til utbygging av
industrifeftet pa Gran.
—Vi Ønsker at dette forslaget skal bidra til fit
igang en diskusjon om
naringslivsutvikIing og
opprettelse av nye
arbeidsplasser i bygda,
sa partiets ordførerkandidat Kjell øvergitrd.

Enebakk Arbeiderpartis satsingsomrAder i kommende penode er arbeid, miljø, barn og
ungdom. Partiet ønsker et samfunn preget av frihet og mangfold, og der økonomisk og sosial trygghet er grunnieggende
faktorer. For A fA til dette er
arbeid for alle den største og
viktigste utfordningen for
Arbeiderpartiet.
Viktig a komme igang
Under mandagens pressekonfe-

ranse la Enebakk Arbeiderparti
frem et forsiag til utnyttelse av
naningsomrAdene pA Gran i
Ytre. Partiet mener det er viktig
A komme igang med grundig
planlegging av omrAde pA Gran
siden vann- og kloakktilførselen
nA snart er ferdig utbygd. —Vi
har 300 ledige hender i Enebakk
slik at tiden er knapp til A skape
nye arbeidplasser, sa Kjell
øvergArd.

Trivsel og miljø
Arbeiderpartiets forsiag legger
stor vekt pA trivsel og miljø, og
det er derfor planlagt store
grøntarealer. OmrAdet som
Arbeiderpartiet nA ønsker
utbygd er kommunens elendom
og partiet hAper at et slikt konkret forsiag til utnyttelse av
indusriomrAdet kan bidra til en
diskusjon om opprettelse av
arbeidsplasser i bygda samtidig
som man ivaretar miljøet i kommunen. —Det er ingen motsetfinger mellom nringsutvikling
og bevaring av miljøet, sa
Arbeiderpartiets representanter.
Miljøvennlig kommune
Planforslaget tar sikte pA A verne om bebyggelsen i omrAdet,
og det planlegges et lite service-

senter med bank, post og dagligvarebutikk. Det er ogsA lagt
vekt pA A skape bamehageplasser pA Gran, og arbeiderpartiet
har lagt opp til store friluftsarealer med et godt utbygd
gang/sykkelveinett. —Det er viktig A markedsføre Enebakk som
en miljøvennlig og trivelig kommune, og derfor har vi lagt vekt
pA A bevare mest mulig av
skogsvegetasjonen i Asene
rundt, sa øvergArd.

Ingen tidsramme
Det er ikke satt noen tidsramme
for nAr omrAdet pA Gran skal
vre ferdig utbygd, og det er
heller ikke laget noen kostnadsoversikt over utbyggingen.
—Tidsrammen for nAr dette
omrAdet kan vre ferdig utbygd
vii bI. a. vre avhengig av hvor
raskt planleggingsarbeidet gAr.
Derfor er det nA pA tide at vi fAr
igang en diskusjon. Vi mA finne
Ut hvordan vi ønsker morgendagens arbeidmiljø, for vi er
avhengig av et nringsgrunnlag
i kommunen for A kunne eksistere, sa Kjell øvergArd.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Røkte sommerkoteletter

ODDBJORG KRISTIANSEN

KUN

69'

TV-wiener 4899
KUN

ka

GriIIpoIser2990
600g

KUN

Potetsalat IIl 90
500g

KUN

U't

Pizza Grandiosa
Aps leder, Jan Brunstrøm (t.v.) og ordførerkandjdat Kjell øvergdrd
viserfrem planforsiaget til utbygging av industriomrddet pa Gran.

for 44.70

29!0

NY kM

890

KUN

pr
kg

Norske tomater
KUN
Yvonne og Kjetil Solberg
tok seg en velforrjent hvil pa
LauksmØrhøgda.

- Og de gikk og gikk... bade
tobe ate og firbente er med
ndr det er Plankemarsj.

Agurker
KUN

1790
59
pr
kg

ro
sk

Kypros-poteter
KUN

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER

APENT 8-16. Onsdager 8-20.

kg

Veksttorv 5000
1501
KUN

Tlt. 09-9244 14, .L 09-924565

re"NOTTERBECK

950

Apent
Fredag
Lørdag

W. 10.00.17.00
W. 10.00-1800
Id. 9.00-14.00

ataj-amczS iCL1
LATEBYSENTERET
TLF. 09/92 8374

LØKENS
MATSENTER A/S
Ytre Enebakk
TIf. 92 40 14
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Vi motes

Gratulerer

Ken André
En forsinket hilsen til storebror
Ken Andre Stuveseth som fylte
5 Ar den 10. juni.
Fra Camilla

Mats
Ett Ar Mats Mekker f'11er,
og vi ham gjerne hyller.
Vi kommer til kaffe pA dagen,
kanskje den inntas I hagen?
Kiem fra
Marte, Hilde & Knut

18 Oar
Rita Stensli, Høgdaveien 20,
Flateby, gratuleres med I 8-Ars
dagen den 16.6.
Hilsen Thomas, Tore,
mamma og pappa.

1.Bygdetunet

Enebakk Bygdetun i Kirkebygda bar et variert og rikt program
og by pA i sommer.
De bar Apent for publikum hver
Tur til
søndag i hele sommer, pluss
Blaker Skanse
noen iørdager 1 JU11 og august
Enebakk Historielag inviterer
Det vii were omvisning med
alle historieinteresserte med pA 10111, guide alle Apningsdager, og mutur til Blaker og Sørum først- . ligheter for A fA seg noe A bite i
kommende iØrdag.
er det ogsA.
Arrangøren oppfordrer alle til
A ta med nistekurv. FrammØte
er ved Enebakk kirke, og transporten vii foregA med privatbiler.
Turen gAr først til Akershus
fylkes elektrisitetsverk ved RAnAsfoss, hvor det blir omvisfling bAde pA kraftverket og utstillingssenteret Energiforum.
Der kan man fA se ulike energiformer, fra vasshjul ill atomAv aktiviteter som Bygdetunet
og solenergi.
bar A by pA i sommer kan vi
Deretter besøkes det over 300
nevne at frstkommende søndag
Ar gamie fortet Blaker skanse,
er hele Historielagets biliedarog Statens lrerhøyskoie i forkiv iagt ut.
ming, som siden 1917 bar hatt
Senere utover sommeren vii det
tiihoid i de gamie mi1itrbygbli
demonstrasjon av sopelimeningene. Skolen bar Apen dag • binding, det vii vre knivsiidenne iørdagen og det blir an. ping i den gamle smia. Lin skal
ledning til A se mye fint hAnd- • behandles og spinnes, kurvfletirn
verksarbeid.
ting flatbrødbaking iappetek
nikk tegerarbeid og oppsetting
av skigard pA gammelt vis er
andre eksempier. Noe for enhver smak for de som er interessert i tidiigere generasjoners arbeidsmAter.
Av andre tilstelninger finner
man Bondekvinneiagets sommerkveld med rØmmegrøtservering første tirsdag etter St.Hans,
og menigheten som inviterer til
Oisokgraut i slutten av juli.
(Se annonse)

Nytt spill
Pa tokt
med Mathilde
Kuiturkontoret melder om at
det fortsatt er ledige plasser pA
ungdomsklubbenes seiltur med
jakten Mathilde (bildet).
Seilasen arrangeres i tidsrommet 8. til 13. juli.
(Se annonse)

"No Business like Enebakk Business er et nyu og artig spill
for itten og stor.
Neste lørdag blir det presenta
sjonsshow pA forretningssente
\ rene bAde pA Flateby og 1 Ytre
' Enebakk
ME Det er Menighetssenteret i Ytre
og Kirkeringen pA Flateby som
stAr bak dette nye spillet, og de
oppfordrer alle til A anskaffe seg
• det for ferieturen.
(Se annonse)

Kulturprisen 91
Kuiturprisen deles ut hvert Ar
til en person, lag, forening,
gruppe av personer eller organisasjoner, amatører eller profesjonelie som bar ydet kulturinnsats utover det vanlige for
kulturlivet i kommunen.
Begrunnede forsiag pA kandidater mA vre kulturkontoret i
hende innen 1. august.
(Se annonse)

Vi gifter oss
I Enebakk kirke lørdag
15. juni kl. 15.
Mette Bøhler og
Øivind Frantsen.
Adresse for dagen:
ØdegArden, 1911 Flateby

Gratulasjonshilsen ffJegerprøven
Send en hilsen til
slekt eller en god
venn.
Med bilde koster
det kr3O,-.

Arsmøte

Aksjonsweekend

GP-

Biblioteket
Enebakk Folkebibliotek tar
sommerferie, og stenger dørene i tidrommet 24. juni til
15 juli.
(se annonse)

ste visning

i

or lerien

V

Søndagens forstillinger blir de
siste for Flateby Kino tar sommerferie. Vi starter imidiertidopp igjen i august, rundt skolestart. Det vii bli sendt ut kinoavis i god tid for den tid!

Bamefilmen er PIPPI PA DE 7
HAY. Astrid Lindgrens kjente
Pippi-skikkelse trenger yel ingen videre omtale. Vii bare nevne at de I denne episoden finner en flaskepost. Den konimer
bare flytende, og avsenderen er
ingen annen enn kaptein Langstrømpe. Pippis pappa.
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Etter A ha gjennomgAtt mange
korrekturer, og registrene er
butt utarbeidet, er det endelig
fritt fram for selve trykkingen
av bind HI. Trykkeriet meddeler at boka vil foreligge ferdig trykt 5. juli.
Bokbinderiet bar fellesferie I
juli, og kan derfor ikke love bøker for i slutten av august.
Etter alle solemerker skulle
disse frister holde, og det vil da
bli innkalt til mote hvor boka
blir presentert.
Boka blir pA over 800 sider
med 300 bilder og kart.

Bygdebokkomitéen

Generalforsamling
i A/S Vignett

HILSEN ERA
HOLLYWOOD

Vi møter Meryl Streep og Shirley MacLame, to topp
skuespiliere, i I-IILSEN FRA
HOLLYWOOD. Filmen er en
komedie, om et mor-datterforhold i selveste Hollywood.
Datteren er skuespiller og bar
vanskelig for A fA roller etter et
opphold pA en avvenningskiinikk for narkomane. Et filmseiskap er imidiertid villige til
A satse pA henne under forutsetning av at hun bor sammen
med noen som kan passe pA
henne, - og hvem er nrmere
til det enn nettopp moren. Moren er seiv en populr skuespiller fra 50-60-Arene, og de
forsøker sammen A finne ut av
dette, selv om det er vanskelig!

Enebakk Arbeiderparti inviterer
til temamØte for medlemmer pA
forslaget til fly kommuneplan i
kantina pA Herredshuset onsdag
den 26. juni.
(Se annonse)

I

Men husk!

$ Med alle hilsener
ma vi ha en avsender, selv om du
ikke vii ha navnet
ditt i avisen.

S•S••S

Vi minner om at ordinr generalforsamling i A/S Vignett blir
avholdt i morgen. Stedet er
kantina i Herredshuset.
Personer med ikke-personlige
aksjer bes mote med fuilmakter.
(se annonse)

Enebakk AP

Turn og trimgruppa i Driv mmEnebakk jeger- og fiskeforei ner om ArsmØte som avholdes
•
ning arrangerer praktisk/obliførstkommende mandag i
gatorisk kurs for jegerprøven.
II1 klubbhuset.
Kurset starter neste onsdag, og
stedet er klubbhuset pA Bjerkland.
(se annonse

rdlii ni tt

Bygdeboka

Pa kino

I.Betel i Ytre Enebakk fAr til helga besøk av Alf Lax fra Gøteborg. De ønsker alle vel mØtt til
møteaksjon.
Det blir arrangement fredag,
lørdag og søndag.
(se annonse)

Giiiaren
DELhI
Francis Ford Coppola GUDFAREN DEL ifi. Gudfaren I
og II - to mesterverk. To klassikere. To grensesprengende
filmer som i ettertid fremstAr
som eksempler pA hva film pA
silt besie kan vre. NA bar
Francis Ford Coppola og Mario Puzo skrevet det siste kapittelet om familien Corleone, deres venner og ikke minst, deres
motstandere.
Al Pacinio er tilbake i rollen
som Michael Corleone og flumen starter 20 Ar etter de begivenheter som avsluttet Gudfaren del H.
God sommer!

Gudstjenesteliste
for 16. juni
11:00 Enebakk Kirke
Familiegudstjeneste
v/Helgheim.
KFUK-speidere fra
Flateby deltar.
Menighetens utfartsdag

B) 16:30 Pippi pA de 7 hay
U) 18:30 Hilsen fra
Hollywood
V) 20:30 GudfarenHl
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Hagevanning og selvkontroll FiNern bikkimemokka.1
I forrige uke tok vi opp spørsmAlet ow nødvendigheten av
innskrenket vannforbruk under
en tørkeperiode.
Det er ikke foreslAtt redusering av det alminnelige vannforbruk sAfremt det foregAr ved en
fysisk handling. A vanne ut med
bøtter og kanner, eller vaske
bilen med slange, er en slik
fysisk handling og foregAr vanligvis i svrt begrenset tid.
NAr det gjelder hagevanning
med slange og spreder er forholdet et belt annet. Der er avstand

til overforbruk meget kort. Det
tar erfaringsvis to til tre dager
for kunngjØring om vanningsforbud er effektivt. Og i mellomtiden er det ailtid noen som
er skadelidende. Det er derfor
det er nødvendig at de regler
som er gitt for vannforbruk blir
overholdt.
SolbjØrg Ileby spør i Vignett
nummer 22 om det er meningen
at naboer skal angi hverandre.
Selvfølgelig ikke. Det forutsettes i utgangspunktet at naboen
ikke har lest kunngjøringen. Og

70sklasser stiller ut
Ytres Konditori er butt et lite
samlingssted for lokale kunstnere som Ønsker A vise frem sine
kunstverk. I forrige uke var en
gruppe med 7.-kiassinger (bildet) pA plass for A henge opp
sine smA kunstverk. I alt 22 av
de 56 elevene ved skolen har
bidratt med bilder, og det er til
sammen 24 forskjellige arbeider
som nA er utstilt i konditoriet.
Det er Eyvind Jentoft som har
lrt elevene de forskjellige teknikkene, og han opplyser at de
teknikker sow er benyttet er
pastehl, akvarell og blyant, akva-

rell og tusj og akvarell og gouache. Motivene er hovedsaklig
landskapsbilder, men det er
ogsA enkelte som har prøvd seg
pA stihleben.
Bildene som 7.-kiassingene
har laget holder et meget høyt
kvalitetsnivA, og Jentoft sier at
elevene ved Mjr er spesielt
dyktige i forhold til andre skoler
han har undervist ved.
Utstillingen bhir hengende
fram til neste onsdag.

da skal en i all vennskapelighet
mellom naboer fortelle det en
selv vet.
Ellers er det egenflig det
enkelte medlems egenkontroll
og selvjustis vi appellerer til.
Neste uke litt om dimensjonering av vanniedninger og planlegging
av
boligfelt
i
ødegArdslia. Men det er en lang
historie.

Da snøen gikk pA veikanten i
tettstedene i Enebakk i vAr, kom
mange hundre hundeeieres synder til syne. En skulle tro at det
yule bli bedre nAr det ikke er sA
lett A dekke avføringen med snø,
men nei. Det er stadig slikt A se
langs veikantene.
For de hundeeiere sow tar opp
etter hunden sin er det sA ergerhg A se at det ligger møkk etter
andre hunder like ved siden av.
Det er observert enkelte hundeeiere, som en skulle tro var

Hilsen
Arne Svarthol
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Det er stor mangel pdfØrskolekrere i kommunenes barnehager. Her
er en glad gjeng fra Ytre Enebakk barnehage, avbildet iforbindelse
med "Folk iform nI OL"-aksjonen.

I kommunens barnehager er det per I dag stor
mangel pa førskolekerere. Tross flere utlysninger ser det ut til at rundt
haivparten av disse stillingene vil sta ubesatt
foran kommende barnehageãr.

Tirsdag er det aksjonsdag pA
Enebakk Ungdomsskole, —Vi
skal denne gang samle inn
penger til RØde Kors-aksjonen
"Lys i mørke", som er en aksjon
som setter søkelyset pA krigens
ofre, fortelier lrer Per Arne
øiestad.
Samtidig tas det sikte pA A gi
elevene bedre innsikt i de fryktelige konsekvenser en krig
fører med seg, og dagen vil derfor bli startet med et undervisningsopplegg der konsekvense-

ne av krig vil bli belyst, hewnder flyktningeproblematikken.
Det vil bli arrangert en felleslunch, og veledighetskonsert, og
en av kommunens flyktninger
vii fortelle om sin bakgrunn.
Elevene vil sA drive med oppsøkende virksomhet for A fA
samlet inn penger til Rode
Kors-aksjonen. —Om noen
trenger hjeip til noe denne
dagen, sA er det bare A ta kontakt med meg pA Enebakk U,
opplyser øiestad.

Matjord
1. ki. vekstjord - gjødslet og harpet
samt kompost av hestegjodsel selges.
Vi leverer eller du henter selv.
Rimelige priser.

Sundby Dalefjerdingen

Hundeeier

Resultater fra
F rre fagI rte skytingens dag
I barnehagene !Enebakk
Skytterlag

GUNNLEIK SEIERSTAD

Innsamler penger
til krigens ofre

ansvarsbevisste mennnesker,
som ser en annen kant nAr hunder gjør fra seg, og gAr videre
uteri A rydde opp.
Det er nedslAende A se hvor
liten respekt en del hundeeiere
har for miljø, renslighet og sine
medmennesker. Hvis dette fortsetter kan vi risikere at det vil
bli forbudt A ha hunder i tettstedene i Enebakk.

mannen har ogsA reagert, og fra
det hold bes det ow at den pedagogiske bemanningen øker, og
om ikke, kan kommunen risikere A mAtte senke bametallet.
Hnsleiereduksjon pa 15%
Formannskapet har vedtatt en
husleiereduksjon pA 15 prosent
de tre første Arene for nytilsatte
fØrskolelrere. SpØrsmAl om
hønn vil mAtte tas i forbindelse
med de lokale forhandlingene.
Men saken er ikke ferdigbehandlet. Kommunestyret tar
avgjørelsen mandag.

Tross to utlysninger har det ikke
lykkes A fA en eneste søker til
kommunens mange ledige fØrskole1rerstilhinger. Stihlingene
lyses nA ut for tredje gang.
Skolesjef Hans Erik Holm
har bedt administrasjonsutvalget
A vurdere høyere lØnn til denne Lovverket oppmyket
yrkesgruppen, som et stimuleringstiltak. Dette med bakgrunn Hva som vil skje i kommunestyi at en del andre kommuner ope- ret er ikke godt A si. Odelstinget
rerer med bedre lØnn. I tillegg vedtok sist uke A myke opp barvirker det som om husheien i de nehagehoven, og det er nA Apnet
kommunale boligene er for høy, for at andre med relevant utdanshik at denne yrkesgruppen rett nehse, som bamevemspedagoger
og slett ikke har rAd til A flytte og sosionomer, kan gA inn som
styrere og avdehingsledere i barhit.
nehagene. Dette med bakgrunn i
—Det er meget bekiagehig at den alt for lave fØskolehererdet ser ut til A vre en perma- dekningen pA landsbasis.
nent situasjon at vi har stor
mangel pA kvalifiserte medarbeidere, sier Holm. Fylkes- ANNE-GRETE LOSSIUS

Kvalitetsdekk
til

LAVPRIS,
YTRE ENEBARK DENSIN & SERVICE A1S

Tif. 92 63 68
hf. 09/924408

Thorstejn Heiaas
Knut Hovel Heiaas
Grete Heiaas
Hovel Heiaas
Hans 0. Stra
Ole EBuer
Astrid Buer
Kjetil Sundby
Andreas Sundby
Geirid Buer
Kai ødegArd
Jan ødegArd
Mari Magerøy
Kristoffer Solvang
Rune Høilund
Peder Sthem
Jull-Erik Sundby
HaraldOlsen
Simen Killerud
Jørgen Thorshov
øysteinSundby
Martin A. Thorshov
Morten ødegArd
Amt Ness
Geir Engerholm
Terje Engerholm
Kai R. Thorstensen
'Magnus Lund
Jon A. Grødtvet
Jan G. Grødtvet
Lasse Hamse Kristiansen
Finn Karlsen
Martin Jahr
Geir Bylterud
Hans A Aaser
øyvind Slette

130p
ll'7p
ll6p

79p
133p
95p
i34p
136p
i2ip
103p

97p
hop
lO2p

94p
lO7p
117p
107p

I 14
ll8p
loip
132p

loip
117p
l25p
66p
ll8p

l42p
95p
l3lp

119p
133p

109p
105p

Vannaygiften
Okt med 7 %
I forbindelse med Solveig
Ilebys leserinnlegg om hagevanfling hadde det sneket seg inn en
feil.
Det riktige skal were at vannavgiften hvert Ar økes med 7
prosent, og ikke 75 sow vi dessverre kom i skade for skrive.
Red.

0

011ronett.
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4H pa' leir ved Lyseren Allsoldmig og fin
BlandaKormkonsert
fortalte de ivrige ungene om
natur og miljø.
Om kvelden sto grilling med
besøk av foreidrene pA programmet, og en masse underhoidning

ble fremvist, laget av ungene
selv.
I det kalde, ufyselige vret var
det ikke til A unngA A lure pA om
ikke ungene frøs om flatten, for
de IA selvsagt i tell. -A neida, vi
has ikke hørt eft ord om det, og
lørdagskvelden etter grillingen
hoppet ungene i vannet, forteller
Astrid Fossum.

—Alle er positive
De tre ungdommene som has
stAtt bak det hele er Morten
Fagerberg, Tor-Martin Fossum
og Lisa Brevik. Disse har hatt
som oppgave siden nyttAr A
planlegge og gjennomføre leir,
med god hjelp av fagleder
Astrid Fossum.
En gjengfra Ørnøye 4H. Fra venstreforan, Marit Guslund, Torunn
Lillo, Ingrid Kvam. 2. re kkef v. Peder Sethern, øystein Sundby. Helt
bakerstfv. lederne LisaBrevig, Morten Fagerberg og Tor Martin
Fossum.
lagt og deltok pA gjennomføI helgen var det mange
ringen av det hele.
livlige unger t se ved

Lyseren, ikke langt fra
Bermerud badeplass. Da
arrangerte Enebakks
4H-klubb, ørnøye, aspirantleir for hele Folio, og
her sto b?ide dyrestell,
treforming og skogsaktiviteter pa programmet.
ømøye 4H holder vanligvis til
pa Granly i Dalefjerdingen. Her
har de faste mØter og arrangementer, men pa sommeren er
det leir som er tingerl. Pa helgens aspirantleir ved Lyseren
var det tre ungdommer fra
ømøye som bAde hadde plan-

Natursti
Leiren var beregnet for unger i
alderen ti til tolv Ar - pA 4HsprAk kalt aspiranter, og det var
et tettpakket program de 45
Follo-ungene ble møtt med fredag. Her sto bAde volleyballturnering, dyrestell, fisking, grilling, treforming og skogstur
oppført.
Tidlig opp mAtte ungene ogsA;
halv Atte, men det skapte ingen
problemer. —De vAkner mye tidligere, ble det fortalt.
Lørdag var det turgAing, og
herredskogmester Asmund Jahr

—De has gjort en glimrende
jobb, og kurt mye bAde nAr det
gjelder A administrere, gjennomføre og planlegge ting, sier
hun. Og Ønsker A gi de flinke
ungdommene en skikkelig ros.
Fossum ga ogsA ros til alle
som hadde gjort denne leiren
mulig, det vre seg grunneiere
og andre som velvillig hadde
stilt opp. OgsA skytterlaget, som
hadde lAnt boil hytta si for
anledriingen, og Per kultursjef
flick hØre mange gode ord. —Det
er godt vi bar en kulturetat som
vet hvem vi er, sa hun blant
annet.
Og om noen skulle lure pA hva
de fire H'er stAr for gjengir vi
det: kiart Hode, varmt Hjerte,
flinke Hender og god Helse.

Fredag holdt Enebakk
"Katteduetten"
BlandaKor sin fØrste
Mange gjester gjorde sitt til at
konserten ble bAde variert og
konsert, pa Flateby
bra. Unge Kathrine R. Wilson
Samfunnshus. Et meget
fra Flateby spilte lyriske stykker
vellykket arrangement,
av Edvard Grieg, og Torill B.
der publikum, i tillegg til Mohammad fra Kirkebygda,
oppvisning av koret, ogsA sang visesang, godt akkopagnert
fikk hØre bade kiavermu- av HAvard Oudenstad (Flateby).
sikk og visesang.
BAde dirigenten til sangkoret
Det en Ar gamle Enebakk
BlandaKor has virkelig gjort
store fremskritt, ikke minst takket vre sin dyktige dirigent,
Wenche Hallan. —Wenche has
sunget i Kjell Karisens orkester,
koret i Grand Prix, og i 1976
fikk hun spelemannsprisen for
beste danseplate, kunne konfransier Tove Øien fortefle, og
hun la til at koret setter umAtelig
stor pris pA sin dirigent.
Trenger mannstemmer
At publikum riktig not konserten var det ingen tvil om.
Allerede fra fØrste stund av var
kontakten der, og et alisidig
repertoar ble fremført med stor
dyktighet. BAde 'svenskelAtar',
engeiske og norske sanger ble
sunget.
Men selv om konserten var
nydelig, er koret un sArbare for
tiden. De mangler mannstemmer! Kun 12 av 60 korister er
menn, og dette gjør as stemmebalansen mellom de enkelte
stemmegrupper kan bli for svak.
SA til dere mannfolk som enda
"sitter pA gjerdet". Hver onsdag
er det øving pA Enebakk ungdomsskole, og det er bare A stikke innom.

Fiks fra Oslo, Eli Lindsjø, og
vAr egen dirigent; Hallan, viste
med all tydelighet at de er allsiLattermusklene
dige darner.
ble flittig benyttet da de fremfØrte "Katteduetten' av M.
Rossini med stor innievelse.
"Mjau" i mange toner og fremførelser, i tillegg til kroppssprAket, viste med all tydelighet at
damene kan mer enn A dirigere.
Profesjonelt kammerkor
VAr egen fløytespiller, Gry
Adolfsen, med venninnne Torun
Torbo, fremførte bAde fløyteduo, og dobbeltkonsert for to
fløyter, ogsA de akkopagnert av
Oudenstad.
Konserten ble avsluttet av
Oslo-koret Fiks. Et kammerkor
bestAende av 18 stykker. Et
meget dyktig kor som fremfØrte
livlige lAter, og sanger 61 ettertanke.
Blandakoret kunne nok ha
tenkt seg flere tithørere, men det
ble en opplevelsesrik konsert for
de som hadde tall veien til samfunnshuset denne kvelden. Og
for de som denne gang ikke fikk
anledning 61 A komrne; fortvil
ikke, det komrner nok flere sianserl
ANNE-GRETE LOSSIUS

ANNE-GRETE LOSSIUS

Bolseth
bar fitt
ny eier
U

Pd Bolseth vii det bli mange gode tilbud fremover, lover den nye
innehaver Charnjif Singh.

Knuste
steinmaterialer
for bygg og anlegg.
Hagesingel
Heier Pukkverk
TIf. 92 60 31

Dagligvarebutikken
Bolseth Eftf. i
Kirkebygda bar fãtt fly
eier, og er nâ omdøpt til
Bolseth Dagligvare
Den nye eieren har tidligere
vrt ansatt i en butikk i Berum
og bar derfor god erfaring nArdet gjelder butikkdrift. Det var
1. juni at Chamjif Singh overtok
Bolseth, og butikken har nA
skiftet navn fra Bolseths efterfølger til Bolseth Dagligvarer.
Den gamle betjeningen har sluttet og Singh ønsker derfor a fA
tak i minst en person som kan
arbeide i butikken hans.
—Jeg kommer til A ha mange
flere tilbud enn det var tidligere,
sier Charnjif Singh og ønsker
alle velkommen til "nye
Bolseth'.

De to dirigentene, Eli LindsjØ (t.v.) og Wenche Hallan, fremfØrte
"katteduetten" med stor innievelse.
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0-rnulf minnbarka Enebakkooriginal
Hvem kjenner ikke
blomstermannen, og
auksonariusen med glimt
i Øyet og en liten vits pa
lur, ørnulf Eidsvold.
Vignett har sãtt av en
prat med den innbarka
enebakkingen - for at
han er ekte enebakking
etter a ha bodd her i 26
ãr, er hevet over tvil. Han
har tit og med fãtt det
skriftLig!
Det er en hektisk tid akkurat nA
for blomstermannen og hans
fru, Grete. I butikken ph Flateby
gAr det unna med sommerblomstene, og opptil et par ganger
daglig mA han inn ph torget og
hente nye forsyninger. —Du kan
piante blomster sA lenge du vii,
men for vAr del anser vi sesongen som over ved St. Hans-tider,
sier ørnulf Eidsvold, som er ph
fornavn med halve bygda, iberegnet Vignett.

Ekte enebakking
PA Elverum i Ekebergdaien har
Ørnuif hoidt til i 26 Ar. Tidligere
Oslo-mann, men nA innbarka
enebakking. —Ekte enebakking
er du ikke for du har bodd i
bygda i 20 Ar, det veit jeg for da
fikk jeg det skriftlig, sier
"Nuffen", som han ogsA blir kalt

biant kjente.
PA Elverum er det til tider ganske livlig. Med to viitre barnebarn vegg i vegg, telefonen som
kimer i ett kjør, folk som kommer og gAr, og i tiliegg seks
hunder!, fAr hverken ørnulf
eller hans viv tid til A kjede seg.
Det er heiler ikke bestandig
like enkelt A hete Eidsvold, og
samticlig bo ph Elverum i
Enebakk. —En forvirret møbeisjAfØr lurte felt ph hvo?n skulle
hen her en gang; Ska' jeg til
Eidsvoil,
Elverum
eller
Enebakk?, spurte"n, gliser
ørnulf.

Ailsidig butikk
PA Flateby driver ekteparet
Eidsvold blomsterbutikk, og her
er det noe for enhver smak; fra
avskArne blomster og grønne
planter til originale pyntegjenstander og gaveartikler. —Vi har
de aktuelie plantene for Arstiden, "alt" til hagen, og en masse annet rart, rekiamerer blomstermannen. Og om ikke absolutt alt er A finne i butikken, sA
kan man nok, om man titter litt i
kriker og kroker, finne det utroligste.

PopuIre auksjoner
ørnulfs auksjoner er popubere
innslag i hverdagen. Siste tirsdag i hver mAned er auksjonari-

us Eidsvold i sving med klubha
ph Ignarbakke 1 Kirkebygda.
Mange er nok de som kommer
like mye for A høre ømulf i
aksjon, som for A by ph gjenstandene. For her er den glade
biomstermann i sitt ess! Det
mangler hverken ph vitser eller
sleivspark i alie retninger. —Jeg
er ph fomavn med 90 prosent av
dem som kommer ph auksjonene, humrer den sigarrøykende
originalen.

Girdsauksjon
—Denne mAneden har vi ikke
auksjon Vi skal i stedet holde
gArdsäuksjon 13. juli i Spydeberg, forteller kona Grete. Det
var første gangen i fjor de prøvde seg med gArdsauksjon, og
dette var svrt popubert. Og
"selgeren" ørnuif er igjen ute
og rekiamerer: —Her vii det bli
masse fint A by ph, fra mAneskinnslamper til gamle spisestuer, kjøpmannsdisk, slagbenk og
vekter.
—Dc gamle bondesengene,
skursengene, var jvli praktiske. PA lørdagskveiden nAr folk
M besøk var det bare A trekke
ut senga, avslutter ørnuif med
et giimt i øyet.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Hvem kjenner ikke han Ørnulf. , auksjonarius og blomstermann med
glimt i Oyer og ailtid en vits el/er en s/carp replikk pa' lur. Den skjeggete sigarrøykeren liar etrerhvert b/itt et kjent inns/ag i bygda vdr.

U
Turnere til edel dyst Kient i Enebakkf,)
tits tumere hadde sin tradisjonelle turnoppvisning ph gressmatta utenfor Hauglia skole sist
onsdag. Store og smA var ute ph
matta og viste frarn sine kunster,
og tiiskuermassen var tydelig
fomøyde med det se fikk Se.
Men aller først ph programmet
var det defliering i byggefeltet,
med følge av Stranden skolemusikkorp. Neste post var turnsangen, og gledelig nyhet av
Aret for de tilskuerne som ikke
kan den, var at nA fikk man høre
hele sangen høyt og tydelig
sunget. For den var innspilt ph

bAnd sunget inn av Flateby barnekor. Konfransier Ragnar
Bergskaug kunne ogsA opplyse
om at samme innspilling bie
benyttet under Arets kretsturnstevne ph Bislett.
SA var det de enkeite partiers
tur. Fra de voksne darner i turndrakter, fra 50-Arene, til smA
yndige pusekatturnere i 4-5-Arsalderen. Gutta var ogsA med,
dog i mindretall, men det sA Ut
til at de trivdes bra under Kristin
Andersens kyndige hjelp.
Jentepartiet fra 12 - 16 Ar var en
stor tropp som imponerte med

sin program. Dc deltok ph
Bislett forrige helg, og høstet
mange godord der, og i slutten
av mAneden skal de til Molde og
iandsturnstevne.
Jentetroppene fra 7 til 16 Ar
avsiuttet hele oppvisningen med
A tume kretstursprogrammet fra
Bislett.
En vellykket kveld for We de
ni turngruppene som deitok, og
for alle fornøyde tilskuere.
ODDBJØRG KRISTIANSEN

Stedet som skjulte seg bak "Kjent i Enebakk" I uke
21 var Pinsemenighetens bedehus, Nordby, i
Ekebergdalen. De heldige vinnerne denne gangen
ble:
Magne Barbøl, Kirkebygda
Helene Olsen, Enebakk
Margit Jordet, Ytre Enebakk
Jentepartiene fra 7 til 16 dr turnet samme program som pd kretsturnstevnet. Her ses de i en pyramide
som sd riktig lekker Ut.

Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er sa
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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Deres leverander av FERDIGBETONG

NOR.

R'l

MYNRia

GUZ

TEAM Lettbetong liar tit Deres disposisjon 3 blandestasjoner og 14 biler.
9 av disse harpámontert 12 meters transportbánd. .1 bil er ufstyrt med
henger. Laslekapasitet 6- 12 m'. Vi formidIerogsâ bestilhng av betongpumpe. Team Lettbetong disponerer eget IaboratoriurrL/IaboratOriebil for

prevetagning.

/S
Mobiltelefoner:
Vertcstedbil 094/20 575
030108503
Haug
Esbjug 030/08504
030/25214

Telelax:
Telefoner:
Mysen 09/89 03 11 - 89 00 34 09/8921 68
Hobel 09/921139-921200
Vestby 09/95 07 41 - 9529 70

Deres IeverandøravFERDIGBETONG

ONG
Deres Ieverandør av FERD!GBET

M4L

&LOR
KdEM.
SY M
OL
F 3KEN

• Betong leveres ogsá utenom vanlige
apningstider etter Wale. Kveld ev. lørdag.
• Punktlig levering, gode materialer og
konkurrerende priser er Or mâlsetting.
Disponent
Stale Esbjug

Markedssjef
Bjorn Fr. Haug

Vestbyveien 22
1914 Enebakk
Priv. tit. 09/9243 96

Vestbyveien 9
1914 Enebakk
Priv. tlf. 09/9242 90

Deres Ieverandør av FERDIGBETONG
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Løsningen ma vaere Vignett i hende
senest forstkommende

I

R

mandag kI. 12.
Navn:
Adresse:

AV

-

Premie for forst uttrukne riktige losning:

A

Vinner av kryssordet 1 nr. 22 ble Torn Haavard
Apalnes i Ytre Enebakk. Vignett gratulerer og fern
Flax-lodd er pa vei.

5 Flax-Iodd.
Vinneren offentliggjores I neste utgave av Vignett.

L

-I
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Arets
jentetur!
Lordag gikk ãrets jentetur av stabelen, og denne
gangen gikk turen til
Modurn Blaafarveverk.
Det er tydelig at
Enebakk Husmorlags
bussturer etterhvert har
butt svert sã populare,
for 43 lystige darner del.
tok, og det er fly rekord!
I et heller grAtt og tnst vr stilte
43 Iivlige darner opp med hatt
og hØystettet glass lørdag morgen, for A delta pA Enebakk
Husmorlags busstur til Modum
Blaafarveverk, og for A beskue
den
danske
Dronning
Margrethes maleriutstilling.
Lystig gjeng
Ordtaket "kvinner er kvinner
verst" ble behørlig gjort til
skamme pA denne turen. Her var
det liv og moro, og sosialt samvr fra første stund. Og hva
hØrer med for A fA stemning;
selvsagt sang! Og sang ble det;
fra start til "end". Kanskje var
selve reisen det mest morsomme, for her var vitser, harselas
med mannfolk; det skulle vel
bare mangle!, og sanger for
enhver smak.
Lunch i det vâte
Vret var ikke av det aller beste, og med medbrakt niste mAtte
lunchen tilbringes i det fri. Men
pyttsan,
det
ordnet
Husmorlaget. PA BlAfarveverket
var det store, flotte friomrAder,
og om det regnet litt, hva gjorde
vel det? Maten smakte godt lell
den!
BAde premiering for beste
hatt, og utlodning hørte med.
Og prisen for den fineste hatten
stakk selvsagt Anne Hjelnes fra
Flateby av med, som hadde
strikketØy pA toppen av sin elegante habitt. For hva kjennetegner vel en husmor mer enn
strikketøy?
Om noen lurer pA hva man
skulle med høystettede glass sA
er det en vel bevart hemmelighet, men det erjo mulig at noen
gjener seg til det.
BAde en kjempeartig og opplevelsesrik tur som Enebakk
Husmorlag skal ha all are for.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Tusen takk

I(UNNGJURINGER

for oppmerksomheten ved min konfirmasjon.
Kai Vegar østnes

Ledig plass for 4 barn
i familiebarnehage 1 Ytre Enebakk. Alder pa barna:
11/2 - 7 ár. Apningstider fra ki. 7.00-16.30.
Pris pr. barn pr. mnd. kr 2.800,-.
Ta kontakt med Anette Opsahi.

UTLEIEBOLIG FOR UNGDOM
I Nylende Borettslag, Ytre Enebakk, bar vi ledig en toroms utleiebolig. StØrrelse 56.8 m2. Husleie pt. kr 2.500,-.
Kriterier:
SØkere mA ikke vmre over 30 dr. Det mA kunne dokumenteres en sammenhengende botid i Enebakk kommune pA minst 2 Ar i lØpet av de siste 8 Ar.
SØkere mA vre i fast inntekts- eller studieforhold.
Søkere i fast arbeidsforhold mA kunne dokumentere inngAtt spareavtale i bank, forsikringsselskap e.l.
SØknadsfrist 20. juni 1991.
Henv. R1ingen Boligbyggelag, Grevlingv. 1, 2014 Blystadlia, Tif. 06-83 82 20.

ENEBAKK BOLIGSTIFTELSE

ENEBAKK FOLKEBIBIJOTEK
I sommer er biblioteket stengt I penoden fra 24.6. til 15.7.91.
GOD SOMMER!

Jegerprøven 1991
ENEBAKK JEGEROG FISKERFORENING
arrangerer 12 timers praktisk/obligatorisk kurs for
jegerpreven.
Kurset starter onsdag 19. juni ki. 18.00 pa
Klubbhuset, Bjerkland.
De som ikke har fulgt foreningens frivillige kursdel,
mA ha gjennomgAtt ABC for jegerprøven, eller jegerprøveboka.
PAmelding til:
Jan Floberghagen, tlf. 92 48 14, Per Fjeld, tif. 92 5121.
Alle nye og gamle jegere er velkommen.

ENEBAKK KOMMUNE
Enebakk konununestyre innkalles til mote i
Herredshuset mandag 17. juni 1991 kI. 18.30.
SAKLISTE
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremete 29.04.91.
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 13.05.91.
Sak nr. 037/91: Reguleringsplan for gang-/sykkelvei Vágliveien
- Ytre Enebakk med reguleringsbestemmelser.
Sak nr. 038/91; Endring av betallngsregulativ for barns opphold I kommunale barnehager.
Sak nr. 039/91: Endring av vedtekter for kommunale barneha
ger.
Sak nr. 040/91: Utlele av skolelokaler.
Sak nr. 041191: Interkommunale tiltak i Folio - styreformer
m .v.
Sak nr. 042/91: Enebakk kommunekasses regnskap for 1990.
Sak nr. 043/91: LTB for perloden 1991-94
Sak nr. 044191; Ambulerende ski enkebevllilng - Delegering m.v.
Sak nr. 045/91; Henvendelse fra skolesjefen vedrsrende forslag
til stimuleringstiltak for forsko1e1rere Redusering av huslele kommunale boliger.
Sak nr. 046/91: Lan med kommimal garanti til Kirkebygdenog Ytre Enebakk Vannverk AlL - sammensláing.
Meldlngssak.
Referatsaker.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden hi. 08.00 - 15.00.

Anne Hjellnesfra Flateby stakk
av med prisen for fineste hatt.
Her inntar hun sin lunch i det
fripd Modum.

Sakiisteñ er ogsà utiagt til gjennomsyn
folkebibliotek i Apningstiden.

pa Enebakk
KAre Kjolle
ordforer

Enebakk Arbeiderparti
Temamøte pA forsiaget til fly kommuneplan
holdes onsdag 26. juni U. 19.30 1 Kantina pA
Herredshuset. Medlemmer ønskes vel mott. Styret

IF

ENEBAKK KOMMUNE

Sammerprogram for
Enebakk Bygdetun

Apningstider: ki. 12.00-15.00.
Søndag 16. juni: Vanlig omvisning. Histonielagets
billedarkiv en lagt Ut.
Søndag 23. juni: Sopelimebinding.
Tirsdag 25. juni: Bondekvinnelaget inviteren til
sommenkveld med nømmegrøt.
Ki. 19.00.
Søndag 30. juni: Knivsliping i den gamle smia.
Oppsettlng av skigard pA gammelt
vis.
Søndag 7. juli:
Behandling av un.
Tegenanbeid, billedvev, toying,
spinning av ull, kunvfletting,
flatbrødbaking, lappeteknikk.
Oppsetting av skigard pA gammelt
vls.
Lordag 13. juli: Linspinning.
Søndag 14. juli: Sopelimebinding, linspinning.
Lordag 20. juli: Knivsliping I den gamle smia.
Søndag 21. juli: Knivsliping i den gamle smia.
Søndag 28. juli: Menigheten invitenen til Olsokgraut.
Søndag 4. aug.: Behandllng av En, tegeranbeid,
bllledvev, toying, spinning av ull,
kurvfletting, flatbrødbaking,
lappeteknikk.
Lordag 10. aug.: Knivsliping I den gamle smia.
Søndag 11. aug.: Knivsliping i den gamle smia.
Linspinning.
Lordag 17. aug.: Knivsliping I den gamle smia.
Søndag 18. aug.: Linspinning.
Vanlig omvisning med guide alle Apningsdager.
Salg av kaffe, vafler og mineralvann.

ENEBAKK KOMMUNE

KULTURPRIS 1991
Kommunens kulturpris tildeles en person, lag, forening, gnuppe av personen eller organisasjoner, amatorer eller profesjonelle som har ydet kulturinnsats
utover det vanlige for kulturlivet I kommunen.
Enkeltpersoner, lag og foreningen hjemmeherende i
Enebakk kan foreslA kandidaten.
Begrunnede forslag mA fremmes innen
1. august 1991
til:
Enebakk kulturkontor,
Gl. Hernedshus,
1912 Enebakk.
Kultursjef Per Sandvik

ENEBAKK KOMMUNE

Pao tokt med Mathilde
Det er fortsatt ledige plassen pA ungdomsklubbenes seiltur mljakten Mathulde 8.-13. juli.
For ytterligere opplysninger, kontakt kulturkontoret,
tif. 92 60 55.
Ungdomsklubbene i Enebakk

STILLING LEDIG

ENEBAKK KOMMUNE
Assistent - Kirkehygden harnehage
Vikariat en ledig 15 t. pr. uke I tiden 15.8.91
- 15.8.92. Nrmere opplysninger Ms ved
henvendelse til styren, tif. 09/92 72 02.
Søknad med kopi av vitnemAl og attester sendes Pensonalkontoret, 1912 Enebakk. Soknadsfrist 20.6.91.
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RELIGIOSE MOTER

..

ONSKES LEUD

Lite verksted oiler annet lokale
PINSEMENGHETEN

YTRE ENEBAKK

der jeg kan sveise og arbeide med metall, ønskes
leid fra aug./sept., heist Ytre Enebakk, Ski, Oppegârd.

r

bETEL

Henv. Erlenci Faick,
Norsk Kunsthandverksskule
5700 Voss el. tif. 09/92 44 10

Aksjonsweekend
Alf Lax fra Goteborg
taler og synger.
Fred. 14/6 ki. 19.30.
Lord. 15/6 ki. 11.00 ved
Løkens Matsenter,
ki. 19.00 pa Betel.
Ungd. deltar.
Sønd. 16/6 ki. 19.00.
Velkommen til Betel.

TULLEIE

Nyoppfprt enebolig pa gàrdsbruk til leie.
Adresse: Børter, 1912 Enebakk. Tif. 09/92 63 37

Hybelleilighet!
Var hyggelige, møblerte hybel, 50 m2, egen inngang,
i
fulit utstyrt, med dusj.baclfWC, vaskemaskin
vakre omgivelser, til leie for en elier to, ikke barn.
E1.oppvarm., kr 3.000,- inki. strøm og garasjeplass.
-

1

V'A' G

INTERNE BILER:
91 VW Caravelle C, syncro, kombi, 112 hk
91 VW Passat CLT st.v., 90 hk, hvit
91 VW Jetta GL, solt., 90 hk, red
91 VW Polo Coupe CL, 55 hk, rod
90 VW Passat CL, 115 hk, grønn met
90 VW Golf GL, solt., 70 hk., hvit
90 Audi 100 Quattro, vare, solt., hvit

PERSONBILER:

Foig med

t1inàtt

i?RUKTBILER

Bill. mrk. Ytre Enebakk

89 Audi 100, 2,3 E, soltak, grá met.
89 VW Golf GL, 90 hk, grønn met
89 Ford Escort 1.6 GLS, solt., hvit
88 VW Golf Tour, 4 d., 90 hk., blá met.
88 VW Polo CL, sty., blá met.
88 Ford Sierra 2.OiS, hvit
88 Peugeot 205 Junior, hvit
87 Audi 80 1.8E, blá met.
87 Fiat Regata, sty., blá met.
86 VW Passat CL, 90 hk, blà.
86 BMW 518i, sølv met.
86 Peugeot 205 GA, grã met.
86 Nissan Sunny 1,6, aut., hvit
85 VW Jetta CL, 4d., diesel, sølv met.
84 Honda Civic 1.3, blá

VAREBILER:
88 VW Transporter, 78 hk, hvit

Intensivkurs i teori
Kursstart 17/6 kI. 16.30

Hybelleilighet
1 Váglia til lele.

Tlf. 92 42 20

SOMMERTILBUD
Ring Eva pa tlf. 06/81 42 92

87 VW Transporter, 112 hk, blá met.

Kr 205.000.Kr 170.000.Kr 160.000.Kr 94.000.Kr 200.000.Kr 130.000.Kr 210.000.Kr 200.000.Kr 110.000.Kr 105.000.Kr 00.000.Kr 68.000.K? 130.000.Kr 70.000.KP118.000.
Kr 60.000.Kr 68.000.Kr 98.000.Kr 57.000.Kr 68.000.Kr 80.000.K? 55.000.K?
Kr

05.000.70.000.-

NB! Husk vail ukentlige
bruktbiltilbud i serkIasse
Aile priser er inki. reg.avgift. Gunstig finansiering ordnes
Torsdag til W. 19.00. Lørdag 10-14

Lift IN We
Tif. 92 62 07

Folio BilsenterA/S

eSeeeee
Lillestrøm

Asvn. 9, 1400 Ski

kk

MKS
INIKKEN
]~ '

K

STRØMMEN STORSENTER
2010 STRØMMEN
TL F* 06-800330
BANK 6205.05.05605
POSTOIRO 5 29 65 95

DEE TOTALE HELSETILBUD

Velkommen til Romeriksklinikken. Hos oss firmer
du:
* Allmennleger
* Sykepleiere
* Spesialister i urologi
* Spesialist i barnesykdommer
* Psykolog
* Tannieger, 24 timers vakt
* Tannpleier
* Tanntekniker
* Naturmedisinlhomeopat/akupunktur
* Bedriftshelsetjeneste
* Yrkeshygieniker
* Bedriftsfysioterapeut/ergonom
* Laboratorium
* En moderne, godt utstyrt klinikk
Vi har et samarbeid med andre klinikker og spesialister. Minimal ventetid. Det er ikke nØdvendig a vre
medlem for a benytte oss men hvorfor ikke gi deg
selv denne fordelen?
-

-

TIf. 09/87 21 65

FERIE OG FRITID I STRØMMEN
No

NOW

Kontaktlinser

tilpasses
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91
LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT JS
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)

OPTIKER

OLAV KJØLBERG
GEIR KJBLBEHG
M.N.K.F.

-

MN.O.F.

Viønskerâ
bidra til en serdig
gra v fe rd

19.-20.-21. og 22. juni
9.00-20.00
Onsdag — fredag
9.00-14.00
Lørdag
Lordag meHorn 9.00 og 10.00 serveres gratis frokost.
Mange, gode tilbud

Ta med annonsen, og du er med
i trekningen pa dette smykket.

Strømmen er mer enn et
storsenter!
Gratis parkering
GULISMED

Harry WaIloe's Efti. A/S
$Iro,,'sv,,. 61, Sm( bynugen. 2010 5rommen • TI!.. 06, 81 96 40

Ski
elsesbyrA
13o0rctiaavsrtN06uo
LFTF.

Nordbyvri. 27, Ski

No to og kvalitet
At ungdom 09 herre
til fornuftige priser.

Jernbancveien 10, 1400 Ski

-

TIf.: 09/572889

Tif. (09) 87 30 60
FollodistriktetS
byrA gjennOm
65 âr

DU NAROSS
PA TELEFON HELE
DØGNET.

MARMOR OG TERRAZZO SYSTEM
Reparasjon - Sliping Krystallisering av steingulv og trapper

Saig av Alta bruddskiver og skiferflis
Saig av Otta skiferfIis
Saig av div. rester marmor- og granittfliser
UTSALG: Kjeppestadvn. 40
vis-à-vis Ski Bygg
Tif. utsalg: 09/87 12 60
Tif. kontor: 09/92 48 78
Utsalg fipent: Torsdager 16-20. Lørdager 10-14
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Mandag
Tirsd. -onsd. -fred

Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830-81 1411

hác10

FLAGG
Fraktfritt
A/S Brødrene Midthaug

50

MARIANNE'S FRIS0RSALONG
KIRKEBYG DEN

20 S, rod, selges for kr
18.500,-.

TLF, 926401
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pi kurv og tre!smâsløyd.
liar godt utvalg og rimelige priser p5 det du trenger.

• (4
r)

Mange, fine modeller
til a b/i inspirert av.

I el-Boden

E

HOBBY & GAVER

R

Lysetun, 2. etg. Spydeberg. TV. 83 89 59

strameibilder til lave priser.

Allerede pa plass:
Pátegnede og telle-juleduker + en del andre julebroderier.
Ellers godt utvalg I:
Broderier broderistoffer hekle- og strikkegarn
-

z

~xl

HANDARBEIDcItWV

VERDENS MEST

a.

Field "n Farm 18,1 kg.

NOHDBVVN. 16- 1400 SKI hF. 8101 81
-

250.-

-

Tors.
Lo r.

10.00-18.00
10.00-14.00

Purina
Mainstay 18,1 kg

eytilblid!

kthtetsvarer
og god service.

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

Forhandles av:

Ullestim Hest og Hund
Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 Liflestrøm
W. 06/81 78 80

B LSETH DA Ll VARE
Kirkebygden 1912 Enebakk
APENT: Mandag fredag 10- 19. Lordag 9-15
-

-

myApmimosru
LUXUSKAFFE
frysetørret
200 9

TOYMYKNER
2 liter
48,-

HONNING
500 g

BANANER
kg

2490
1990
1990

Velkommen Of hyggelig handel pa
Bolseth Daalinvare

PEPSI, 7 UP 1190
1 1/2 ltr
1290
Light
EFFEKT VASKE70 dl

KJOTIDEIG
Tomfemat
pr. k9

2009

+
pant

19

10

logo

1/1 bk

BRUS ass.

3990

pr. kasse
WELDER KUN REST

ALT I ETI-

3990 KNEIPPBROD 395

REGAL pr. pk.

pr. stk.

RØKTE KJO1T399ij
5990 POLSER
pr. kg

Filter/kok
250 9, 11,80

2 bokser

APPELSINER

890

io m
19°
KR
NERSM
RKED
l000
1000
1000
iiy
1000
10°°
EPLER

røde/grenne

MAKRELL
I TOMAT

APRIKOSSYLTETOY

SUPPER

pr. kg

MARMELADE

FISKEBOLLER

10°°

2 pk., ass.
7 typer

pr. kg

r. kg
1000p

1 kg

NB! Nye äpningstider: Man. fre. 10-19. Lor. 9-15. Tel.fon 92 62 67
-
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EXTFIROPTIK

86-modell, 27.000 km,
svart/røcl mlkápe. Nye
dekk + kjede + ny Boeri
hi elm, selges.
YAMAHA XT 350
87-modell, sort, bra
stand, 18.500 km.
Uenv. tif. 92 65 40, dagt.
92 63 39, kveld

Man. fre. .10.00-17.00

OLJEMALING • URVERK .BAND. SEPEPYNTING.

Henv. tif. 926339 e. ki. 17

Yamaha RD 350

Sommerens hobby:
5jEfl ViMaling

R

stikke
innom oss for
feriehandarbeid'
Kjempeutvalg i

-

81-mod.
Opel Rekord

Torsd.
12-20
Annenhverlerd
8-13
Hilde & Marianne

Dot Iønner seg a

FLAGGSTENGER

Vigneffmarked

stengt
9-17

E

Etter kontortid:
02/974465-06/841774
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Lerdalsgt. 12- Strømmen -TIf. 06/8151

KRYDDERBINDING • GIPS PORSELENSMALING.

VARE APNINGSTIDER ER:

Sveums
Begravelsesbyra

12

'1Iigntt
NA ER DET PRISRAS pA UNISTEIN
UNI
Rod Uni
kr 72. + moms pr. m2

VI HJELPER DEG

A

HAR DU BILEN?

Grâ Uni

- DIN LOKALE SYKEPLEIEFOBBETNINC -

(Vi fører alie typer hjelpemidler. Kom gjerne innom for samtale. Hjemmebesøk kan ogsâ tas
etter avtale).

Vi mottar din bil
for salg ev. kjøp

AUKSJON
HVER TORSDAG
kI. 18.30

KARLSENS BILRUTER A/S
TLF.09/92 8013
Avd. Hageutstyr, Flateby

* STOTTEBANDASJER FOR RYGG, KNE,
ANKEL, HANDLEDD, NAKKE etc.
* FOTAVTRYKKISALETILPASNING
o

Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!

NO BUSINESS IS LIKE
ENEBAKK BUSINESS

(timebestilling).

TLF. 09/88 08 96

* BRYSTPROTESER (Hjelp til liming av proteser).
* BROKKBANDASJER
* DIV. SYKEPLEIEARTIKLER

Nytt og artig spill for I/ten og stor
PRESENTASJONS-SHOW PA FORRETNINGSSENTRENE I YTRE OG PA FLATEBY
LORDAG 22. JUNI

Du vii fá râd og veiledning av
HJELPEPLEIERE/SYKEPLEIER med erfaring.

Skaff deg spillet for du reiser pa ferie
Selges til inntekt for Menighetssenteret i Ytre
og Kirkeringen pa Flateby

ROMERIKE BANDAGISTSENTER
A
IWORI S
II
Jthi11'i

I)I III

Parkakse,, - 1400 Ski
TO. 09 87 54 30

Solheimsgt. 4, 2000 Lillestrom
TIf. 06-80 34 40

FOLLO BANDAGISTSENTER
Parkaksen, 1400 Ski
TH. 09-87 54 30

S

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

Annonser leses
I

VI KAN

Alt I glassarbeid
utfores.

RING

+ moms pr. m2

Ved tulle lass - fritt levert
For øvrig alt I belegningsstein og heller

* UFRIVILLIG VANNLATING?

Vi har kjopere!

kr 59.

06/814733
06/816838

11
11

Soirik eneliolig vi Vàgvann
Oppført i 1984, koselig hage og stor veranda, Utsikt til
Vdgvann. 3 (4) soverom - stort bad/WC. Stort vaskerom,
varmekabler.
Visning send. 16. juni ki. 12.14. Gaupevn. 9c, 1914 Ytre Enebakk. Vurderes solgt, kr 690.000,- (lanet. kr 750.000). Tif.
eier 09-87 54 85, megler 92 50 73.

ILGLASSMI

Vi setter inn ny

Lillestrøm
Vindu & Glass A/S

rute i din bil pao

(TIDL. VILLA GLASS AIS)
Sorumsgt. 38, 2000 Lillestram
Dører - Vinduer - Spell - Alt i glass

dagen!

BRONNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

LANGBRATEN
BRONNBORING . PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

czcccccccctcctczr
MOPWEB
MOTORSYKL.ER
Alle typer av
HONDA

A

.j r.

REP. AV STEINSPRUT?

I 171 lI/i
ij

Har du kasko eller delkasko, betaler
forsikringsselskapet duff regningen uten egenandel eller bonustap!

YAMAHA
•
Massevis av MC-utstyr,
skinnbekledning og rekvisita.
TILBUD pa hjelmer
Verksted

pq
q

Isetting av ruter er et fag! Pa dagens moderne biler er rutene en del av
brekonstruksjonen. Derfor er det viktig (og pâbudt) a benytte et 2komponent limsystem som gir kraftig herdning og maksimal sikkerhet
hvis uhellet skulle vre ute. Vi har egnede lokaler og det rette utstyret, samt den lange erfaringen, som vil gi deg den trygghet du har krav
pa. 20 árs erfaring gir kompetanse.

MARTINIUSSEN'S BILSERVICE

Rune Berg's
Motor & Sport A/S
2010 Strommen
Tif. 0618154 23-06/81 54 24
Hv.dag 9-19. Lord. 10-14

Henter og
bringer bilen ved
slatting av rute.

p

BILBERGING - BILGLASS - BILUTLEIE
Lovestadfeltet, 1820 Spydeberg. Døgnvakt: 83 7776. Verksted: 8380 54. Kontor: 83 75 08. Fax: 8388 70

13

eli,gflttt

15-ARS
JUBILEUM
(størst - best
- biIIigst?)

Takket vre vâre fornøyde
kunder, tror vi.

Zan Zara

TIMESALG HOS

hvis du er fornøyd med vannet ditt.
Men har du ett av folgende problemer:
.RUST, KALK, PARTrKLER, KLORLUKT, BAKTERIER,
HARDT VANN, ALUMINIUM, DARLIG SMAKiLUKT
- ELLER DU ER tJSIKKER
sâ ring oss alle dager - mellom ki. 16.00 og 22.00
(lerdager mellom ki. 09.00 og 18.00).
Sam et ledd I markedsføringen av
RAIN SOFT vannbehandlingsutstyr,
foretar vi gratis analyse av vannet og

Torsdag meflom W. 17.00 og 19.00

i.I.iiI
OPPTIL
Nye Zan Zara

i%

Senteret - Ytre Enebakk
TIf. 09/92 53 53

50 nye bäter
KMV. 320-385 - 480 - 2500
OMC, Seabird (Terhi)
Iandstedbáter.
Seabird (Skibsplast) 15' - 155'
-16'- 18-20
Sunbird - Ryds, lartdstedbàter
Alvfish - Sea Nymph alumin.
10,12,14,16'
Spesialpriser med Evinrude
motorer.
NOR-DAN 27' Family
3/4 byggesett.
NOR-DAN 6100 DC Puma 420.
Planer - OH - Rana-plast
Superpriser pa 60 stk. Evinrude
og Yamaha outboard
Ira 2 —250 hk.
Bâthengere:
Buster - Eldon Fãgelsta.

IKKE LES DETTE

Nye

tilbyr en LOSNING pa ditt problem.
Ring allerede I dag!
TIf. (02) 97 39 84

Volvo/Renault Caravanen
fra Isbergs Folio
LORDAG KL f0w14 PA sENTERET I YTRE!

30 üiIIige bmkIMer
i alte sterrelser og priskiasser.
Bátutstyr - deter - service,
lnnbytte - Finansiering.
ApningstIder
Mand.-tred. 10-19.
Lord. 10-14.

M
Ny adresse: Isakvelen 19,
hjimet Felvelon, sydenOn
2000 LiIIestrim
111. 05 /8100 73. Fax 05 /8 038 10

Vail moderne bilsenter pa Ski
holder selvfolgelig ápent selv om
Caravanen besoker tettstedene i Folio

RENAULT CLIO
Arets europamester er allerede
blirt en kjempesuksess
FRA

Arets bil i Norge i 1990. Na ogsa
med servostyring som standard
FRA

1

DROSJER

I69.900:

SIkkER. SPORTYOG
VELUTSTYRTI

Volvo 440 GL
kr 184.900,Aluininiumsfelges kir 6.900,SeuaJl1s
kr 3.300,Ei.speii
kr 3.800,Dekosstnper
kr 1.000,-

Totalt

kr 199.900,-

Ole Gunnersen

1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
MobiltIf. 094/95 547
DØG NVAKT

VOLVO/RENAULT
CARNMEN
I JUNIMANED
LORDAGER 10-14
TORSDAGER 15-20
LORDAG 8. JUNI
VESTBY

LORDAG 15. JUNI
ENEBAKK

Edith og Erling
Rosenvinge

Tove Hagen

88 Renault 5TL
59.000 km
NA 49.900
88 Honda Civic 71.000 kmNA 84.900
86 Ford Escort Giha
104.000 km
NA 79.900
85 Mitsubishi Lancer GLX
64.0001cm
NA 59.900
83 Volvo 343 2.0
125.000 km
NA 29.900
83 Ford Granada 2.3 Jub.
95.000 km
NA 54.900

TORSDAG 13. JUNI
AS

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DØGNVAKT

Ytre Enebakk
TIf. 9241 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DØGNVAKT

Soltak inki. I prisen!
Pa nye Volvo 460 GL Volvo 740 GL - Volvo 940 GL
WER RASK—ANTALLET
ER BEGRENSET!

S

148.800r

VOLVO 440 SE
OS! Kun 3 bile,

800

TORSDAG 20. JUNI
LANGHUS
Den nye Injen Ira Volvo bar
oppleves! Mange spør: "Koster
den ikke mer?"
FAA

9flfl
00 0
if ff57

SPESIALTILBUD
I JUNIM4NED

TORSDAG 27. JUNI
KOLBOTN
V

RENAULT
VOWO
EN BEOR (FT I CATENA-KONSERNET

VOLVO/RENAULT
BUTIKKEN
Stor lasteboks, Sport Time 600
Lasteholder
Windsurf holder
Sykkelholder
Rektangulr grill
GrilIkull
Tennvske
T-shirt
Caps
Kamasa pipenøkkelsefl

NA 2760
NA 264
NA 300
NA 240
NA 640
NA 28
NA 18
NA 48
NA 46
NA 395

VOLVO/RENAULT
VERKSTEDET
TA ORIGINALSERVICE
HOS OSS
Ring og Mal time
og pris

Myrfaret 1
1400 Ski
TIf. 09/8754 11

14

SOMMERTILBUD

Ypkeskimp A/3

BOSCH oppvask

Telefon 09/83 81 54 - 83 80 90
Sømyrvn. 1, 1820 Spydeberg

FE W1 ET

LB 11j, Ex

Alle sommervarer BomuIIskeIedresser
!-

For 398,-

25%

Oransie regntOy

3990.
Kr 1590.
Kr 199.
Kr 199.
Kr 149.-

Kr

SMU 2022

KUN KR

&U1W
NA *AD

14819 pr. seff

Kjoleskap 160 Itr
Hândmixer
Katfetrakter
Walkman
c1rmJbi9tq & &teuen aLt
1912 ENEBAKK
EL IHSTALIASJON OG FORRETNING

r

L

(09) 92 63 00

SPYDEBERG

InteriØr & Farve A/S

Er du usikker pa om du kjoper

((KATTA I SEKKE14))'9
Sats pa merkevaren!

MA MMATØY
til hverdag og tii fest

Kie deg ledig og elegant hos Bitte-Liten; østfolds største utvalg

ALT
BARN ETØY
0-2 AR
Mammaføy *
Barnevogner *
Baby-fbarneutstyr *
Sikringsufsfyr *
PS! Vnnnr til fibrikknris

nitt älitàn

Tors. 10-18. Man. - tirs. - ons. - fre. 10-16.30. Lor. 10-14.
Passer ikke ápningstidene? ... sá ring og avtal tid!
vNinmonopolet • Furuvn. I • 1800 Askim -Tlf. 09/88 26 97

SPIM
055

I

FYRINGSOUE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjern Bredholt, Tomter
(X
TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
pr. 10 Itr.

pr. 10 Itr.

Sats pa markedslederen,
et resultat av lang forskning for a skaffe
deg de beste produktene!

r IT

o

YrkeskIer A/S
Telefon (09)83 81 54 - 83 80 90
Sørmyrvn. 1, 1820 Spydeberg

FERIETILBUD
AHe sommervarer 0

AUTORISERT BILVERKSTED
Rud, 1911 Flateby

III. 09/92 8772
Apningstider
Tirsdager

7.30-15.30
7.30-19-00

STOR Si

.419-OW

1820 SPYDEBERG - TLF. 83 71 54

AM

LINLJEBfG

25%

13800 .:.:
+ DELER
I juni 09 juli inkluderer vi
5 Itr spylervaeske i prisen

VI HOLDER ApEmr
HELE JULI
Ikke langapent tirsdager i juli

15

—giit'tt

EIENDOMSFORM.

Kjape eller selge
elendum?
Kontakt:

ELEKTROENTREPRENOR

RAMMEVERKSTED

Elektrorep. Egil H. Jorgensen
Flatebysenteret 1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJØLJFRyS VASKJOPPVASK TØRK KOMFYRER] MICROBOLGE
KAFFETRAKTERE STOVSUGERE
RADIO/Tv. VIDEO EL.MATERIELL
BATUTSTYR
NØKKELFILING

BI4ng1h..r: A& HoI. A. Tsy
Fjoltso.on 55, 1914 Yb, Es.ebJJs
Th 0stg25570

Flateby

-

TIt. 88 16 15

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

A. NILSENS

P Alt / g/assarbfd

1912 Enebakk

1570

-

Svein Thorsen

SKOMAKER

RORLEGGER

Skoene reparerer
du hos

i

SKOM1K( 11g i SKI
Asenvn. 2,1400 Ski
hf. 09-87 53 77

4,10

11

tlf. 92 63 00

-

-

-

-

TRINTO VERKSTED A/S

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

Bj

SRR.registrert
Fir, snag fist en/s vet sara/s

Landbruksregnskap

Rine 09 92 43 37
BYGG OG ANLEGG

-

tlf. 92 54 13

BYGG OG ANLEGG

Tores Tak og Fasade

Helgesensgt. 12
GrOnerlokka
hf. 02J38 51 73

Entreprenør

E

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731

Mobil 094/95743

TANNLEGE

• Regnskap & Forretningsforsei
SystemAdmiriistrasjon A/S
Gaupeveieri 29
1914 Ytre Enebakk
Ill.: (09) 92 48 24 92 47 74

Flatebysenteret, Flateby
TIf. kI. 8.00-15.00
92 87 39
lit. utenom kontortid
92 80 31
Onsd. stengt.

,.

-

.

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Itt. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

05

Enebakk Tannteknikk

Z0WS"&%a

OppIr/ng pa b/I

Teor/kurs

-

Fase II

VAKTSELSKAP
1400 Ski

-

tif. 87 37 10

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

Om nodvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk.

—

—

TRANSPORT

BYGG- OG TØMMERMES!R

1914 TR// ENOBAKK - III,: (09) 92 43 40

din lokale byggme'ster

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fylimasse
Flateby tif. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

Rune Dergskaug

• Polikiirijkk• Rontgeri • Kirurgi
S Lab.servic5 Oppstaliing opererte dyr

-

DYREKLINIKK

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

-

hf. 09/92 61 18 09/92 62 56
094/25 366 094/08 438
-

-

TLF. 92 83 52
Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY
Bygg- og tømmermester

Jørn Suleruti
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80-92 4488
Mobiitlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

SPESIALFORRETNINGER

TEPPE ENGROS A/S
-

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

-

R1c'T. ',,LJ N
AWAIII—%F I
U-ia I%#

Alt i mur- og fliselegging

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

Ski Trafikkskole
Klasse A Klasse B
TeoIqkur8 KjUretimep

Per-Erik østlie a.s

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

TIf. 06/81 42 92

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

7

i8ttt

Kvelder, etter avtale.
Medi. MNTF

TRAFIKKSKOI..F

Gray., sprengning, transport

FoIg med

TANNBEHANDL.

svs.cidn

Tak.- og

Fast pr/s

Rakkestadvn. 74

All innen • Sanitar • Varme • MoernIsering

biikkens!agerarbeid

TH. 92 52 28

1912 Enebakk
TH. 92 63 81

RURLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING

Stein llarre-Hanssen

I ENAKK

Lunds Mating
og Tapetsering NS

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspy1jjg

• Bedriftsràdgivning

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

HAND VBThALEN

4

A/

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

liar du ti tommeltotter?
VI fikser del meste,og hjelper de fleste.
Rimelige priser. Pensjonister ±20%
Utlele av byggtørker og minigraver

TIf. 09 924630 Mobil 030 04997

-

Dalefjerclingen, hf. 09/92 64 33

.

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk

DURUD GARD,
1914 YTRE ENFRAKK

MYRFARST2, 1460 SKI. TLF.09-871457

Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivencJe

Ekamveien 35, 1914 YtreEnebakk

DAME-OG
Man.-fre.9.00.17.00
HERREFRISOR
- ---Tors, 10.00-19.00
SOL—pARFy/1ERI
Lor. 900-14.00

-

regnskapsforer

-

FRISOR

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

Olav C. Jensen
tF~~ 6 SØnA/S

Regnskapskontor

lIt. 09/92 5555-Mob. 094/14 469
Gjor som Norol skift til
i STATOI1.

Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
09 høytrykksspyiing.

40

bc%kk
Ve 9nskctpu1iöitorr A/S
1912 Enebakk

SELSKAP$MAT

FYRINGSOLJE PARAFIN AUTODIESEL SMØREMIDLER STATOIL OLJESER VICE ENEBAKK

Erik Kjelgaard

ENEBAKK VANN 00 VARME

TO. 09/92 63 03
POS/bOks 24

BRENSEL

-

REGNSKAP

utfører alt i el-installasjoner

Askim

innramming

—

Gullniedalje i innramming I VM 1989 og 1990

Stromsborg &
Enersen A/S

BILSER VICE
Tif.

tlf. 92 80 80

FJeIIvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
lIt. 92 46 13 Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstld

WELL BRENOJORD

1

-

Galleri

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Kjøp dinnye el/er brukte bil hos oss:

TORNERUD

-

-

-

Erling Rod A/S
1800 Askim

-

-

-

-

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Enebakk
Glass

Galled Nygàrd

-

-

TRYII EIENDDMSMEGUNG A/S

GLASS

SKEOSMO DYBEKLINIKK
Vet. Knut-Arne N09verdal
N. Riisgârd,

Kjeller

(094/ Ira Fe/vs. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-11W 8.30-14. Stengt heig.
-

TIf. 92 80 21
1911 Flatebv
Mobil 030/06 359

D. FREI I AG &C01
Eiektro

-

Mekanisk

Produksjon

-

-

Verksted

Reparasjon

Sterkstrøm Svakstrom
Bil Elektro
-

-

PoStboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

HU N DEPENS i ON AT

Skal du reise bort?

Vi Øii.cA'er (lie lived i'elAomnir, til

c/ opphold I 1/i/I huiiilcpen.vjoncgt.
}Iøy stgrn,iard, i (arid//ge og trivelige
rrnlgive/ver. 0/f. OrrrIkjC,it 1985.

PER 06 PIAS HUNDEPFN$JONAT
Berger gSrd, 1827 Hobe/ -1/I. 09192 15 10
4-h 6erryz icr nrzle[turigrrt lit 4 ønskç IY/rC to6en te
ogfrr6erste veneer erg riktiqgoitsornrner

2EC 0
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

Grendesenteret 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

Privattetefoner:
Redaktor Anne-Grete Lossius 926276
Journalist Gunnleik Selerstad 9261 74
Annonsekontakt Ella Wenli
926339

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605 020 1426
Postgiro 08054 13298

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. Ar- kr. 165,- pr halvAr

Kunstutstmi liming.
med atmosfare
Na' er det duket for kunstutstilling pt "Galleri
østby", og denne gangen
er det Eyvind Jentoft
som arrangerer salgsutstilling i sitt eget hjem.
Foruten Jentoft selv, deltar Sissel Sundby og
Magnus Bratfoss, pluss
en Oslo-dame, Ingvill
Solberg.
Lørdag âpner Eyvind Jentoft
dørene sine for publikum, og
han lover en utstilling med
den rette atmosfere.
Det er første gang en kunstutstilling holdes pA en av
østbygArdene i Ytre Enebakk,
og Jentoft er ikke snauere enn at
han holder den i sitt eget hjem,
pluss at naboen i andre etasje
ogsA stiller opp med velvillig
hjelp.
Jentoft selv skulle were godt
kjent blant mange, da han til
dagiig er formingsherer pA
Mjr, og bar deltatt pA de Arlige, popuhre, hererutstillingene
i mange Ar.

Kiaver og viser
Denne utstillingen varer kuri i
helgen, og Jentoft lover atmosfre av det gamle, gode slaget,

med egen kafe" i andre etasje,
der kaffe og vafler, samt pianomusikk vil bli "servert'. 17 Ar
gamle Ingrid Bergstrom fra Ytre
vil bidra pA piano.
De fire søstrene Gaathaug stiller ogsA opp, og mcrrnere presentasjon av disse er nok unødvendig. De er vel etterhvert butt
godt kjent blant de fleste enebakkinger for sine litt spesielle
viser.

Ren billedutstilling
I tillegg til Jentoft vii utstilleme
bli Sissel Sundby, Magnus
Bratfoss, og en utenbygds utstiller, Ingvill Solberg. —Dette vil
bli en ren billedutstilling, sier
Jentoft, som legger til at hovedtyngden vil bli akvareller, pluss
noe tegning.

Trivelig, gammelt miljø
Jentofts hjem ligger i en gammel bygning, som i seg selv er
verdt A ta i øyesyn, og mere
venter; en veterarimotorsykkel
vii bli utstiit, og mulig andre
doninger.
En kunstutstiiling med We
atmosfere og fin kunst, helt sikkert verdt et besØk.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Eyvind Jentoft viser her fram et av sine mange na1erier, og hdper mange viljmnne veien til hansfØrste
utsrilling pd "Galleri østby" til helgen.

1$ IJIZ~Dl

JfL!
A
m
tiaffi
ffus
A/s
Hva er nâ deffes?!
tenker du.
Jo, det skal vlsi deg.
-

Endehg en butikk hvor du finner alt pa

Holstad topper
Krf lista
-

NA er ogsA KrFs liste foran hostens kommunevaig klar. Og her
topper Einar Holstad fra Ytre
Enebakk lista. KrF bar klart det
flere andre partier ikke har fAtt
til; A fA oppført halvparten kvinner, bra! Den geografiske fordelingen er ikke like god, kun tre
kommer fra Flateby, og resten er
fordelt meliom Kirkebygda og
Ytre.
1-2 Einar Holstad, Ytre
Enebakk. 3-4 Carsten Henrik
Barbøl, Kirkebygda. 5-6 Anne
Stanger, Kirkebygda. 7 Yngvar
Syversen, Ytre Enebakk. 8
Astrid Toombas, Flateby. 9 Olav
Strom, Kirkebygda. 10 Jorunn
ødegArden, Ytre Enebakk. 11
Soifrid Aambø, Kirkebygda. 12
Jan G. Sthren, Ytre Enebakk.
13 Kristin Smestad, Flateby. 14
Martin Seierstad, Kirkebygda.
15 Grethe B. Syversen, Ytre
Enebakk. 16 KAre Bergskaug,
Flateby. 17 Ase Fløter,
Kirkebygda. 18 Torunn Raans

Setra, Dalefjerdingen. 19
Bjame Solberg, Ytre Enebakk.
20 Helene Barbl, Kirkebygda.
21 Birger Høilund, Kirkebygda.
22. Gjertrud Yri, Kirkebygda.
23 Nils Lvik, Ytre Enebakk.
24
Magnhild
Vistnes,
Kirkebygda. 25 HAkon Kiiierud,
Ytre Enebakk. 26 Inge Rod,
Ytre Enebakk. 27 Ragnhild
Kigen, Kirkebygda. 28 Thor
Pederstad, Ytre Enebakk. 29
Gunvor Sand, Dalefjerdingen.
30 Ase Tørnquist, Ytre
Enebakk. 31 Jan Inge
Heigheim, Kirkebygda. 32
Madii Magerøy, Kirkebygda. 33
Kjell FrØland, Ytre Enebakk. 34
Ottar Holstad, Ytre Enebakk. 35
Jon
Einar
Andresen,
Kirkebygda. 36 Marit Buer,
Ytre Enebakk. 37 Grethe
Holstad, Ytre Enebakk. 38
Arvid Eriksen, Ytre Enebakk.
39 Marthe Gustavsen, Ytre
Enebakk. 40 Leif øystein
Syversen, Ytre Enebakk.

ett

sted.

Hvor mange ganger har vi ikke hørt <<Jeg handler som regel pa
jeg,
for der er det jo sà billig. Men ferskvarene ma leg et annet sted for fa>.
Men hos oss er det annerledes. Her vii du finne bade lavpris 09 ferskvare I
samme butikk. Vi har en hyggelig beijening som er deg behielpelig med
alt innen ost, fisk, kjøtt og frukt.
09 sá er det 10 lift hyggeligere da kunne prate lift.... om helgekosen og
biffen, i stedet for a lete med valne fingre i en fryser hvor du ser pa en
rimete pakning og undrer <<er dette biff eller hvalkjøft?>>
Nei, huttetu fa litt varme inn I hverdagen1 09 nettopp det far du hos oss,
fordi det er lagt vekt pa miljø ogsà, ikke bare paller 09 reoler. Aile layprisvarene váre er merket med grønne priser 09 er9odt synlige pô egne
plasser i reolene. Disse varene er pa fast lavpris hele óret.

a

a

-

-

-

Mye skryt synes du? Det synes ikke vi, for vi mener at dette bør enhver
kunde ha krav pô, i sine daglige inn kløp.
-

Til gamle 09 nye kunder vii vi derfor Si:
Kom en tur innom og opplev bade lavpris, ferskvare og miljø pa samme
sted.

Hilsen aVe 055 I Vivo

-

Ames Mathus
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