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Innbrudd
hos BarbOI
Bygg
Natt til lordag ble
store mengder verktoy, elektrisk utstyr
og en del andre saker stjálet fra Barbol
Bygg i Kirkebygda.
Tyvene kom seg
inn gjennom en kjeIlerdor, og det er store verdier de har
kiart a fá med seg.
Tyvene ma ha benyttet en stor bH, og
Enebakk Lensmannskontor er interessert I personer
eller biler observert
pa stedet.

To varebiler
stjálet
Natt til lordag ble
ogsa to Wolksvagen
Transportere stjalet
pa Flateby.
Den ene av disse
ble sondag funnet
nedsenket i Myrdammen I Rlingen.
Den andre bilen,
med kjennetegn CE
41798, hvit, er forsvunnet, og Lensmannskontoret ber
folk holde utkikk.

Forslaget til langtiodsbudsjett
forkastet av de folkevalgte
"Nâr krybba er torn biter hestene", er det et ordtak som sier, og dette
ble behørlig understreket pa mandagens kommunestyremote. Rádmannen matte tale mye hard kritikk for forsiaget til Iangtidsbudsjett.
Hoyres Tore Tidemann ga utrykk for at budsjettet var et speilbilde
av hvor vi yule havne uten styring, noe som fikk APs Lucie Paus
Faick (bildet) til a stifle sporsmal ved hvem sam har det politiske flertallet i kommunen, og dermed burde ha bidratt til et budsjett man
onsket seg.
SIDE 2

—KrF er et sentrumsparti,
sier ordfererkandidat
Einar Hoistad
I disse dager mottar hele bygdas befolkning et sporreskjema der interessen for a benytte en ny lokalbank I bygda skal undersokes, og det innbys i tillegg
til forhândstegning av grunnfondsobligasjoner.
Det er planer pa gang for a opprette bank bade I
Kirkebygda og pa Flateby, men dette VII responsen
blant befolkningen avgjore.
SIDE 2

Vignetts s jebne
fortsatt uviss

Hytte
innbrudd
Tre hytter I Dalefjerdingen har ogsa haft
besok av tyver I helgen. Tyvene ma ha
kom met seg vnnveien, over øyeren.
Ogsa et uthus pa
Flateby har vrt
hjemsokt av tyver I
helgen. Her ble bade
en gressklipper og
snefreser stjâlet

Etter lang debatt pa den ordinre generalforsamlingen I Vignett ble det besluttet a avholde
ekstraordinr generalforsamling neste onsdag.
Da VII avisens videre skjebne til en viss grad
avgjo res.
SIDE 2

Kristelig Folkepartis forstemann gjenkjenner nok flere, for han er ingen fersking I politisk sammenheng.
Aktivt med i kommunepolitikken har Einar Hoistad
(bildet) vrt siden 1979.
—KrF er et idepolitisk parti, pa tvers av de politiske
skillelinjer, og vi kan I prinsippet samarbeide fra heyre til venstre, sier han. Han onsker ikke a erkIre
stotte til andre partier.
SIDE 3
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Egen lokalbank opprettes?

Markedsundersokelsen a

løpet av Aret, og vi mA i tiliegg Enebakk Sparebailk
skudd pAkunne
rundtvise
fire
vite om folk Ønsker en slik til et over
banktjefleSte, sier leder av fore- millioner kroner det siste Aret
ningen, Halyard Waade. Han er den sto pA egne ben, sier tidligeoptimist nAr det gjelder egenka- re revisor i banken, Knut
Orinde. Han hAper at etterkompitaien, og mener det fint bør la
seg gjøre a skaffe tilveie disse meme etter enebakkiflgefle som
i 1852 startet Enebakk
midlene.
Sparebaflk vii se det som en re
A bli med pA etableringen av en
Bankell i Ytre fortsetter
Det er planer pA gang for A opp- fly lokalbank.
—NA har vi sjansen; blir ikke
i
bAde
banktilbUd
rette
den grepet fatt i nA, vii vi aidri
Kirkebygda og pa Flateby. iar fA vAr egen bank, uttaler Waade.
det gjelder Ytre vii man fØrst Han frykter for at en eventuell
ibankfOrefliflg
bar
komme
tilbake dl saken om den E0S-avtale kan sette full stopp
oka
Enebakk
nedlagt mye arbeid I A undersø- eksistereflde bank forsvinner. I for etablering av smAbanker i
ke muligheten for oppstart av det omsendte spørreskiema kan tiden fremover.
egen bank i bygda etter at det virke som om banken aliere- Vi bestemnier selv!
de bar planer om nedleggelSe,
Sparebaflkefl NORs filial
MarkedsunderSøkelsen er viktig
Kirkebygda ble nedlagt i fjor noe Waade sterkt bekiager. —Det i denne sarnmenheng, og forehost. Det bar vrt fort samtaler bar dessverre fait Ut et ord i skje- ningen hAper at folk besvarer
med flere banker, bAde med tan- maet, og det riktige skal vre spørsmAlene som biir stilt.
ke pA A opprette fihialer
Premier vil ogsA vanke til de
Enebakk, og med tanke pA A eta- nAr Sparebanken NOR eventuelt som deltar i undersøkeisefl. Det
blere egen bank og samarbeids- nedleggeS, nsker vi A starte en
er lagt opp til et storstilt gratimuligheter pA det grunniag. Det filial ogsA i Ytre, sier ban.
Store kunder vil lokalbanken slotteri med flotte gevinster.
er sistnevflte som nA er aktueit,
—Dette vii bli var egen bank,
om det viser seg at interesSefl ogsA kunne betjene, blant annet
og
her vii vi selv bestemme.
for egen bank i kommuflefl er gjennom samarbeide med andre
lokale banker, noe som ogsA vii Ingen utenfra kan komme A legstor nok.
gjøre oppstartiflgefl enkiere og ge oss ned, og dessuten vii skattekronene bli i bygda, sier de to
MrkP1IPt aviiOr
ntiisrene. Gdnde og Waade.
.For a iortsev
liar Vi sjanseu
opprette
bank
i bygda,av
er lokal
fore- —Na
ningen nA
avhengig
Undersøkelser med flere lokale De venter med speiining pA
støtte, bade hva gjelder for- sparebanker viser at disse kiarer resultatet av undersøkelSen, og
seg bra, og kan til og med vise om noen ikke skulle ha mottatt
handstegfling
grunnfondso
bligasjoner, ogavom
folk ønsker A til solide overskudd. Det gjel- spørreskjemaet er det bare A ta
benytte seg av banktjeneStefle. der ogsA banker i kommUner kontakt.
LOSSIUS
—Vi ma skaffe tilveie en egenka- med et folketall vi kan sammenpital pA to millioner kroner i ligne oss med. —Den tidligere

Na gâr Enebakk
0kaIbaflkfOrefl1lg ut
med en storstilt markedsundersøkelse. Alle
bygdas bedrifter og buSstander mottar i disse
dager er skjema, der
man I tillegg til a undersØke interesSen for egen
bank, ogsâ innbyr til forhandstegfliflg av egenkapital.

Nytt langfidsbubjett
fremlegges I oktober
Radmann Bjørn
Halvorsen matte tale
mye hard kritikk for sitt
forslag til langtidsbudsjett for perioden 1992 95 pa mandagenS kommunestyremøte. Ingen
konkrete forslag til politisk behandling forelâ, og
enden pa visa ble at et
nytt forslag til budsjett
ma fremleggeS I oktober.

refiiflgeli, Halyard Waade (t.v.) og styrernedle?fl Knut Grinde er optimister n.dr det
Leder av lokalbanlcfO
gjelder oppstart av fly bank i bygda. —Nd er tiden inne, og vi har stor tro pd at den nødvendige kapital
kan skaffes. Markedsundersokelsen vii avgjøre om det er kundegrunfliag stort nok, sier to entusiastiske
pa°drivere.

Onsdag taller dommen!
Sist uke ble det avholdt ordinr
generalforsamiing i Vignett.
Denne gangen var det ikke
mange som dukket opp, men
allikevel nok til A fatte beslutningsdyktige vedtak.
Etter lang debatt om Vignetts
situasjon og fremtidige skjebne,

ble det avgjort at ekstraordinr
generaifOrsamling skal avhoides
onsdag 26. juni. Dette for A fA
klarlagt en del usikkerhetSmO
menter for endelig avgjørelSe
om avisens videre drift fattes.
Ti! tross for at driften viser en
positiv utvikiing, hvor bAde

opplagstall, Iøssalg og anflonseinntekter bar Økt, er det ikke A
legge skjul pA at Vignett strir
med store økonomiSke problemer. OgsA i 1990 gikk bedriften
med et solid underskUdd.
Arsberetning og regnskap ble
enstemmig godkjent.

FormanflSkapet bar tidligere hatt
forsiaget til langtidsbudsiett til
behandling, men etter forslag
fra Tore Tidemann (H) ble budsjettet vedtatt lagt fram for kommunestyret uten innstilling.
Bakgruflnefl var bred enighet
om at det forelA alt for lite konkret til at man kunne behandle
saken politisk.

pApekte en tydelig opprørt
Nilsen.
RAdmann Bjorn Halvorsen
uttrykte stor usikkerhet om
fremtidige mnntekter dette med
bakgrunn i usikkerhet vedrørende rammeoverføringer fra staten, og sviktende skatteinfltekter.
Nytt budsjett i oktober
Etter en lang debatt om det
elendige !angtidsbudsiettet, sluttet flertallet seg til et forslag fra
ordfører KAre KjØiie, der det
heter at rAdmannefls forslag tas
til underrretniflg uten at utgiftsrammene for den enkelte etat
legges til grunn for 92-budsjettet. En forpliktende plan for
dekning av underskuddefle fra
1989 og 90, og for refinansiering av Mn bes legges fram. I tiliegg pAlegges rAdmannen A
komme med et nytt forslag til
langtidsbudsjett, med konkrete
forslag til tiltak, innen midten
av oktober.

Uakseptabelt budsjett
I rAdmann Halvorsens forslag til
langtidsbudsiett er det mange
saker det stilies spørsmaiStegfl Gikk jinot hele budsjettet
ved, og problemstillinger som AP kom med en del tilleggsforsreises, men konkrete forslag lag: —Et prioritert mAl mA were A
mangier, floe flere kommuneStY- opprettholde servicenivAet pA
rerepresentanter fant uaksepta- dagens nivA, og for A oppnA dette
belt. Tidemann (H) ga utrykk
for at langtidsbudsiettet var i trange økonomiSke tider, utarkommunenS viktigste styrings- beides effektiviseringsplaner I
redskap, sammen med Aisbedsjettet og kommunePlaflen, og sasjoner.
savnet konkrete forslag lagt pA
Igangsette planlegging av
bordet. -Dette budsjettet er mer nringsomrAdefle pA Gran, og
et speilbilde av hvor vi vil hay- inntekter ved tilkoblingsavgifter
ne uten styring, og vi ma fA noe til kloakknett, piuss saig av
mer konkret for A danne grunn- nringsarealer onsket tatt inn i
lag for en politisk debatt, og for langtidsbudsjettet.
A kunne prioritere oppgaver, sa
Kun et av punktene flkk flerban blant annet.
tall; pianlegging av nringsomAPs Lucie Paus Falck grep fart rAdene ved Gran.
i Tidemanns hjertesukk, og lurte
SV vaigte A stemme imot det
pA hvorfor det borgerlige flertalhele,
med bakgrunn I at det hellet ikke hadde bidratt til et bud- icr ikke
denne gang forelA noe
sjett man ønsket seg, og pekte reelt budsjett, settmed deres
pA at det ikke er adrninistrasjO- Øyne. —Vi kan heller ikke gA
nen alene som er ansvarlige her.
med pA A sparke rundt ti personcr ut fra en bisetning i et sAkalt
budsjett, noe som nA er butt en
AnsvarsfraSkriVelse
Slike ting mA legges
SVs Tom Nilsen var ogsA selv- realitet.
sagt pA banen. —Dette er direkte fram som en godt forberedt sak,
sier Tom Nilsen. Dette med baken ansvarsfraskrivelse fra de grunn i et tidligere vedtak fattet
borgerlige partier. Dc bar aldri av formannskapet der en gikk
valgt A were konkrete, og administrasjonen bar ikke fart politis- inn for A redusere lønnsbudsjettet med 1,2 millioner 1 1992,
ke tilbakemeldiflger pA hva som noe som ved avstemningefl
nskes A prioriteres. I februar
mandag ble en realitet.
flkk vi en iangtidsprogflOSe, og
den nektet kommunestyret A
vedta. NA bar vi fArt en ny prog- ANNE-GRETE LOSSIUS
nose -kalt iangtidsbudsiett,

Til aksjonerene i

A/S VIGNETT
Foreløpig innkalling til ekstraordiflr generalforsamling onsdag 26. juni U. 19.00 i gamle Herredsstyresal.
Tore E. Busengdal
Styreformaflfl
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Holstad barnekj r KrFmtopp
m

—Vi ma bli flinkere til AO
bry oss om hverandre,
sier KrFs fØrstemann,
Einar Holstad (41), bygningsingeniør og tØmmermann, som forøvrig
ikke kan love det store
"valgflesket" pa grunn
av kommunenes Økonomiske situasjon. Han er
medlem av pinsemenigheten, men understreker
at han har stor forstãelse
for andres livssyn.
PA ødegArden i Ytre Enebakk,
en gammel husmannsplass som
IA under Vestby gArd I sin tid,
bor Hoistad sammen med hustru
og fire barn. Født og oppvokst
pA Hoistad gArd, midt i
Enebakk kommune, ifølge ham
selv. NA 'utvandret" til konas
bamdomshjem, fra Kirkebygda
til Ytre.
Tømmermannen og bygningsingeniøren bar bred politisk
erfaring, og bar deltatt i kommunepolitikken siden 1979.
Opprinnelig hadde ban sagt neitakk til en ny kommunestyrepenode, men pA grunn av probiemer med A fA snekret sammen
en liste, valgte ban A fortsette
ailikevel, for som ban selv
utrykker det: 'med et sA godt
budskap som vArt parti bar, yule
det vrt sørgelig om vi ikke
kunne stille med egen liste, noe
som kunne ha butt resultatet om
ikke noen av "gamlekara" hadde
trAdt til igjen'. Dette gjelder
ogsA andremann pA lista,
Carsten Henrik BarbØl.

Apent hus
Hoistad og kona, Grethe, er
bamekjre mennesker, og i sitt
trivelige, varme hjem er det
Apent bus for We smA og store.
Det er ikke sjeldent at det er
opptil 20 barn innom, og da er
det godt med stor plass, noe det
er flust av pA den gamle husmannsplassen, midt i tettbebyggelsen i VAglia. Kona, Grethe,

KrFs listetopp, Einar Hoistad, med minstejentene Inger pd8 dr (t.h.), og Liv Jorunn pa 10. Beggejentene kunne ha Ønsket seg en pappa som var mere hjemme, men de neste fire a°rene ga'r nok ikke det Ønsket
i oppfyllelse.
arbeider pA barneskolen i Ytre,
men samtidig tar hun seg av fern
barn i tillegg til egne pA fnitiden.

Sentrumsparti
—KrF er et idepolitisk parti; pA
tvers av de politiske skillelinjene. Vi er et sentrumsparti og kan
i prinsippet samarbeide fra høyre til venstre. Vi er et folkeparti
og ikke en interesseorganisasjon
for en spesieli gruppe, sier
Hoistad. Og ban ønsker ikke A
erkbere støtte til andre partier i
utgangspunktet. —Vi bar en ordførerkandidat, og vii søke støtte
underveis for A fA stØrst mulig
innflytelse, fortelier KrFs førstemann og kandidat til ordførervervet.

Samarbeid viktig
—Jeg bar ikke noe spesielt "vaigflesk" .A komme med. Til det er
kommunekassa for skrapet. Vi

mA først og fremst fA gjort noe
med de store underskuddene
kommunen sliter med, og det er
viktig A fA flertall for en politikk
som tar tak i problemstillingene.
Det kommer til A ta flere Ar for vi
igjen fAr handlefrihet. Men jeg
sen viktigheten av kommunikasjon og Ønsker A gjøre noe for A
fA benyttet kontaktmulighetene i
nrmiljøet. Kanskje vi bør sette
opp forslagskasser der folk kan
fA gitt uttrykk for sine meninger?
—Vi mA tilgodese aktiviteter
for barn og unge, men med de
stramme økonomiske rammene
vi i dag her, er det spesielt viktig A trekke foreidrene mer med
i aktivitene, sier ban.

A

fA folk til A etablere seg i
kommunen er ban ogsA opptatt
av. Kanskje en "industrietableringsgulrot" kunne vre noe, og
befolkningen kan komme med

Ta vare pa hverandre
Hoistad er opptatt av medmenneskelighet; A ta vare pA hverandre er en av hjertesakene. —I dag
er det mange som føler seg
fremmedgjort, og vi mA begynne A ta oss litt men av hverandre. Man behøver ikke bo i
blokk idag for A bli frernmedgjort. Vi mA fA folk til A trives,
og det koster ingen ting A bry
seg litt om naboen, sier Hoistad.
Konkret Ønsker ban blant
annet A arbeide for lengre
Apningstider, og bedre service
av kommunale tjenester.
Fleksibilitet er et stikkord her.
Dette gjelder ogsA legesenteret.
KrF bar bAde fAtt en sosiai listetopp, og en med bein I nesa,
hva mer kan man ønske seg?
ANNE-GRETE LOSSIUS

av den nye eieren, som er utlending, Ønsker de med dette A presiseres at de ikke sluttet frivillig.
—Vi fikk beskjed om A gA, sier
de.
Den nye innehaveren, som forØvrig ikke bar noe med denne
saken A gjøre, bar tilbudt de tidligere ansatte A arbeide i forretningen sporadisk, da ban foreiøbig ikke bar 1ehov for fast
ansatt betjening.

MOTORSERVI CE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
Friidretrsgruppa til I.L. Driv stilte ogsd i dr lag i
KlØftastafetten. Laget, som besto av Pia T. Guibrandsen, Mads
Halvorsen, Eivind Eriksen, Christian HØe, Laila Eriksen, Tom
Pettersen, Kathrine Tryti og Katrine Furulund, tok en god
a°ttendeplass, og var godtfornØyd med innsatsen. (Bildet)

Under høstens kommunestyrevalg blir det Apnet for provevalg ogsA pA ungdomsskoietrinnet. Tidligere has det vrt mest
vanlig A holde dette pA videregAende skoler. Skolestyret bar
girt tillateise til at slike valg kan
gjennomfØres, men det blir samarbeidsutvalgene ved den enkelte ungdomsskole som tar den
endelige avgjørelsen.
Det er departementet som has
anbefalt slike prøvevalg, for A gi
elevene innsikt i hvordan valg
gjennomfØres, og hvorfor.
PA begge vAre ungdomsskoier
has det tidligere vrt gjennomført prøvevalg pA niende Massetnnn, og dette vii sannsyneligvis ogsA bli gjennomført til høsten.
Nytt av Aret er at det er Apnet
for at de politiske pastier og
deres ungdomsorganisasjoner
kan fA innpass ved de aktuelle
skoler, men dette vii ogsA samarbeidsutvalgene avgjøre.
ANNE-GRETE LOSSIUS

ideer, er tanker ban bar gjort
seg.

De ansatte ble oppsagt
Bolseths Eftf. i Kirkebygda bar
nylig fArt ny eier. Den nye eieren, Charnjif Singh skal i første
rekke drive butikken alene, og
bar ikke behov for andre fast
ansatte medarbeidere.
Den tidligere eieren av forretningen ga de ansatte sparken
med den begrunnelse at ny eier
skulle overta.
Da en del folk i bygda iurer pA
om betjeningen siuttet pA grunn

Provevaig
pa ungdoms
skolene?
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Grillpolser

1990

600 g VAR PRIS

pr. kg

Grillribbe

5850

VAR PRIS
Fersk

kjøttdeig

90

VAR PRIS Ur

kg

sommerkoteletter
Rokte

69°

VAR PRIS

pr. kg

Lammestek

68°

VAR PRIS

Spekeskinke
oppskaret VAR PRIS

pr. kg

1 690

pr. hg

Salami
VAR PRIS
Granny Smith

epler
Rod

990
pr. hg

190

VAR PRIS I I pr. kg

paprika 0000
VAR PRIS

LU

pr. kg

Kypros poteter

950

VAR PRIS

G35
For 6650 pr. kg NA

pr. kg

5650

OKENS
MATSENTEB A/S
Ytre Enebakk
TIf. 92 40 14
Tilbudene gjelder fra tors.
20.6. og sa /angt
beh. rekker

Gratulerer

Vi motes

Dugnad i
Tangenelva

Rømmegrøt p
bygdetunet
Bondekvinneiaget inviterer til
sommermØte pA Bygdetunet.
Ulf OppegArd vii bidra med et
foredrag om en stampedag om
vAren.
Lørdag 22. juni
Samme lag meider om at det
Marianne Myhre, Ytre Enebakk blir sommertur til Gammelog Thomas Fjell, Skames.
Vala i Sverige den 25. juli.
Vielse i Mari kirke ki. 16.30
Turen er Apen for alle, og pAAdresse for dagen:
melding foregAr i disse dager.
Ignarbakke, 1912 Enebakk
(se annonse)

Vi gifter oss

Hilde
Willy
Tenk sA fort som tiden gAr,
den 13. juni fylte Willy 18 Ar!
Mamma og pappa
gratulerer med dagen.

Gratulerer med 7-Arsdagen
fredag.
Hilsen Therese og "Nuffe"
mamma og pappa.

Bryllup feires 22. juni av
Lise Lyngra, R1ingen og
Tom Haavard Apalnes, Flateby.
Adresse for dagen:
SiøssAsveien 3, Ytre Enebakk

Kjempespill

Førstkommende lØrdag blir det
spill pA forretningssenterene pA
Flateby og i Ytre. Da presenteres det nye spillet 'No business
is like Enebakk business'.
I Ytre vii ordfører KjØlie vre
til stede, og oppgaven hans bestAr i A ta hAnd om bØrsen. PA
Flateby blir det rAdmann Halvorsen som skal utføre samme
jobben.
Det blir anledning for publikum til A fA kjØpt spillet pA lørdag. Inntekten gAs til Menighetssenteret i Ytre og kirkeringen pA Flateby.
(se annonse)

Bjorn

Lars Bendik
fyller5 Ar den 18. juni.
De varmeste gratulasjoner
til den flinke og kjekke
gutten vAr.
•Fra Julie Serine,
mamma og pappa.

Eldstegutten blir den minste
i en guttegjeng pA tre.
Trekkspill pA sitt kne
han slengte
pA spillejobber er minstegutten med.
Musikken er livet ditt,
du har bergtatt hjertet mitt!
Gratulerer med den 12. juni.
Hilsen Karin

Ungdomssamling
og St.Hanstur

SIA 8. juni
Hurra ! Endelig kom du.
Det ble en gutt.
Ase Aurstad og Tormod Myhre,
SiØssAsvn I Ytre Enebakk

Betel i Ytre Enebakk inviterer
til ungdomssamling hos Sol og
Roar Eriksen pA fredag.
Søndag blir det St.Hanstur til
ørjetun Evangeliesenter.
(se annonse)

SIA 7. juni
Foreidrene mine trodde jeg
var en pike.
men jeg lurte de... je je je.
Jeg heter Renzo Silva.
Claudia Y Luis Silva
FagerAsvn 6 b, OppegArd

Avisfrie uker
Den 17.og24.juni (ukene29
og 30) vil det ikke komme
noen Vignett i postkassa, men
A er tilbake for fuilt med avis
den 31.juni.

SIA 12. juni
Fredrik bar fAtt en lillesøster,
og vi en liten fin jente.
Gunilla og Freddy Olsen,
Soiheimsvn, Enebakk

Ritdyr og elg

Mona

Penger til
nytt teppe i
Enebakk kirke

Runar Myhre
Minstegutten er butt stor,
rager over far og mor
pA trommer han spille kan,
er med i pappas danseband.
18 Ar og voksen hene
snart kan du lAne
pappas "kjerre".
Gratulerer med den 20.
Hilsen fansen

2x20
Grethe Solberg,
Vestbyveien 76
gratuleres med dagen 22. juni.
Hilsen
Asbjørn, Roger og Elm

Kim og Tomas
-Mona gratuleres med
30-Arsdagen den 19. 6.
Gutta vAre, Kim og Tomas,
gratuleres pA etterskudd med
henholdsvis 1 -Arsdagen den
24.5. og 1 1-Arsdagen den 29.5.
Familien

Teppet I Enebakk kirke begynner A bli gammelt og slitt, og
kirken har behov for et nytt.
Dette vii koste en del penger, sA
menighetsrAdene i Enebakk vii
derfor gA Ut med forespørsei til
noen lag og foreninger om midler til teppe. HAper dette vil bli
sett positivt pA.
Hvis enkeltpersoner har lyst til
A gi et bidrag, kan de kontakte
kirketjener Ragnhild Kigen.
MenighetsrAdet har fAtt en del
fargeprøver som skal ses gjennom. Videre vii riksanikvaren
bli kontaktet for godkjennelse.
MenighetsrAdet
i Enebakk

NA viser allerede samarbeidet
meliom Ytre Enebakk Arbeideriag og Enebakk Jeger & Fiskeforening, fiskegruppa, resultater.
Onsdag om en uke vii det bli
igangsatt dugnad i Tangeneiva
(bildet) i Ytre. Dag Skaug (Ap)
oppiyser at alle som ønsker A ta
vare pA elva, og fA den opprenset, er hjertelig veikommen til
A delta pA dugnaden som starter
ved Vestbybrua kI. 1800. -Ta
pA gummistøvier og ta med
Øks, arbeidshansker og eilers
annet redskap det kan bli behov for, oppfordres det til.
Og at elva trenger en ansiktsløfting er uten tvil. Her ligger
det bildekk, sykler, paraplyer
og eliers alt av rusk og rask
som mennesket har kastet fra
seg. I tiilegg er det en masse
kvist og kvast som ligger der,
og en del mA hogges ned.
-Fortvii ikke dere som ikke fAr
aniedning til A komme onsdag;
A fortsetter ogsA lØrdag 29., og
det er ogsA fulit mulig A delta i
dugnaden begge dager, sier
Skaug, som hAper at mange tar
seg en tur for A gjenskape noe
av idylien som en gang var.

Viitnemnda arrangerer fagmøte
pA Bøndemes hus I morgen.
Temaer som tas opp er:
RAdyrets bestand og jakt, elgbestanden og om sporhund som
vil bli pAbudt fra 1994.
(Se annonse)

Ekstraordinar
generalforsamling

Aksjonrene i A/S Vignett underrettes om at det blir ekstraordinr generaiforsamuing neste onsdag i den Gamle herredsstyresáien.
(se annonse)

Optimisten

Enebakk Nan-ingsrAd vii ogsA i
Ar dele ut "Optimisten".
FormAiet med prisen er A fA
høynet kvaiiteten og servicenivAet, samt heve den generelle
kunnskap om nringene i. kommunen.
Forslag til kandidater innen
alle bransjer kan sendes inn av
enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner.
Fnsten er satt til 1. oktober.

Gudstj enesteliste
for 23. juni
11:00 Marl Kirke
v/øvstegArd

Hvem vii Rommegrot og
fá árets
andakt pa'
kulturpris"),
pension ist-treff
0

Kommunens kulturpris skal til
hØsten deles ut for sjette gang,
og hvern som i Ax stikker av
med denne blir spennende A Se.
Organist HAvard Oudenstad
var den første som mottok prisen, sA fulgte Enebakk
Trekkspillklubb, Arild Degrum i
Leikarringen Ignar, Ole Weng
for sirt brede kulturengasjement,
og i fjor mottok billedhuggerinnen Ragnhild Butenschøn prisen.
Prisen tildeles en person, lag,
forening, gruppe av personer
eller organisasjoner, amatører
eller profesjonelle som har ydet
kulturinnsats utover det vanlige
for kulturlivet i kommunen.
Fristen for innsendelse av forslag er satt til første august, og
skal sendes kulturkontoret, sA nA
er det bare A legge hodene i blot
og komme med forsiag.
Enebakk er en meget aktiv kommune pA kulturfronten, sA det
burde ikke by pA problemer A
finne verdige kandidater.

Pensjonister vet A kose seg, og
er driftige folk. Det viser oppslutningen om sommerens rØmmegrøt-avslutning sist uke. For
hvern andre kan vel vise til en
oppslutning pA over hundrede
stykker, og godt og vel 80 prosent av medlemsmassen pA ett
arrangement?

50 liter rømmegrøt
Og rømmegrøten gikk unna. 50
liter var laget for anledningen,
og ikke en skje ble til overs Og
var yel det noe ran; den herlige,
hjemmelagde
rømmegrøten
hadde Marit Raaiues fra
Dalefjerdingen og Solveig
Weng fra Kirkebygda stAtt for.
—Vi startet ved tolv-tiden i dag
og var ferdige litt for fern. Det
har gAtt med 20 liter rØmme,
rundt 20 liter melk og tre kilo
hvetemel, sier damene, som skal
ha all aere for nydelig grøt.
Utlodning og preken
—Rømmegrøtavslutning

Bred stotte
til kulturm
etaten
Idrettens Kontaktutvalg, IKU,
som representerer omlag 2 500
av kommunens innbyggere,
ønsker A tilkjennegi sin syn pA
kulturetatens eksistens, etter
lang tids medieomtale om vre
eller ikke vre for etaten.
IKU understreker at de bør ha
krav pA at deres syn fAr tilstrekkelig vektlegging da idretten
representerer en vesentlig del av
kulturlivets mangfold.
Og kulturetaten fAr bred stØtte. —Vi er av den oppfatning at
idretten mA ha en fast og etatsmessig tilknytning til kommunenes administrasjon og politiske organer. VAr erfaring er at
dette de senere Ar har vrt godt
ivaretatt med egen kulturetat og
-styre, sier leder av IKU, Kjell
Furulund.
Og IKU er av den oppfatning
at hverken kommunen eller
idretten i nAvrende situasjon
vil vre tjent med en radikal
omlegging og eudring.

To rektorer
ansatt
Enebakk skolestyre har ansatt
undervisningsinspektør Kjell
Sletteberg som ny rektor pA
Enebakk Ungdornsskole.
PA Hauglia skole, som et
vikariat i to Ar, er nAvrende
rektor ved Kirkebygden skole,
Audun Iren SØrlie ansatt.

for

sommeren har butt en fast tradisjon, og her storkoser vi oss,
forteller leder av pensjonistforeningen, Arthur Orderud.
Denne gangen var sogheprest
Steinar Heigheim spesielt invitert for A holde andakt. I tillegg
opptrAdte tidligere sosialsjef i
bygda, Leif Fjell, godt akkopagnert av organist HAvard
Oudenstad.
Utlodning hører med, og
gevinstene tar medlemmene
selv med seg, og kjøper ogsA
loddene. Noe A tenke pA for
andre?
Kaffe og kaker er et fast innslag pA alle arrangementer, og
at pensjonister kan bake er
hevet over tvil. Her bugnet det
av alle sorter for enhver smak.
Ikke rail at det er stor oppslutfling pA pensjonistforeningens
mange tilstelninger.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Thomas Framnes fra Ytre Enebakk har sendt oss følgende dikt om det aivorlige emnet incest. Han forteller: "For en tid tilbake sA jeg et tankevekkende program om incest. Det er et veldig aivorlig emne, og
ifølge tailene tror jeg det foregár mye mer incest
rundt om enn folk er kiar over. Jeg har derfor skrevet
dette diktet som jeg hâper vii vre lift tankevekkende
for de som skulle lese det".

Hvorfor?
En liten hand I mm.
Jeg vet hva hândens eier
har butt utsatt for.
Fornuftige ord rett Ut i tomme lufta
for hun vet at hennes far
alitid har rett.
En liten pike far ikke sove.
Hun vet at han kommer.
Kiamme hender, berøring, harde og søte ord.
Hun liker det ikke, hun kan jo gjøre noe
nâr far sier alle vii ydmyke henne
og tro hun er gal.

Pensjonistene storkoste seg pd rømmegrøt-avslutning. Her ser vi
Marit Raans (t.v.) , og Solveig Weng ifull sving med utdeling av
den nydelige grØten, somforØvrig ogsd var lager av de to damene.

Etterlyser veibeskrivelse
Jeg vil gjeme komme med en
oppfordring til ALLE arrangører i Enebakk, og til redaksjonen i Vignett.
Enebakk er en stor kommune,
og ikke like 'oversiktlig" for
alle. Ofte ved arrangementer
blir det annonsert med stedsnavn. Men for mange av 055 i
Enebakk sier disse navnene oss
svrt lite. Alle er ikke like godt
kjent i kommunen.
I siste nummer av Vignett
omtales en kunstutstilling pA
østbygArden. Det er sikkert
mange som kunne ha lyst til A
se utstillingen, men hvor ligger
østbygArden?
Jeger- og Fiskeforeningen
hadde ogsA en annonse for
jegerprøven, som kunne tan et
sted i kommunen, og her hadde
annonsøren fomuftig nok oppgin telefonnummer, slik at det

er mulig A fA veibeskrivelse for
den som mAtte trenge det.
Derfor vil jeg be alle dere
som har arrangement i kommunen, ta med en kort veibeskrivelse og eventuelt om det er
skiltet fra riksveien, i annonsene deres.
Lø
Reportasjer i Vignett blir
omtalt med stedsnavn, pluss
henvisning til i hvilken del av
kommunen arrangementet
holdes. I reportasjen om den
omtalte kunstutstilling var
det skrevet, i tillegg til gArdsnavnet, Ytre Enebakk.
Redaksjonen kan som regel
ikke gA nrmere inn pA lokalisering. Det mA i tilfelle
arrangøren gjøre gjennom
annonsering.

Red.

ecCO SANDAL
Herre, natur

Et ødelagt sinn i en liten kropp.
Kan hun noensinne giemme eller noensinne elske?
Kan hun begynne a leve?
lunge skritt, alkohol, far er her...
ikke lenger livsgnist, ikke lenger følelser, for
ingen kan høre hennes stifle rop om hjelp.
Barn, hvorfor drypper det târer av dine øyne?
Si meg hvorfor du grater.
Hvorfor rygger du unna nàr jeg sier jeg
bare vii trøste deg?
Thomas Framnes

Apent
Fredag
Lerdag

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-18.00
ki. 900-14.00

aczkzma
LATEBYSENTERET
TLFO99283l4

cW

iIintt
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RELIGIOSE MOTER

BECRAVELSESBYRAER

Star snøtreser

Swum
41

HONDA HS 80. Nesten
ubrukt, selges kr 8000,-.

Begravelsesbyrá
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06181 4830-81 1411
Etter kontortid:
02197 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Vi ønsker A
bidra til en verdig
gravferd

PINSEMENIGHETEN
VTREENEBAKK

Ons. 19/6 kl. 20.00: Bonn.
Fre. 21/6 kl. 19.00:
Ungd.samliflg inigrilhug etc. hos Sol og
Roar Eriksen.
Son. 23/6: St.Hans-tur
til ørjetufl Evangeliesenter I ørje. Opplegg
fra kl. 17.00.
Alle velkommen.

EL kappsag

Rømmegrøt pa Bygdetuflet

) 40> selges kr 900,-.

25.6.-91 kl. 19.00.

Tif. 92 53 24
FLAGGSTENGER
FLAGG
Fraktfrftt

A/S Brodrene Midthaug

Enebakk Bondekviflflelag mnviterer til sommermote.
Alle velkommen!
Foredrag ved Ulf Oppegaard: <<En stampedag om
vàren>>. Stamping av vadmel.
Ta med tailerken, skje, glass og kopp til eget bruk.

L.erdalsgt. 12- Strømmen -111.06181

SOMMERTUR TIL GAMMELVALA I SVERIGE

• MATJORI

Bindende pameiding I tif. 92 64 33 el. 92 6139.
Vi kjorer buss, og turen er ápen for aile!

sort fin kvalitet.
og soldet. Wx

for oppmerksomhetefl
ved min konfirmaSi on.

NO BUSINESS IS LIKE

Jon Inge Maridal

Nordbyvn. 27, Ski

FollodistriktetS
byrA gjennom
65 ãr

BRONNBORING
GlennombOriflg for vann og
avløp. Monteriflg og
rehabilitering av
vannforsyfllflgSafllegg.

PRESENTASJONSSHOW MED

ONSKES KJBPT
Unskes kjopt

LANGBRATEN

D(JNAROSS

A TELEFONHELE

BRONNBORING e PUMPESERVICE

DØGNET.

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

02/62 08 65
41EM ;vsrkssE1v?

ForhanciIer av Jacuzzi pumper

2 vinduer, 60x60, 2- el. 3lags o.k.
Tif. 92 53 24

TIL LEIE

Ult UI We
Tif. 92 62 07

Pu

KJEMPESPILL
PA FORRETNINGSSENTERET
LØRDAG 22. JUNI
KL. 11.00 I YTRE
Ordforer KjølIe tar
hand om børsen I Ytre

ARBEID MORES

SALG AV SPILL PA SENTERET DEN DAGEN

En area skogsarlleider ledig

FE

1

for oppdrag.

Dagmamifla Iethg

gnsker hjemmesyiflg.
Gardiner, rep. av klr
o.a. Raskt og rimehig.

I

Tif. 09/92 85 33

FYRINGSOUE • PARAFIN

Tif. 92 53 24

Gode lekernuligheter,
ute og inne. Har barn
selv. Landhige omgiveiser.

}Ienv. tlf. 92 50 21

Folio VarmeserVCe
v/Bjern Brødholt, Tomter
TIf. 92 26 10

8 rette gir
toppgevinst!

Ilylielleilighet onskes laid
Rimelig sted a bo onskes av lrer ved Enebakk IL,
innen 15. august. Royker.
Svmrt sjelden I Enebakk i hehger/SkOleferier.

Steinar Olsen

(V

Tif. 92 72 06

YTBE ENEBAKI(
BENSIN & SERVICE A/S

BENSIN - OWE - REKVISITA

W41

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

ØNSKES LEUD

1914 Ytre Enebakk
hf. (09)92 44 08

A0

AUTODIESEL
Sydame

NOKIA

KL. 12.30 PA FLATEBY
Râdmann Halvorsen bestyrer borsen pa Flateby

Skaff deg spillet for du reiser pa ferie.
Selges til inntekt for MenighetsSeflteret I Ytre
og Kirkeringen pa Flateby

HOW AFOV*S-

ROLLSTER TS FRA

FLATEBY
BUSINESS

YTRE ENEBAKK
BUSINESS

TIf. (09) 87 30 60

flLGEN TIL

Tif. 92 50 20

25.7.-91.

Tusen takk
cHasIEN3uoEFrf.

Ledig plass for 4 barn
Ifarnjiiebarflehage i Ytre Enebakk. Alder pa barna:
1 1/2-7r. Apningstider fra kl. 7.00-16.30.
Pris pr. barn pr. mud. kr 2.800,-.
Ta kontakt med Anette Opsahi.

Tif. 92 46 19

BETEL

TAKK

icraclscsb'r
0

III SALGS

KUNNCJBRINGER

Aut. gummiforhandler

Fagmøte — Enehakk Viltuemud
Sted: Bøndernes Hus, Enebakk.
Tid: Torsdag 20. juni kl. 19.00.
Inniedning vfVidar Hoithe.
- Ràdyrbestand og rädyrjakt.
- Sporhund - Pábudt fra 1994.
- Eigbestafld I Enebakk og Folio.
Motet er àpent for alle mnteresserte.
Arr.: Enebakk Viltnemnd
Enkel servering.

VED FOTEN AV
SALTFJELLET!
Vi har enni noen ledige
plasser pa disse linjenc:
musik.k, treforming, tckstilforming, media, og friluftsliv m/Ireds- og miljofag.
Valgfagt Fritidsaktiviteter! Flott natur!
Svøm mebasseng'
Beom

I Màltips rekker det med 8
rette. Kryss av de kampene
du tror blir mest mãlrike, og
vent i spenning til weekenden.
Blir det ikke fulit hus, kanskje
du vinner prernien for 7, eller
6 rette?
X Máltips!
Overskuddet Ira Mtltips
gar til idrett og Iorskning.

iJguctt
3
EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ELEKTRO ENTREPRENØR

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

KjØpe eller selge
elendom?

Flatebysenteret

-

Flateby

TIf. 09/92 92 81 Fax 09/92 92 82
-

Koritakt:

SALG OG REP. AV KJØLIFRYS VASK/OPPVASK TORK KOMFYRER/ MICRORØLGE
KAFFETRAKTERE STOVSUGERE
RADIO/TV VIDEO EL.MATERIELL

Aut. rørleggerfirma

Galled Nygàrd

1911 Flateby

-

ANDRESEN & SHNNER A/S

tlf. 92 80 80

utfører alt i rorleggerarbeid.

-

TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S

-

-

0nAn95hn19t: A4 Holgo A Tg9
FiOlSopofi 55, 1914 Vito Enobakit
Itt; 00/92 5570

-

1800 Asklm

-

NOKKELFILING

Gulimedalje I innramming i VM 1989 og 1990

SI(OMAI(ER
Skoene reparerer
du hos

ELE KT ROENTR EPA ENOR FIR MA

KJELL BRENUJORU

;

INDRE OSTFOLDS
NYE$TE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss:

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

$KOMAKER'N I SKI
Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09-87 53 77

TIf. 88 16 15

TORNERUD
TIf. 88

—

1912 Enebakk

15 70

U

BRENSE,L
-

bc%kk

TIf. 09/9263 03
Postboks 24
1912 Enebakk

TRINTO VERKSTED A/S

Fin intuJbr enhversn,aS

Ekomveien 35, 1914 YtreEnebakk

Rin I 09 92 43 37

BYGG OG ANLEGG

Man.-fre. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lar. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

Topes Tak og Fasade A/s

Landbruksregnskap — Gardsoverd rage lser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

W~
• Bedriftsrádgivning

SystemAdministrasjorl A/S
Gaupeveiero 29
IVAPWF
1914 Ytre Enebakk
.......
18.: (09) 9248 24 -92 47 74.

Ytre Enebakk
TIf. 92 47 79 Mobil 030/31 364
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Vi fikser det mesfe,og hjelper de fleste.

HANDVUWSSENTRALEN
I ENAKK
TIf. 92 52 28

Lunds Mating
og Tapetsering A/S
Helgesensgt. 12

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Grünerlokka
TIf. 02/38 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731

Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

1912 Enebakk
Graving — transport sprengning
Mur- og betongarbeider
-

TIf. 09/92 6118 09/92 62 56
094/25 366 — 094/08 438
-

GLASS

Enebakk
Glass
Alt I glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
lIt. 9246 13 Mobil: 030/30 339
-

Ogsà kveldstld

•

tylouerniserIng

Stein Darre-Hanssen

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

Onsd. stengt.

Kvelder, etter avtale.
MedI. MNTF

Enebakk Tannteknikk

lIt. 09/92 65 43
Mobil 094/37548

'U

Z~
~
P

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

OppIring pa bil
Teorikurs

Fast pris

—

Fase II

TIf. 06/81 42 92

Tømrer- og snekkerservice

1400 Ski

-

Masse A Kiasse B
Teorikurs Kjøretimer

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

Om nedvendig meter vi
hI kjøretimer I Enebakk.

TRANSPORT

tngar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fylimasse

Per-Erik Ostlie as
.din lokale byggmester

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

IC

Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

Bygg- og tømmermester

Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
hf. 92 90 80— 92 44 88
Mobiltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

9vthoId

ala

an1$rvlce
SPESIALFORRETNINGER

TEPPE'- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

-

1914 YTF4E ENEBAKK - TO,: 09)924340

Alt I mur- og fliselegging
TLF. 92 83 52

VAKTSELSKAP

—

—

BYGG- Or, TOMMERMESIhR

Rune Bergskaug

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

tlf. 87 37 10

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

Iwa_, J. I-I.

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

.DYREKLINIKK

Mur & Graveservice A/S

Varme

TRAFIKKSKOLE

Hap do ti tommeltotter?
±20%

•

TANNLEGE

• Regnskap & Forretningsfersel

BYGG OG ANLEGG

Utleie av byggtorker og minigraver

All innen • Sanhlar

sys.adn

-

Rimelige prlser. Pensjonister

SKI. ThF. 09-87 1457

RORLEGGERBUTWK
EGEN RORLEGCERAVDELING
TANNBEHANDL.

/.

Tak- og
blikkenslagerarbeid

-

OIav C. Jensen
r2 SØnAIS.
2,1400

MYREARET

regnskapsforer

—

DAME-OG
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

'

SRR.registrert

Mob. 094/14469
Gjor som Norol skift ff11

FRUSØR

Godkjent regnskapskontor

Tlf. 09 924630 Mobil 030 04997

Regnskapskontor

-

STATOIL

A/S

Hovel Heiaas

r

—

-

TIf. 09/92 55 55

- —

1914 YTRE ENEBAXK

Vegnsk ctpskóñtorr

SELSKAPSMAT

FYRINGSOLJE — PARAFIN AUTODIESEL SM0RE.
MIDLER STATOIL OLJESER VICE ENEBAKK

Erik Kjelgaard
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk — tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

DTJRUD GARD,

tlf. 9263 00

—

RØRLEGGER

ENEBAKK I'ANN 00 VARME

utfører alt i el-installasjoner

Askim

Tif. pr. 92 43 54 - 92 48 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11747 - 030/16 735

REGNSKAP

Strumsliorg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSER VICE

innramming

—

-

BATUTSTYR

Erting Rod A/S

Galled

-

-

S

• PoIikIinikk 0 Rontgen• Kirurgi
Lab.service S Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYBEKLINIKK
Vet. Knut-Arne N09verdal
N. RiisgSrd, Kjeller
)SkiIt Ira Few. v/Ilyplasses)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-IN)) 8.30-14. Stengt helg.

HUN DEPENSJONAT
Skal du reise bort?

Vi Ø,ts/o'r l,,t lot/ui te!kon:ntcn lit
et oppltold i 101/'t l,und'peitsjunat.
hey stand ard, I lantihige og Irinehige
tit,glvelser. (Or!. g,,tikjent 1985.

PER 00 PJAS HLJNDEPENSJONAT
Barger gOrd, 1827 Hobo! -111.091921590
'i/i Ietiyuer aol'edui,igen tilt ørtsk z'tlre tofiettto
ogfirher:te venner coo ri[cjiggoiIsornmer

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

D.FREI I AG CO
Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrorn Svakstrom
Bil Elektro

Elektro

—

-

-

—

-
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Bratfoss-maleri f ra
Borter gard innki opt
Helgens kunstutstilling pA
"Galled østby" i Ytre Enebakk
ble en suksess! Folk strømmet
pA, og arrangørene var storfornøyde.
Fire Enebakk-kustnere var
representert, Ingvill Solberg,
Magnus Bratfoss, Sissel Sundby
og Eivind Jentoft. I tillegg var
en utenbygds kunster representert med skjønne arbeider laget
til og for barn.

Enebakk kommune, ved kulturetaten, har de senere Ar innkjøpt flere arbeider av Enebakkkunstnere, og i helgen ble kommunen tilfØrt et nytt tilskudd til
samlingen, som etterhvert
begynner A bli svrt mangfoldig.
Et nydelig oljemaleri av drengstua pA Børter gArd i
Ekebergdalen, malt av Enebakk-

kunstneren Magnus Bratfoss, er
nA i kommunens eie. —Det er
viktig A ta vare pA arbeider av
enbebakkinger slik at vAr
mangfoldige kultur kan bli
bevart for fremtidige generasjoner, sier kultursekretr Aslaug
Tidemann.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Sven Kandola kan tilby det meste innen natur- og kunststein,
og han har selv vrt med pa a pusse opp Nationaitheatret i
Oslo.

I Vestbyveien i Ytre
holder A/S Kandola
til. Det er et firma som
utfører restaurering,
reetablering og konsulenttjenester innenfor
kunst- og naturstein.
Sven Kandola har
arbeidet innen steinbransjen siden 1977 og
har stor kunnskap om
de forskjellige materialene som blir brukt.
Sven Kandola startet innen
steinbransjen i 1977 med
montering og bearbeiding av
naturstein Arbeidsoppgavene
ble etter hvert svrt varierte
og i 1989 startet Kandola
opp pA egenhAnd.
Restaurerer fliser
—Jeg arbeidet en stund i
Johnson Wax A/S og der
kerte jeg blant annet betydningen av reetablering, vedlikehold og rengjøring av
steinprodukter, og hvordan
det skulle utføres, forteller
Kandola. A/S Kandola utfØrer reparasjoner, sliping og
restaurering av fliser samt
reetablering og konsulenttjeneste. —Det er bare et fAtall
andre i landet som utfører tilsvarende tjenester som det
jeg gjør, sier han.
Nationaltheatret
Kandola har vrt med pA A
pusse opp mange gamle bygfinger rundt om i landet. —Jeg
har utført arbeider helt oppe i
Mo i Rana, men den mest
kjente bygningen jeg har vrt
med pA A pusse opp er nok
Nationaitheatret i Oslo, forteller han, som ellers har restaurert en rekke gamle bygfinger over hele østlandet.

400 ulike materialer

Innen den nisjen som
Kandola arbeider er det
mange forskjellige materialer A jobbe med. —Det er cirka 400 forskjellige materialer av marmor, granitt, skifer,
marmetonefliser og keramiske fliser, og det er viktig A
vite nØyaktig hvordan materialene reagerer pA forskjellige behandlinger for A oppnA
best mulig resultat. Derfor
sier det seg selv at det kreves
en god del erfaring innen
bransjen for A kunne utfØre
arbeidet, sier Kandola.
Hovedtyngden av steinene
som han kan tilby kommer
fra Italia og Portugal, men
ogsA norsk Stein blir benyttet.
Diamantslipeutstyr
Sven Kandola samarbeier
med flere andre innen samme bransje, og han er ogsA
forhandler av bestemte typer
diamantslipeutstyr.
—Jeg
samarbeider med et svensk
og et engelsk firma nAr det
gjelder utvikling av maskiner
og utstyr. Dette gjør at jeg til
enhver tid har best mulig
utstyr til disposisjon, sier
han.
Fti det som du vii
—Jeg vil oppfordre folk til A
pusse opp det gamle fremfor
A kjøpe nytt. Det er langt billigere og du kan oppnA et
like godt resultat hvis det blir
gjort pA den riktige mAten,
sier Kandola.
Nylig startet han et kombinert lager og utsalg i Ski,
men hovedkontoret ligger
fortsatt i Ytre. Kandola tar
imot bestillinger pA alt mulig
og han skaffer selvfølgelig
nytt hvis det er ønskelig.
—Du kan komme med en ferdig mal og fA det akkurat slik
som du Ønsker det, sier
Kandola.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Enebakk-kunstneren Magnus Bratfoss viser her fram sitt nydelige oljemaleri av drengstua pa' BØrter, na' i
kommunens eie.

Tegneglade Stranden-elever
mottok sjekk for fin innsats
I forbindelse med miljøuka som
ble avholdt tidligere i vAr ble det
utlyst en tegnekonkurranse der
alle skolene ble invitert til A delta, men det var kun Stranden
skole pA Flateby som hadde
levert inn tegninger.
Nylig var teknisk sjef Torgils
Opedal pA besøk pA Stranden
skole for A dele ut premier for
tegnekonkurransen, og selv om
det bare var elever ved Stranden
som hadde sendt inn bidrag, var
det mange flotte og fargerike
tegninger.
Det var de tre klassene 4A, 5A
og 5B som fikk premier, og det
vanket en sjekk pA 500 kroner
til hver klasse. Opedal hApet at
pengene kunne komme til nytte
ved eventuelle turer eller leirskoleopphold.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Frank Overland og Kristin Brendjord kunne pa' vegne av kiasse 4A
motta en sjekk pa' 500 kronerfra teknisk sjef Torgils Opedal.

