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Stadig flere
uten arbeid
Ved utgangen av juni var
det registrert 150 ledige
enebakkinger ved
arbeidskontoret for Nedre Romerike.
Dette er en okning pa
20 fra forrige mãned. I tillegg kommer 33 personer sam er pa sysselsettingstiltak. Her er en reduksjon pa 18 fra sist
mâned, noe som skyldes
nedtrapping i arbeidsmarkedstiltakene fra mai
til juni.
Taflet pa arbeidsiedige
pa Romerike er nâ kommet app I 3 427, mat
3 110 sammerilignet med
juni-mâned i fjor.

"Bljespell" fra
morran
til kveld!

tjà! Wier
gj'enfunnet
I veikanten langs den
gamle riksveien ved Bindingsvann I Ytre Enebakk, ble det natt til Iørdag hensatt en lastebil
sam var stjãlet fra Oslo
samme natt.
Lensmannen ønsker
kontakt med folk som
kan ha sett personer I
omrâdet ved tretiden am
flatten. Bilen er en hvit
WV Lt. med lasteplan Utstyrt med heisekran.
Natt til søndag ble en
stjâlet bil funnet I Kirkebygda. Det var en beige
Opel Rekord scm var
stjâlet fra Oslo. To Oslogutter i 20-ãrene er pagrepet, mistenkt for tyvenet.

Grovt innbrudd
Hos Nordisk Dekkimport
pa Gran ble det natt til
mandag began et grovt
tyveri. Over 50 dekk er
stjàlet, og I tlllegg et
pengeskrin innehaldene
mellom fern til ti tusen
kroner.
I alt regner man med at
tyvene har fâtt med sag
verdier for mellam 50 til
100 000 kroner.
Lensmannskontoret
har forelebig ingen spar i
saken, og ønsker a komme i kontakt med beboere i omrâdet som kan ha
sett noe mistenkelig.

Enebakk Pensjonistforening har nyliq avholdt sin "Kjenn din bygd" dag, og
denne gangen gikk turen ti! Gjevik gard i Da!efjerdingen. Et idyllisk sted med
en helt unik utsikt over Oyeren. Det var Helene og Torstein Aarsrud som var
vertskap, og rundt 70 pensjonister hadde funnet veien til det lille paradiset.
Solen stekte fra skyfri himrne, og for noen ble det nok i varmeste laget, og
da var det godt a krype innunder de gamle frukttrrne, samtidig som man
kunne nyte utsikten. (Bildet)
SISTE

Na nrmer Lysernfestivaten seg med stormskritt. Om godt og vet 14
dager braker det løs
med trekkspillmusikk fra
tidlig pa morgenen til
Iangt pa kveld.
SIDE 5

-Ha on god
sommer!
Vignetts redaksjon vil vre
stengt fra mandag 15. juli til
og med mandag 22. juli. Utover det vii ápningstiden i juli
vre fra klokken 09:00 til
15:00.
Med sjarmerende Kristine
Weng, bildet, ønsker Vignett
sine lesere en riktig god, og
forhàpentligvis varm sammer.
Red.

Festivalgeneral Odd Lillejordet
Ønsker yel rnØtt til en ny trekkspilisuksess. Her flankert av
pensjonist Lilly Krogstad.

KONTAKTLI SHE.?
Timebestilting:
(09) 87 05 24
Ski
IA?

Optiske

Princesshuset,
1400 Ski
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Mi r, -vannet bestar av
uttynnet kloakk, hevder studenter:
Na gãr kommunelege Torgeir Landvik Ut med advarsel til befolkningen. —Ver forsiktig ved bading I Mjr.
Det er ingen direkte helsefare ved badingen, men a
drikke vannet kan medføre risiko, sier han.
Bakgrunnen er at prover tatt av studenter ved
VeterinrhoyskoIen viser store mengder tarmbakterier i vannet.
Det er liv og røre pd bygdas
badestrender om dagen, og
mange hopper i vannet.
Badeplassen ved Ytre Enebakk
skole er intet unntak, men vokt
dere enebakkinger! Vannet er
meget forurenset, skal man tro
vannprØver som er tatt i vannet.

Rensestasjonen for dârlig
Studenter
ved
Norges
Veterinrhøyskole tok prover
av vannet ved badeplassen i
Mjer i oktober i fjor. Og resultatet var urovekkende. De fant
store mengder tarmbakterier, og
bakteriemengden viste 7 100 E.
Coli per 100 milliliter vann. Det
normale skal vre under 50!
Lise Book, medlem av teknisk
komité I Ytres Veiforening, forteller at det kun er tatt en vannprove, og at det nok burde ha
vrt tatt flere for A fA det riktige
bildet av forurensingen. Proven
som er tatt viser at det er tilført
sA store mengder avføring at det
her er snakk om uttynnet kloakk.
—Hovedgrunnen til dette er at
rensestasjonen i Ytre ikke fungerer som den skal. Den eldre
del av bebyggelsen bar tilkoblet
overvannet direkte til rensestasjonen, noe som medfØrer at

ved mye nedbØr blir det tilført
for mye vann i aniegget, med
det resultat at kloakken renner
rett igjennom og Ut I Mjer, sier
Lise Book.

Uttynnet kloakk
Det er kun en offentlig baddeplass i kommunen, Bermerud
ved Lyseren. Her er det tilfredsstillende vannkvalitet.
Badeplassen ved Mjer er ikke
en godkjent kommunal badeplass, men gjennom dugnadsinnsats, og noe kommunal stØtte
er den butt opparbeidet og
benyttet til formAlet.
I konklusjonen til studentene
som bar utført proven av vannet
heter det at i tillegg til den helsemessige siden, er det ogsA en
redningsmessig side: —Med en
sikt pd 85 centimeter kan det
were vanskeiig A finne folk ved
drukningsulykker.
Til sist siAr rapporten fast at
det her er snakk om uttynnet
kloakk, og at det er uforsvarlig A
benytte vannet.
Kommunelege Torgeir
Landvik sier at vannet ikke er
farlig A bade I, helsemessig sett,
men drikking av vannet kan
medfØre risiko.

Her er en liten tass som rikrig storkoser seg I vann.skorpa ved Mjcr. Men var obs! Ifølge kommunelege
en, Torgeir Landvik, kan det medføre risiko d drikke vannet.

Badeplass ved Vg?
Veiforeningen i Ytre bar ogsA i
lengre tid arbeidet med A fA
istandsatt en badeplass ved
Vikstranda ved VAg. —NA bader
barna langs riksveien og det kan
skje ulykker her nAr som heist,
sier Book. Denne badeplassen
bar stAtt pd kommunens prioriteringsliste i flere Ar, men enda
er det ikke gjort floe.
Bygningssjef Stein Marsdal
sier at kommunen først mAtte
vente pd at bygging av gang- og
sykkelvei var gjennomført for
man kunne begynne A aniegge
badeplass i omrAdet. NA er

veien snart ferdig utbygd, og da
skulle det were fritt fram for
anlegging av badeplass.—Den er
avsatt i kommuneplanen, men
det er ikke bevilget penger til
formAlet foreløpig. Det vii bli et
politisk prioriteringsspørsmAl,
sier bygningssjefen.

Rensestasjonen ferdig I 92
Teknisk sjef Torgils Opedal
opplyser at man er ferdig med
forprosjektet av renseaniegget,
og det er innhentet tilbud fra
konsuienter. Opedal bar fAtt
fullmakt til A inngA kontrakt
med utbygger, og hvem som gAr

av med seieren blir avgjprt tidhg pd høsten.
-.
—Det er avsatt midler til formAlet pd 91 -budsjettet, og dette
mA finansieres ved lAneOppthk,
sier teknisk sjef, som meñer
man burde komme igang med
arbeidene fra nyttAr.
—Men det er et tidkrevende
prosjekt, og det mA pgnés
rundt et Ar for A fA utarbeidet
endehig prosjekt, pluss bygging,
sier Opedal, som regner med at
anlegget vii stA ferdig i løpet av
1992.
ANNE-GRETE LOSSIUS

N aO skal det satses Aldr! mottatt Far oppfore tilbygg
pa0 kollektivtrafikken noen klaldh
Na'skal det satses pa kolIektivtrafikken i fylket.
Flere bussavganger er
det ikke snakk om, men
derimot bedre fremkommelighet og komfort.
Akershus Vegkontor bar utarbeidet en langtidspian for kollektivtrafikken, og følgende satsingsomrAder er spesielt vektiagt:
Fremkommehighetstiltak; der
mAlsettingen er at ingen buss
skal hindres av biler i kØ. Bedre
terminai/knutepunktutbygging,
innfartsparkeringsplasser
og
oppsett av beskur og busslommer skal det satses pd.
Det vii bli tiiført større midler
til kollektivtrafikktiitak, og
kommuner som bar byggekbare
prosjekter vii kunne regne med
A komme i første rekke for tildeling av midler.
Enebakk kommune bar flere
prioriterte prosjekter, og ogsA
ferdige reguieringsplaner, men
det stAr igjen A erverve den nødvendige grunnen.

Av prioriterte tiltak er terminal i krysset Lotterudveien, riksvei 120, ensidige bussbommer i
krysset Orreveien/riksvei 155,
krysset Gaupeveien/riksvei 155
og ved Mjr ungdomsskole.
Tosidige busslommer er planlagt
i
krysset
ødegArdsveien/riksvei 120 pd
Flateby, og ved Finastasjonen i
Ytre.
I vurderingen til bygningssjef
Stein Marsdal gAr det frem at
det bør settes opp beskur ved
samtlige busshoideplasser uavhengig av hvor mange av- og
pAstigende det er, og alle holdeplasser mA belyses.

Jan Eriksen, innehaveren av den
omstridte traileren som bar stAtt
parkert pd fylkesveien i
Ekebergdaien i vinter, Ønsker A
fremheve at ban aidri bar fAtt
noen henvendelse fra folk vedrørende bilens plassering.
—Jeg bar aidri fAtt noen kiage
fra "Dalens" befolkning pd
mAten bilen bar stAtt parkert pd,
sier Eriksen. Han iegger til at
ban synes den sto greit parkert,
og at det var fuilt loviig A stA
der.
Eriksen bar nA flyttet til
Fiateby, og dermed blir ikke
hans biler lenger til hindring
for fotgjengeme i Ekebergdalen,
men nAr alt kommer til alt sA er
det vei ikke Eriksens skyld at
forhohdene er silk de er i omrAdet.

Teknisk styre ber kommunen
prioritere arbeidet med grunnervery til bussholdeplasser slik at
man snarest kan begynne arbeidene med disse. I tilbegg vii man
ogsA prioritere bussterminal
ved
TømmerbrAtan.
Innfartsparkering skal ogsA opparbeides her, og i tihlegg ved terminalen ved Enebakk kirke.

Befolkningen bar i rundt 20 Ar
ventet pd A fA bygget gang- og
sykkehvei iangs den meget fariige og uoversiktlige fyikesveien
og fA rustet opp selve veien,
men forehøbig bar intet skjedd.

ANNE-GRETE LOSSIUS
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Jon Jøssang bar fAtt tillatelse til
oppføring av et tilbygg pd 12,75
kvadratmeter til sin hytte som
bigger i Tangen-omrAdet, etter at
ban anket et tidligere avshag i
bygningsrAdet. Hytten bigger pd
en fjehikohle, cirka 70 meter fra
Langen, og tilbygget skal oppfØres pd baksiden av hytten og
vih ikke bli syniig fra vannet.
Jøssangs tidligere søknad ble
avshAtt med henvisning til kommuneplanbestemmelsene der
det biant annet heter at utbygging og fradebing til boiigformAi
utenfor de avsatte utbyggingsomrAdene nrmere enn 100
meter fra strandlinjen, ikke er
tilhatt med mindre annet er fastsatt i reguieringsplanen.
NA bar imidlertid enkeite i

bygningsrAdet snudd, og et knepent flertali gikk inn for et forslag fra Terje Taraidset (FrP)
der Jøssang gis tillatelse til A
oppføre tihbygget. Dette med
begrunneise i at en ikke anser
den omsøkte utbygging som
vesentlig.
I bygningssjefens vurdering
heter det at en er kjent med at
det gamhe "Tangen hytteormrAde" som i dagens kommuneplan
er avsatt til landbruk, natur og
vurderes
friluftsomrAde,
omgjort dl fritidsbebyggelse.
Dersom dette vedtas vil mulighetene til oppføring av tilbygg i
dette omrAdet bli vesentiig større.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Kvalimtetsdekk
ti!

LAVPRIS
YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE IS
a's:,,,
a'III

iIt. 09/92 44 08

Frimtt fram for

voksen krigsiek
Na er det fritt fram for
"War Games" pa Durud
i Ytre Enebakk. Dette er
en form for krigslek
blant voksne der identiske "kuler", uniformer,
og gevr blir benyttet.
Fylkesmannen bar opphevet et tidligere vedtak
fattet i Enebakk bygningsrãd der man nektet
oppføring av et slikt
anlegg.

sert, men denne blir nA belt fjernet, sier Hans Fredrik Gystad.
Skolesjef Hans Erik Holm
deltar i bygningsrAdet for A ivareta barn og unges interesser i
byggesaker. —Noen av representantene i bygningsrAdet bagatelliserte det hele, og mente at
unger sA mye mer void eliers i
samfunnet. Men vi kan jo ikke
gi opp A kjempe for barns oppvekstmiijø I nromrAdene av
den grunn. Jeg er redd for smitteeffekten denne "skuespiliervolden" kan utiØse, sier skolesjefen.
Banene var i drift en periode i
fjor, og skolesjefen forteller at
pA barneskoien i Ytre har man
bokstavelig talt fArt merke dette.
Unger har fArt tak i gelatinkuler,
og resultatet har vrt at blodliknende farge er butt Mint utover
skolegArden.

Allerede i mars 1990 avslo
Enebakk bygningsrâd en søknad
fra Ole Anton og Hans Fredrik
Gystad pA Durud gArd i Ytre
Enebakk om A fA benytte et
omrAde pA eiendommen til bane
for "War Games", (krigsleker).
Dette med bakgrunn i bygningsloven, der det fremgAr at anlegg
som kan vre til unødig hindring for allmenn ferdsel, eller —Finns ikke unger
fører til vesentlige ulemper for
omgivelsene, kan nektes opp- Hans Fredrik Gystad fortelier at
den Øverste banen er lite i drift.
fort.
—Vi er en gjeng pA rundt 12
stykker som leker oss litt en
gang i blant, sier ban. Samtidig
Ikke til hinder
En bane til denne form for lek presiserer han at det ikke finns
vii innebre brakker, skyttergra- unger i nrheten av den gjenvver og tArn. Gelatinkuler fylit rende banen. -.-Jeg har aidri sett
med en rødiig farge, gevrer og en unge i omradet, og ingen
uniformer skal gjøre det hele som er under 18 Ar far by til a
skyte, sier ban, og begger til at
mere 'ekte.
det er liten interesse for denne
Saken ble anket inn for type "lek" nA i forhold til i starFylkesmannen, og nA foreligger ten. —Dette har aidri vert noe
svaret; det finnes ikke hjemmel i stort noe, og det er ikke verre
bygningsloven for A nekte opp- enn da jeg var guttunge og lekte
føring av et slikt anlegg. med kruttlapper, sier Gystad,
—Fylkesmannen finner at som ikke regner med at det blir
omsøkte brakkepiassering nep- noe stØrre aktivitet etter at de nA
pe kan anses A vre til hinder har by til A fortsette med sktivifor aiimenn ferdsel, friluftsiiv teten.
eller pA annen mate fØre til
En advokat har vant koblet
vesentlige ulemper for omgiveiinn i saken, og sa1ret hans er
sene, fremgAr det av svaret.
pa 6 000 kroner. Fylkesmannen
finner sa1rkravet rimelig, og
pAlegger kommunen a dekke
"Skuespillervold"
Detvar tildels anlagt to slike dette, sett med bakgrunn i at
baner ved Durud i Ytre. Den kommunen har anfØrt feii hjemsom ligger nrmest riksveien er meisgrunniag for sitt vedtak, og
allerede kuttet Ut. —Det var mye ankerens behov for juridisk
brAk omkring disse banene for bistand.
en tid tilbake, og den ved riksveien var nok iitt uheidig plas- ANNE-GRETE LOSSIUS

YTRING:

Brakkelosning i hoyden?
HAR ENEBAKK FRIKA UT
eller bare gAtt fuiistendig av
hengslene?
Med en gang jeg sA overskriften
og siden studerte bildet, trodde
jeg det var en tegneserie.
Faktum er, at det matte leses
mer enn en gang, fØr jeg skjønte
at dette var aivor.
Det burde vel ikke were mangel
pA areal i Enebakk, men slik
husene kiorer seg opp gjennom

blir ogsA sA meget billigere med
brakker, de kan kjøpes brukte.
Det er da enda godt at bygningssjefen selv innser at tiltaket neppe vii virke forskjønnende, men A foreslA at der skulle
gis dispensasjon for tre Ar. Nei,
fri oss fra slike pAfunn.
Ellers vii jeg si meg enig med
Einar Hoistad, det blir bedre
utsikt fra spiserommet.
M.B.

io-jo og champagne
pa kranseskál
Na jobbes det pa spreng
for a fã ferdig paviljongløsningen ved
Kirkebygden skole, og
sist uke var det kranseskl med alt som hØrer
med, pluss Iitt til.
Skolesjef Hans Erik Holm dukket opp med det rette tilbehØr,
og de rette replikker: —Is - for at
snekkerne skulle fA iitt A avkjØle
seg pA, Smil (sjokolade) - for da
ble arbeidet tatt med et srnil,
Non-Stop - for at arbeidet skulle
gA uten stopp, M - slik at bygget
ble ferdigstiit for skolestart, sA
mdnsterplanen av 87 skulle kunne gjennnomføres, og Sist men
ikke minst Snickers - til zere for
de dyktige snekkerne.
Og selvsagt hørte ekte "jobbechampagne" med!
—"Fillecall" uk deg
—Siden treet kom opp pA taket
har ban Aage ikke snakket om
annetcnn kranseskAl, fortalte
Holm. Og Aage Rustad repliserte: —Hadde du ikke kommet i
løpet av 14 dager hadde jeg
bagel en ekte 'Fillecall', og den
skulle se ut som deg.
Jo-jo i gave
Skolesjefen fikk overrakt en
kjempeflott gave av snekkerne,
en 'hjemmelaget" kjempe jo-jo,
som ikke belt fungerte som den
skulle. —Holm er vant til A kiare
seg med smA midler, og har
etterhvert butt en tusenkunstner
hva gjeider skolebudsjettet, sA
ban kiarer sikkert A fA jo-jo'n til
A virke som den skal, kunngjorde Rustad ved overrekkelsen.
To kiasserom
Det er Ire snekkere som i disse
dager arbeider pA spreng for A fA
ferdig paviljongen til skolestart.
To er ansatt ved vedlikeholdsavdelingen i teknisk etat, Jan Erik

Vinnere:

Her ser vi en av utkikkspostene pJ "krigsbanen" ved riksveien. Denne
banen erfjernet, men i samme omrdder har man nil anledning ill a
fortsette med "leken" etter at Fylkesmannen har opphevet et tidligere
vedtakfattet i Enebakk bygninsra°d.

Assidene bØr man snart innse at
slik er det. Men dette tar kaka
fulistendig. Hvis dette blir en
realitet, mA vi samtidig gjØre
veiskulderen bredere, for her vii
det bli trafikkaos. Alle bremser
inn og stopper for og beskue det
siste pAfunn.
Ikke for det, kommunehuset er
Jo ogsA for trangt og der er det
ogsA flatt tak, sA brakker burde
vere løsningen der ogsA. Det

Vinner av kryssord i nr. 23 ble
Jorunn Olberg pA Flateby.
Vinner av Kjent i Enebakk i
nr. 25 ble:
Johanne Storeng, Fiateby, Tom
Erik Haug, Ytre, Strømsborg &
Enersen, Kirkebygda.
Lodd er pA vei.
Vi er tilbake med nye oppgaver etter ferien.

Gran og KAre Myhrer. Den iredje, Aage Rustad, er ansatt som
vaktmester ved skoben, og har
pAtatt seg A trA til i sin egen
ferie. Rustad har bred erfaring
og kompetanse innen tømrerfaget.

Paviljongen vii inneholde to
kiasserom,
handikaptoalett,
pluss en biten gang med bøttekott. Store, (varme) vinduer vii
det bli, og selve bygget er
beregnet 6. koste 800 000 kroner.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Skolesjef Hans Erik Horn (midten) ble dyktig imponert over den flotte jo-jo 'n hanfikk i presang. Her foran paviljongen ved Kirkebygden
skole i godt seiskap med Jan Erik Gran (tv) og Aage Rustad.
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11 Vi motes

Gratulerer

Leikarringen
til Estland

I

Camilla Augestad
Vi onsker vAr hue soistrAle
hjertelig til lykke med
2-Arsdagen som var 6. juli
Hilsen mamma og pappa.

Estland er mAlet for 46 medlem. mer 1 Leikarringen Ignar nAr de
M neste torsdag setter seg 1 bussen
og drar fra Enebakk Der blir
Met gjensyn med folkedansgruppen (bildet) som var pA be
under lagets 25-Arsjubiieum i
august i fjor.
Men alier først skal de delta pA
en internasjonal folkedansfestivali byen Pamu Etter et par dager der gAr turen til den hue øya
Stein
Kihnu 1 Rigabukta Det er hjem19. juli fyller Stein Mahle
stedet til gruppen som var her
pA Flateby 43 Ar
pA besøk. Et lite samfunn med
Gamle kollegaer gratulerer
ca 500 innbyggere, og som leden ailtid bhide omgjengelige
ver som vi gjorde her i det forriherren.
"ge Arhundre Boligene er laftede
tømmerhytter, og A spinne og
-veve sitt eget toy er en selvfølgehghet Der det den dag i dag
er matrasjonering ja butikkene
kan vre helt tomme for mange
varesorter vi tar som en selvfØlge Arild Degrum besøkte ogsA
Øya i apnl for A forberede turen,
og kunne forteile at da var det
1gAtt tre mAneder siden de hadde
fAtt kjøpt kaffe.
Inflasjonen har vert enorm. En
S.normal mAnedslØnn utgjør 200
rubler, men nAr en almmnehg
blyant koster 50 rubler, og et
1glass med pulverkaffe 1500 ru1
bier, sA kan man selv se at det
,.ikke gAr.
Ved tidligere besøk har De-

N1

Anne

40 Oar
NA har fleskestokken pA Høgda
butt 40 Ar.
Gratulerer med dagen 10.juli.
Hilsen Marion, Magne,
Ronny og Therese.

Janne Bergersen
Gratulerer med de 17
den 12. juli.

Tor 45 fir
"Bonden" pA Siljebo fyller Ar i
morgen - 11 .juli.
Ganile kollegaer gratulerer

Gratulerer med 40-Arsdagen
Anne, og vi Ønsker deg vidre
lykke i livet.
Fra dine elskede jenter.

Vi gifter oss
Lørdag 13. juli
Liv Hanne Eriksen og
Jan Stenersen, Ytre Enebakk.
Vies i Man kirke kI 16
Adresse for dagen: Bjerkely.

igrum lastet bilen full med k1r
Jog mat, bLa. krydder, bakepulver og vaniljesukker som ikke
er A oppdnve i det hele tatt
Lørdag 13. juli
OgsA denne gang skal de ta med
Ellen Johansson og
seg gayer, men med bussen full
Børre Olsen.
av passasjerer blir det mmdre
Vies i Enebakk kirke.
en de skulie Ønske En varebil
Adresse for dagen: Ignarbakke.
i tillegg var det de kunne trenge
Men alle kroker skal fyhles og
Lørdag 27. juli
er det noen som har for eks
Hilde Thorhov og
gamrester higgende sA er det
Henrik Høgstrøm
veldig popuhrt En tehefon til
Vielse i Holmenkollen kapehl
924536 Arild Degrum om det
kI 14
er noen som har noe lite A avse
Adresse for dagen:
kan vre meget nyttig
Holmenkollen Park Hotel.
Som avshutning pA turen skal
gruppen lii hovedstaden Thallin
Der blir det noe bedre standard
10.jiog hotellopphold.
SIA 26.juni
Hurra! 26. juni fikk vi en
liten gutt.
Mona Christoffersen og
Cirkus Agora
Odd SjØenden, Langhus
OgsA i Ar fAr Enebakk besøk av
Cirkus Agora Ved Ytre EneSIA 1. juli
/ bakk skole kommer teltet opp
Anders har fAtt en liten sØster
pA søndag, og cirkusdirektør Jan
Evy Gran Ludvigsen og
Keti1 vil vise sin jubileumsforeAsle Ludvigsen, Ytre Enebakk.
stilling.
/ Av godbiter han har med 1 Ar
SIA 3. juli
kan nevnes - 13 hvite rasehesEn fin lillebror til Idar,
ter, de to stØrste elefantene som
Marianne og Trond.
Xvel noen gang har reist pA tume
Bent og Alf Tollefsen, Flateby
'i Norge. Temposjongløren Octakun er 15 Ar, og er
vio
SIA 6. juli
iispAdd en lysende karriere i unNA er Trine-Lise butt storederholdningsbransjefl
sØster til ei nydelig lita tulle
To timer med underhoidning og
(3630 gr og 49 cm lang).
masse komikk.
Line Beate Groseth og
(se annonse)
øyvind Ruud, Ytre Enebakk.

Født

F

Erfing Enger en sosial mater

Hvis du blir lei badehivet,
kjedsomheten overmanner deg
eller sommergjesteiie kommer,
kan du reise en tur inn til Oslo,
spasere opp Wergelandsveien
og gA inn i Kunstnernes Hus,
like ved Grotten du vet. I sommersvale rom kan du fram til
11. august oppleve enebakkingen Erhing Engers kohoristiske og kulturhistoriske kunst,
et festfyrverkeri om folk, flora
og fauna.
Det er femti Ar siden Erhing
Enger debuterte pA Statens
hstutsti1ling. To Ar senere
kom det avgjØrende gjennombruddet med det ekspresjonistiske maleriet "Berlin', et bilde
som forklarer kunstnerens forestilling om Tyskiand kort etter Hiders maktovertakelse.
Bildet var ogsA et definitivt
farvel med RevoldskolenS
franske estetikk. For Enger og
hans samtidige, deriblant Kai
Fjell og Per Krohg, vendte
blikket mot tysk ekspresjonisme. Men Enger ble ingen epigonmaker, snarer videreutviMet han maleriet med det beste i norsk tradisjon. Bildene fra
mellomkrigstiden eier bide
humor og varme.,
Det er under okkupasjonen og
pA femtitallet Enger maler seg
inn i kunsthistorien. Her er
historie og tradisjon i fullt
monn, men ogsA bitende og
grell nAtid i et aidri hvilende
samtidsengasjemeflt. Fattigdom og urett er synonyme begreper, for det er i disse Arene
folk stAr med lua i hArden eller
triver etter den nAr storfolk
drar forbi. "Vekstring svinger
lua" har en mollstemt bunn
med bitende ironi mens "Slutt
pA dagen", der skogsarbeideren sheper seg hjemover med
tømmertunge bein, forteller
om en kunstner som har sosial
klarhet og som føler samkjensle med mennesker i egen
stand.
I det eptiske maleriet "gammel gArd" fra 1943 tegner han
inn det store hamskifte pA
landsbygda: de ganile gArdskara gAr Ut til høyre i billedrammen, jenta med vassAket velger veien Ut til venstre mens
midt i bildet og i forgrunnen
stAr odehsgutten, en pjokk i
seks-Arsalderen kanskje, men
ved siden av ham, malt med
skyggeaktige, nesten gjennomsiktige streker vandrer Ragnhild Jølsens And. Motivet og
kulissene er nok hentet pA
BØrter.

At Jølsen spøker pA bruket kan
tolkes pA forskjellige mAter,
som en heder til en av nasjonens stØrste forfattere, usynhig
tilstede hos andre kollegaer
ogsA, og som hadde nornens
evne til A spinne skjebnetrAder,
men ogsA som er usynliggjøring av angsten okkupasjonsArene avstedkom.
Om alvoret skjuher seg i mye
av Engers kunst, higger fliret og
skøyerghimtet pA lur "Skogsarbeideren" er et eksempel, "Fire
voksne karer ahene hjemme" et
annet. Og selvironien er upAkiagelig i 'Alvorhig arbeidende
wig kunstner', en skal ikke ta
seg selv sA høytidelig er maleriets motto. Dessuten er Enger
en ypperhig tolker av barns lek
og latter, en Alf PrØysen med
palett og pensel om man vil.
"Babben i biA kjole" er portrettet av som tydeliggjør Engers
egen begeistring for goungen
som stir der halvt grAtende,
halvt trøtt av denne modelijobhen. "Lang lang rekke" er som
hentet ut av en prøysisk visestubb; barn og forventning, lek
og moro hele veien.
PA femtitalhet er handskap og
natur tidstypiske motiver, bl.a.
'far og. barn'.. som bengr...
Enebakk rAdhus. •HyllestetItil
hjembygda kalles kort og greit
Enebakk. Er uttrykket riktig
skal du kunne fomemme bAde
lukt og smaog .1ysog.tempratur. Og Arstid selvsagt.
Det er det en kaller umiddelbarhetens og øyeblikkets kunst.
Og i en tid da skAlformede parabolantenner Her annenhver
husvegg, da folk ser seg i sØvn
foran en flinirende fjernsynskjerm eller uanstendiige politikere og kommunale statlige byrAkrater minimaliserer kunstens
betydning, er det tiygt A vite at
Enger og kollegaer fremdeles
har noe A si oss. Noe vi kan
oppleve pA vAr mAte.
GA til Kunstnemes Hus
ogblivis!
Ragnar W Nord

Gudstjenesteliste
for 14. - 28.ju1i
14.juli
11:00 Enebakk Kirke
v/Helgheim.
21 .juli
ll:OO Mari Kirke
v/øvstegArd. Nattverd
28.iuli
11:00 Enebakk Kirke
Olsokstevne vlHelgheim
Etter gudstjenesten
samhing pA Bygdetunet.
Omvisning v/Ohe Weng.
Det blir flØtegrøt A fA kjøpt.

5
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"BIjespe!I" fra morran
toll kveld pao Lysernfestivalen
Ingen reiser vel fra
Enebakk i Olsok-helga,
for da er det her i bygda
det skjer! Ingen har vel
unngãtt a høre om
Lysernfestivalen, og alle
som liker lyse sommernetter, dans og bIjespell kommer vel? For
her blir det liv og rØre,
fra tidlig om morgenen
til langt ut i de smt
timer.

Frisk Luft, Enebakks egen
trekkspillklubb, hAper a gjenta
suksessen fra i fjor, der folk
strømmet pA og riktig fikk oppleve til gangs hva en skikkelig
trekkspillfestivai er.

Dans ut i de smt timer
Trekkspiilklubben er ikke alene
om A arrangere denne storstilte
festivalen, bade sanitetsforeningene og Norsk Foikehjelps
avdeling pA Flateby er medarrangører. Folkehjelpen vii stile
med egen stand, og selge billetter, ved siden av A ha sykevakt.
Enebakk Skolemusikkorps stiller med 20 "mann' for A ta seg
av vaktholdet.
—Dette opplegget er et kulturarrangement, og vi tar sikte pA A
ía samlet foreningslivet i bygda
til feiles innsats, sies det fra
arrangørhold.
Og her skal det bli dans til
langt ut i de smA timer, med
Apning fredag av kultursjef Per
Sandvik. sa følger feiende toner
av Hardbassen, Sliul og Sug og
Frisk Luft, alle fra Enebakk.
Men her kommer flere! Fra
Stange kommer Oid-boys-kvartetten
og
Stange
Trekkspillklubb, fra Drøbak
kommer en toradergruppe, og mange flere følger.

Nd legges s/ste hand pd verket
til Lysernfestivalen 91. Her er
Jon Waaler I "rnasta", mens Jan
BrunstrØm (t.h.) og Hans Jakob
Brevik stØtter opp sd godt de
kan.

Gratis pensjonistgrilling
Lørdag er pensjonistene spesielt
invitert dl gratis grilling. Maten
blir sponset av Tores/KAres mat,
og her er det ikke spart pA floe.

Men ta det med ro dere andre;
her skal ingen behove a suite;
sanitetskvinnene stiller opp med
en kafe der alt hva hjertet
begjerer blir A fA kjøpt.

Liv og rØre
Men pensjonistene skal selvsagt
fA here bljespell de med. Fra
fonniddagen og til langt pA natt
vii trekkspillere fra fjem og nr
sørge for stor stemning og full
fart.
Fra vAr vennskapskommune,
Hammàrö, kommer Nyeds
Dragspelklubb, og Smedbljen
fra Oslo dukker opp. Busk-Vest
kaller en gruppe seg, og de
kommer fra We Buskerud og
Vestfoid. Og selvsagt dukker
vAr
toradergruppe,
egen
Railaren opp.

Eget postkontor
Nytt av Aret er eget postkontor
med 'Lysernstempel' og kort
med flotte motiver.
Festivalgeneral, Odd
Lillejordet, forteller at nA er det
like for alt er klappet og Mart til
festivalen, og her vii det bli
folksomt. Allerede nA er det
tinget plass til rundt 60 campingvogner, og flere vii nok
dukke opp.
Det eneste som gjenstAr for at
arrangementet skal bli like vellykket som i fjor, er at vrgudene stiller opp med godviljen.

KUNNGJORINCER

REGULERING

.ENEBAKKKOMMUNE
Off entlig ettersyn
flit, plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2 kunngjøres
det med dette at bygningsrádet har behandlet et forslag til omregulering for del av <<Bergskaugjordet>>,
Flateby.
Planendringen medfører at Ca. 2,3 daa som i dag er
regulert til offentlig formal, omreguleres til boligformal; smàleiligheter. Planforsiaget er utlagt til
offentlig ettersyn pa Teknisk etat, kommunehuset i
Kirkebygden, fram til 15.08.1991.
Eventuelle merknader til planene ma sendes skrifthg til Enebakk bygningsrád, 1912 Enebakk, poststemplet senest 15.08.91.

velkommen til

Frisk luft onsker

Lysern-festivalen i Enebakk 26.-27. juli 1991
Program fredag 26. juli:
KI. 20.00 Dans til musikk fra friluftsscenen.
KI. 20.00 Apning v/kultursjef Per Sandvik.
KI. 20.30 Dansen fortsetter ti! kI. 02.00.
Program lordag 27. juli:
KI. 12.00-15.00 Dans, hilsningstale av ordfører KAre KjøIIe.
KI. 15.00-16.30 Fellesgrilling.
KI. 19.00 Olsokdans til kI. 02.00.
Veien blir merket.
Entré: Fredag kr 50,-, lerdag kr 80,-.

Enebakk
Pensjonistforening
har firedagers tur til Storefjell hotell den 26. august.
Avreise Ira Geddevannsveien kl. 08.00;
Pris kr 1.660,-.
PAmelding tif. 92 62 61 Ira 24. juli t.o.m. 2. august.

BOLIGMARI(EIJET
ANNE-GRETE LOSSIUS

11

Enebolig I VagIia, We Enebakk

Webjorgs ayskiedsutstilling
PA konditoriet i Ytre kan man
nA beskue en rekke nydelige
arbeider malt av Webjørg
Steinset, og vil man ha med seg
noe a pryde stua med, er dette
rette stedet a gA.
Denne salgsutstillingen er noe
spesiell da det er Steirisets
avskjedsutstilling. Hun fiytter
nA til Brønnøysund sammen
med mannen og to av bama i
forbindelse med en forstander-

jobb hennes mann har fAtt.
Webjørg kom til Enebakk i
1955 bare 4 Ar gammel, men i
august flytter hun altsa fra bygda. I Brønnøysund skal hun fA
ga i lire hos en av de store
malerrnesterene, Olav Nyrud,
og lre mer, spesielt landskapsmaling. —Du kan tro jeg gleder
meg, sier hun.— NAr jeg reiser
vii jeg ta med med meg
Enebakk-kulturen, vise arbeide-

ne mine herfra, lre nytt og sA
hAper jeg A fA komme tilbake til
Enebakk og vise fram alt det
nye jeg har lrt.— Det er store
sjanser for at vi kommer tilbake
til Enebakk, men Brønnøysund
er et nydelig sted og litt "ny
luft" vii nok vre sunt for at jeg
skal kunne utvikle meg videre,
avsØutter Steinset.
ANNE LUND

selges. 91 m2 , inneholdende vindf., entré, stue mlpeis,
kjøkken, to soverom, arb.rom, bad/WC, samt kjeiler
mlvaskerom, kjellerrom, boder etc. selges. God standard.
Huset ligger i rouge omgivelser I blindvei. Opparbeidet tomt pa Ca. 900 m2 , mlasfaltert biloppst.plass.
Adr. Utsiktsvn. 4. Prlsant. kr 650.000,-.
Visning etter avtale.
Tif. 92 42 58 el. 92 43 78 e. kI. 18.00

UTLEIEBOLIG FOR UNGDOM
I Nylende Borettsiag, Ytre Enebakk, har vi iedig en toroms utieiebolig. Størrelse 55,4 m2. Husleie pt. kr 2.500,-.
Kriterier:

To aktivitets- Utleieboliger vii bli
ledere ansatt
Til skolefritidsordningen ved
Hauglia skole, er det nA ansatt
to aktivitetsledere.
Bente Kongsrud, som kommer
fraSkedsmokorset, har erfaring
fra tilsvarende ordning ved
Gran skole pA Furuset.
Den andre aktivitetslederen er
Oddbjørg Krisitansen fra
Flateby. Hun var den første som
ble ansatt i den kommunale
familiebarnehagen pA Flateby,
og var familiedagmamma i syv
Ar.;.

bygd I Kirkebygda

Atten utleieieiligheter skal byg- 86.
ges i KlokkerudAsen i
Block Watne AS er byggherre
Kirkebygda i nr fremtid. Dette pA vegne av Enebakk
er nA klart etter at Block Watne Boligstiftelse, en seiveiencie
AS har fAtt tillatelse dl oppfø- institusjon opprettet av Enebakk
ring av boligene.
kommune
og ' Rlingen
Seks tre-romsieiligheter, og Boligbyggelag.
tolv to-roms skal bygges, og
Arealet i KlokkerudAsen er
bruksarealet per leilighet vii tidligere avsatt til formAlet.
variere fra 59 kvadratmeter til

SØkere mA ikke vre over 30 Ar. Det mA kunne dokumenteres en sammenhengende botid I Enebakk kommune pA minst 2 Ar i løpet av de siste 8 Ax.
Søkere mA vre j fast jnntekts- eller studieforhold.
SØkere i fast arbeidsforhold mA kunne dokumentere rnngAtt spareavtale i bank, forsikringsselskap e.1.
SØknadsfrist 23. juli 1991.
Henv. R1mgen Boligbyggelag, Grevlingv. 1, 2014 Blystadlia. TIf. 06-83 82 20.

ENEBAKK BOLIGSTIFTELSE

Annonser leses av folk flest

b
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BEGRAVELSESBYBAEB

for all vennlig deltagelse ved var kjre
Erik Kvendbøs bortgang.
Grethe Lill med famihe

Torggt. 2
2000 LiIlestrøm
-

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER

BRØNNBORING

Etter koritortid:
06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA
-

'r

)

LANGBRATEN
BRØNNBORING

Vi Ønsker A
bidra til en verchg
gravferd

. PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v. 51,1253 Oslo 12

Kontaktlinser
tilpasses

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

Timebestilling:hf. 06/81 43 91

Ski
13e()raclscsb(. r

ULLESTRØM
K0NTAKTLINSENSTITUT A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

CIIFtSTENtJU EFIF.

Nordbyvri. 27, Ski

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

Faig med

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

06/81 4830.811411
02/97 44 65

FXTHVGPTIK

Vi vii werne takke

Sveums
Begravelsesbyrâ

FYRINGSOUE • PARAFIN
o AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjern Brodholt, Tomter

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

OPTI KER

OLAV KJOLBEBC
GEIR KJØLBERG

TIf. (09) 87 30 60

M.N.K.F.

Follodistriktets
byrâ gjennom
65 âr

-

M.N.O.F.

LANDSSEKRETIER
i Landsiaget

for Lokalaviser
DU NAR OSS

A TELEFON HELE

HAR DU BILEN?

DØGNET.

Vi har kjøpere!

DROSJER

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Speil.

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobittlf. 094/34 527
DØGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge

Vi mottar din bil

for saig ev. kjoc

AUKSJON
HVER TORSDAG
kI. 18.30

Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!
TLF. 09/88 08 96

Alt i glassarbeid
utføres.

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DØGNVAKT

RING

06/81 '9
06/81 4733
6'
8 908
06/81 683

LilIestrøm
Vindu & Glass A/S

Tove Hagen

-

-

I Landsiaget for Lokalaviser (LLA) er stillinga som 1andssekretar
ledig fra 1. september 1991.
Sekretren har som den eneste tilsatte i organisasjonen ansvaret for
den daglige driften og for kontakten mellom de 50 medlemsavisene
og organisasjonen. Sekretren i samarbeid med styreformanneri besorger kontaktarbeid med offentlige myndigheter og ulike institusjoner.
Sekreteren forestár alt administrativt arbeid i organisasjonen. Det
je1der saksforberedelser til styremøter/Iandsmete og referater fra
Sekretrensørger bl.a. for árlig oppdatering av .xNrpressekata1ogen>, tilrettelegging av regionale kurs, innhenting av statistiske opplysninger fra medlemsbedriftene i samband med opplagskontroll
M.V.
Sekretzeren er ogsá redaktør av medlemsbladet <<Lokalavisa>> som
kommer ut i A-4 format ti ganger pr. âr.
Vi søker voksen, ansvarsbevisst person fortrinnsvis med mediebakgrunn. Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel.
Lønn etter avtale. Den som blir tilsatt kan regne med a holde kontor
pa heimplassen.
Flere opplysninger om stillinga fâs ved henvendelse til 1andssekretr
Svend Sivertsen, tlf. (074) 41 410, eller styreformann, Asmund Snofugi, tlf. (07) 87 00 55.
Soknad med vitnemAl og attester og sendes Landsiaget for Lokalaviser, 7240 Fillan.
Snknadsfrist: 22. JULI 1991.

v/Kinoen
Kirkegt. 14, 2000 Lillestrøm
Derer vinduer spell alt i glass

1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DOGNVAKT

LLA

-

JAN KITIL
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NYT SOMMEREN I SANDALETI BADESANDALER
kr 1896M
Godt utvalg I sommersandaler for store og smá
for dame og herre

Nzvatw~j'

-

'
Y"

SOMMERAPENT:
0

Man. ons. fre
Tirs.ogtors.
Lørdag
-

FLATEBYSENTERET
TLF. 09/92 8374

-

10-16
10-17
9-14

Noa"ges nye cirkus
ENEBAKK v/Ytre Enebakk skole

SØND. 14. JULI, KUN KL. 17.00

BiIi.salg p6 posten fra i dag, 09 i

cirkus fra kI. 14.00 sond. 14. juli
NORGES STØRSTE DYRECIRKUS
MED NYTT FANTASTISK PROGRAM
INTERNASJONALT STJERNESHOW

'&1flLttt

EIENDOMSFORM.

Kjøgje eller selge
elendom?
Kontakt:

TRYTI EIENDOMSMEGLJNG A/S
BOv9kvMv, Adv. He/go A. 1,04
FjW,,00 55 1914 ISo Enebakk
III: 04/925570

ELEKTROENTREPRENØR

Eektrorep. Egil H. Jorgensen
Fiatebysenteret - 1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOLJFRYS - VASK/OPPVASK - TORK - KOMFYRERJ MICROBOLGE KAFFETRAKTERE - STØVSIJGERE RADIO/TV - VIDEO - EL.MATER tELL

BATUTSTYR

NOKKELFILJNG

BIL
Audi

Aut. rorteggerfirma

Flateby - tlf. 92 80 80

ANDRESEN & SØNNER A/S
utfører alt i rørleggerarbeid.

Galled — innrammlng

Tif. pr. 92 43 54 - 92 48 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747 - 030/16 735

Gullmedaije i innramming I VM 1989 og 1990

Skoene reparerer
du hos

KJELL BRENDJOHD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
lIt. 92 86 94. Mobiltlt. 094/26 165

SKOMAKER'N i SKI

BRENSEL

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

0

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

1570

1912 Enebakk

SELSKAPSMAT

FNERAKK YAP/N 00 YARME

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

Olav C. Jensen

SRR.registrert

Statoll Qijeservice Enebakk v/TrondØjseffi
17f. 09-92 5$ 55. Mobil III. 094-14469

regnskapsforer
Land bruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrvende

Fl,, ,oao09v,,h,orgov,k

Ekomvejeri 35, 1914 Ytre Enebakk

Rine 09-9243 37

FRISØR

Dalefjerdingen, tlt. 09/92 64 33

BVGG OG ANLEGG
Regnskap & Forretningsforsel
• Bedriftsràdgivning

Tak- og
blikkenslagerarbeid

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

K.ER.

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

I011MM

TRAFIKKSKOLE
SR M-.

.ç5\

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
TIC02/38 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger
7

Flateby, 09/928731
0
)
Mobil 094/95743
Gray., sprengnlng, transport

Len nestadvn. 5
1912 Enebakk

1ff. 09/926543
Mobil 094/37 548

II

Medi. MNTF

TAN NTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Tlf. 09/92 46 82

TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 8737 10

Utlører alt innen nybygg, tiibygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Kiasse A — Kiasse B
Teorikurs — Kjøretimer

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

Om n•dvendig moter vi
1/ kjoretimer i Enebakk.

SYGG- OG TOMMERMESTER

7

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fylimasse

Per-Erik Ostlie as

1914 SIRE ENEOAKK - TIl.: (09)924340

din tokale byggmester
• ICFl LII I
I mi-1I

Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

Alt I mur- og fliselegging

lIt. 09/92 61 18 — 09/92 6256
094/25 366 - 094/08 438
GLASS

Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

FIeIIvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
TIf. 9246 13 Mobil: 030130 339
Ogsâ kveldstld

- Fase

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Rune Bergskaug

Svein Thorsen

Fiatebysenteret, Flateby
TN. kI. 8,00-15.00
92 87 39
TH. utenom kontortid
92 80 31
Ontsd. stentgt.
Kvelder, etter aviate.

Grevhngveien 34, 1914 Ytre Enebakk
Teorikurs

TOmrer- 09 snekkerservice

1912 Enebakk

Alt / qlassarbid

Opplring pa b/I

Fast pris

Mur & Graveservice A/S

Enebakk
Glass

TANNLEGE
Stein Darre-Hansseii

Enebakk Tannteknikk
'U

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

TIf.'92 5228

Lunds Maling'
og Tapetsering A/S

SystemAdm:r1islrason A/S
Gaupeveien 29
1914 'Ore Enebakk
TN: (09) 92 48 24. 92 47 74.
—I

BYGG OG ANLEGG

liar iki ti tommeltotter?

& Søn A/S.
MYI1FAIIET 2,140 SKI, TLF. 09-871457
RDRLEGGERBUTIKK
EGEN ROB LEG GERAVDELING
All innen • Sanitar • Varme • Mollemisefing
-

TANNBEHANDL.
*t5Ys.adn

Topes Tak og Fasade 1/8
Man.-fre. 9.00-17.00
Tars. 10.00-18.00
Lor. 9.00-14.00

Rimelige priser. Pensjonlster , 20%
Utleie av byggtorker og minigraver

D0GNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

Regnskapskontor

0 STATOIL

VI flkser det meste,og life/per de flesle.

DURUD CARD,
1914 YTRE ENF,BAXK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

b%kk
egnkpskoñtor A/S
Ill. 09/92 63 03
01
Poiboks 24

Fynngsolje - Para fin - Autodiesel
Konkurransedyktige priser hele Jret!

DAME-ag
HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitenng.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

REGNSKAP

utfører alt i el-installasjoner

TORNERUD - Askim

Erik Kjelgaard

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

Strømshorg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE
TH.

Galled Nygard

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

1000 Askim

Kjøp din nye eller brukte bil hos oss.
TIf. 88 16 15

RORLEGGER

SKOMAKER

Erhng Rød A/S

INDRE 0STFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

RAMMEVERKSTED

TLF. 92 83 52

Bygg- og tommermester
Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80-92 4488
Mob iitlf. 030/15750

Nybygg, tiibygg og rehabilitering

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

a

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

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne N00verdai
N. Riisgard, Kjeller
(Skill Ira Fetvo. V'flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el
"DROP-IN' 8.30-14. Stengt hel

HUNDEPENSJONAT
Skal du reise bort?

Vi Ø,,sler (Ii?, lilt/Id i'clkuninieii Ii!
('I (i/I//hOld liar) hitndcpenxjunw.

IIøy standard, i landluge (/5 Iruselige
o,iigiselser. on. gialkje,it 1985.
PER OG PIAS HUNDEPENSJONAT
Berger gIrd, 1027 Hobo) —TI. 09/921910
12/ 6enytter anlciliringrii (1(11 øtrckc Are tohe,,fr
ogfirfieri IC scsi/er cit nkqgodsornroer

TEPPE. ENGROS A/S

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
D. FREI I AG X01
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

KVIKK BENS
vzJz'a&ama S 1
61
%

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

Redaksjon, ekspedlsjon
09 annonser:
Telefon red.: 09-92 65 50
Telefon ann.: 09-9265 40
09-92 60 04
Telefax:

Privattelefofler:
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 62 76

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605020 1426
Postgiro 08054 193298

Annonsepriser fra 1.1.91:
kr. 6,00
Aim. plass pr. mm. kr. 3,25
lnnlev. frist:
mandag kI. 12.00
Rubrikkann.:
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
kr. 315,- pr. Ar - kr. 165,- pr halvk

1, side pr. mm.

-Mitt andre hjemland
I vel ett fir bar hollandske Dora bodd hos
familien Kittilsen I
Ekebergdalen. Hun har
gãtt siste ket pa Ski
videregãende og har
stortrives I Enebakk. I
dag foriater Dora
Enebakk og reiser tilbake til Holland. —Norge
har butt mitt andre
hjemland, og jeg kommer heit sikkert tilbake
hit, forteller Dora.
Dora (19) er fra Holland, men
det siste âret har bun tilbragt i
I utgangspunktet
Enebakk.
hadde bun tenkt a reise til SØrAmerika, men etter mye om og
men endte bun opp i Norge.

Spräkproblemer
Dora har gatt i 3. kiasse pa
spráklinja pa Ski videregâende
der bun har lrt norsk, tysk og
engeisk. De første ukene bun
var i Enebakk syntes bun det
var vanskelig a fA skikkelig
kontakt med folk. —Det virker
som om nordmenn er redde for
a dumme seg Ut pa grunn av

sprAkferdighetene sine. Det var
mye lettere a fâ kontakt med
andre da jeg begynte a 1re
norsk, forteller Dora.

Hadde hørt om troll
FØr bun kom til Norge visste
bun svrt lite om landet. —Jeg
hadde hØrt om troll, og SA visste jeg at det var kaldt her om
vinteren, forteller Dora. N. er
kunnskapene
imidlertid
adskillig bedre, og bun har
bl.a. opplevd Hemsedal, festspillene i Bergen og bun har
ogsâ tatt en tur med
Hurtigruta. —Norge er butt mitt
andre hjemland, sier bun.

Lange avstander
—Hjemme i Holland drev jeg
med landhochey og tennis,
men det har jeg ikke fâtt gjort
mens jeg har vrt i Norge. Det
eneste negative ved a bo her er
at det er sä store avstander,
forteller Dora. Hun synes naturen er flott og bun har ogsâ fâtt
mange gode venner i Enebakk.

har bun ogsâ fatt by til a prove
seg pA langrennski, og det ble
en morsom og spennende
utfordring. —Jeg hadde gâtt pa
langrenn i flatt terreng tidligere, men A kjøre ned bratte bakker hadde jeg bare gjort pA slalomski for jeg kom hit. Derfor
gikk det ikke alltid like bra a
følge skisporet, Icr bun.

Hyggelig vertsfamilie
Hun hat hatt det veldig fint hos
Kittilsen.
vertsfamilien
—Familien jeg bar bodd hos har
vrt kjempegreie og jeg ma
bare fA takke dem for alt det de
har gjort for meg. De har vrt
belt fantastiske, sier Dora.
I dag reiser Dora til et internasjonalt mote i Tyskland, og
17. juli regner bun med A vre
tilbake i Holland. —Jeg gruer
meg til a reise. Det har vrt
utrolig flott A fa vre et Ar i
Norge, og jeg kommer belt
sikkert til A komme tilbake hit
igjen, forteller bun, og har
bagasjen full med norske plakater og suvernirer pa veien
hjem dl Holland.

Langrennski
Mens Dora har bodd i Norge

GUNNLEIK SEIERSTAD

—Jeg Ønsker d takke alle vennene jeg har fdtt, og spesielt vertsfamilienjeg har bodd hos. Dc liar vtrt heft fantastiske, sier Dora.

Pa tur til idylliske Gjevik gard
ring. Men det mest popu1re var
Enebakks pensjonister
Utsikt sâ langt øyet rekker
nok tippelappen, der de riktig
har nylig besøkt en av
En tid var gArden forpaktet bort, fikk brynet seg pA spørsmAl som
Enebakks flotteste girog da bodde ekteparet i VAglia, omhandlet bygdas historic og
men de lengtet tilbake til sitt
nAtid.
der; Gjevik i
paradis. For ti Ar siden var de
En meget vellykket dag, med
Dalefjerdingen. Den
tilbake pA gArden, men det er
gamle garden kunne skil- sønnen som i dag driver den. trivelig vertskap og idylliske
omgivelser.
te med en utsikt over
—Jeg Iengtet tilbake til vannet,
Øyeren som er hell unik, for det sA vi ikke der vi bodde i
ANNE-GRETE LOSSIUS
VAglia, forteller Helene. Og det
og Helene og Torstein
er
forstAelig
nAr
man
har
vrt
Aarsrud stortrives I sitt
og besett gArden og dens omgihue paradis.
velser. Her er utsikt over øyeren
Enebakk Pensjonsitforeniflg arrrangerer hvert Ar en 'Kjenn din
bygd-dag", og i Ar gikk turen til
Gjevik gArd i Dalefjerdingen.
Rundt 70 spreke pensjonister
hadde funnet veien dit, og som
vanlig var de heldige med
vret. Sol fra en skyfri himmel
gjorde at en del foretrakk A sitte
under de gamle, flotte frukttrterne i den veistelte hagen.

Bosetting for Svartedauen

Torstein, (t.h) og Helene Aarsrud i godt seiskap med tidligere herredskasserer Asbjørn Westlund og Solveig Skaugen, begge fra
Flateby. Under det store epletreet var det rene sydenstemniflgefl,
bortsettfra at her var det myefrodigere og nier idyllisk.

Helene Aarsrud er oppvokst pA
gArden nrmest øyeren
Dalefjerdingen. —VAr familie
har bodd her i Atte generasjoner,
og i rundt 200 At, forteller
Helene stolt. Mannen, Torstein,
kommer fra Tossebygda
Trøgstad.
De forteller at det har vrt
bosetting pA gArden fra for
Svartedauen, som kom til landet
i 1349.

langt forbi Sandstangen, og belt
pA
"Kreppa'
til
Opp
EnebakkkneSet.
Og et yrende dyreliv bAde pA
land og i vann kan de nyte. —Her
ser vi stokkender og svaner, og
elg og radyr tusler over jordet
her, sier Torstein.

Leker og spørsmâl
—Vi startet med en Kjenn din
bygd-dag' for syv, Atte Ar siden,
forteller leder av pensjonistforeningen, Artur Orderud, og legger til at disse utfluktenene er
svrt popu1re, og det tror vi sA
gjerne. For i Enebakk finnes det
et ttall idylliske steder som er
ukjent for folk flest.
Men de fremmøtte fikk ikke
by til kun A sitte A nyte utsikten; her var det lagt opp til pilkasting, hestesko og boksekas-

ifillainnbrudd
i Ifaglia
En familie fra VAglia som kom
hjem fra ferietur ved tolvtiden
natt til mandag ble møtt av et
trist syn. Ubudne gjester hadde
vrt pA besØk, og tatt med seg
videospiller,
stereoanlegg,
smykker og brennevin.
En bil tilhørende samme familie, som sto hensatt I et parkeringshus i Oslo ble stjAlet i forrige uke, og settes i forbindelse
med innbruddet. Bilen var en
bbAVW Golf.
Lensmannsbetjent Jahr meddeicr at de bar spor A gA etter, og
at det er store muligheter for at
saken kan bli oppklart med
tiden.

