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Endelig vant
A-laget til
Enebakk IF

-

924047
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-Ta med ungene, og opplev
en t0mivelmig-dag pao landet'.

Fredag gikk startskuddet
for høstens seriekamper,
og for ferste gang i âr
vant A-Iaget til ElF!
Eidsvold IF matte se seg
slAtt med 4-1, Flott.
Ogsá A-laget til Driv
spilte hjemmekamp fredag, men her gikk det
ikke fullt sâ bra. De matte
se seg slâtt av Lande
med resultatet4-3.
Driv ligger pa nest siste
plass serien, mens Enebakk forelepig ligger pa
en jumboplass.
SIDE 5

Si forsvinner
ogsà Annja
fra Flateby
Enda en butikk forsvinner
fra Flatebysenteret, og
denne gangen er det
kiesforretningen Annja
som stenger derene.
Senteret har vrt ptaget av stadig nedleggelser, og I âr har bade Conditoriet og Ge-Te Manufaktur forsvunnet.
Vignett har spurt de
igjenvrende hva ãrsaken til at kundene svikter
kan vre, og bade tengre
apningstider og bedre
markedsfe ring blir antydet scm en muug àrsak.
Har Flatebys befolkning
noe a bidra med er det
bare a slá pa trâden til
Vignett.

SIDE 3

Sondag blir det liv og rore pa Nordre Brevig Gârd, som
ligger ved
o
Bermerud badeplass ved Lyseren. Da arrangeres "Apen Gárd",
og her vii det bli litt av hvert for enhver smak. Hoyhopping, natursti, tur med hest og vogn, og seivsagt en masse dyr.
Noen sote to mâneder gamle elghundvalper (biidet) horer
ogsâ til pa garden. —Ta med ungene og opplev en triveiig dag pa
SISTE
landet, oppfordrer arrangorene.
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Store mengder karosserideler Beboere og bedrifter pa Gran:
funnet nedgravd hos Otterbeck Plages av støv og stOy
Pa' eiendommen til firmaet Otterbeck Bil og
Karosseri pt Gran er det
funnet nedgravd store
mengder bildeler.
Fyilpiassen ble oppdaget
I forbindelse med gravearbeider, og er oppsiktsvekkende. Statens
Forurensningstilsyn har
allerede vrt p. stedet
og tatt sigevannsprøver.
—Viser det seg at prøvene
inneholder mer enn jern
ma omrãdet nøye overvikes, sier Bjorn
Gudevold I SFT.
Store mengder karosserideler er
funnet pa eiendommen til
Otterbeck Bil og Karosseri pa
Gran. Delene har ligget nedgravd i opptil 20 är, og er blant
annet benyttet til a fylle igjen et
dalsøkk pa tomta.

Vii sjekke forhoidene
Delene dukket opp under arbeidene med a legge vann og kbakk i omrAdet, og ifølge kontorleder Sissel Otterbeck er det
snakk om et omrAde pA oversiden av eiendommen, mot riksveien, som er igjenfylt med
gamle karosserideler. —Det er

kun gamle blikkdeler som er
nedgravd, sier hun, og mener at
disse ikke forurenser i srlig
grad.
Ski Naturvemforbund og mujøutvalget i Ski kommune er
innkoblet i saken, og man frykter fra det hold at
Langenvannet, som kun ligger
tre kilometer unna, kan vre
forurenset av fyllingen.
—Vi kommer til A ta sigevannsprøver for A sjekke om det
er tungmetaller i vannet, sier
Arne HavnAs i Ski
Naturvernforbund. Han sitter
ogsA I Ski kommunes miljøvemutvalg, og pApeker at det fra
for av er stor forurensing i
Langen fra folk som bor pA hytter i Râken-omrAdet.

Tomta bør graves opp!
Monica Bakken, tidligere formann
i
Enebakk
Naturvemforening, mener at
hele omrAdet bØr graves opp.
—Funnene som er gjort kan tyde
pA at det er en bilkirkegArd pA
eiendommen, og dette er oppsiktsvekkende. Jeg spurte
Otterbeck allerede i 1986 om
det fantes bildeler nedgravd der,
og det ble benektet. Hele tomta
bør graves opp, sier hun, blant
annet med tanke pA
Langenvannet som ligger i nrheten og som renner ut

VAg/Mjr og videre til
Hobølvassdraget og til drikkevannskiiden Vannsjø.
Hun har forøvrig kontaktet
teknisk etat bAde i Enebakk og
Ski om forholdene, og forventer at det nA tas affre.

Ma overvakes
Statens forurensningstilsyn har
allerede vrt pA omrAdet og tatt
sigevannsprøver. Disse blir nA
grundig analysert, og viser prøvene at andre ting enn jem finnes i vannet, som olje og saitsyre, mA omrAdet nøye overvAkes.
—Vi har fArt god oversikt over
avfailet, og først og fremst er
det karosserideler som er deponert der. Vi fant hverken battenen eller motorer. Men det er en
meget uheldig avfallshAndtering, pApeker Bjorn Gudevold i
SFT. —Able er forpliktet til A
hAndtere avfall forsvarlig og
forskniftsmessig, og metaller
skal leveres pA godkjente depoflier.
Gudevold vii ikke i utgangspunktet ta stilling til om omrAdet bør graves opp. —Saken vil
sannsynligvis bli overfØrt til
miljøvemavdelingen i fylket, og
de mA ta den videre avgjørelse,
sier han.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Store mengder karosserideler er oppda get pa eiendommen tilfirmaet
Otterbeck Bil og Karosseri. Kontorleder Sissel Otterbeck, innfelt,
understreker at det kun er snakk om blikkdeler, og ikke batterier og
annet som kanforurense grunnen.

BlIstereo
innievert
Enebakk Lensmannskontor bar
mottatt en bilstereo, som ble
funnet i Haugveien pA Flateby
28. juli.
Om noen har mistet/biitt frastjAiet en silk kan den fAs ved
henvendebse pA kontoret.

Innbrudd pa Kaféen solgte

Bermerud

Natt til søndag er det igjen
begAtt grovt tyveri fra kiosken
ved Bermerud badeplass.
Det meldes fra Enebakk
Lensmannskontor at 6-7 kasser
mineraivann og 4-5 kartonger is
er stjAlet. Om noen har observert biler i omrAdet sA ta kontakt
med Lensmannen.

for 57 000
Arets Lysemfestivab innbrakte
den nette sum av 183 000 kroner. Kafédriften alene innbrakte
cirka 57 000 kroner.
Vignett kom i skade for A ski-iye at den sammeniagte summen
pA 183 000 kroner kom inn kun
pA kafédriften, noe som var
positivt gait.

Na begynrier beboere
benyttes til vinteren, og hva
og bedrifter pa Gran a da?
bli temmelig lei av
—Vi bruker mye tid pA rengjØring pA grunn av støv fra
støv, skitt og støy fra
og dette gAr utopukkverket som drives pukkverket,
ver driften, uttaber hun.
av Knut Enger. I
Naboer har ogsA hatt store
tillegg kommer store
plager pA grunn av stØy natulemper ved at bussterstid. —Dette har vi mAttet
stoppet i omrãdet er
toberere, men det finnes
grenser. Vi var tross alt i
mer eller mindre fjernet. —Vi etterlyser nød- omrAdet lenge for dette ble
utiagt til industriomrAde,
vendige tiltak, og opp- pApekes
det.
følgning Ira myndigProtesterer mot driften
hetenes side, pãpekes
Sarntiige naboer i omrAdet
det av flere.

Sissel Otterbeck, i firmaet
Otterbeck Bib og Karosseri
pA Gran, begynner A bli lei
av at hverken kommunen
eller andre myndigheter bryr
seg med A pAse, og gjØre noe
med forhobdene pA Gran.
Biant annet etteriyses trafikksikringstiltak.

Etterlyser sikre busslommer
—Ut- og innkjøringsvei til
pukkverket er lagt sammen
med vAr utkjøring, med den
føige at busslomme/busstopp
er fjemet. Nedkjøringen her
fungerer som busslornme for
vAre kunder, skobebarn og
andre. Her samier det seg
masse støv og skitt, og det
skaper fariige trafikkforhold
her. Det er et under at ingen
er butt skadet enda, sier
Sissel Otterbeck, som er engsteiig for hva som kan komme til A skje til vinteren, da
snøsIaps og is kommer i tillegg. —I forbindebse med
godkjenning av pukkverket
kunne kommunen i det mmste ha pApekt at bussbommene skulie hoides i orden, legger hun til, og etterlyser
samtidig tiltak fra veivesenets side.
Kai Haugen, som er veivesenets formann i omrAdet,
lover A se pA saken, som han
forøvrig ikke kjenner noe
sriig til. Det er kommunen
som prioriterer bygging av
busslommer, som veivesenet
forhoider seg til.
Bygningssjef Stein
Marsdai mener at det er større trafikkfare, blant annet for
barn, andre steder i kommunen, og disse omrAdene mA
derfor prioriteres foran Gran.

Plaget av støv og støy
Knut Enger bar fAtt tiilatelse
til A drive med pukkverksdrift i forbindebse med
omiegging av ny riksvei.
Men med tillateisen følger
vibkAr for driften. Dette for at
naboer i omrAdet skal bli
minst mubig pbaget av støy
og støv.
Ifølge Sissel Otterbeck óg
flere naboer i omrAdet blir
ikke pAbeggene fulgt opp: -Vi
bar vrt svan-t plaget av støv
i de siste to Arene; noe bedre
har det butt den siste tiden
da det nA er hengt opp en
vannslange i pukkverket.
Men denne vib ikke kunne

has protestert mot den driften
som bun drevet, ifølge
Otterbeck. Og harde skyts
mot bAde Enger og kommunen kommer fra flere hold.
En av naboene F strøket
pApeker at Knut Enger han
misbrukt tiilit gang pA gang,
og lurer pA hvorfor kommunen ikke sjekker at den vedtatte reguieringsplanen for
omrAdet blir overholdt. —Det
er ingen som pAser at Enger
føiger opp det han er pliktig
til A gjøre, sier vedkommende.

Gjør sã godt vi kan
Knut Enger er ikke enig i at
de ikke føiger opp pAlegg.
Støy om flatten er ikke til A
unngA da de kjØrer pukk til
stØrre veiprosjekter som det
kun arbeides med natterstid.
—Vi liar fin
kjøne pukk om natten, sier
Enger, noe som Statens
Forurensningstilsyn (SFT)
bekrefter. Men det er kun
snakk om tre lass etter kiokken 22:00.
PA spørsmAl om han han
fubgt opp de krav som bigger
til grunn for drift av pukkverket, We hva gjebder støvavskjerming og jevnlig renhold, sier han bite, men
pApeker at de has vanningsanlegg og at de gjØr sA godt
de kan. Bussiommene er
ikke deres sak A gjøre noe
med.
—Vi begger kalsium pA
veien, i tillegg til vanning,
for i størst mulig grad A hindre støv, men vi bygger en
riksvei her; dette er et
anleggsomrAde sA noe ulemper er det nødt til A bli, uttaler han.

Tiilatelsen er forienget
Det ble gitt rnidiertidig tillatelse for drift av pukkverket
av SFT fram til nyttAr -90.
—VI has mottatt kiager pA
driften der ute, og kommer
dl A føbge opp saken, sier
HAkon Winnem i SFT. Han
bekrefter imidiertid at Enger
har fAtt forlenget midiertidig
tillateise for driften til man
has fAtt vurdert hva som
videre skal gjØres. Biant
annet vurderes det A flytte
pukkverket til motsatt side,
men her kommer Ski kommune inn i bildet, og de er
ikke udebt fornøyd med en
sbik omlegging, blant annet
pA grunn av markagrensen.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Enda en butikk
p0a Flateby stenger
Enda en butikk forsvinner i løpet av august fra
Flatebysenteret. Na'er det Annja som setter kroken
pa døra, og i første halvdel av 91 forsvant bade
Conditoriet og Ge-Te Manufaktur. For den tid har et
utall prøvd seg med forskjellige typer forretningsvirksomhet.
Tar man seg en tur pa senteret en formiddag er det
kanskje ikke sâ rart at butikkene forsvinner; det er
nesten ikke ett menneske a se. Vignett har spurt de
igjenvrende pa senteret hva grunnen kan vtere.
Flatebysenteret har vrt svrt
utsatt for stor gjennomtrekk av
forretninger i flere âr. Og spesielt ille har det vrt i kroken pA
oversiden av Tores Mat. Her har
det et par ganger vrt prøvd
med conditoridrift, parfymeri,
kies- og gaveforretninger, video
og kiosk og mye mer.
Frisørsaiongen har kiort seg
fast, men med stadig utskifting
av innehavere.

For lay omsetning
Denne gangen er det innehaveren av klesbutikken Annja,
Inger Larsen, som setter kroken
pA døra i løpet av august mAned.
Hun har drevet denne i tre og et
halvt At, og fØr den tid var det
andre som drev klesbutikk her,
med samme navn.
—Omsetningen er alt for lay,
og dette skyldes nok blant annet
at det er en litt umulig plassering vi har. Folk ser oss ikke fra
veien, sA mangel pA impulskjøp

har nok vert en medvirkende
Arsak, sier Larsen. —En annen
sak er at det er mye pendlere pA
Flateby, og mange av disse
handler andre steder, men vi har
ogsA hatt en del gode, faste kunder som bar holdt det hele
igang.

Gale ãpningstider?
En rundspørring pA senteret
viser at flere mener at en av
grunnene lii at folk uteblir er
gale Apn•ingstider.
—Vi burde satset mere pA
kveldsApent, mener innehaver
av "Fiksern", Egil Jorgensen.
Dette med bakgrunn i den store
pendlingen, og at folk ikke rekker hjem for forretningene
stenger.
OgsA innehaver av den nyApnete Zoo-forretningen, Tone
Strand, er inne pA det samme.
—Kanskje det kunne vrt en fordel a Apne senere, og belier utvide pA ettermiddagen, sier hun.

YTRING

La Enebakk level,
APs ordførerkandidat øvergArd
er bekymret for at jeg har skapt
uro blant innbyggeme i
Enebakk!!
Bakgrunnen er at jeg har tillatt
meg a peke pA at Enebakk som
kommune kan komme i en
utsatt situasjon dersom:
—Vi fortsetter med en sterk
utbygging I ytteromrAdene.
—Vi fAr en ny runde med kommunesammenslAinger.
Forsiag til revidert kommuneplan for perioden 1991-2003
tyder ikke pA at man planlegger
A iegge om til en mer balansert
utvikling av Enebakk.
Storkoalisjonen pA Stortinget
(AP-i-H) viste i vinter at de gladelig overkjører lokale avstemfinger som viser solekiar motviije mot sammenslAinger. Vi
husker vel alie hvordan kommunalminister Kjell Borgen nedsablet sine partifeller i omegnskommunene rundt Hainar. Om
ikke øvergArd fulgte med er jeg
sikker pA at velgeme registrerte
AP-ledelsens framferd! Borgen
bekiaget attpAtii at man hadde
hatt lokale avstemninger om de
planlagte sammenslAinger.
AP har en underlig hoidning
til dette med ikke a skape uro
blant velgeme. OgsA I EF-sammenheng er det nA av største

betydning for AP a IJNNGA
medlemskapsdebatt for valget.
Slik at man i fred og ro ETTER
valget kan bestemme seg for A
søke EF-medlemskap a la
Sverige, uten A behØve A tenke
pA disse slitsomme velgeme.
NAr vi lytter til AP-toppenes
uttalelser i EF-spørsmAlet og ser
deres handlinger (Viking Dekk,
jordbruksoppgJør osv.) er det
lett a spa hvilken konldusjon
Gro, Jagland & Co vii innta men etter valget selvfølgelig. I
mellomtiden skal vi rote rundt i
E0S-(fiske)suppa. Man vii Jo
ikke skape urn blant folk hvertfall ikke fØr et vaig!

Kjehl Dehli
1. kandidat Enebakk SP

Deter ikke mange a se pa Flateby-senteret da Vignett stakk innom. Noe IN var det hos Annja, som hadde
startet med opphørssalg, men ellers glimret kundene med sittfravcer.
I dag har noen langApent pA
teret kunne gAls bra om man
Og en ting er et faktum; det
fredager, andre pA torsdager,
hadde satset pA A markedsføre
begynner A bli svrt mange
bokhandelen stenger til vanlig
hele senteret felles i Vignett. Vi
ledige lokaler der, og Jo frre
tid, og matvarebutikken har
har stor handelsiekkasje, og skal
forretninger, dess frre tilbud,
IangApent hver dag.
senteret overleve mA vi tenke
og igjen fierre kunder.
hele senteret under ett ved
For darlig markedsføring
Kanskje Flatebys befolkning
annonsering, slik at folk kan se
har noe A bidra med av ideer og
De fleste er enige om at bedre
hva som finnes her, og nAr vi
meninger om senterets drift?
markedsføring ikke er veien A
har Apent, uttaler Waade.
Hva kan gjØres for A dra flere
gA for A trekke flere folk til senfolk til senteret?
teret. De mener det holder med
Kom med ytringer!
felles flyvebiader en gang i
Ring Vignetts redaksjon og
Enkeite forretninger pA senteret
blant. Men her er innehaver av
kom med ytringer.
gAr bra, mens andre stnr hardt,
Harajama Sko, Halyard Waade,
men alie er skjØnt enige i at det
av en helt annen oppfatning.
er for fA som benytter seg av
ANNE-GRETE LOSSIUS
—Jeg er overbevist om at sennterbutikkene.

BrAtendammen restau reres
ser det endelig Ut til
at Bratendammeh i Ytre
Enebakk blir renovert.
Kommunen har bevilget
150 000 til prosjektet, og
na gjenstar bare tillatelse
fra grunneierne, sa er det
fritt fram for IL Driv.
—Vi kommer til a starte
med opparbeidingen av
damanlegget ahlerede i
host, sier leder av idrettslaget, Knut Thorvaidsen.
Den gamle BrAtendammen i
Ytre Enebakk blir nA renovert,
takket vre iherdig innsats fra
idrettslaget Driv, som har utarbeidet restaureringsprosjekt for
omrAdet, og som vii bidra med
en solid dugnadsinnsats.

frarn til 1916. Etter den tid mottok vi strøm fra Barter, forteller
Barthold A. ButenschØn pA
Bjerke Bruk.
Strømmen ble
avslAtt om natten for A spare pA
vannet, og for at man var engstelig for at det kunne oppstA
brann. —Stailgutten stengte om
kvelden og slo lyset pA igjen om
morgenen, forteller Butenshøn.

IL Driv liar utarbeidet et kostnadsoverslag pA 240 000 kroner
for opparbeiding av omrAdet;
selv vii de bidra med dugnadsinnsats som er beregnet til 30
000. Enebakk kommuneskoger
har bidratt med 35 000 kroner
til formAlet, og andre har gAtt
inn med midler. Kommunen har
bevilget 150 000 kroner.

Bevilget 150 000

Starter umiddelbart

Det er planer om A opparbeide
BrAtendammen bAde til badeplass, fisking og rekreasjon. Og
sist, men ikke minst sA blir et
gammelt kulturhistorisk anlegg
bevart.
Dammen ligger rett bak Mjr
ungdomsskole, og ogsA økologisk og kulturhistorisk undervisning kan tibrettelegges I omrAdet.

Leder av Driv, Knut
Thorvaidsen, sier at idrettslaget
umiddelbart vil starte arbeidene
med dammen, og regner med at
de kommer langt allerede i host.
Men først gjenstAr det A innhente nødvendige tillatelser fra
grunneiere i omrAdet.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Enebakks eldste E-verk
Damanlegget er fra 1905, og ble
bygget av familien Butenschøn
pA Bjerke Bruk for A forsyne
gArden, treskeverket og den
gamle sagen som IA i omrAdet,
med strøm.
—Dette var Enebakks første
energiverk, og det var i drift

Behagelig SEILERSKO
med kraftig sale
Brun, str. 36-41

MOTORSER VICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBI LER
T11. 09-9244 14.
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OTTERBECK
APENT
8-16. Onsdager 8-20.
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FLATEBYSENTERET
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SOMMERAPENT:
Man.-ons.-fre

10-16

Tirs.ogtors
Lørdag

10-17

9-14

TRENT
Gratulerer

95 aO r

Johannes Hoimsen fyiler 95 ãr fredag
9. august.

Silje Mangen Hjellnes
Fyller 2 itr den 7. august.
Vi gratulerer!
Era mamma & pappa
mormor & bestefar
tante Marthe og onkel Pitt

6ãr

Vi gratulerer deg med den store dagen, kjre onkel Johs!
Hilsen alle oss pit Krokeng
og Fredbo

Vi motes

Enebakk
Janitsj ar

Tantungen
Marion Nilsen
i Konvallveien gratuleres med
6-itrsdagen 14. august.
Hilsen tante Kjersti.

2ãr
Stian Bognerud
"Kiompen til moi-moi
gratuleres med 2-itrsdagen som
var den 5. august.
Hilsen
Moi-Moi og Gakke pit Flateby

NM pi vannski

Enebakk Vannskiklubb an-angerer førstkommende heig norgesmesterskapet pit vannski pit
Mjer.
Da kan enebakkingene selv fit
nyte synet av itrets nordiske
mester - Ingar Pedersen (bildet) i aksjon, og om samme
mann kan tituiere seg som
itrets norgesmester fitr vi svar
pit i iøpet av lørdag og søndag.

Dersom du er forhindret fra it
mote fram pit valgdagen, kan
du stemme pit forhitnd, frajulimitned og fram til vaigdagen.
Du kan forhitndsstemme i Enebakk Herredshus:
I kontortiden, fram di 30.8.
klokken 08:00-15:00. Mandag
og fredag 2.-6. september
klokken 08:00-19:00. Lørdag
7. september klokken 10:0019:00.

Sanitetsforeningene i Enebakkskal holde loppemarked pit
Enebakk ungdomsskole nit i
host, og i den forbindeise trenger de lopper.
Inntekten vil git til et rehabiliteringshjem for trafikkskadde i
Follo-regionen.
Har du floe it avse sit ring:
92 62 35, Dalefjerdingen
92 63 35, Kirkebygda
92 49 56, Ytre Enebakk
92 5157, Vikskroken

Eli Haug
Gratuleier med 90-itrsdagen.
Hilsen Ase og Astrid

Aslaug
Gratulerer med dagen som var
pit mandag.
Hilsen gjengen pit Nyberg.

Lyst til it spille sammen med
dem?
øvelsene forgitr pit Kirkebygda bameskole hver tirsdag
19:00 - 21:30.

FØdt
SIA 26. juli
En stor salutt - det ble en gull!
Sonja Anita Tomasbritten og
Jan Tore Tranerud, Flateby

Sommertur
til Fredrikstad
Onsdag 14. august arrangerer
Enebakk Helselag sommertur
for voksne 61 Fredrikstad.
Pitmelding kan skje pr. telefon
til Gunnbjørg Haug 928496,
Unni Thoresen 924303 eller
Karin Ness 926295.

Manntallslistene ble sist lørdag
utlagt pit fern forskjellige steder
i kommunen, og vii vere tilgjengelig for publikum fram til
24. august.
Pit den listen mit du nemuig
stit oppført om du har tenkt it
benytte deg av stemmeretten
din ved itrets kommune- og fyikestingsvalg.
StAr du ikke oppført, kan du
sende skriftiig kiage med berunnelse 61 valgstyret innen
24. august.
Dersom du har meldt flytting
senere enn 1. juni i itr, stitr du i
manntallet i den kommunen du
flyttet fra, men du kan da benytte deg av muligheten til it
forhitndsstemme i den kommunen du har flyttet til.
(Se annonse)

Saniteten
trenger lopper

9O ãr

Enebakk Janitsjar starter øvelsene igjen 3. tirsdag i august,
med sin nye dirigent Rune
Martinsen.
Korpset har de siste Ara vert
ganske aktive. B1.a. har de
holdt konserter med kjente artister som JØrn Hoel, Steinar
Ofsdal og Hanne Krogh. Slike
konserter satser de pit it fortsette med I framtiden ogsit.
En ny Hammarötur i september er under planlegging.
Dessuten blir det sannsynligvis fly konsert med JØm Hoe] i
desember.

Star du i
manntallet?

Forhândsstemming

Takk til Frisk Luft

47ãr

Far kjØpe laven?
I løpet av hØsten regner man
med it fit svar pit Prestegitrden
Kunstsenters søknad om tilsiag
pit iitven og grisehuset pit Enebakk Prestegitrd.
Stortinget har besluttet at en
del prestegitrder ruridt om i
landet skal selges. Forst og
fremst med tanke pit videre
gitrdsdrift, men en sØknad om
A fit kjøpt en del av gArden med
et kunstsenter som formitl vii
nok git i gjennom, mener Kjell
Matheussen (bildet) og Per
Ame Øiestad.
Prestegitrden Kunstsenter har
foretatt en landsomfattende
markedsundersøkelse for it avdekke behovet for verksted for
kunstnere.

Da Siggerud Pensjonistforening i itr som i fjor flick innbydelse til Frisk Lufts Festival
27.-28 juli vii vi takke hjerteligst for innbydelsen. Det ble
dessverre ingen fra vitr forefling som fikk vrt til stede.
VAr leder hadde nok ikke sagt
fra om dette pit vitr siste sammenkomst for sommeren. Dette er grunnen til at vi ikke fikk
vtert pit festivalen, for vi som
var 61 stede i fjor hadde det
riktig koselig pit aile mAter - og
gledet oss til it komme ogsit i
itr.
Men dessverre vi gikk giipp
av en fin festival.
Vi Ønsker aiie Frisk Luftmusikantene og andre som har stittt
for arrangementet av festivalen alt godt i fremtiden.
AogKG

Undersøkelsen er sendt 800
etablerte kunstnere, og drøyt
20 av de spurte var umiddelbait interessert i et verksted.
NAr man tenker pit at kunstskoleelevene ikke har deltatt i undersøkelsen, ser man at behovet sit absolutt er der.
Usikkert er det alikevel om
kunstsenteret, pit det nitvanende tidspunkt, kjøper mer enn
grunnen bygningen stAr pit, eller om det foreløpig blir en
slags leiekontrakt. Det er av
noksit stor betydning at man
fitr We hAven og grisehuset,
forteiler Kjell Matheussen. Litven er planlagt brukt som
verksted/atelier for 10-12 utøvende kunstnere, mens grisehuset vii bli brukt som utsaigssted.
I fjor host fikk Prestegitrden
Kunstsenter iagt nytt undertak
pit litven. For ikke it risikere at
bygningen skal forfalle, mit de
nit for vinteren fit iagt overtak
og takstein. Derfor - er det
noen som skal skifte tak pit
driftsbygning ellier lignende
oppfordres de hermed til it ta
kontakt med Prestegitrden
Kunstsenter som da er interessert i den gamle steinen.
Vi andre Or pent vente i spenning pitavgjØre1sen som aitsit
faller nit i host.

Medlemsmte
pâBetel
Pinsemenigheten Betel i Ytre
Enebakk har medlemsmøte i
kveld.
I morgen blir det familietreff
med Korsiund.
Søndag er det mote hvor
Kennth Korol deltat
(Se annonse)

Knivsliping pa'
Bygdetunet
Enebakk Bygdetun holder
fremdeles sine dører itpne for
publikum, og førstkommende
lørdag blir det knivsliping i den
gamle smia.
Søndag vii det i tillegg til A
bli vist knivshiping ogsit vises
linspinning.

Enebakk kirke
Den gamle, erverdige Enebakk
kirke er fremdeles itpen for publikum pit søndager.
Ut august vil kirken kunne
beskues, og en guide vil vre
tiistede.

Gudstjenesteliste
for Enebakk
11. august
11:00 Enebakk kirke
v/øvstegitrd
Nattverd

Forste seriemseier for E nebakk IFs Amia9

Sa er startskuddet gatt for høs- Skal vinne 10 kamper til
tens seriekaniper, og fredag
spilte begge vâre A-lag hjem- A-laget mangler dessverre spillere. De er ti mann pa stallen nA
mekamper.
sâ for a fA fulit lag ma juniorene
stille Opp, og denne gangen deltok ogsa en guttespiller.
Enebakk vant 4-1!
Fred Sandas var den suverene
Enebakk IF spilte mot Eidsvold
IF, og for første gang i âr vant maiscoreren, som tok tre av de
de!, velfortjent. I hele første fire mâlene. Han ble i denne
omgang hadde Enebakk spillet, kampen flyttet fra midtstopper
og ledet 2-1 ved pause.
til spiss, og det var nok et
fomuftig
valg av den nye treneEtter femten minutters spill i
andre omgang ble det nok et ren, Frank Bakken.
mal
for
Det siste malet gikk øisten
hjemmelaget;
Eidsvolds spillere begynte a bli Engen av med.
litt lange i maska, og stemningLaget ligger pa siste plass i
en ble til tider noe amper.
serien; de har spilt en uavgjort
Men Enebakk ga seg ikke kamp tidligere; de øvrige har
med det, og selv om mye av de tapt. sa dette var en etterspillet foregikk pa bortelagets lengtet seier.
banehalvdel var det allikevel
—Na skal vi ha elleve seire pa
"vart' lag som scoret, og etter rad, fortalte en optirnistisk spil30 minutters spill ble det nok et ler, og vi venter i spenning pa
mAl, og Enebakk gikk av med neste kamp som spilles mot
sieren 4-1.
Ramnes/Ames pa Ames fredag.

Enebakk IFs A-lag har endelig sikret seg sin fØrste serieseier etter kun a ha spilt med tap, pluss en
uavgjort. Fredag vant de 4-1 over konkurrenten Eidsvold IF.

Nytt tap for Driv Hvem
Ogsa I.L. Drivs A-lag spilte
hjemmekamp fredag, og her
endte det hele med tap mot
Lande fra Sarpsborg.

2-2.
I andreomgangen gikk det
ikke fuilt sa greit, og Driv matte
se seg slätt med resultatet 4-3.
Det tredje malet til Driv ble scoret av Marius Haug.

Scoret mâl pa straffe
Driv starlet Opp igjen med seriekampene sist mandag, og da Nest sist i serien
spilte de mot Kongstein. Drivs A-lag kan i hvert fall trøsKampen endte dessverre med te seg med at de ligger ett hakk
tap for Driv, med resultatet 2-0.
foran Enebakk i serien, selv om
Fredag startet Lande showet det nok ikke er noe stort plaster
med a score sitt første mâl etter pa saret. De har klart a rykke
30 minutters spill, og tok sitt Opp pa nest siste plass, etter a ha
andre mJ like etter. sa var det ligget lenge pa jumboplassen.
Drivs tur, og Andreas Myhre Og som Enebakk strir ogsa Driv
sørget for at mAlforskjellen ble med a fA tak i nok spillere,
utlignet til 2-1 fern minutter for blant annet fordi flere blir opppause.
kjøpt av andre klubber.
Men sa ble det liv pa banen;
Fredag spiller laget bortekamp
en av bortelagets spillere fikk mot Skjeberg IF.
rødt kort, og det ble straffespark
i Drivs favor, og Jan Erik
Christiansen utlignet til uavgjort ANNE-GRETE LOSSIUS

k jenner
herrene?
Bildet, som viser fire staselige
unge menn, er sannsynligvis fra
rundt 1880-90 arene, og det er
Tore Bakk, Oslo, som har sendt
oss dette.
Han er i besittelse av flere
fotografier, hovedsaklig portretter, av mennesker som pa en
eller annen mate har hatt tilknytning til Enebakk, og det er
svrt lite opplysninger han har
orn bildene. Derfor har det vrt
umulig for ham a fd identifisert
alle, og blant dem dette fotografiet.
Bakk haper derfor at noen av
Vignetts lesere gjenkjenner de
staselige herrene, og tar kontakt.
Vignett sthr til disposisjon om
det er noen som skulle ha opplysninger a komme med.

MUSIKK!

I.L. Driv matte se seg sldttfredag av bortelaget Landefra Sarpsborg.
A-laget til Driv ligger nd nest sist i serien, og Icon i hvert fall trØste
seg med at de ligger loran ElF som ligger pd en jumboplass.

Annonser leses av folk flest

Dc fleste skoleplassene er
bcsatt fra hgsten. Men vi bar
noen led igc plasser pi
musikklinja.
Kom og Ir sangteknikk,
kordireksjon, gospel, hørelzre, spill et instrument.
Aktivt miljø i flott Qatur
ved foten av Saltfjellct.
Valgfag.
Svemmcbasscng.
Be cm pla
... Ti!. (081)90355

ENEBAKKKOMMUNE

Star du I manntallet ?
Navnet ditt ma stá i manntallet dersom du skal kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget
søñdag 8. og mandag 9. september 1991.
Du kan undersøke om du star i manntallet 1 Enebakk kommune nár manntallslistene blir lagt Ut 1
Enebakk Herredshus
Enebakk folkeregister/Ligningskontor
Flateby Postkontor
Ytre Enebakk Postkontor
Sanner Dagligvareforretning
Listene er utlagt fra 3. til 24. august.
Star du ikke i manntallet, kan du sende skriftiig
kiage med begrunnelse til vaigstyret innen 24.
august ki. 15.00.
Valgstyrets adresse er 19 Enebakk.
livis du liar flyttet, og mellng om flyttingen ikke er
mottatt I innflyttingskomunens folkeregister
senest 1. jun11 ár, star du I m,nntallet i den kommunen du flyttet fra. Da ma du stemme der pa valgdagen, eller forhândsstemme I den kommunen du flyttet
til.
Vaigstyret vii behandle kiager og rette mulige fell i
manntallet I mote mandag 26.08.91 i Formannskapssalen, Enebakk lierredshus.
Motet er offentlig, og de som liar kiaget kan mote
fram selv eller ved fullmektlg for a uttale seg og legge fram bevis.
Valgstyret, 2. august 1991

6

Iignctt
RELIGIOSE MBTER

ØNSKES LEID

TILLEIE

Leilighet ønskes bid

Lift til Ieie
Sta trygt og godt ogsa i hoyden.
PINSEMENIGHETEN "

'(TEE ENEBAKK

iiETEL

Onsd. 7/8 ki. 19.30:
Menighetsmøte.
Torsd. 8/8 ki. 11.30:
Form.treff. Korsiund
deltar.
Sønd. 1118 ki. 19.00:
Kenneth Korol.
Velkommen. til Betel.

BEGRAVELSESBYRAER
eums
~~Zgravelsesbyr6
Torggt. 2
2000 Lillestrem
-

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA
-

C

Ski
BqravelsesbyrA
CI-IP.STENJD EFW.
0

Nordbyvn. 27, Ski

TIf.

(09) 87 30 60
Follodistriktets
byr6 gjerinom
65 ãr

DU NAR oss
A TELEFON HELE
DØGNET.

J

Møblert leilighet til lele
I Ytre Enebakk f.o.m. 19/8.
Henv. tif. 92 50 81 kveldst.

fm
ONSKES KJIIPT
Dadsbo og Iossre

BHtralle

BARN E1(L'ER

Tora Use Busch, 1820 Spydeberg, tlf. 88 73 19

C

BRONNBORNG

SAtGET 00$

STILLING LEDIG

Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vanntorsynlngsanlegg.

Skattum -Ratch

Emaus Barnehage
Enebakk

LANGBRATEN

Ledig styrerstllling (112
st.) Ira aug. -91. Ogsà
søkere uten førsko1e1rerutd. kan komme I
betraktning.
Reg. lønn. Følger skolens ferler/fridager.
Korttldsbarneh. blir dre.vet av Mlsjonssamband.et, og har vid praktlsering av lovens kr.formâlsp. Det foruts. at den
som tilsettes erkjenner
den kr. tro og vii arb.
etter gj eldende vedtekter og instrukser. Søkere ma kunne gi oppi. om
dette.
Tflfredsst. helseatt. ma
ku.nne franilegges.
Søkn. sendes: Mlsjonssambandet, Tu.11insg. 4,
0166 Oslo, snarest.
Ev. oppi. pa tif. 021206534.

BRØNNBORING . PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

Forharidler av Jacuzzi pumper

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se Or utstilhing
av sanitrutstyr kjekken
innredning og
baderamsmet:!er.

SHS

FINANSIERING

Skandinavisk
helsesystem
VARME

SAL01
3070% AVSLAG
LI

til lele.
Tif. 09/92 7193

kjøpes (ev. kommisjon).
Enebakk Auksjonsforretning. Tif. 92 60 18

02/62 08 65
Vi Ønsker
bidra til en verdig
gravferd

TN. 92 62 O

i4urkebygden snarest. Sikker betaler.
Ilenv. tif. 92 65 40 dagt.
tif. 92 63 39 kveldst.
10

A/

AUT VVS RORLIGGIA

starter 6. august 1991

APENT TIL KL. 19.00

ALLE SOMMERVARER FRA

30-70% RABATT

Skattum -'Ratch

DDameavd. Skolegt. 7.
Tif. (09) 88 572.

El Herreavd. -Dr. Randers gt. 5.

TIt. (09) 88 14 25

I

TEORIKURS PA BIL

Benyif sjansen - her far du pakkepristilbud.
Kursstart onsdag 21/8 W. 17.30.

HoNsm TRAFIKKSKOLE
Storgt. 47, 2000 LILLESTRØM
TIf. 06/81 60 01

Slrmsv. 100, Struminen
Tit. 06181 45 97 —81 45 98
- •J(J0PVVS405fAGM AhNEN JOP Uh5 HOS GYt.',.N -

FORERKORT?
Riktig kosthold.
Oki blodsirkulasjon

HAR DU BIW1?
Vi har kjøpere!

Oppslramming av mage og

lr med SHS muskelaktivator.
Nar du skal slanke deg, er det
din kropp det dreier seg om,
ingen andres og inlet
gjennofllsflitt.

Vi mottar din bil
for saig ev. kjøp

AUKSJON
HVER TORSDAG
W. 18.30

Ring Eva p6 Of. 06/81 42 92.

?meSeceeee u
LILLESTRØM

Tusenvis av kvinner og menn

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

liar gjennomgâtt SHS-kurs.
Ring og best ill en gratis
prøvetime.
TIf. 06/8197 60:
Man., ons., tors. kI. 11-19.
IN. 06/9185 90:
Tirs., fre. M. 16-20.

rA Ostfold

BILAUKSJON
Iw
r

TEORIKURS KL. B starter
onsdag 21. aug. W. 16.30.
MC-KURS starter
t.rsdag 27. aug. W. 17.00
Vi motor hosten med knaliHibud!

Feminin Helseog figursalong
.

Stromsveien 40.2010 Sirømmen

FYRINGSOUE • PARAFUN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjørn Bredholt, Tomter

TIt. 92 26 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

-

EIENDOMSFORM.

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

KjØpe eller selge
eiendom?

Flatebysenteret —1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOL/FRYS VASK/OPPVASK TORK KOMFYRER! MICA OBØLGE
-

Kontakt:

-

-

-

KAFFETRAKTERE STOVSUGERE
RADIO/TV VIDEO EL.MATERIELL
-

BvlSn9oli000v Mv. 140190 & Toyl
Fielvopen 55. 1914 VItO EnlIStS
TI 05925570

Flateby

-

ANDRESEN & SØNNER A/S

tif. 92 80 80

-

-

NØKKELFILING

BIL
Audi

-

innramming

Guilmedaije i innramming I VIA 1989 og 1990

utforer alt i rorleggerarbeid.
Tif. pr. 92 43 54 92 4892
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747- 030/16 735
-

SKOMAKER

Erting Rod A/S

WELL BRENOJORD

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din' nye el/er brukte b/I hos oss.

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

$KOMAKER'N ISKI

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
T f. 92 86 94. MobiltIt. 094/26 165

I

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

TIf. 88 16 15

-

1912 Enebakk

15 70

-

tif. 92 63 00

EILAG

BRENSEL

—

G:nebctkk
cgnskapukontor A/S
hf. 097 92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

FNEBAKJ( VON 00 VARME
DIJRUD GARD,
1914 YTRE ENRBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997
DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

SELSKAPSMAT

Hovel Heiaas

Fyringsolje Parafin Autodiesel
Konkurransedyktige priser hele âret!
-

-

0

-

utforer alt i el-installasjoner

Askim

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

REGNSKAP

Strømsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD

Skoene reparerer
du hos

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

1800 Asklm

TIf.

Galled

-

BATUTSTYR

Aut. rorleggerfirma

Galleri Nygàrd

-

TRYTI EIENDOMSMEGLINC AIS

RØRLEGGER

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPRENOR

-

OIav C. Jensen
L6 SØnA/S
1400SK1.TLF.09-871457

Regnskapskontor

SRR.registrert

OSTATOIL
Slatoll Ol/eservice Enebakk virrond øisetfs
Tit, 09-9255 55. Mobil fIt. 094-14469

-

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

FRISØR

BYGG OG ANLEGG

lures Tak og Fasade A/
DAMEAME- oq
0
HERREFRISQR
SQL PARFYMERI

Man.-tre. 9.00-1 7.00
Tors. 10.00-18.00
Lor. 9.00-14.00

-

MYEIEARET2.

regnskapsforer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsd rive nde

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk lit. 92 54 13

Tak- og
blikkenslagerarbeid
Ytre Enebakk

-

VI flkser det meste,og hjelper de fleste.
Rimelige prlser. Pensjonister ±20%
Utiele av byggtorker 09 minigraver

HANDVUU(SSENTRALEN
I ENAKK
Lunds Maling
og Tapetsering NS
Helgesensgt. 12
Grüneriakka
TIf. 02/38 51 73

Mouernlserinq

Stein Darre-Hanssen

• Bedriftsrâdgivning

Fiatebysenteret, Flateby
_.._..

928739
TIf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Onsd. stengt.
Kveider, etter avtale.
MedI. MNTF

Enebakk Tannteknikk

III. 09/92 65 43
Mobil 094/37548

TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
-'

Grev(ingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

Fast pr/s

VAKTSELSKAP

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flisleggirig og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731

Mobil 094/95743
Gray., sprengnlng, transport

BYGG- Or, TOMMERMESI ER

7

Per-Erik Ostlie as
1914 TiRE ENOBAKK

-

TO.: (09)

92 43 40

din lokate byggmester

namel
rl= r2ul I
IWI'IO# U

Rune Bergskaug

Følgmed
I

Alt I mur- og fliselegging
,1

GLASS

Enebakk
Glass
Alt I glassarbeid
Svein Thorsen
Fjeilvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
Iii. 92 46 13 Mobil: 030130 339

TLF. 92 83 52
Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

Bygg- og tommermester

An Sulerud
1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 90 80-92 4488
MobillIf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

84;lIiroG &SR II

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 8737 10

Kiasse A Masse B
Teorikurs Kjøretimer
—

e

-

Om nodvendig møter vi

til kjøretimer i Enebakk.

TRANSPORT

Entreprenor

Ogsâ kveldstId

Len nestadvn. 5
1912 Enebakk

'\

TIf. 92 5228

-

•

TRAFIKKSKOLE

11w iki ti tommeltotter?

uit uwtt

Varme

TANNLEGE

*~
SstemAdmnistrasjon A/S
Gaupeveiers 29
1914 Ytre Enebakk
Tit: (09)924.824-924774.

•

TANN BE HAN DL.

• Regnskap & Forretningsforsel

-

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
Tit. 92 63 81

Alt innen • Sanhlar

sys-adrr;/f

Tif. 92 47 79 Mobil 030/31 364

BYGG OG ANLEGG

RORLEGGERBUIIKK

A5 7"'
0 EGEN RORLEGGERAVDELING

Ingar A. Bergskaug

SPESIALFORRETNINGER
077

TEPPE'- ENGROS A/S

Transport Sand,
stein og fylimasse

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

-

Flateby

-

tit. 92 80 42

MobHtlf. 094/95 481

Tlf. 92 80 21
Mobil

.DYRgKLINIKK
• PoliklinikkS Røntgen 0 Kirurgi

• Oppstalling opererte dyr
SKEOSMO DYREKUNIKK

• Lab.service

Vet. Knut-Arne N09verdal
N. Riisgard, KjeIier
(Skill Ira Fetvn. v/flyplassen(

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
icDROP-lNn 8.30-14. Stengt helg.

HUN DEPENSJONAT

Skal du reise bort?

Vi ø,ixky'r ((ill /11117(1 ie!koninicyz lit
et ()ppho/d i 1(471 /iiyyidcpeilsjonat.
lilly si;,ndard, i landlige og Irivelige
onigivelser. ()rr. goikjeutt 1995.

PER OG PIAS HUNDEPENSJONAT
Berger gArd, 1827 Hobol -lit. 09/92 1510
Vi be ,tr a,r(eimninqe,: ii[it Ø'isk.t Pure tollerrle
irfi cute penner en rikfiqgodsoninier

1911 Flateby

030/06 359

lAG&CO+

D.

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrøm Svakstrom
Bit Elektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tif. 09/92 62 94

KVIKI( RENS
LKE 11
J&z&zamcz S I
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,

garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74
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-Opplev en trivelig dag
noen nydelige to maneder gamSøndag iipner igjen bØnle
elghundvalper holder til pA
der over hele landet gãrgArden.
dene sine for alle som vii
Høyhopping og natursti kan
oppleve ekte bondeoppleves av bAde store og smA,
gãrdsstemning. Og I
og hva med en tur med hest og
Enebakk kan alle som
vogn?
lyster ta en tur til Nordre
Brevig G?rd.
økoiogisk jordbruk
Høyhopping, kjØring
Johan Ellingsen fra Fiateby vii
med hest og vogn, natur- informere om, og vise Økologisk
jordbruk, og Landbrukskontoret
sti - griser, honer, gjess,
sauer, geiter, kuer og kal- stiller opp med miljøstand vedrørende jordavrenning.
ver hØrer med. —Ta med
En bikube med glassfront der
ungene og oppiev en tnen kan se hele iivet i kuben, er
velig dag pa landet, opppA plass, og selvsagt vii man fA
fordrer arrangørene.
oppleve hvordan hverdagen pA
Søndag blir det liv og røre pa
Nordre Brevig Gârd, nrmeste
nabo til Bermerud badepiass
ved Lyseren. Da inviterer Ellen
og Jens Jacobsen til 'Apen
Gârd', og her er det ikke lite
som skal foregA.

En oppievelse for barna
En skikkelig familiedag pa landet er det lagt opp til, og ungene
vii fâ oppleve bade kuer, griser,
gjess, kalver, hØner og kyllinger, sauer, geiter og hester. Og

APNINGsTIDER:
Mandag - fredag:

7.30-1700
Lørdag: 7.30 - 12.00

en gArd fortoner seg. Og det er
bare A spørre og grave. Svar vii
bli gitt sA langt det lar seg gjØre.

Husflidprodukter
Grilling av bAde pølser og annet
godt hrer med. Her skal ingen
behove A vere suitne. Og det er
selvsagt Svineavislaget som
star for denne delen av affangementet.
Det er ogsA lagt opp til en
egen avdeling hvor gamle redskaper og husflidprodukter vii

bli vist. Og We spinning og
karding, un og tegerarbeider
kan beskues.

dD

UA PEN

Alt vel tilrettelagt
Det er bØnder over hele landet
som ønsker pA denne mAten a fA
bedre kontakt med forbrukeme.
Det er fire Ar siden "Apen GArd"
ble arrangert første gang, og det
var Akershus Bondelag som tok
initiativet. Siden har Wen
spredt seg til hele landet.
Her hos oss er det
4H,
Bygdeungdomslaget,
og
Bondekvinnelaget
Landbrukslaget som arrangerer
det hele.
Og om vret ikke blir av det
ailer beste, sA har arrangørene
tenkt pA det ogsA - det vii bli tak
over det aller meste.
Veien vii bli skiltet fra
TømmerbrAtan, og det er kort
vei til garden fra parkeringsplassen, sA alt skulle ligge vel
tilrette for at flest mulig skal ha
mulighet til A fA oppleve en ekte
bondegArd, og alt hva det innebrer.

CARD
VIVO

Vi ønsker alle velkommen til Apen Gârd' søndag 11.
aug. kI. 12-17 pa Nordre Brevig Gárd.
Avkjøring fra Tømmerbrãten. Følg Apen Gãrd-skiIt.

velkommen

Landbrukslaget, Bondekvinnelaget, 4H
og BygdeungdomSlaget I Enebakk

ANNE-GRETE LOSSIUS

HOS&TmENS
SAFTER
O ELEER
Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste
kvalitet. Sett høstens beer og frukt pA flasker og glass i k]elleren.

LEIEPRESSING AV BRSAFTER

Vi har nA begynt sesongen for leiepressing av br til saft.
Br som innleveres ma were godt modne og fri for blader.
Frosne beer mottas ikke, unntatt bringebr. 1 kg br gir en 1/1
fl. saft a kr. 5.40 + pant. Vennligst ikke lever vAre flasker merket
Eplemost' I brsesongen!

LEIEPRESSING AV GELE
Rips- og soIbrgele kr. 5,00 pr. glass (440 9).

SAW AV SAFT
Vi bruker kun norske rAstoffer av førsteklasses kvalitet i vAr
produksjon av safter og geleer. Avhengig av rAvaretilgangen
selger vi disse til fabrikkpriser uten innievering av bar.
Priseksempler: kr. 11,80
Ripssaft
151.
kr. 15,40
Solbrsaft
kr. 13,60
SoIbrsirup
Rips/bringebrsaft kr. 13,90
'
SK" CAS
ROA
Rips/solbrsaft ... kr. 13,00
kr. 15,90
Kirsebrsaft
S u.o
oG
I tillegg kommerfiaskepant kr. 2,—.
,65
kr. 7,20
Ripsgele
kr. 850
SolbrgeIe

ASKIM FRUKT- OG BIRPRESSERI
TELEFON: 09/88 18 06 —ASKIM

