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Junior6
mester i
dressup
ridning

Stor ueniEghet
om barnem og
ungdomspoliotiEkk

40 47

Pa et äpent mote sist uke der sekelyset var rettet pa
kommunens arbeidsledighet. kom Fremskrittspartiets førstemann, øyvind Strom, med skarpe skyts
mot de fagorganiserte.
:c:,::
sette folk pa grunn av en lang rekke paleg, mente
han.
—Det er direkte skremmende at en varaord'cekan kjore et slikt lop, uttaler Oddbjørn Siljebøl, leder
av kommuneforeningen.
SIDE 2

17 ár gamle Linda Leone
fra Flateby tok sitt andre
norgesrnesterskap
dressurridning sist heig.
—Denne form for ridfling er skikkelig goy,
srlig nàr hesten begynner a bli god, sier hun.

SIDE 8

Uheldige
Ingar .
Sist uke ble Ingar Pedersen kulturprisvinner. Omtrent samtidig falt han pa
vannskiene og ødela armen.
—Jeg fikk ødelagt albuen under et treningshopp
pa Mjr, og jeg matte
operere den to ganger
sist uke, forteller han.
VM ma han nâ stâ
over, men han hâper a
vre frisk og rask om
ikke sá lenge, og satser
pa a reise til Florida nrmere Jul.

SIDE 6

Juniorene
imponerte
Under 'Enebakk Open"

pa Mjr i helgen impo-

nerte Enebakks juniorer
stort.
Line Tostrup gikk av
med seieren for darner junior, og hennes bror Thomas tok sieren i herrer junior.
Men Thomas matte
knive hardt med lagkarneraten Robert Halvorsen
for seiren var i boks.
Det er tydelig at det
gror godt bak Ingar Pedersen.

SIDE 6

Politikerne fikk virkelig brynt seg pa et apent
mote som Enebakk Husmorlag nylig arrangerte.
Her ble de satt til veggs med spørsmäl om barnehager, konfliktrád, ungdomsrad og utekontakter.
Meningene var like mange som det mannsdominerte panelet.
Fra venstre Tone Sorensen, FrP, Einar Holstad, KrF, Kjell Overgárd, Ap, Hans Guslund, Sp,
Tore Tidemann, H, og Henning Strom, SV.
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Remember, remember, remember
Salget starter 6. september.
Mange, mange føtter skalfà
biUige, billige sko a ta pa
Prosentene gárfra ti til sytti.
Hâper dufdr noe ordentlig nyttig.
Husk trallevoqna med mange vaig
av fine ting pa 1 O-kroner-salg.

Spesielle ápningstider I forbindelse med
Markedsdag pa Senteret og SALG hos Harajama SKO:
Fredag 6.9. ki. 10-20. Lrdag 7.9. Id. 09-18.
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Flere folk I arbeid
—Hva kan vi i Enebakk
gjØre for a fA folk ut i
arbeid?, var temaet pa et
ãpent mote som Enebakk
Ap arrangerte sist uke.
—Kommunens tiltaksnemnd ma omorganiseres og bli en aktiv pãdriver, og sysselsettiñgsmidlene ma ut til kommunene for bedre utnyttelse,
var blant saker som ble
diskutert.
Det var stort sett bare politikere
som var mØtt fram for A diskutere arbeidsledigheten i kommunen onsdag, men det i seg selv
var viktig nok. VAre folkevalgte
fikk grundig gjennomdrøftet
problemet, og kanskje det kan
komme noe konstruktivt ut av
det i tiden fremover.
Pengene ut til kommunene
—Vi har vrt for opptatt av A
omstille vAr industri i en retning, til et fAtall nringer, som
igjen har fort til større arbeidsiedighet. Vi mA fA tilbake mangfoldet slik at Jet igjen kan bli
vekst som vii fØre til at vi kan
yte mer innen det offentlige,
uttalte Høyres Tore Tidemann.
Som mente at veien A gA for a fA
ned arbeidsledigheten i kommunene var a fA en mer mairettet

bruk av sysseisettingsmidlene: etablere seg her mA vi ha et
—Vi mA fA pengene ut i kommu- skikkelig tilbud 61 dem, mente
nene; det er vi som best vet pA øvergArd.
hvilken mate disse midlene kan
OgsA Kjell Dehli (Sp) kom
brukes mest effektivt.
inn pa omorganisering av til—Bygda vAr mA markedsføres taksnemnda, og mente at ordføpa en mye bedre mate slik at reren skuhle ha som oppgave A
naninger Ønsker A etablere seg vre markedsfØrer. —Men en del
her i vAre skjønne omgivelser. ting ma vre tilstede, blant
Saintidig ma vi vre positive annet bank og vei som tAler
mot de etablerte bedriftene. Dc større akseitrykk, papekte Dehli.
har fatt alt for mye motbØr i
form av restriksjoner, mente
FrPs øyvind StrØm, som ogsA En tragedie for folk
yule Øke arbeidstiden til 40- —Arbeidsiedigheten er ikke noe
timers uke for A gi arbeidsgiver- uungAelig, den er skapt av pohine stØrre fortjeneste som igjen tikeme, og om vi hadde droppet
den bebudete skattelette yule vi
yule fore til flere ansatte.
000 flere ut i arbeid,
—Vi kan ikke vre med pA A fatt 25
uttalte Kari Heier (SV). Som
styrke offentlig sektor, det kos- mente veien a gA var a blase liv
ter penger og er ikke produktivt,
i 6-timersdagen igjen, og f
la han til.
redusert overtidsbruket.
Satsing pA sma og mehlomstoLedige hender I arbeid
re bedrifter, flere berlingeplas—MAlet mA vre alles, a fA ledi- ser, miljøarbeidsplasser og
ge hender ut i arbeid. benytte de ledige blant annet til
Kommunens tiitaksnemnd ma bevaring av kulturminner, var
omorganiseres til a bli en mere interessante ytringer.
aktiv pAdriver som kan fA fram
—65 prosent av normal lØnn
prosjekter. Om de er realiserba- mortar de arbeidsiedige, og detre far vi se pA nAr de dukker te er en tragedie for folk, fortalopp, sa APs Kjell ØvergArd. te Dehli, som mente at folk matSom ellers mente at en av veie- te beres opp til a se muligheter.
ne a gA var A satse pA et skikkeSA far tiden vise hva vare nye
hg tilbud pA Gran. —Vii AP har foikevalgte kan bidra med for A
lagt fram en spennende utbyg- fA bukt med den stadig stØrre
gingsplan for Gran og bade bar- arbeidsledigheten.
nehage og servicetilbud er planlagt. Skai vi fA nringsiivet til A
ANNE-GRETE LOSSIUS

Frontalangrep
(not LO, YS og AF
Skremmende
—Arbeidsgiverne kvier
Leder av kommuneforeningen,
seg i dag for a ansette
Oddbjørn Sihjebøl, var mildest
folk, og det er fagbevetalt sjokkert over at kommunens
gelsen som har gjort det
varaordfører, som ogsA er
vanskelig med sine
arbeidsgiver, kunne angripe de
mange palegg, uttalte
ansatte pA en slik mAte.
FrPs førstekandidat
—Det er direkte skremmende
av en yaraordfØrer A kjøre et
øyvind Strom pa et
apent mote om arbeidsie- slikt lop. Rundt 95 prosent av de
kommuneansatte er organisert,
dighet nylig. —Dette forog dette viser hva Strom stAr for
teller litt om hva slags
nAr Jet gjelder A behandle menhoidninger var varaordnesker, Jet vitner om at han stAr
noksA fjemt fra alt som hater
fører har til de ansatte i
personalpolitikk, sier SiIjebøl,
Enebakk, sier leder av
og fortsetter: —Vi har blant annet
kommuneforeningen,
bidratt med lave lØnnskrav for A
OddbjØrn Siljebøl.
fA ned arbeidsledigheten, det er
rart at ban ikke har skjønt det!
PA Jet Apne motet som Enebakk
Arbeiderparti arrangerte nyhig,
der kommunens store arbeidsie- .-Slutt med hetsen!
dighet sto pA dagsorden, kom OgsA APs ordførerkandidat,
det mye positvit fram. Men et Kjell øvergArd, som forøvrig
kraftig angrep pA de fagorgani- har sitt daglige virke i
serte og deres organisasjoner ble Fehiesforbundet, gikk hardt ut
ikke like godt mottatt.
mot Strom. —Har du ikke skjønt
at fagbevegelsen er den beste
samarbeidspartner nringsliv—Nektes Si opp folk
siedere har, ogsA nAr Jet gjelder
øyind Strøms patti (FrP) kan A skape nye arbeidsplasser, noe
ikke vre med pA A stØtte opp som er blitt pApekt gang pA
om fagbevegelsen, Jet vre seg gang!
de organiserte innen LO, eller
—Det er toys A si at arbeidsgiandre.
vera ikke kan Si opp folk, det
—Fagbevegelsen har vert med ser vi jo i Jag. Dessuten kan
pA A fØre oss dit vi er i dag. Den man ansette folk midlertidig,
skaper vanskeligheter overfor hevdet øvergArd. —NA mA det
bedriftene. Arbeidsgivere kvier bli slutt pA hetsenL Om vi ikke
seg for A ansette folk pA grunn kan sarnarbeide om de lØsninger
av en lang rekke pAlegg. NAr som finnes blir Jet ingen flere
bølgedalen er der sA nektes arbeidspiasser, sa en tydehig
bedriften A Si opp folk, uttalte opprørt ordførerkandidat.
Strom. Som mente at det mAtte
satses slik at bedriftene fikk et
grunnlag for A ansette folk, og ANNE-GRETE LOSSIUS
da mAtte fagbevegelsen svekkes.

Reint flertall
for sosialistene!

Senterpartiets Kjell Dehli (t-v-) mente at omorganisering av kommunens tiltaksnemd var en av veiene a
ga' for a°fd bukt med arbeidsledigheten. Mens FrPsførstemann, Øyvind StrØm , Ønsket a Øke den ukentlige arbeidstid dl 40 timer. Samtidig kom han med kraftige angrep pdfagbevegelsen, som ifolge ham har
wert medvirkende a°rsak dl den store arbeidsledigheten.

Hovedutvalg for miljo onskes opprettet
Det har kommet en rekke synspunkter pA forsiaget til revidert
kommuneplan. Her er noen av
de viktigste: Beboeme pA
Andersrudfeitet, som ligger mitt
i dat 770 dekar store naningsomrAdet pA Gran, foreslAr at
kommuneplanutvalget vurderer
muligheten for tilkopling til kbakkrenseanlegget, samt bruksendring pA den eksisterende hytte-

bebyggelse.
Kulturetaten vil sikre at husmannsplassen Engerhoim ikke
biir revet og senere bebygd.
OmrAdet PrestegArden og
lAven foreslAes regulert til spasiaiomrAde.
SV pApeker at de ønsker et
eget hovedutvalg for miljø.
Stor Oslo Lokaltrafikk er for-

nøyd med at tettstedsutviklingen fortsetter i Enebakk fordi
dette gjør det mer effektivt A
drive kollektivtrafikken.
Høyre gAr inn for Aselge areal pA Gran som rAtomter.
Eierne av Bakken-Stra
omrAdet ber om at omrAdet taes
med i revidert plan som utbygningsomrAde for boliger.

NA er prøvevalgene ved skolene
de fiesta steder overstAtt, og
ogsA pA Strmmen videregAende
skole pA Flateby har det vrt
vaig.
Og her tok SV kaka! Hale
34,6 prosent stemte pA partiet.
Som en god nummer to kommer AP som fikk en stemmeprosent pA 20,2. Den stØrste
overraskelsen for begge partiene
var nok at Jet var flere gutter
cnn jenter som stemte rødt, da
trenden de senere fir har vrt at
jentene stemmer sosialistisk
mens guttene har stemt borgerhg.
FrP er fremdeles stØrre cnn
Høyre, og med 16,4 prosents
oppslutning mA de vel se seg
godt fornøyd. KrF ligger pA en
jumboplass, med Sp .et hakk
foran.
Flateby-elevene har deltatt i
en paneldebatt pA Skedsmo, og
her var det i tihlegg til de største
partiene ogsA representanter fra
Dc Grønne, Fedrelandspartiet,
Rod Valgahianse og Venstre.
Tilsammen fikk disse partiene
en oppslutning pA 5,6 prosent.
Tilsammen stemte 104 clever

av 123, en valgdeltakelse pA
84,6 prosent.
Valgresultatet til de partieer
som stiller tiL valg i Enebakk:
SV: Tilsammen 36 stemmer,
17 jenter, 19 gutter, 34,6 prosent, H: Tilsammen 13 stemmer,
6 jenter, 7 gutter, 12,5 prosent.
AP: Tilsammen 21 stemmer, 7
jenter, 14 gutter, 20,2 prosent.
KrF: Tilsammen 5 stemmer, 1
jente, 4 gutter, 4,8 prosent. FrP:
Tilsammen 17 stemmer, 6 jenter, 11 gutter, 16,4 prosent. Sp:
Tilsammen 6 stemmer, 4 jenter,
2 gutter, 5,8 prosent.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Gang sykkelvei 93
—En større gang og sykkel-vei pA
Flateby stAr pA Norsk Veiplan for
1993, opplyser teknisk sjef
Torgils Opedal.
Kommunen mA betale 50 % av
prosjekteringskostnadene. Samt
betale grunnervervet. Resten av
kostnadene taes av Akershus
Vegkontor.
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Frmiskt om barne- og ungdomspolmitlokken
Enebakk Husmoriag ba
torsdag inn til en polltisk.diskusjon om barne
og ungdomspolitikken I
Enebakk. —Dere vii
bruke like lang tidpa a
innfri deres IØfter om
barne- og ungdomspolitikken, som det vii ta !
bygge idrettshail pi
Flateby, mente Hildur
Gjerde og Sissel
Bjerkely fra
Husmorlaget.
De mest sentrale spørsmâlene
var partienes hoidning til satsing pA offentlige bamehager,
og om de yule satse pa; ungdomsrâd, konfliktrAd og utekontakter.
De som svarte for partiene var;
Tone Sorensen (FrP),
Einar Hoistad (KrF),
Kjell øvergArd (AP),
Hans Guslund (SP),
Tore Tidemann (H)
Henning Strom (SV)
Tilsammen over førti personer
var mØtt fram.
Tidemann (H): —Jeg er positiv til et ungdomsrAd, forutsatt
at de far vettuge arbeidsoppga-

ver, konfliktrAd er positivt!
Feltarbeidere har jeg ingen tro
pa, det krever innsats etter
klokken 1600. Vi vii apne for
at private kan drive barnehager
og støtter fortsatt private barneparker.
Hoistad (KrF) —Med et
underskudd blir det nok ikke
offentlig bamehage i Enebakk,
vi stØtter det rimeligste tiltaket
for kommunen. Jeg støtter et
ungdomsrAd, og er ikke imot et
konfliktrAd. Jeg tror belier ikke
belastet ungdom søker til ungdomsklubber og lignende. Det
er belastede hjem som mA f
støtte. —Dette er direkte feil,
rettet kuitursjef Per Sandvik,
som var møteleder. —Beiastet
ungdom oppsøker nettopp
ungdomsklubbene, og der
møter de ressurssterke ledere
som bar tid til a høre pA dem!
Kjeli øvergard (AP)
—Barnehager er et offentlig
ansvar. Private bare hvis ikke
annet nytter. Vi er positive til
ungdomsrAd og konfliktrAd.
ungdomskiubbene vii vi fortsatt stØtte. Og selvsagt vii vi
fortsatt gi offentlig stØtte til de
private bameparkene.
Hans Guslund (SP) —Det er
først og fremst foreidrenes
oppgave A ta seg av barna,
samfunnet ma trA til bare nAr

det er nØdvendig. Vi er positive til private bameparker fortsatt. KonfliktrAd er bedre enn
fengsling. Barnevernet mA
styrkes.
Henning Strom (SV) —Vi satser pA full offentlig utbygging
av barnehager. MA dekkes med
underskuddsbudsjett. Vi er
selvfølgelig for ungdomsrAd,
konfliktrAd og utekontakter.
—Hvem skal betale? lurte
mange pa. —Større overføringer til kommunene, veisektoren
mA slankes, mente Strom
Tone Sorensen (FrP) —Vi ser
ingen hensikt A satse pA offentlig bamehagebygging, de private vii greie dette mye biiiigere. Vi synes det er hapløst a
komme med fagre 1fter med
sa dArhig Økonomi som
Enebakk har.
Tom Nilsen (SV) —Dc andre
partiene har i praksis ingen
barne- og ungdomspoiitikk i
det hele tatt. Vi matte kjempe
for A fA vedtatt en barne og
ungdomspian. Og i forrige
periode gikk bare vi og
Miljøpartiet Dc Grønne inn for
konfliktrAd, sa en opprørt Tom
Nilsen.
ROLF S0RLI

Det spøker for Flateby-filialen
Igjen spøker det for fihialen til Filialen forblir?
Strømmen videregaende skole —Cm etaten ikke fAr ekstra midpa Flateby. Fylkespolitikerne icr kan nedleggelse bli et fakarbeider i disse dager med bud- turn, sier rektor ved skolen,
sjettet for 1992, og her er det Henry Holmedal.
igjen dukket opp et forsiag om
Han har tro pA at fihialen fornedleggelse fra neste skoleAr.
blir, og mener at man ikke kan
legge ned Atte kiasser for A innspare den hue summen det her
Sparer halvannen million
Utdanningsdirektøren har lagt er snakk om. —Dette er en dArhig
fram et budsjett med de aller løsning. Man vinner ikke stort
nødvendigste satsingsomrAder, annet cnn husieien, og om det i
som overstiger rammen med 22 det heie tatt bhir noen innsparing
millioner. Cm ikke Fylkestinget ved nedleggelse er ogsA usikkert
bevilger disse ekstra midlene er for det kan iett komme opp i
det fremsatt et innsparingsfors- noen kroner A flytte kiasser til
lag, og her kommer Flateby-fili- andre steder, mener han.
alen inn i bildet.
—Undervisning ved StrØmmen Is i magen
ideregAende skole, avdeling —Vi bar tro pA at det fortsatt bhir
Flateby legges ned, heter det i skole her, og har is i magen, sier
edtaket som er fattet av skole- Egil Leira, undervisningsinoppiringsnemnda. PA dette yii spektør ved fihialen. Dc ansatte
man spare halvannen million, en har etterhvert vendt seg mer
pytt i havet i den store sammen- eller mindre til den Arlige usikhengen.
kerheten rundt et were eller ikke

Hovedmann?
Vignett kom I skade for A skriye at Enebakk-mannen som er
fengslet i forbindelse med
opprulling av rninibankligaen,
er hovedmannen i denne. 20Aringen er foreløpig kun siktet,
og aitsA ikke dømt som en av
hovedmennene. Vi bekiager at
vi kom i skade for A glemme et
spørsmAlstegn i overskriften
da saken sto omtalt sist uke.

were for filialen.
En av grunnene til at fihialen
er sA utsatt er at kiasserommene
ikke har kapasitet til mer cnn
rundt 20 clever, noe som i fyikessammenheng er sløsing med
ressurser, da andre skoier tar inn
opptil 30 clever per kiasse.
—Vi har planer om restaurere
bygget, og utvide kiasserommene til det antail clever som kreyes i dag, men da mA vi ha sikkerhet i form av en femArs-kontrakt, uttaler eieme av bygget
der fihialen holder hus. Men de
har ahlikevei tenkt til A ongjøre
et av kiasseronimene i Ar.
Saken skal opp i utdanningsstyret i midten av september, og
derfra til Fylkestinget, sA noen
avgjørelse biir ikke tatt pA en
god stund enda. Men om
Enebakk-politikeme ønsker A
bevare fihialen mA de kjenne sin
besØkelsestid, og den er nA!
ANNE-GRETE LOSSIUS
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APENT 8-16. Onsdager 8-20.

Hildur Gjerde (tv.) og Sissel Bjerkely i Husmorla get, syntes politikerne ikke hadde sd mye d fare med overfor barn og ungdom. —Det
virker litt halvhjertet, var deres kommentar.
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Enebakk NringsrAd skal i Ar dde
ut Optimstprisen til ärets bedrift
for andre gang. Prisenens formAl er
A hØyne kvliteten og servicenivAet
innenfor nrings1ivet, saint heve
den generefle kunnskap om
nringene i kommunen. Forslag pA

"Optimist

of

?

kandidater kan sendes inn av
enkeltpersoner, bedrifter, institusjoncr og organ isasj oner. Men nA haseter det! Fristen er san til første
oktober, og forshag sendes Enebakk
NringsrAd, 1912 Enebakk.

ENEBAKK KOMMUNE

Kunngjørkig av valgting
Valgtlng for Enebakk kommune til vaig
av kommunestyrerepresentanter for Enebakk kommune og fylkestingsrepresentanter for Akershus fylkeskommune holdes søndag
den B. og mandag den 9. september 1991.
Stemmestedl
stemmekrets

STEMMETID
Mandag
Søndag
fra U. til ki.
fra ki. til ki.

Flateby Samfunnshus
15.00-20.00
Flateby krets
Enebakk Herredshus
15.00-20.00
Kirkebygden krets
Skogeierforeningens lokaler 15.00-20.00
HammerenLDalefjerdingen krets
Ytre Enebakk skole
15.00-20,00
Ytre Enebakk krets

10.00-20.00
10.00-20.00
10.00-20.00
10.00-20.00

Du har stemmerett hvis:
- du er norsk statsborger og har fylt 18 âr senest 31.
desember 1991.
- du ikke er norsk statsborger (utenlandsk statsborger), har fylt 18 ár senest 31. desember 1991, og har
státt I norsk folkeregister som bosatt i Norge de
siste tre árene for valgdagen. Det or samme regler
for kvinner og menn.
Hvis du pa valgdagen er bosatt utenfor Norge, har du
stemmerett hvis du er norsk statsborger, har fylt 18
àrsenest 31. desember 1991 og du noon gang har vrt
folkeregisterført som bosatt i Norge.
Alle som har stemmerett og star i manntallet, har
adgang til
stemme. tJndersøk pa forhánd om du
star j manntallet!

TREiLiF
Paul Chaffey

Gratulerer
00000000

SVs barne- og
ungdomspohtikk

Ukens filmer

Som'kjent, starter vi Opp igjen
med Nattkino rn/nogo attAt.
Førstkommende fredag viser vi
filmen HETEBØLGE og Apner
samtidig Fri Scene med underholdning av 'Dordi & gutane".
DON JOHNSON
VIRGINIA MADSEN
JENNIFER CONNELLY

Jorunn Arnesen 30 ãr
Gunhild Sundby

Du runder Ar kjere mor
Alle dine barn gratulerer deg
i kor!
DU
- som gAr til ditt arbeid med ekte
glede
hus og hage du elsker A rede.
- som føler for jorda og alt som
gror
din gjerning er 'bonden' som i
deg bor.
- som med stØrste iver og en
porsjOn trass
som regel fAr tingene pA plass.
- som ved grytene er en ekspert
sA stor
og ofte du innbyr til middagsbord.
- som omsorg viser for mennesker og dyr,
vi eldste kan huske du stelte kyr.
- som pA 'hjemmet" gjennom
mange Ar,
stelte for gamle og renset deres
sAr.
- som til Dalefjerdingen Sanitet
din stØtte har gitt
den hue grenda er en del av iivet ditt.
Mange barn, svigerbam og barnebarn har du fAtt.
Din velvilje har gjort oss alle
godt.
NA hAper vi alle at 70-Arene gir
vAr spreke mor et rolig liv.
GRATULERER MED DAGEN!

I gAr fylte Jorunn de tretti.
Hun er ei jente med vett i.
Hun er fryktelig streng,
men hun jobber pA spreng
og vi hilser deg vi, med konfetti.
Hun sa at hun ikke skuha no,
men kanskje vi gir deg en kano?
Nei, kassereren knyr.
Vi tror heller vi byr
deg din yndlingsdrikk,
bianco Cinzano.
Etter tre Ar sA er du erfaren
som formann, ja helt fuilbefaren
og vi ønsker deg hell
pA din fest lØrdag kveil.
Gratulerer! I fra Janitsjaren.

Mamma gratuleres med den
store dagen den 3. september.
Hilsen Vegar og Erland
(Svein gratulerer ogsâ)
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I kveld inviterer Enebakk SV
til Apent mote i kantina pA Herredshuset.
Partiet har vert sA heldig A fA
Paul Chaffey (bildet) til A
komme.
Han vii piimert snakke om
SVs politikk for barn og unge.
LF Andre saker tilhØrene er interessert i vii ogsA naturhigvis
kunne tas Opp under mØtet.
Førstekandidat i Enebakk,
Lisbeth Gaathaug vii holde en
kort appell.

Mette BøhIer og
Øivind Frantsen ble viet i
Enebakk kirke 15. juni

Født
Sia 23.8.91
Rampegutten ble ei nydelig
jente.
Verdens skjønneste prinsesse
er født.
Heidi Wattum og
Kjell Larsen, Enebakk

Vi motes
.......S
"Prosjekt
Tangenelva"

LØrdagiir det liv og røre ved
KAres i Ytre Enebakk. Da stiller trekkspillklubben Frisk Luft
Opp med bljespell og moro. I
tillegg stiller Enebakk Jegerog Fiskerforening med stand
og visning av "prosjekt Tangenelva".
Et interimstyre er nedsatt for
A spesielt ta seg av prosjektet,
og du er hjerteiig velkommen 2
til A melde seg inn i "Tangenelvas venner" lørdag.
Det vil bli lotteri og salg av
grilimat, og inntekten gAr selvsagt til "prosjekt Tangenelva".
(Se annonse)

Hanthkapbading

Enebakk Handikaplag melder
om at handikapsvømmingefl
starter Opp igjen førstkommende lørdag.
(Se annonse

Pensj onistforeningen

FØrste mote etter ferien blir
neste onsdag i Herredshuset.
(se annonse)

Turngruppa
EIFs tumere starter Opp med
nytt semester denne uken.
Partiene blir pA samme mAte
som tidligere - men nyu av Aret
er et parti Aerobic ungdom. RS
for jenter9- 12 Ar.
(Se annonse)

Sopptur
LØrdag arrangerer Enebakk
Hagelag sopptur.
Oppmøte er ved Driv-plassen,
og deltagere oppfordres til A ta
med nistekurv og skarp kniv.
(se annonse)

Ten-bibeiskole
I mAnedsskiftet september/oktober starter Betel Opp igjen sin
Ten-bibeiskole. Det er et undervisningsopplegg for ungdom, med en samhing i uken og
en spesiell avslutningssøndag i
mai/juni.
Dette er pinsebevegelsens altemativ til konfirmasjon. Det
er til nA fire ungdommer som
har meidt sin interesse, men
skuhie det vane flere som har
lyst til A vre med er de hjertehg velkommen.
Ta kontakt!

Loppemarked
Sanitetsforeningene vii fØrstkommende lørdag arrangere
uoppemarked pA Enebakk Ungdomsskole.
Flere lopper kan mottas til og
med fredag.
Inntekten gAr til trafikkskadde.
(se annonse)

Medlemsmøte
Enebakk Bondekvinnelag har
medlemsmøte med bl.a. omvisfling i Gammelstua hos Astrid
Holtop neste torsdag.
(Se annonse)

Misjonsstevne

HETEBØLGE tar oss med til
en gudsforlatt by i Texas hvor
en ung karismatisk mann, spilt
av Don Johnson, en dag dukker Opp. Ingen vet hvor han
kommer fra - han husker det
knapt selv. Han sjarmerer seg
inn i jobben som bilselger og
blir hvirvlet inn i et forhold
med to vakre, men komplekse
kvinner. Hun utfØrer "det perfekte ran' av stedets lokale
bank og vikies inn i et nett av
begjr, griskhet og utpressing
hvor eneste fluktmulighet er
mord...
ASTRID LINDCJRENS

V01
O

PM ao

CRISIN
WON
Barna kan glede seg til den all-

Det Arlige misjonsstevne i Ytre
Enebakk avholdes søndag med
besøk av generalsekretr Egil
Grandhagen og fru Solveig (bildet), som vii tale Guds ord og
fortelle om misjonsarbeidet.
PA fomüddagen samies de i
Mari kirke der ungdomskoret
Synzigus deltar med sang. Om
ettermiddagen blir det tilsteining
pA Misjonshuset og dit kommer
ogsA det kjente mannskoret BrødrerØster fra Hamar og deltar
med sang og musikk.
Det har butt en tradisjon ved
semesterstart om hØsten A ha
misjonsstevne i Ytre Enebakk.

Spyling av
vannledrnnger
Kirkebygden og Ytre Enebakk
Vannverk melder om spyling av
hovedvanniedninger.
Fra mandag en det Lotterud,
samt Hammeren og Dalefjerdingen som stAr for tur.
Etter at spyling er fortatt bØr
abonnentene tappe en utekran
el.1. til rent vann konstateres.

tid like popubere Astrid Lindgren-skikkelsen EMIL - EMIL
OG GRISUNGEN.
SKULK MED STIL. Filmen er
Ønsket i reprise. Ferris er en
ung gutt som er mester i A manipulere voksne. En vakker
dag føier han et stort behov for
A ta fri fra skolen og dra til
byen med sin venninne og sin
beste venn Han vii nyte utsikten, fØle en dag i frihet og vise
at litt oppfinnsomhet og mot
kan livet til en 17-Aring bhi
svrt morsomt.
For A oppnA alt dette, setter
Ferris igang med sin hittil stØrste plan...
Inger

Hobbyutstilliflg
Enebakk Helselag skal snart i
gang med sin tradisjonelle
hobbyutstilling.
19. og 20. oktober er avsatte
datoer i Herredshuset, og som
tidligere2Ar er utstillere av alle
kategori& velkommen di A
delta.
I fjor deltok 21 utstilliere,
som besto av arbeider i rosemaling, treskjring, kniver
med mer.
Interesserte kan ta kontakt
med Ijnni Thoresen i Ytre eller
andre medlemmer av helselaget.
(Se annonse)

Norea-mote
I kveld arrangerer Emaus i Kirkebygda Norea-mote. Arne
Aano og Gabriel Ediand deltar.
(se annonse)

Gudstjenesteliste
for Enebakk 8.sept.
11:00 Mari kirke
Gen.sekr. Grandhagen
og Heigheim.
Misjonstevne for NLM
Stevnet fortsetter pA
Misjonshuset Id 16:00
11:00 Stranden bedehus.
Familiegudstjenste
v/ØvstegArd.
Utdeling av
"GODT NYTF"
til 4.kiassingene.
Kirkekaffe

redag 6. sept,
V) 21:30 Hetebølge Nattkino m/nogo attAt
Sondag 8.sept.
B) 16:30 Emil og
grisungen
U) 18:30 Skulk med stil
V) 20:30 Hetebølge

YTRI'N

SVs polmitimske regnskap
Urn fA dager er det kommunevaig I Enebakk. I løpet av vaigkampen bar partiene fortalt mer
eller rnindre overbevisende om
sine gode forsetter og satsingsomrAder i kommende periode.
Det man kanskje lurer ph, er
hvorfor kommunens politikere
sier sA lite om det de faktisk bar
gjort.
I perioden som nA gAr mot
slutten, bar jeg vrt SVs eneste
representant i kommunestyret.
Likevel vii jeg vAge den pAstand
at SV bar utrettet mer enn de
øvrige partiene tilsammen, Den
som tviier ph at dette er sant,
anbefales A studere protokollene
fra kommunestyremøtene.
Etter forsiag fra SV bar blant
annet følgende skjedd:
—Enebakk bar lagt frarn den
første miljøvemplanen i

Ansvarlighet
I okonomispørsmàl

SVs Tom Nilsen leggerfram
bade politisk regnskap ogforteller om partiets ansvarlighet
vedrørende ØkonomispØrsma°l.
SV blir ofte beskyldt for A vwre
et økonomisk uansvarlig parti.
Dette er langt fra sannheten.
I kommunestyret er SV det
eneste partiet som gang ph gang
bar fremrnet forsiag om, og
etterlyst Økonomiske styringsverktøy i form av likviditetsbudsjetter og langtidsbudsjetter.
SV la fram en plan for refinansiering av kommunens lAn.
Dette fikk ikke medhold, til
tross for at det yule frigjordt flere millioner kroner Arlig. To Ar
senere kom de andre partiene
etter. Da i form av en iangt dArligere ordning.
Men. ..SV prioriterer anneriedes enn de øvrige. Vi vii helier
fjerne økonomisk godtgjøring til
politikeme enn A innføre egenandeler i hjemmesykepieien. Vi
nekter A skjre ned ph sykehjemmets matbudsjett samtidig
som lederlønningene Økes, og vi
oppretter heller stillinger innenfor bamevem og eldreomsorg
enn i kommuneadministrasjonen.
Likevel ... iblant mA vi som
politikere akseptere kostnader.
Det koster A styrke bamevernet.
Det koster A opprette bamehager og A bevilge penger til ungdomsklubber. Poenget er imidlertid: Det koster mer A la vre.
Tom Nilsen
Enebakk SV

Akershus.
—Det er igangsatt heldagsskole/skolefritidsordning.
—Kommunen bar fAtt en barne- og ungdomsplan som blant
annet legger opp til sterk vekst i
antall bamehageplasser, nye
stillinger innenfor bamevern,
sommertilbud til barn, og sysseisettingsmidler til ungdom.
—Det er opprettet eldrerAd.
Dermed bar bygdas pensjonistforening fAtt gjennomslag for
sitt gamle krav omA bli hørt.
—Likestillingsplan for kommunen er vedtatt.
—Trafikksikringstiltak er
igangsatt.
Hjemmehjelpstjenesten er
styrket og det er opprettet dagsenter for eidre. Dette skjedde
etter anbefaling fra en arbeidsgruppe nedsatt av helse- og

sosialstyret etter forsiag fra SV.
Men ... en lang rekke forsiag
bar vi ikke fAtt flertall for.
Nevnes kan opprettelse av
KonfliktrAd (som alle de andre
partiene pussig nok bar stØttet i
valgkarnpen), opprettholdelse
av tiisynsvaktordningen, styrking av ungdomsklubbene og
opprettelse av fri rettshjeipsordning.
SV bar halt en kommunestyrerepresentant. Etter valget har vi
hell sikkert tre, sannsyniigvis
fire, og muligens fern. Dette vii
innebane en reeli endring i
kommunepolitikken.
GODT VALG1

Innbindingen av Bygdeboka.
Utrykket "nAr skinnet bedrar"
brukes her i en lilt annen betydning enn den vanlige, men med
rette.
Skinnet til Enebakk Bygdebok
ifi var lovet levert vArt bokbinden,
C.B.
Jørgensens
Bokbinderi, Elverurn, i midten
av juni. Forst i disse dager leveres skinnet!
Ryggen til bygdeboka bindes i
ekte skinn, i motsetning til de
fleste bøker nA tildags som bindes i kunstskinn. Skinnet ble
spesialbestilt hos et firma i
Tyskiand. Farge og kvalitet
skulie vre nøyaktig som i bind
I og II, og ikke annerledes. Man
skulle tro at fabrikken I
Tyskiand yule ha meget aivorlige grunner og unnskyldninger
for A narre bokbinderiet ph denne mAten. Men den bar, etter det
bokbinderiet skriver: 'Bare ganske rolig beklaget at det ikke
bar rukket fargingen fØr ferien
som lovet. Det ble skylt ph forsinket ferdiggarvet rAvare, og at
fargen ikke var ferdig lagervare'.
I mangel av skinn bar bokbinderiet gjort hva det kunne med
innbindingen slik at bare skinnarbeidet gjenstAr. Bokbinder
Jorgensen skriver at ban vii for-

sere det avsluttende arbeidet, og
regner nA med A kunne levere
bøker vel en uke etter at ban bar
skinnet hos seg.
Han avsiuter sitt brev: "Jeg
bekiager at dette vii bety forsinkeise, men jeg følte meg sikker
ph at det som var blitt lovet, ville bli hoidt".
Det sarnnie gjorde vi, og
bekiager forsinkelsen dypt, ikke
minst fordi den kommer i tillegg
til tidligere forsinkelser.
Bygdeboka ble som kjent ferdig trykt i begynneisen av juli.
Heftet eksemplar bar siden vrt
frerniagt til gjennomsyn ph formannskapskontoret, dessuten i
banken og ph posthuset i
Ytterbygda.
Vi bar gjort vArt beste for A
unngA feil i boka, men bar ingen
iliusjoner om at vi belt bar greid
det. Mulige feil vii ennA kunne
samles ph en retteises-fortegneise (errata) som legges inn i
boka. Men vi mA fA feilene
skriftlig.
I telefonen forieden fortalte en
dame at hun hadde funnet feil
under Aser i Dalefjerdingen. Vi
ba om A fA det skiftlig, og vii
minne om det.
Enebakk Bygdeboknemnd
Barthold A. Butenschøn

Tom Nilsen
Enebakk SV

0
"Nàr skinnet bedrar"

Viktig melding til alle barn!

Til alle barn i Enebakk,vil dere
were med ph tegnekonkurranse?, spør Enebakk Husmorlag.
Mottoet for konkurransen er:
"Slik bar jeg/vi det i Enebakk",
og de tre beste i liver kiasse vil
bli prerniert. Det blir to kiasser,
fra null til syv Ar, og fra syv Ar
og oppover. I løpet av September mA tegningene vre sendt til

Husmorlaget, Janicke Hansen,
Bergskaugveien 10, Flateby.
—Husk A skrive navn, adresse og
alder bak ph tegningen, understreker Husmorlaget, som hAper
A se mange flotte tegninger i
nrmeste fremtid. Alie innieverte tegninger blir utstilt ph
"Barnas dag" i midten av oktober.

"Ansattes barn"
ble ikke priontert
5

Svar til "navnløs mor" som
skrev Apent brev til poiitikerne i
Vignett 28.8., ad. prioritering av
ansattes barn ved opptak til barnehagene i Enebakk.
Forst mA jeg si at det virker
"noksA 1avm1" nAr du sender et Apent brev til politikerne via lokalavisen, der du
først uttrykker spesielle
meninger i sterke ordelag, og
til slutt undertegner anonymt
med "en mor".
AngAende temaet - pnioritering av plass til ansattes barn i
barnehagene, er det minst en
viktig side av saken du i din
vrede bar glemt. Du gir uttrykk
for at det A ha barna i bamehage
er et priviiegium, - et bedre og
billigere tilbud enn for eksempel privat dagmamma.
Jeg hadde privat dagmamma
til barna inntil vi fikk barnehageplass, men det var ikke prisen
som fikk meg til A velge bamehagen. Den private dagmammaen var biiligere.
Med henhoid til fradragsberettigeise, sA er det Jo blant annet
opp til deg selv om du velger en
dagmamma som vii "jobbe
syart" eiler ikke.
Hva er det cia som gjør barnehagen til et sA godt og ettertraktet sted A plasere barnet?
Apningstidene kanskje? Nei,
tilfelie.
vAil
i
ikke
Dagmammaen "Apnet' tidiigere
enn det bamehagen gjør, - hvilket egentlig passet bedre med
min arbeidstid.
Er det lokaliteter cia? (hus,
hage, leker, Iekekamerater - mujØ ute piuss inne). Nei, ikke for
oss. SAnn sett sto dagmamma og
barnehagetibudet noenlunde
Iikt.

skjellen iigger. Det er førskoleirere med sin fagiige bakgrunn
og eventuelt yrkeserfaring som
bar ansvar for A fA til et pedagogisk tilrettelagt opplegg og
miljø.
NA cc det jo slik at personalet I
bamehagene bestAr av flest
ufagirte, men poenget er at det
oppiegget heie personalet samarbeider om, er utarbeidet etter
pedagogiske prinsipper/førskoieirerens fagiige bakgrunn.
Der ligger hovedforskjellen
mellom bamehagen og en ufagIrt, privat dagmamma, og derfor en barnehagen et bedre tilbud for bama.
I Enebakk er 7 av 12 førskoIe12rerstilIinger besatt av
ufagkcrt personale. En av
Arsakene til det er at "ansattes
barn" ikke ble prioritert ved
Arets opptak.
Det kommunen blant annet
kan oppnA ved A nedprioritere
ansattes barn (barn av faglanl
elier ufagirt) ved opptak er at
miljøet i barnehagen blir ustabut og dermed mindre trygt for
bama.
Jeg kunne nevnt massevis av
gode grunner for A prioritere
de ansattes barn ved opptak,
men hAper at det som allerede
er sagt fAr deg til A tenke mer
nyansert over saken for du
eventuelt uttrykker din vrede
anonymt for offentligheten
neste gang.
Politikerne bar, sA vidt jeg vet,
allerede utarbeidete planer, og
et by- og regelverk A hoide seg
til nAr saker vedrørende barn og
ungdom i kommunen skal
behandles. Du kan Jo for eksempci be om A fA dette tilsendt.

Da gjenstAr det A sammenligne personalet - det pedagogiske
tiibud bamet kan fA gjennom
den - det er der den store for-

Hilsen
Wenche Solvang
mor, nabo, venninnne

-Meld deg in n i
"TangeneFvas venner"
Som kjent tok Enebakk
Arbeiderparti initiativ overfor
Jeger- og Fiskerforeningen for A
fA til et formalisert samarbeide
for A bedre miljøet rundt vAre
vassdrag.
Denne samarbeidsavtalen ble
sA godkjent av:begge organisasjonene som dèfinerte begrepet
"miljø" til tiltak mot forurensning, ivareta historic og kultur
samt utnytteise.
Samarbeidet bar fungert godt;
det er nA nedlagt betydelig dugnadsinnsats for A ta opp skrot og
rydde langs Tangenelva.
NA bar samarbeidet kommet
A iangt at en sA nødvendigheten
av A gA videre med prosjektet.
Derfor bar en nedsatt et interimstyre for "Tangeneivas venner"
som bar lagt tilrette for at alle
som vii at noe skal gjØres bar
mulighet til A bli medlem.
Dette interimstyret bestAr ogsA

av representanter fra VAgiia Vel,
som forøvrig heie tiden bar deltatt ph dugnadsarbeidet.
Interirnstyret stAr nA bak ci
arrangement ved KAres i Ytre
Enebakk lørdag formiddag. Dci
skal vi presentere prosjektet slik
vi tenker det. Det vii bli anied.
fling for alle interesserte A tegne
medlemskap i "Tangeneivas
venner", som vii fA et syniig
bevis for mnnmeldingen.
Det vil bli topp stemning, med
trekkspillklubben Frisk Luft
som spiller opp, videre blir det
saig av grillmat, lotted og masse moro. Inntekten av lotteriet
og saiget vii gA til "prosjekt
Tangenelva'.
VEL M0TF
KjeII øvergârd
formann i interimstyret
"Tangenelvas venner"
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Resultater fra Drivs
tredje karusellop
200 m, født 1984 og senere, jenter:
1. Nina Elisabeth Thue, 54,7.
Gutter: 1. Terje Ruud, 42,2. 2.
Fredrik Fjeld, 66,4. Fdt 1983, jenter: 1. Anette Tryti, 37,2. 2. Lillian
Eriksen, 40,9. FØdt 1982, jenter: 1.
Elin Eide, 40,2. 2. Kari Berg, 41,2.
3. Trine Svendsen, 46,9. Gutter: 1.
Emil Fjeld, 40,7. 2. Marius Thue,
40,8. FØdt 1970: 1. Karl T. Yri, 25,0.
400 m, født 1981, jenter: 1. Kjersti
Egge, 1,30,2 Gutter: 1. Christian
Gjertveit, 1,26,1. FØdt 1980, jenter:
1. Katrine Tryti, 1,16,8. 2. Pia Th.
Gulbrandsen, 1,17,1. 3. Hege
Nøkleby, 1,21,7. 4. Marie Tidemann,
1,24,7. 5. Heidi Ruud, 1,25,1. 6.
Marit Berg, 1,32,7. Gutter: 1. Tom
Pettersen, 1,17,5. 2. Eivind Eriksen,
1,25,0. 3. PAl FrØyseth, 1,44,2. Født
1978, jenter: 1. Katrine Furulund,
1,16,8. 2. Marianne Bjerkestrand,
1,36,9. Gutter: 1. Torkjel. Hongve,
1,18,0. 2. Rune Berg, 1,19,5. 3.
Morten Finnerud, 1,19,6. 800 m.
FØdt 1977, jenter: 1. Ingeborg
Enger, 3,02,1. 2. Laila Eriksen,
3,02,7. FØdt 1976, jenter: 1.
Elisabeth Asbjørnsen, 3,40,5. 2.
Tonje F Opedal, 3,46,2. KI. vet. 1.
Oddvar Hønsi, 2,31,8. 3000 m. FØdt
1969: 1. Martin Seirstad, 9,25,7.
5000 m menn senior: 1. Erling Rost,
18,19,5. 2. Tom Schou, 18,27,6. 3.
Kjell Furulund, 18,46,7. 4. Jens
Halseth,
19,05,0.
5.
Egil
Bjerkestrand, 19,39,2.

Ingar,. verdig kulturprisvInner
Enebakks vannskifantorn Ingar Pedersen ble
ãrets vinner av
Enebakk Kommunes
kulturpris. -Det var
skikkelig goy a fâ prisen, en stor overraskelSe, sier Ingar.
-Det var en kjempeoverraskelSe, trodde omtrent ikke at det
var sant, sier Ingar. NA vii jeg
were hjemme A motta prisen
under kulturdagene den 23.
november. Rett etterpA kornmer jeg til a reise lii Florida
for A trene vannski igjen. Da
hAper jeg selvfølgelig at armen
er bedre ogsA.

Ødela albuen
-Jeg fikk ødelagt albuen under
et treningshopp pA Mjrbanen.
Jeg slapp lina med venstre
hAnd og roterte under hoppet
og landet forkjrt. Den høyre
albuen slo ned i kanten pA
skia. Jeg trodde først det bare
var et kjerringstøt, og tenkte A
hoppe igjen. Men etter noen
minutter ble armen stiv og øm
og ubøyelig og jeg skjønte at
jeg burde fA tatt et bilde. Det
viste brudd i albuen. Det har
butt to operasjoner pA SIA de

to siste ukene.
I den siste
operasjonen ble det satt inn to
skruer i leddet, som mA sifle
der cirka et Ar. Men jeg regner
med A starte treninga pA vannet
om fire-fern uker, forteller han.
Ingar har beholdt optimismen, selv om han mAtte std
over VM-deltakelsen som han
hadde satset mye pa i Ar. -Litt
bittert, men gjort er gjort, er
Ingars korte kommentat

God stØtte
-Prisen er en fin oppmuntring
for hele vannskisporten i
Enebakk, under NM pA Mjer
hadde vi 5-600 tilskuere. Og
det var en fjer i hatten til
vannskjklubben. De store avisene har ogsa butt mere interessert, forteller Ingar. -Vi som
driver med denne sporten har
aidri butt bortskjemt med
sponsormidler, sA kulturprisen
er en god stØtte ogsA pA den
mAten.
Skal du na verdenstoppen
mA man oppsøke de gode mujøene i USA eller Australia.
De fleste i verdenstoppen er
fern Ar eldre enn meg, sA jeg
har da god tid til a komme dit
enda, sier den tjueArige friskusen fra Ytre Enebakk.
ROLF S0RLI

Ingar Pedersenfikk kulturprisen for sine fire kongepokaler og
tjuefem NM-gull pd vannskiarenaene, samt sine gode internasjonale
vannski-prestasjoner.

Glirnrende innsats av jouniorene
under "Enebakk Open"
Det var Enebakks juniorløpere
som imponerte mest i helgas
"Enebakk Open" pA Mjr. Line
Tostrup tok en kiar seier i darner
junior, og Jan Thomas Tostrup
og Robert Halvorsen knivet om
seieren i herrenes junior-Masse,
begge fra Enebakk.
SA veldig mange tilskuere
hadde ikke funnet veien til
vannskiarenaen ved Mjr i den
flotte høstsola lørdag og søndag.
Men de som kom fikk se
Enebakks tre gode juniorløpere
i aksjon. Det gror godt bak
Ingar Pedersen pA juniorsiden,
noe som er et godt tegn for
Enebakk Vannskiklubb.
Pa seniorsiden er det nok
adskillig tynnere, hvis ikke
Morten Gregersen fAr bedre
drag pA trick og slalom. I hopp
er han butt adskillig bedre, og
fikk en fin andreplass bak
Thomas Dahl fra SlAstad, som
vant seniorklassen.

Norsk rekord
Lise Elgesem fra Kvelde satte
ny norsk rekord i trick pA lørdag
med 3420 poeng. Hun reiste til
VM pA søndag, og deltok ikke i
søndagens finaler i seniorklassen.
Jan Thomas Tostrup og
Robert Halvorsen, begge fra
Enebakk, knivet hardt i juniorklassen. Thomas ledet overiegent etter slalomen, men Robert
tok kraftig innpA i bAde trick og
hopp. Han havnet til slutt 23,4
poeng bak Thomas Tostrup,
men spennende var det.
I senior tok Thomas Dahl fra
SlAstad en overlegen seier foran
Tom Olsen fra Enebakk, som
karakteriserer seg selv som
"rein" søndagskjører.

Resultater Enebakk Open:

Stian Høyby, Moelv, Bjorn Staff
Iversen, Enebakk
Junior darner:
Line Tostrup, Enebakk 878.6, Linn
Hege Lie, Kvelde 719.0
Junior herrer
Thomas Tostrup, Enebakk 974.8,
Robert Halvorsen, Enebakk 951.4,
Beige Brendryen, Moelv 890.5
Senior darner
Lise Elgesem, Kvelde 1634.3,
Kristine Babe, SlAstad 287.5
Senior herrer:
Thomas Dahl, SlAstad 1127.9, Tom
Olsen, Enebakk 974.8, Morten
Gregersen, Enebakk 956,0
Veteran herrer:
Hans Olav Elgesem, Kvelde, Sturla
Fiskvik, Svorken, Lasse Johnsen,
Enebakk

Delphin herrer:

ROLF S0RLI

Ire Øvejser

Thomas Tostrup (t.v.) og hans sØster Line gikk begge av med sieren
for juniorer under helgens "Enebakk Open". Her i seiskap med seniorvinnerenfra Sla°stad, Thomas Dahl.

Vannskiløperne kjører tre øvelser begge dagene, slalom, trick
og hopp. Det er resultatet sammenlagt i de tre øvelsene som
teller.
Line Marie Tostrup sto likt
med Linn Hege Lie fra Kvelde i
slalom. Hun tapte noe i trick,
men er helt overlegen i hopp for
darner junior. Men det er langt
til norgesrekorden som er pA
cirka 28 meter. Line har et iengstehopp pA cirka 23 meter.
Line ble ogsA norgesmester
for junior tidligere i Ar.

Line Marie Tostrup i aksjon under helgens "Enebakk Open".
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YTRE ENEBAKK FORRETNINGSSENTER

Apent fra 9.00 til 16.00- VELKOMMEN

.x

Zan Zara
Senteret Ytre Enebakk
TIf. 09/92 53 53

c?a44

-

FOTO

-

RENS

-

MOTE

Samt mange andre gode tilbud
e

Be'l'a

PØLSE

KJEMMILBUD. DENNE UKE
Vinteriakker
798..
Alle dongerl*bukser
298..
Topper
99..
Na hos

Krysantemum
St. Paulia
+ div. andre overraskelser

Zan Zara

mllompe

kr

850

4 5em

NA 2

ord. pris 395,-

SMINKEHODE
ord. pris 2lO,-

NA

790M

NA

1490E

GRAVEMASKIN
ord. pris 229,-

ROKFINKEN
Postboks 24— 1914 V. Enebakk

Du imponerer
nok ingen med
lcinnskonto i
ostsparebanken,
men du sparer
penger.

YTRE ENEBAKK
ICONDITORI
TIf. 9255 77, V. Enebakk

Napoleonskaker

I fl
Rundstykker

Postsparebanken

Velkommen dl en
kopp kaffe og en
hyggelig bankp rat
6. og Z september.

kr

Bjorg's Gayer og Jernvare
Postboks 109— 1914 V. Enebakk
TIf. 92 49 55

NA 190.-

system

Clynol

~30%

hârpleieprodukter
NA

Hârspray ord. 69,50

49,50

Farvel, du gammeldagse permanent, NA har DU muligheten tit
sammen disse spolene, og Ii DIN gnskekrøll!!!

VARO

-

WAVE —SPIRAL

-

BODY

-

postkontor

I

MANGE GODE
TILBUD

Y'TRES BISTRO & PIZZERIA
FORRETNINGSSENTERET YTRE ENEBAKK

Vi er narmere enn Leres eget kjøkfccn.
Biffm/ftØte-i sentieps- og Ilvitvinsscius.

JUBILEUMSTILBUD

pro essiona

Blomster
& gayer

Bistroens spesiatitet:

TIf. 9255 11

Solkort a 7 ggr., ord. 280,-

18,
18,

Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk, t!f. 92 53 46

Ytre Enebakk

GLOBUS m/Iys

kr
kr

a sette

CLJRLERE

Serveres mecipotet og sa1Tat.
(fPotet etter va.tg)
LTJ\[55TILTS1V
fI(arbonale m/stelçte poteter
ink gaffe

kr 87,
k47,

Ved best illing Iørdag 7. september far du - 20%

11 forskjet4ge gocle pizzaerog mange andre retter.

I/df5d"f&1

00

SQL

P A R F Y M E R I FRISØR

Forretningsseriteret, 1914 Ytre Enebakk TIf. 92 54 13

VELKOMMEN TIL OSS.

TV. 92

52 35
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Driv
kiempet,men
tapte
Norgesinesteren

linda Leone'.

Drivs ledelse fra første omgang
holdt nesten halvveis Ut j andre.
Da fikk Slitu hull pA byllen ved
Trond Haug, som gjorde et ekte
hattrick, tre mAl pa kampens 23
siste minutter.

Ledet lenge
Det sa lenge Ut til a gA Drivs vei

17 a°r gamle Linda Leone tok sitt andre Junior-NM i dressurridningforrige heig. —Dressurridning er skikkelig goy, ser1ig
ndr hesten begynner d bli god,forteller den unge mesteren.

Linda Leone fra
Flateby tok forgesmesterskapet i dressurridning pa
Ellingsrud ridesenter
forrige heig. Hun ble
med dette juniormester for andre gang!
Linda har holdt pa med dressurridning i mange at De tre
siste Arene har hun ridd pa
Oscar de la Renta, en "ekte"
Hanoveraner - en tysk varmblodshest hun kjøpte i
Danmark for tre âr siden.
—Da jeg kjøpte Oscar kunne
han ingenting, jeg har derfor
mâttet here ham dressur fra
grunnen av, og han blir bedre
og bedre, sier Linda. —Jeg
kan sikkert bruke Oscar i
dressur fem-seks âr til.

Høyere niva
—Nivâet er butt høyere i
dressur for junior det siste
âret, derfor greide bare syv
stykker a kvalifisere seg til
NM, ifjor var tyve stykker
med. Jeg var ogsä med i
Nordisk, men der ble jeg
uplassert. Og senere i host
blir det deltakelse i Nordisk
for lag, forteller Linda.

Morsom sport
—Dressurridning er skikkelig
goy, sr1ig nâr hesten begynner a bli god. En dressurkonkurranse bestar av 20-30 forskjellige elementer som rytter og hest ma kunne. Blir
ikke øvelsene prikkfritt
utført raser man nedover pa
poengskalaen. Here av de
vanskeligste øvelsene har det
tatt opptil et ar a trene inn.
—Dressurridning skal nemhg vre stilig, luftig og lett,
man skal ikke gi inntiykk av
A styre hesten i det hele tatt.
Men det er kiart man mA
bruke beina mye for A styre
hesten, og man blir skikkelig
svett under en konkurranse.
Hesten mA ogsA trenes mye
for a fA nok muskler og styrke til a gjennomfØre en konkurranse.
Linda Leone er medlem av
Ellingsrud rytterklubb, og
kjører ofte hesten til Oslo for
a trene pA dressurbanen, der
kan hun ogsA ri innendørs
om vinteren. Hun hiver seg
pA Oscars brede rygg og forsvinner I lett tray til skogs
for A Øve noen volter, traverser, serpentinere, versader og
changement!
ROLF S0RLI

denne gangen, men laget ble
overkjørt pA slutten av siste
omgang. Da avgjorde Slitu pA
stØrre rutine, og en opplagt
Slitu-spiss, Trond Haug. Han
driblet seg lett igjennom Drivs
forsvar og scoret sikkert.

Drivs unggutter yule sA gjeme
vinne denne kampen. De ledet
lenge, og sA Ut til A ha kampen
under kontroll. I andre omgang
var de ogsA nr ved a score,
men spissen satte ballen utenfor
fra fern meter - synd!
Drivgutta jobba og sleit, men
ballen yule ikke inn. Da skjedde
det som ofte skjer; de fikk et
mAl i mot seg, og da var det
gjort. Thomas Sandem og Jan
Erik Kristiansen kjempet tappert, men hadde ikke nok støtte
Enden pA visa We 3-1 i Slitus
favØr.

Driv mA nok regne med nedrykning til 7. divisjon. De ligger
sist pA tabellen, og fire lag rykker ned.

Drivs lag:
Vidar Kroghsther, Steinar
Jacobsen, Jan Erik Kristiansen,
Ingvar Nss, Bjorn Engelsen,
Steinar Olsen, Aslak østvAg,
Kenneth Rokenes, PAl Sther,
Andreas Myhre.
ROLF SØRLL

"Náloyet"
pa plass
i Ytre
0

Naløyet er en nystartet
forretning pa septeret i
Ytre Enebakk. Ase
Havdal og Marianne
Enoksen heter de to syog Iappeteknikk interesserte damene, mor og
datter.
"Mor" Ase skal passe forretningen, Marianne skal holde
kurs i lappeteknikk. De selger
ogsA ferdige lappeteknikkarbeider. I tihlegg vil de selge symaskiner, stoffer og alt som ellers
trengs innen faget.

Tilbud pa symaskiner
Sist lørdag var det Apning med
kaffe og kjeks, og veldig mange
var møtt fram, sA de to damene
var riktig fomøyde. —Det ser Ut
som om det er behov for en shik
forretning her ute, sier de to
damene.
De har ogsA tilbud pa symaskiner, sA kanskje det lønner seg
A ta en tur?
ROLF S0RLI

Na er enda enforretning i Ytre dukket opp, Marianne Enoksen (t.v.)
og Ase Havdal satserfriskt pi lappeteknikkarbeider, stoffsalg og
symaskiner med tilbehØr.

I1flLtt
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Takker hjertellgst

Loppemarked

—I

for all deltagelse ved Roy Jensens bortgang.

Roar Jensen m/familie

0
C

pa Enebakk u.skole lord. 7. sept. ki. 10-15.
Lynlotteri. Basarbok. Bailkast.
Saig av kaffe og kaker. Inntekten gâr til <.Hjelp for
trafikkskadde>>. Lopper mottas fred. 6. e. ki. 17.00.
Arr. Sanitetsforeningene i Enebakk

C)
Trenger du
skyss til
valgiokalel?

RELIGIOSE MIllER

Kontakt Rolf Larsen,

tlf. 92 64 93.
Enebakk Ap
PINSEMENIGHETEN F

YME

iiE TEL

Sond. 8/9 ki. 10:
Søndagsskole.
Ki. 19: Sang og vitnesbyrd, Lovsangsteamet
deltar.
Tirsd. 10/9 ki. 20: Bonn.

SONETERAPI
øreakupunktur og aromaterapi.
Effektiv behandling ved sianking, røykeawenning og
7' forskjellige plager.

Enebakk Natw'terapi

Velkommen til Betel.
'

Mlsjonsstevne I
Ytre Enebakk
sondag 8. sept. Tale v/ Solveig og Egil Grandhagen.
11.00 i Marl kirke. Sang
v/Synzigus. 16.00 pa Misjonshuset. Sang v/Breclrerester fra Hamar. Misjonsoffer. Alle hj. velkominen!

MASKINSKRIVING
Kurs starter om kort tid

Ski, mand. 9/9 W. 18.30
TIf.87 3457
As, onsd. 25/9 W. 18.30
TIf. 9426 25

- alder 3 àr og 8
Praktikant Ønskes til to barn
- 02/65 66 11.
mnd., I Y. Enebakk. Tif. arb. ki. 7-14.30

ScheiuIeger
TIL LEIE

1iØPiLii&!

v/Mart Elin Sørli
TIf. 09/92 70 44

ON$KES KJUPT
Ilødsbo og Iøsøre

BHtraIIe

kjopes (ev. kommisjon).

Enebakk Auksjonsforretning. TH. 92 60 18

til leie.

TH. 09/92 7193

Enebakk 1-tagelag
har sopptur med veileder lørdag 7. sept.
VI meter opp ved Driv-plassen ki. 13.00.
Tamed deg
nistekurv
og skarp
kniv.

Alle
vekommen!

fill,
Norea-mote pa Emaus,
Kirkebygden, onsd. 4.
' sept. kI. 19.30. Arne Aano
og Gabriel Edland blir
med.
Alle hjertelig velkommen.

STILLING LEDIG

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

TEORIKURS PA Bit
Hosttilbud
Start tirsdag 17.9.
kI. 17.30
HONSEN
TRAFIKKSKOLE
Storgt. 47, 2000 LILLESTRØM
TIf. 06/81 60 10

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

02/62 08 65
Forhandier av Jacuzzi pumper

Kom og hop Frisk tuft!
spille utenfor Káre's lordag 7.9.
ki. 10.30-13.00, til inntekt for Tangenelva.
Lotteri og grilimat.
EJFF har stand.

FYRINGSOUE • PARAFIN
AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjern Brødholt, Tomter

Enebakk Pensjonisfforening

BECRAVELSESBYRAER

har sitt første mete etter ferien onsdag 11. sept. kL

17.00 i Herredshuset. Vel mett.

Enebakk Bondekvinnelag
Medl.møte med omvisning i gamme1stua>>
hos Astrid Holtop fra ki. 18.30 (merk tiden!)
til ca. ki. 20.00 toradag 5. sept. Motet fortsetter hos
Brita Eriksen pa østenbol. Velkommen!

- - ,veums
p Begravelsesbyra
Torggt. 2 2000 Lillestrem

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kontortid:
02/97 44 65 — 06/84 1774
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Enebakk Handikaplag
Handikapbadingen starter lerdag 7. september.
Vokane ki. 10-12.
Barn i folge med voksne ki. 12-14.
Godt oppvarmet vann.

TIt. 92 26 1
(
4;t
)
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Vi dnsker a
bidra til en verdig
gravferd

NITTIARENES
SYMASKIN!
Maskinen som spoier undertrá•
den av seg seiv (eneste i verden)
Maskinen som màler knappen og
syr perfekte knappehull i en operas]on
Maskinen som syr enkelt i gjennom 12 lag med dongeri
Pluss mange andre fordeler som
gjer det lettere nâr du skal sy
Den største fordelen er allikevel
•
prisen

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

Turngruppa starter trening pa Hauglia
skole 9. og 11. sept. Se ovrige oppslag.

Ski
Oasivajv[FTh
Nordbyvn. 27, Ski

ENEBAKK KOMMUNE

Anhudsiunbydeise for tømming
og transport av septikavfaH I
Enebakk kommune
Enebakk kommune onsker a innhente anbud pa tomming og transport av septikavfall i kommunen.
Interesserte anbydere kan fà utlevert anbudsdokumenter ved henvendelse til Enebakk kommune, Tekfisk etat v/A. Oshaug, 1912 Enebakk, tif. 09/92 60 60.
Anbudsfristen er satt til 1. oktober 1991.

hf. (09) 87 30 60
Foliodistriktets
byrâ gjennom
65 âr

:ELEi:U: rT:i

I..

SINGER HARMONIE

burdaMONSTER

Vi har fremdeles noen fâ
maskiner igjen til MESSEPRIS
HØS TENS NYHETER / STOFFER

Stoffer
Monster
Sytilbehor
Strikkemaskiner
Strykepresser
Singer sømbyster

Singer Sysenter
VEKTERTORGET

2000 LiIIestrøm
TH. 06/81 22 92

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

.10

ignctt
KRYDDERBINDING . GIPS . PORSELENSMALING

BUSTER
ALT I HENGERE

Enebolig We Enebakk to saigs

KIJEMPETILBUD

(utenom boligfelt), 142 m2, 1,5 màl tomt. Fulirest. -87.
Verditakst 820.000,-. Lánet. 730.000,-. Salgspr. 650.000,-.
Visning lørdag 7. sept. kI. 12-16. Vik - se skilting.
Tryti Eiendomsformidling, tif. 92 55 70, e. ki. 20 tif. 92 46 19

Bat-, vare- og hestehengere.
Rep. av alle merker mottos.
UlTele, innbytte, saig, service.

Volkswagen 1300 Boble.
F. støtfanger, 4 vinterhjul (piggdekk) og
spoiler.
TH. 92 80 45 e. ki. 20.00

K
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Armfrad 128 K

Ik

Symaskinen som táler enhver
sammenligning

ON

a

HAR DU BIWI?
Vi har kjopere!
Vi mottar din bil
for saig ev. kjøp

AUKSJON

19

HVER TORSDAG
kI. 18.30

Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!

I

TLF. 09/88 08 96 rh
rd

Ostfold

BILAUKSJON

DETIAR

Start tidlig -lag
dine egne julepresanger.
Idé-'BocCen
HOBBY & GAVER
Ganile Lyselun, Spydcberg

Man.-fre. 10.00-17.00
10.00-15.00
Tors.
10.00-14.00
LØr.
TV. 83 89 59

OLJEMALING . URVERK . BAND . SEPEPYNTING•

T
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G

personalcomputer selges
meget rimelig. TIf. 928023

1%TtEi
Smaskiiiei

Symaskinen fagfolk snakker om,
og sam norske forbrukere ikke far
presentert p6 MOMARKEDET.

VI
GIR

PA ALLE VARE

3N28V-0 6INN I 1}JVdTlfld

Moped til saigs
Suzuki X 50 s. kr 5.000,-.
Tif. 92 70 51 e. ki. 16

GJØR ALVOR AV

Vi HAR IDEENE OG MATERIALENE.

S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk
1860 TRØGSTAD
TIf. 09/82 64 88 - 82 65 31

Div. deler 111
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* SUZUKI
NYHET!

DR5O
En ny, toff og robust off road-moped tra Suzuki.
DR50 er et alternativ til TS50X til en noe lavere pris. Kr 14.000.

MODELLER.

ASKIM FRITIDS-SENTER A/S

Vi har høstens utvalg I stoffer. Alt innensytilbehør.
Ring eller stikk innom:

IIAGE - MC - MARINE
Oslovelen 214, 1800 ASKIM

Lillestrom Sys enter
Solheimsgt. 18 - Torvet - LiIIestrøm - TIf. 06/8130 68
FULL OPPL,'ERING - Irnbytte a/fe merker- Service a/fe merker

APNINGSTIDER:
Mand. - fred. 9-17. Torsd. 9-18. Lord. 10-14
TLF. 09/88 95 90

HOSTENS
SAFTER
OG ELEER

APN I NGSTI DER:
Mandag - fredag:
7.30-17-00
Lordag: 7.30 - 12.00

",40VOIA611111015
t0

Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste kvalitet.
Sett høstens b00r og frukt pA flasker og glass i kjelleren.
LEIEPRESSING AV BRSAFTER
Torsdag 5. september er siste dag for innievering av beer til pressing.
All brsaft er ferdigtappet og bes avhentet snarest.
LEIEPRESSING AV EPLER
Epler til lelepressing mottas fra 6. september. Eplene ma vre modne og
nysortert for innievering for omhyggelig fjerning av râteskadd frukt.
Nedfallsfrukt med friske stotflekker kan brukes.
10 kg. epler gir 7 1/1-flasker usukret eplemost a kr. 3,20 eller 8 1/1-flasker
sukret eplemost S kr. 3,60 pr. flaske. Pant kr. 2,— kommer i tillegg.
Eplegele kr. 5,— pr. glass. 1 kg. epler gir 2 glass gele a 440 g.
SAW AV SA"
Vi bruker kun norske rSstoffer av forsteklasses kvalitet I vSr produksjon av
safter og geleer. Avhengig av rSvaretilgangen selger vi disse til fabrikkpriser
uten innlevering av br.
Priseksempler:
Eplesaft, usukret - kr. 5,30
Eplesaft, sukret . - kr. 5,70
kr. 15,40
Solbrsaft
kr. 13,60
Solbrsirup
Rips/bringebrsaft kr. 13,90
f
kr. 11,80
Ripssaft
Rips/solbrsaft - . kr. 13,00
Rips/kirsebrsaft . kr. 13,20
Kirsebrsaft . .. - kr. 15,90
I tillegg komrnerflaskepant kr. 2,—.
kr. 7,30
Eplegele
kr. 7,20
Ripsgele
kr. 8,50
Solbrgele
ASKIM FRUKT- OG BRPRESSERI
TELEFON: 09/88 18 06 - ASKIM

11.
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EIENDOMSFORM.
-5

KJøpe eller selge
eiendom?

Flatebysenteret - 1911 Flateby
Tit. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOL/FRYS - VASK/OPP-

Kontakt:

- TRYTI LIEN DOMSMEGUNG A/S

VASK - TORK - KOMFYRER/ MICROBOLGE KAFFETRAKTERE - STOVSUGERE RADIO/TV - VIDEO - EL.MATERIELL
BATUTSTYR
NOKKELFILING

80"&g0o.o.o Mo. Flolgo A T.5
Fjo*oo.on 55. 1554 Sloe 500boloF
0902 55 70

III;.

Audi

C

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

rung Rod A/S

WELL BRENQJORD

1800 Asklm

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

OSS;

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

StrOmshorg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD - Askim
Tit.

88 15 70

utforer alt i el-installasjoner

1912

Enebakk - tlf.

92 63 00

Galled - innramming

ANDRESEN & SONNER A/S
utfører alt I rørleggerarbeid.
Tif. pr. 92 43 54 - 9248 92

Guilmedaije I innramming i VM 1989 og 1990

1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747- 030/16 735

Flateby - tlf. 92 80 80

/ SKOMAKEB
Skoene reparerer
du hos
/
SKOMAKER'IV I SKI
Tit. 09-87 53 77
REGNSKAP

CEnebakk
egnskctpskofltor A/S
III. 09192 63 03
rCR

Hovel Heiaas

Konkurransedyktige priser hele áret!

FRISOR

Fie ,,se(J.or eodo.,00,,oek

Man-Ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-18.00
Lor. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 9254 13

Tak- og
blikkenslagerarbeid
Ytre Enebakk
Tit. 92 4779 - Mobil 030/31 364

VI flkser det meste,og h/elper de fiesta

III. 92 52 28

Lunds Mating
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
Tit. 92 63 81

E

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
Tit. 02/38 51 73

Lennestadvn. 5

III, 09/92 65 43

1912 Enebakk

Mobil 094/37 548

611

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pr/s
Tømrer- 09 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Flatebysenteret, Flateby

SystemAdministrasjon
Gaupeveien 29 A/SMli
1914 Ytre Enebakk

TIf.: (09)92 4824 - 92 47 74.

2$lreSe4ceeTee
10
Opp/ring pa b/I
Tit. 06/81 42 92

5954 YTflE CNOOAKK - TH.: 09)924340

....din lokale byggmester
M•_• I-II IC

Alt i mur- og fliselegging
TLF. 92 83 52
Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

Svein Thorsen

FjelIvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
TIt. 9246 13- Mobil: 030/30 339
Ogsã kveldstld

Bygg- og tømmermester
Jurn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80-92 44 88
Mobiltlf. 030115750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

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

VAKTSELSKAP

Ski Trafikkskole

TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fylimasse
Flateby -tlf. 92 80 42
Mobiltff. 094/95 481

.DYREKLINIKK
Rune Bergskaug

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

1400 Ski - tit. 87 37 10

Om nodvendig meter vi
Iii kjeretimer i Enebakk.

Per-Erik Østlie as

4

Teorikurs - Fase II

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

Lars M. Enger

Enebakk
Glass
Alt / glassarbeid

92 87 39
Tit. kI. 8.00-15.00
92 80 31
Tit. utenom kontortid
Onsd. stengt.
Kvelder, etter avtale.
Medi. MNTF

Enebakk Tannteknikk

Kiasse A — Masse B
Tearlkurs — Kjøretimer

BYGG- OG TOMMERMESI ER

Foig med

Clay C. Jensen
Søn A/S.
MY'OFAREt2, 1400 SKI. TLF. 09-871457
ROFILEGGERBUTIKK
EGEN RBRLEGGERAVOEUNG
Alt innen • Sanilar • Varme • rVloernIserIflg
TANNLEGE
Stein Darre-Hanssen

lf

Utfører all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisenng, flislegging 09 tapetsering.

Entreprenor

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

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyiing

TANNBEHANDL.

sys-ocirr

• Regnskap & Forretningsforsel
• Bedriftsrdgivning
K3

1914 YTRE ENEBAKX
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

TRAFI KKSKOLE

11w du ti tommeltotter?
IIANDVHWThALEN
I ENAKK

A

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG

Rimelige prlser. Pensjonlster --20%
Utlele av byggtorker og minigraver

SRR.registrert
regnskapsfører
Land bruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33

Rine 09 92 43 37

Tores Tak og Fasade A/s
DAME- 09
HERREFRIS0R
SQL- PARFYMERI

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspylirig.

ENEBAKK VANN 00 VARME
DURUD GARD,

SELSKAPSMAT

0 STATOIL

Erik Kjelgaard

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

Asenvn. 2,1400 Ski

Fyringsolje - Para fin - Autodiesal

Statoll OIjesenice Enebakk viTrond Ølseth
TI!. 09-925555. Mobil 1ff. 094-14469

Aut. rerleggerfirma

Galled Nygàrd

Postboks 24
1912 Enebakk

BRENSEL

RORLEGG ER

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPRENOR

• Pollkllnikk S Rentgen S Kirurgi
S Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEIISMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgárd, KjeHer

(skit fra Felon. vitlyptassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el

'oDROP-IN's 8.30-14. Stengt helg.

SPESIALFORRETNINGER
TEPPE'- ENGROS A/S

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21

1911 Flateby

Mobil 030/06 359
D. IACOf
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
B1I - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

DIN RENS
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74
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SV og Hoyre scoret mest pa0 Enebakk U
Bygdas politikere, samt
en SV-politiker fra
Asker, la torsdag fram
sine programmer for elevene pa Enebakk ungdomsskole. Elevene stilte
spørsmtil, og skulle senere avgi sin stemme.
Elevene ga uttrykk for
at de Iikte svarene fra
SV og Høyre best, med
SP som nummer tre. De
andre partiene fikk ikke
srIig gode skussmãl.
Elevene var godt forberedt, og
likte seg bedre og bedre i sin
rolle som kritiske utspørrere.
De hadde en lang rekke spørsmâl om forskjellige temaer
som; rasisme, ledighet, skolepolitikk, miljøvem, karakterer,
kirke pa Flateby og utbygging i
kommunen. Enkelte yule ogsâ
gjeme kjøre KrF hardt pa deres
abortstandpunkt.

Interesserte elver
Tore Tidemann (H), Torild
Larsen (FrP), Magne Berg
(AP), Kjell Dehli (SP), Henrik
Urdal (SV) og Einar Hoistad
(KrF) inniedet om seg selv og
sine programmer. SV-representanten fra Asker gikk derimot
til frontalangrep fra første
minutt om SVs standpunkter
innen miljøvern og fjeming av
karakterer, noe han scoret stort
pa. Elevene fulgte interessert
med.

Mange spørsmttl
Elevene slapp til med spørsmâl
etter hvert, og hadde politikeme
flere ganger pa gyngende is.
De fleste pratet seg bort fra en

arbeidskirke pa Flateby i nAvrende Økonomiske situasjon, og
var meget redde for a love for
mye. Men elevene hadde ogsâ
spørsmâl kiare om verdier som
rasisme og abort. FrP hadde sã
store vanskeligheter med a svare pa sitt eget program at de
matte ha hjelp av Tore
Tidemann (H).
Hoistad matte ty til Bibelen
for a forkiare sin motstand mot
abort. Men var nok tvilende til
om situasjonsbestemt abort kunne tillates. Han mente ogsA at
ungdommen lrte a drikke av
sine foreldre, og der savnet han
kiarere hoidninger.

Nei til karakterer
Henrik Urdal fra SV yule fjeme
karakterene fra ungdomsskoien,
og hadde uten tvil elevens stØtte
pa det. —Lrte dere noe fra 1. til
6. klasse? De svarte nei, men
hadde nok det, mente Urdal.
Ellers hadde de ikke gatt pa
ungdomsskolen. Dere lrte noe
uten a ha karakterer! Opptaket
til videregâende bør ikke baseres pa en meget eller to for lite.
Vi trenger skoleplasser nok til
alle som vii videreutdanne seg,
sa han, og fikk trampeklapp.
De andre politikeme valgte a
holde seg unna karakterdebatten.
Senterpartiet scoret nok pa
sitt kiare EF-standpunkt. Her er
ungdommen tydeligvis langt
mer reservert cnn de voksne.
De fikk ogsa applaus for sitt
standpunkt om a satse mere pa
Kirkebygda, og de andre poiitikeme ser ogsa Ut til a bevege
seg i den retningen etterhvert.
Arbeidsiedigheten yule KrF
senke ved A fjeme arbeidsgiver-

—HØyre og SV svarte best, mente disse 12 elevene. ti av dem yule stemme pd SV, to pd HØyre. Blant
spØrsm4lsstillerene var: Katrine Wilson, Trond Andersen, Terje Andersen, Kai Østhus, Vegard
Benterud, Henning Ludvigsen, Torlef Rust, Stian Knutsen, Ove Berg, Maria Helland, Kari Anne Berg,
Lars Bungum.
avgiften. SV mente at arbeid for
tiygd og stØrre satsing pa det
offentlige er svaret for de
arbeidsløse.
Dc lokale politikere var ogsa
enige om at skolemateriell kommer foran en arbeidskirke pa
Flateby.
Tore Tidemann og en hardtslAende SV-representant, og en
saklig Hoistad hoidt temperaturen oppe pa Enebakk U.

I dag, onsdag, vii det samme
opplegget bli gjennomført pA
Mjr ungdomsskole.

Sp, 5 prosent. Ap, 6. FrP, 9.
KrF, 0. H, 15 og Sv, 56 prosent.
Blanke stemmer utgjorde 9 prosent.

Overlegen seierherre
SV gjorde et glimrende valg, og
fikk rent flertall aiene, og om
dette er trenden vii nok partiet
gjøre et solid vaig neste uke.
Vaigresultatet avrundet til
nrmeste hele prosent:

ROLF S0RLI

"Fritidsmamma" for 19 barn Wor og hvem er dette?
Berthe Kongsrud har fAtt litt av
en jobb. Hun er en av kommunens offentlige dagmammaer
med 19 barn a passe pa.
—Skolefritidsordningen er nok

kommet for a bli, sier hun.
Med seg har hun ogsa to mcdhjelpere, sa helt alene er hun
ikke. Berthe Kongsrud var ieder
pa en heldagsskole pa Furuseth i

Noen av barna som har startet med "skolefritid" pa Hauglia, i trygt
seiskap med Berthe Kongsrud (midten) og Lillemor Bjerkestrand.

Oslo i fjor, sa hun har mange
gode erfaringer a ta med seg til
Enebakk. Hauglia skole er den
eneste i Enebakk med denne
ordningen foreiøpig.
—Bama er i alderen 7-9 ar,
med hele 13 7-Aringer. Dette er
bare tredje dagen, men det gar
alierede bra, ungene er bedre
kjent og drar bra sammen. Vi
skai holde pa med aktiviteter i
frilek, forming, spill og idrett i
gymsalen. Baking vii vi ogsA
starte med - og lekseiesing selvfølgeiig
Berthe blir som en mor for
ungene, passe pa at de kommer
hjem til rett tid, at de husker a
gA i bursdagsselskap, at de vasker hendene osv, osv.
Etterhvert skal ogsA Flateby
bamekor og Husmorlaget engasjeres i aktiviteter for barna.
Ingen grunn til a vre nøkkelbarn ienger pA Flateby!
ROLF S0RLI

Enebakk Historielag har fAtt et fotografi i hende, som de gjeme vii
ha lesernes hjeip til a identifisere. Bade sted og personer er for dem
ukjent, men at det er fra Enebakk er de temmelig sikre pA. Etter stil
og klesdrakt A dømme blir det vurdert til a vre tatt like fØr 2. verdenskrig - aitsA i tidsrommet 1935 - 40. Har du noen anelse om sted
eller personer, kan du kontakte redaksjonen - tlf 92 65 50, eller Ole
Wengtlf92 5504.

