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Fortsatt
Miele av
skolene

Vassdrags
foruren•
singen skal
reduseres
Van n b ru ks plan leg g ging er nâ i startgropa
Et vannbruksplanutvalg (VBPU) er stiftet,
og nâ foreligger flere
fyldige rapporter om
tilstandene og mulighetene i omràdet Vorma-Glomma-øyeren.
Kommunens mâl er a
redusere
forurensningen av vassdragene ferst og fremst ved
reduksjon av forurensing fra jordbruk og
husholdn inger.

SIDE 6

Skifolket
er aktive
som fá
11 Drivs skigruppe er
i farta sent og tidlig,
og overalt. Bade hopp
entusiastene og Iangrennsfolket gjør det
bra for tiden. Resultaterpâ
SIDE 13
Flatebygutten Thomas Alsgaard gjør det
ogsâ skarpt om dagen. Ikke mindre enn
alle Ire Coca Cola
Cup-rennene har han
vunnet.
SIDE 13
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Tilsynsvaktordningen ved Enebakkskolene er under avvikling, men det er
ikke meningen a
stenge skolene for
utleie pa kveldstid.
Skolesjef Hans-Erik
Holm sier det nâ er
opp ill samarbeidsutvalgene d finne
forsvariige ordninger for fortsatt utleie.
SIDE 9

NorsjooUe
Beste kealitet

Be reds kapsbrosjyren:

•Beklager hvmis noen
er butt engstelige
Uheidig at brosjyren bie utgitr
pd dette tidspunktet, sier rddmann BjØrn Halvorsen og understreker at det ikke liar vcer:
meningen d skapeftykt.

Kommunens beredskapsbrosjyre
har skapt sterkte reaksjoner blant
folk, og mange synes den er bade
skremmende og usmakelig. R?idmann Bjorn Halvorsen sier til
Vignett at kommunen er ansvarlig
for sivilt beredskap og tenker beredskap i all sin planlegging. Han

bekiager imidlertid sterkt om brosjyren har skapt frykt og noen er
butt engstelige. Dette har overhodet ikke vart meningen, understreker radmannen, som pãpeker
at brosjyren er butt anbefalt av
beredskapslederen i Oslo ogJLL.1
SIDE 7
Akershus.

Na kornmer
Gangs og sykkels
helsekontrollen
for voksne
81

Rundt 460 enebakkinger
vii om kort tid motta brev
med tilbud om heisekontroll. Denne gangen er det
tre kull i 40-ärene som vii
fâ tilbudet. Det er Statens
HelseundersØkeiser som
star for kontrollen, som vii
forega over fire dager.
Kommunelege Torgeir
Landvik opplyser til Vig-

nett at det er 1948-, 49- og
50-ârgangene som vii bii
innkait til denne frivillige
kontro lien.
SIDE 2
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EDB:SKOLEN

Synnove Finden
osteprodukter

AUT. RTROfl1B$B
1912 Enebakk

Fettfattige produkter
fra rtaturens eget
kjøkken

TIf. 92 64 20 030/30193

KONTAKTLI
Timebestilling:
(09) 87 05 24
Ski

Optiske

Princesshu set,
1400 Ski

.1
.nddig er gang- og sykkelvei p 5 strekningen Raken-Vik-Kernstubekken kummet med I Norsk
%eiplan. Traseen skal stá ferdig ii 1992.
SIDES

.

I OSLO
OG LILLESTRUM

PC-KURS
FOR NYBEGYNNERE
Dette er grunnkurset som mer enn 14 000 personer har
startet sin EDB-utdannelse med. Siktemálet er a gi deg
en forstaelse for hva datamaskinen kan brukes til og
hvordan den virker. Du far mye praktisk arbeid pa profesjonelt datautstyr. Hovedvekten er Iagt pa tekstbehandling, regneark og database. Etter grunnkurset kan
du bygge pa med videregáende utdannelse.
Studiet krever ikke forkunnskaper. Undervisning 2 kvelder pr. uke.
STUDIESTART: Mars 91.
Ring snarest Bjorn Trønnes eller Frode Grensveen.

TLF. 02/39 47 30
Vi holder ápent til kI. 20.00.
Stikk gjerne innom oss i

Frysjaveien 33 C.

EDB
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Fersk SVmdame
pa listetoppen

Stygt over fall
etter endt
skolefest

0

Innfødt enebakking
Na er SVs liste ill hØsLisbeth Gaaathaug er født og
tens kommunestyrevaig
snart War. Topp-plassene oppvokst pA Flateby sammen
med en tvillingsøster og to ynger spikret, men hvordan
re sOstre. De fire jentene er en
rekkefølgen nedover pa
sammensveiset, syngende gjeng
lista vii bli er foreløbig
som har gjort stor Iykke med sin
usikkert. —Det er frykte- "kvinnekabaret". Tvillingsøster
hg vanskelig a fâ fylt opp Britt er forøvrig ogsA SV-mdlem og Aker ogsA muligens inn
lista, sier Lisbeth
pA lista.
Gaathaug - leder av
nominasjonskomiteen, og EF-motstander
nummer en pa lista.
Lisbeth Gaathaug er en bestemt
Lisbeth Gaathaug (27) er en
sprek dame som ikke er redd for
utfordringer. Etter kun ett Ars
medlemskap i SV Aker hun nA
inn som partiets førstekandidat.

iedigheten, og er innbitt EFmotstander, sier hun.
Tidligere AP-mann p& lista
Gaathaug er gift og har ei datter
pA to Ar. Hun driver bakeriet pA
Flateby sammen med sin søster,
Britt. Hun har tidligere biant
annet arbeidet pA kontoret for
eidreomsorg i Oslo.
Nummer to pA lista er ogsA
spikret. Det er Rolf Solberg,
ogsA fra Flateby. De øvrige

Lisbeth Gaathaug, syngende
S V-dame som vet hva hun vii.
piassene er ikke heit sikre enda,
men det er Mart at bAde Marit
Berget fra Kirkebygda og
Torgeir Overland fra Flateby vii
bli A finne biant navnene. Han
er forøvrig nylig utmeldt av
Arbeiderpartiet.
ANNE-GRETE LOSSIUS

dame som vet hva hun vii selv
om den politiske karrieren har
vert kort. —Det jeg er aller mest
opptatt av er miljøvem og ungdomspolitikk. I tiilegg er jeg
bekymret for den store arbeids-

Full fart pao karneval
Fredag var det IN i Kirkebygden
bamehage. Da stilte 27 livlige
smAtasser opp med egenproduserte gipsmasker og flotte kostymer.
Alle skogens dyr var tiistede
virket det som. Ungene hadde
selv funnet pA hva de skulie
vre, og fantasien var det ingen
ting i veien med. Her gikk rotter, mus, tro1ikjrringer og
ekom - Supermann og Bat Man
hAnd i hAnd. Og skjønnhetene
var heller ikke uteglemt; balettdanserinner og hula-hula-piker
koste seg opp i det hele.
Og moro hadde ungene det.

'SIA katten Ut av sekken' var
spennende, sanlig fordi det vanket godteposer til alle etterpA.
Og selvsagt ble det kAret bAde
kattekonge og kattedrorining.
Et riktig sundt kosthold sto pA
menyen - pølser og brus. Penger
var laget for anledningen; for A
fA brus mAtte pappbrusflaskepenger leveres, og pøisene mAtte kjøpes for papppølsepenger.
Et riktig vellykket karneval
selv om ikke maskene satt SA
lenge pA. Det gikk rykter om at
de klødde!
ANNE-GRETE LOSSIUS

Her ci' en del av karnevalsungene i Kirkebygden barnehage. Det
var en urrolig blanding av dyi; supermennesker og danserinner som
var sam/er pa err brett. Un gene hadde selv lager gipsmasker for
aniedningen.
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Her er doktor Torgeir Landvik ifuli sving med a kontrollere helsesøster Sissel Gundersen. Mon tro om biodtrykket er i orden?

Helsekontroll
ogsa for voksne
N A kommer den - helsekontrohhen for voksne!
Denne gang er det tre
kuhl i 40-ârene som vii fâ
tilbudet; de som er fdt i
1948, 49 og 50. —Det er
Statens Helseundersøkelser som star for
kontrollen, og dette er et
Iedd i a bedre foikehelsen. —40-aringer er valgt
da man anser denne
aidersgruppen som best
motivert til a tenke over
sin helsetilstand, sier
komunelege en, Torgeir
Landvik.

A ta vare pA heisa. Here av vAre
viktigste sykdommer kan forebygges, og det er her helsekontrolien kommer inn i bildet.

Frivillig kontroll
Det er Statens Heiseunder
søkeiser som nA gAr Ut og tilbyr
helsekontroii. Kontrolien er pA
frivillig basis, og en iiten egenandei mA betales. —Veiing,
mAiing, sjekking av biodtrykk
og kolesterol vii bii foretatt. I
tiilegg vii folk fA utdeit et spørreskjema der det biir spurt om
kosthoid, mosjon, røyking og
arbeidssituasjon, sier Landvik.
Heisepersoneil fra staten vii
komme, og i tiIiegg vii doktor
Togeir Landvik eller en kom-Det vii bli innført fast heise- münai heisesøster vre tiistede.
kontroll for voksne i 40-Arene
hvert tredje Ar. Neste gang vii de
som er født i -51, 52 og 53 fA Far beskjed om tilstanden
—Alie vii fA beskjed om sin heltilbudet, sier Landvik.
setilstand etter undersøkeisen.
De som pA en eller annen mAte
Pass pa helsa
er utsatt vii fA beskjed om A
Rundt 460 personer vii om kort oppsøke iege. Vi hAper pA godt
tid motta et skriv med tilbud om fremmØte, for jo tidligere man
heisekontroil. Kontrollen vii legger om sin iivsstii, dess bedre
foregA over fire dager, og holdes resuitat, sier Landvik.
pA Kirkebygda Helsestasjon.
UndersØkeisen har aiierede
Helsestasjonen vii vre Apen vrt gjennomført i de fleste av
ogsA pA kveidstid disse dagene.
iandets fyiker og kommuner. NA
En opplysningsfoider vii sam- star aitsA Enebakk for tur.
tidig bli utsendt der det heter at
alle kan selv gjØre noe aktivt for AMM0_DI?TTi I (IT1

Etter en skolefest pa
Enebakk
Ungdomsskole sist
uke bhe en niendeklasse-ehev ved skolen
overfait pa bussholdephassen. Et meget
stygt overfahh der gutten bhant annet bhe
sparket i ryggen. To
17- firs gamhe gutter
er anmeldt for overfaihet.
Forhistorien til det hele er
mest sannsynlig krangling pa skolefesten om ei
jente. Jenta har følge med
den ene av guttene som er
anmeldt, og gutten som
bie nedslâtt hadde visstnok gjort tilnrmelser til
den unge damen.
Iføige opplysninger
Vignett har mottatt har
den ene av de anmeldte
ungdommene siâtt til gutten i ansiktet, mens en
annen iitt senere har sparket vedkommende i ryggen og siAtt hodet hans i
isen. Dette skjedde pA
bussholdeplassen
Kirkebygda.
Den overfalte gutten
mAtte pA sykehus, men er
nA hjemme og har kommet Ut av historien med
hjemrystelse og en kul i
pannen.
Saken er anmeldt, og
vii bli etterforsket snarest
mulig, opplyses det fra
Enebakk Lensmannskontor.

Nytt fra
Bygningsràdet
Rita ødegArd og Kjeil
Engerhoim har fAtt tiiiateise
til oppføring av tilbygg pA
enebolig - g.br-.42, br.nr 4 Svingen i Dalefjerdingen.
Per Pettersen har fAtt innviiget sin søknad om grensejustering meiiom g.nr.
118, br.nr. I og g.nr 118,
br.nr 43 - Rakkestadveien
68.
Parseiien er pA 160 m2.
Else Marie Pettersen , g.nr.
15, br.nr.2 , har fAtt avsiag
pA sin søknad om fradeiing
av to tomter ved Pettersrud
pA Flateby

LOKRLAlI,1E

-den májeg lesel

Reguleringsplaner godkjent
Under et mote i Enebakk
kommuneplanutvalg ble
de fremlagte forsiagene
til regueringsp1an for
gang/sykkelvei ved
Vãgliveien I Ytre,
Lotterudveien i
Kirkebygda og "Lille
Haug" pa Flateby godkjent. Dermed ser det Ut
til at de svart etterlengtede ganglsykkelveiene
snart kan bli en realitet.
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ENEBAKK KOMMUNE

Endelig er det kommet forsiag
til reguieringspian for gang/sykkelvei ved VAgiiveien i Ytre,
Lotterudveien i Kirkebygda og
"Lille Haug" pA Flateby.
Enebakk kommunepianutvalg
gikk enstemmig inn for de fremlagte forsiagene.
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Servelat

Vâgliveien

13gj_

Forsiaget til gang/sykkelvei ved
VAgiiveien innebrer at den nye
veien legges pA østsiden av
VAgliveien. Dette er foresiAtt
fordi det vii vre en direkte
fortsettelse av parselien fra riksveien til Borgveien som alierede
er bygget. Arealmessig anses
det som lettest A legge traseen
pA denne siden. Pianforsiaget
mA ses pA som et trafikksikringsforslag, siden det er et
.-,mAi A IA etablert gang og 7sykkelvei langs de mest trafikkerte
veiene i boligfeltene.
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Okseruli
2F8
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Salami
1300.
Pizza Crandiusa
90
32
9

Lotterudveien
Gang/sykkelveien er foresiAtt
lagt
sørsiden
pA
av
Lotterudveien. Dette er gjort av
to grunner. For det første Ut fra
en trafikkmessig vurdering da
skolen og idrettspiasssen samt
størstedelen av boligbebyggelsen pA Lotterud ligger pA denne
siden, og for det andre da dette
aitemativet for det meste kun
krever arealinngrep i kommunens eiendom, og at dette kan
gjØres uten sriig forringelse
for skoletomta.
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Omrddet <<Lille Haugx' pd Flateby. Det meste er avsatt til boligformdl, og er pd daa.

850
pr. kg

KUN

Geografisk iigger omrAdet
"Lille Haug" strategisk plassert
med kort avstand til Haugiia
skoie samt dagiigvarebutikk og
busstopp ved ødegArdsveien.
PianomrAdet "Lille Haug" er pA
91 daa og mesteparten av omrAdet er satt av til boiigformAl,
men det er ogsA beregnet piass
til offentlig formAl, friomrAde
og trafikkomrAde. "Lille Haug"
har ogsA en gunstig beliggenhet
Ut i fra trafikksikkerhetshensyn.

pr. kg

Fleskeknoker

11.89

:0

Lille Haug

pr. k.

Kjennsiiveien fugerer som samievei, og det blir ogsA behov for
gang/sykkelvei langs denne.
NAvanende Fredheimsvei er

foreslAtt
nedklasifisert
til
gang/sykkelvei hvor kun de
nødvendigste boiigavkjørsier tiliates.

fra
resultater
Drivs
Øsrmarkrunden pti Ski:
K4

M4

1 Anne Kaasa

2.11.52

K8
2 Aud HØnsi

2.18.10

MOTORS ER VICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER

6 Oddmund Rustad
M5
2 Ole Kr. Ruud

GUNNLEIK SEIERSTAD

7 Jan EGran
9 Per E østlie

1,44.09

M6
5 Frank Bergstrom

4 Iver østvAg
5 Aage Rustad

—

09-92 45 65

MOTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager 8-20.

1.54.54

Gouda F45

2.13.52

73QJ
store stk.

1.49. 16

KVELDSHANDEL
Tit 09-9244 14.

Vi har Apent hver TIRSDAG
til M. 19.00

v

EW'.r
~rl 7 akalalna J N
FLATEBYSENTERET

-

KUN

1.51.06

M1O
1.39.47

Appelsiner
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TLF. 09/92 83 74

G35
66

90
pr.

5890
5990

pr. kg

pr. kg

[OKEPJS

MATSEPJTER A/S
YTRE ENEBAKK
TLF. 9240 14
Tilbudene gjelder Ira 14.2.
og sâ Iangt beholdn. rekker
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KaruselIreflfl

Gratulerer

Torsdag arrangeres det igjen karusellrenn i hopp. Samtidig avholdes kretsmesterskaP. I.L.
Driv ønsker velkommen til Østbybakkene, og opplyser at alle
som har lyst kan komme. Det er
tilsammen fern hoppbakker sA
1 alle har mulighet til A prove seg.
Den minste bakken er en fernmetersbakke de to neste ti og
femten metersbakker. Den
yngste som har prøvd seg i den
minste bakken er fire Ar gar mel. -Det er ikke nødvendig A
ha hoppski i rekrutteriflgsbakke
ne, opplyses det.

Kommuflen informerer
Det rneldes fra Kulturkontoret
at søknadsfristen for kommunale tilskudd til kulturforniAl
ma vre kuiturkontOret i hende
innen 23. februar. Følgende
former for stønad gis:
Grunnstøflad til organisasiofler,
tilskudd til vedlikehold og drift
av anlegg. Se annonse.

fortsetter med tihbudet "Tid for
den gode filmen..." med kinokafe for forestillingen en gang i
rnAneden, og førstkommeflde
torsdag vises den indiske flumen Salaam Bombay. Se omtale pA side Atte.
Vi har fAtt henvendelSer fra
flere barn som Ønsker A se Viva
Villaveien. Filmen skulle vre
godt kjent og trenger vel derfor
ingen ytterligere omtale.
Ungdomsfilmefl Den uendelige historiefl er omtalt pA sidefern.

Hans-Erik

Vi gratulerer Hans-Erik Tysdal
med 20-arsdagen 15. 2.
"Trysilgjengefl"

Hei Fam

Vi Ønsker A gratulere deg med
7-Arsdagen den 15.2.
Pappa og mamma

Gullunqer
..•••e••
Vi bringer her bilder av noen
sØte, srnA gullunger, fotografert
pA atelier Wiljugrein i Askim.
Fotograf Viggo Jensen.

Ililde Marie Krogstad
fylte 20 Ar mandag 11.2.
Vi gratulerer deg hjerteiigst
med dagen som var..
Mamma, pappa, Ase Marit,
Unni, Bente og Tore.

Wide

Iscelin, Marius og
Anders Pettersen,
Enebakk.

Du gratuleres ogsA med 20-Arsdagen av gode venner.

Karoline Mørck Sandis
Gratuierer med 2-Arsdagen
15. februar.
Hilsen bestemor, tante og onkel, Pernille og Jonas.

BursdagsfeSt
Dette skoleAret fyller Haughia
skole 15 Ar, og det skal ikke gA
upAaktet hen! Tre dager til ende
skal det feires, med start i dag.
Det hele starter med formingSdag, sA fortsettes det med bamekulturdag der barna skal leke,
synge, lese og lytte.
Fredag blir det skikkehig bursdagsselskap med skattejakt og
dukketeater og masse annen
moro Og bursdagSkaka er et
selvfølgelig midtpunkt.

EgenomsorgShefter

Like for jul bie det utdeht egenomsorgshefter til de husstandene der man traff folk hjemme i en hektisk fØrjulstid.
—Heftet innehoider rAd om
hvordan du kan ta vare pA helsa di selv, og hva du kan gjøre
ved en del vanhige sykdommer
og skader, sier kommunelege
en, Torgeir Landvik (bildet).
De som ikke har mottatt heftet kan fA dette ved A henvende
seg til helsestasjOflefl i KirkeUngdomsklUbbefl I gang
bygda ved Anne Skjret. Ring
er det like fØr Ytre Enebakk mandag eller tirsdag pA teleigjen.
ungdomskiUbb starter Opp
fon 92 60 60, euler skriv til
Sett av fredag fØrste mars for da
helsestasjonen ved Skjret.
er det igjen full tulle pA kiubben!

Flateby vannverk

NA nAr du fyller 4x 10,
fremdeles en spreking,
ingen alder vii jeg Si.
Det hva du har betydd for meg,
samme hva slags problemer,
jeg kunne stole pA deg.
Mange ganger har jeg lurt,
uten deg, hvem skulle jeg ha
spurt?
Du har nA begynt pA din
annen ungdoms vAr,
hAper du det beste ut av
den fAr.
Det har du fortjent,
sA slA ut hAret, men ta det pent!
Hipp hurra for pappan mm,
hAper dagen din blir fin.
Hilsen Steffen

Flateby Samfunnshus AL

I morgen (torsdag) er det ArsmØte i Flateby vannverk. MØtet
holdes i Flateby SamfunnshUs'
hilie sal.

Jeg vii sA gjerne gjØre litt ekstra stas pA deg, sA derfor denne hue hilsenen fra meg.

Stian Rydje
Ytre Enebakk

Rett i fleisen!

Siv Agnethe Nordby
Enebakk

Vi motes

NA er Mjr-lremeS revy "Rett
i fleisen" allerede i full gang. I
kveld (onsdag) vises det to forestihlinger, og torsdag er det duket for enda en. Primus motorer
for revyen er Ole Bernt Lysne
og Espen Dahl (bildet), og de
kan love en opplevelse av de
sjeidne Se annonse.

PA ekstraordinr generaiforsamling i Vignett bie det besluttet A heve aksjekapitalen
med inntil 200 000 kroner.
Vi innbyr derfoç alle aksjonrer, samt alle andre intteresserte dl A kjøpe aksjer for.
100 kroner per stykk.

Denne uken er enebakkuflgdommer fra StrØmmefl videregAende skole, avd. Flateby, A
finne We pA Sykehjemmet, pA
pA
og
ligningskontoret
Stranden skole. Det er ungdom
som gAr pA kontorlinjen ved
skoleri som nA er ute og praktiserer det de har hert.
Hovedherer Per Gangsø ved
skolen forteller at det er 34 elever som nA er ute i praksisuke.

MØte for B_andelshaVere vii bli
holdt torsdag 28. februar. Det
skal velges representanter til
representantskaPets Arsmøte.
Mot Opp og vis interesse for
SarnfunnShUset, oppfordres det
di. RepresentafltSkaPets Arsmøte vii bli holdt 14. mars. Se
forØvrig annonse.

Kirkene i Enebakk
søndag 17. febr. og
onsdag 20. febr. 91:
17.2.
11:00 Enebakk kirke
vfHeigheim
20.2.
19:30 Enebakk kirke. Faste
gudstj. v/Heigheirn.
SkrifternAl. Nattverd

Heiselaget

Arsmøte i Nasjonalforeflingens
Helselag vii bli holdt i Herredshuset 28. februar. Medlemmene Ønskes veikommen. Se
annonse.

Pâ kino
osema1ingskUrS

Praksisuke

A ring is round, it has no end,
and that's how long we'll be
your friends.
Lykke dl videre med alt i livet
og gratulerer med foriovelsen
8.2.91!
Kiem fra RAnni & Pompen

Aksj eutvidelse

Arsmoter

40 ãr
Kjatre pappa

Mette og Arvid!

Ford Fairlane, Rock' n Roil detektiven. "Cool" er bare fornavnet - han er viii, han er gal og
med hArreisende metoder har
han spesialisert seg pA Los
Angeles' musikkverdenS mange floker og intriger.
Pohitiet hater ham, hans kolleger kan ikke utstA ham, men
seiv anser han seg som guds
gave til menneskene ... da spesielt den feminine delen.
En actionskomedie som sjokkerte USA!

NA er tiden igjen kommet for A
melde seg pA kurs. Rosemalingskurs i regi av FriunderVisningen i Ski er allerede startet pA
Ytre Enebakk skole. Men det er
ikke forsent A meide seg pA. Det
er fremdeles noen ledige plasser
igjen pA torsdagskurSet. Kursets
mAlsetting er A vekke interessen
for gammel rosemauingtradisjon
og den etterhvert sA kjente Webjørg Steinset er kursieder Se
forØvrig annonse

•

S.S•S•
Torsdag 14.2.
V)21:00 Salaam Bombay
Tid for den gode filmen
....m. kinokafe

Som kjent vii Flateby kino nA
operere med kinoforestillinger
kun pA søndager. Vi ber dere
imidlertid vre kiar over at vi

Søndag 17.2.
B) 16:30 Viva Viliaveien
U) 18:30 Den uendelige
historieri, 2. kapittel
V) 20:30 Ford Fairlane

ttt

Hvor mange larere bar Enebakk 1991m929
is

Unnskyld at vi spØr kjre politikere, men er det noen som vet
svaret pA spørsmAlet ovenfor?
Da dere vedtok kommunebudsjettet 17. desember, var det harde nedskjringer pA skoiesektoren. Dere vedtok i hovedsak
rAdmannens forsiag, men de
ramrnene som bie satt var i
utgangspunktet for smA til A
dekke de forutsetninger rAdmannen Ia til grunn. Skolestyret har
fAtt den utakknemiige oppgaven
A fordele elendigheten.
Den største delen av skolebud-

sjettet utgjøres naturlig nok av
iønninger. I budsjettforsiaget
dere gikk Ut fra var alle poster
skAret inn til beinet. Det betyr at
det eneste stedet det er noe A
spare, er pA hererlønningene.
Dersom det da er gjort feil, eller
at det er underbudsjettering pA
enkelte poster, vii dette slA Ut
ved at stillinger mA forsvinne.
Dette gAr selvsagt direkte Ut
over elevene fordi lierertettheten
avtar.
Det tragiske i denne situasjonen er at dersom denne vinteren

forsatt blir like kaid, mister
elevene enda flere irertimer.
Fyringsbudsjettet er nemlig skAret ned i forhold til de to foregAende Ar da vinteren uteble, og
overskrjdelser mA tas fra Iønnsbudsjettet.
Det er heiler ikke satt av nok
midler til avvikling av tilsynsvaktordningen. (Den ordningen
som gjØr det mulig A lele Ut skolene pA kveldstid.) Dette spiser
ogsA hererstiiiinger.
Som andre i dette landet forventer 1rerne seg en liten

Juleniessen er en av de mange aktivirerene som har skaffer egenkapital ill veie.

Et akti"vi"te'tshus
for hele menigheten
En bred aktivitet utad i
forhold til samfunnet, og
et fruktbart menighetsliv
som favner vidt, pa tvers
av interessegrupper- det
er den ambisiØse mãlsettingen til Mari menighetsrâds leder, Reidar
MØrk.
I et par Ar har han nA sittet ved
roret i Mari menighet. Han har
fulgt dugnaden pA Man
Menighetssenter fram til første
milepel, Apningen av bamehagen. NA stAr han pA for A markedsføre behovet for fortsatt
innsats fra menigheten, slik at
hele senteret kan tas i bruk i
løpet av 1992.

Mob ii iseres for felles sak
Samordning av den resterende
del av dugnadsinnsatsen pA
Marl Menighetssenter skulie
vre i de beste hender. Med sin
bakgrunn som leder for masseidrettslaget Driv, og ansvaret
for dugnaden pA Mjer Stadion
har MØrk solide erfaringer A øse
av, og en bred kontaktflate i
Ytre-samfunnet. Dette er verdifulle ressurser nAr massene i folkekirkemenigheten Mari skal
mobiliseres for en felies sak,
som de fleste i lokalsamfunnet
er en del av. -9 av 10 innbyggere I Ytre Enebakk er faktisk
medlemmer av Den Norske
Kirke, fastslAr MØrk.

Milepel
-Det var en milepel da bamehagelokalene i menighetssenteret kunne tas i bruk i mai I
fjor. Ved pAsketider avsIuttes
andre byggetrinn. Da kan prestekontoret tas i bruk.
UtpA vArparten blir det sA dugnad pA rominndelingen i hovedetasjen hvor menighetens nye
storstue - storsalen pA 75 kvm.
skal were. —Denne hAper jeg det
skal lykkes oss A fA yrkesskolen
pA Strømmen til A gjøre ferdig,
som skolens byggeprosjekt I
skoleAret 90/91, sier MØrk.

Foikekirke
- Marl Menighet skal vre en
folkekirkemenighet! VArt Ønske
er at senteret skal fylles med liv
fra morgen til kveld. Gjennom
det gjenstAende dugnadsarbeide
hAper vi A fA fram en stØrre
bredde i menighetslivet. Vi ønsker A nA videre ut til befoikningen - bli en del av folks daglige
liv, vre en folkekirkemenighet
i ordets egentlige forstand
- Derfor blir det ogsA viktig for
oss A formidle at alle har like
store "aksjer' i det ferdige
menighetsenteret. Og alle har
samme ansvar for A fA det ferdig, og for den videre drift.
Gjennom den etablerte givertjenesten har alle anledning til A
vre med, sier MØrk. Ved A
melde seg som fast giver, med
en fast mAnedlig sum, er man

med pA A sikre senterets løpende
drift.

Solid egeninnsats
1.700.000 kroner i rene penger,
pluss en dugnadsinnsats pA
rundt 300.000 kroner er prisen
pA Marl menighetsenter.
Kommunalt og fyikeskommunalt tilskudd, dugnad, sølvaksjer, Enebakkspillet, julemesser,
loppemarked og gayer, samt et
husbanklAn pA 800.000 til barnehagedelen utgjør finansieningen. HusbanklAnet er det eneste
menigheten akter A sitte igjen
med nAr senteret er ferdig.
Dugnadsinnsatsen,
sammen
med gayer og aksjoner utgjør ca
600.000 kroner av den totale
finannsieringen. - En innsats det
stAr respekt av fastslAr MØrk. Det gir grunn til optimisme med
tanke pA den franitidige drift,
og det sier noe om at Man
Menighetssenter har solid støtte
og velvilje I lokalbefolkningen.

lonnsokninj 11991. Vi har ikke
fAtt bekreftet hvorvidt det er satt
av midier til dette. Dersom sA
ikke er tilfelie, vii ytterligere
stillinger forsvinne.
Da dere som politikere vedtok
budsjettet, var det en forutsetfling at 8-9 stillinger yule forsvinne. Dette mente dere var
akseptabelt.
SA
lenge
lrerstil1inger er saideringspost,
hvor mange stillinger i tillegg til
dette vii ogsA vre akseptabelt?
For oss ser det Ut som om taket
er satt for man har fAtt full over-

Ungdomsfilmen denne uken en
"Den uendelige histonien",
kapittel to.
Flere Ar en gAtt siden unge
Bastian trAdte inn i den mest
vidunderlige eventyrverden et
barn kan oppleve: Da han leste
en magisk bok, "Den uendelige
histonien", ble han trukket inn i
handlingen, og beskte iandet
Fantasia og dets utrolige innbyggere.
I kapittel to gAr Bastian nok

1

sikt over følgene. Vi er redd for
at følgene blir verre enn dere
forutsatte. NA er det vrgudene
og eventuelle enøk-tiitak som
avgjør irertettheten neste skoleAr. Kan dette vre riktig?
SLIK KAN IKKE EN
ANSVARLJG ARBEIDScJJVER OPPTRE.

For Norsk Larer1agsk1ubb
ved Ytre Enebakk skoie
Paul-Arne Sørfjord

en gang inn i den eventyrverdenen han kjenner sA godt. Men
noe er forandret: en mystisk
niakt skremnier folket i
Fantasia, og gjor omgivelsene
tonime og goide. Og som den
Bamiige Keiseninnen sier; bare
Bastian kan redde Fantasia fra
den onde makt som truer landet
- og som dermed kan ta fra alle
verdens barn deres historier,
drømmer og eventyr.

Inger

euro Shell bonus

PARAFIN OG
FYRINGSOUE

Godt grunniag
EnnA gjenstAr noen dugnadstimer for Marl Menighets storstue
er kiar dl A tas i bruk. -Men nAr
det skjer, vil grunnlaget vre
der for et menighetsiiv i full
bredde, og som et flertali av
menigheten, i en eller annen
sammenheng kan kjenne seg
som en del av, sier en begeistret
menighetsrAdsleder.
ASLAUG TIDEMANN

SKI OS OMEGN BOUGUARME
G. Guibrandsen. hf. 09/95 0790
Gabrielsen & Sønner
TIf. 06/81 18 34

BIL & BOLIG

U
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Iiuctt

NY flott konsert
med Storbandet

AICERSHUS

FYLKEsIcoMME

GLOMMAS DELTA I DYEREN ER
NOREUROPAS STORSTE INKANDSOEUk

Lordag tro Enebakk
Storband til med sin
11. konsert og som
vanlig ble det en enestâende forestilling
med fuilt hus pa Mjier
ungdomsskole. Det
kan ikke were tvii om
at Enebakk Storband
holder høy nasjonal
kiasse og med Arne
Domnerus som
gjestesolist matte det
bli en musikkopplevelse av dimensjoner.

-.r

I forbindelse med Akershus fylkeskommunes Vannbruksplan star det nd en utstiiling i foajeen
Herredshuset. Utstillingen vii std oppe i en mdned.

Forurensnin gen I vassm
dragene skal reduseres
11987 vedtok Akershus
fylkesutvalg a starte
vannbruksplanlegging pa
Romerike. Et Vannbruksplanutvalg VBPU
ble stiftet og na foreligger flere fyldige rapporter om tilstandene og
mulighetene I omrãdet
Vorma-Glomma-øyeren.
I Enebakk kommunes
miijøvernplan heter det
blant annet at kommunen vii gã inn for a redusere forurensningen av
vassdragene gjennom
reduksjon av utslippene
fra jordbruk og husholdfinger.
Omrädet I og rundt GlommaVorma-øyeren-vassdraget strekker seg fra sørenden av øyeren
til sørenden av Mjøsa, og utgjør
Ca. 1700 kvadratkilometer.
Mesteparten av omrAdet er jordog skogbruksomräder og vannog vAtmarksomrâder med rikt
fiske, dyre- og fugleliv. I tillegg
finnes flere industribedrifter
innenfor dette arealet. Derfor er
det mange brukerinteresser
knyttet til vassdraget og omrádet forøvrig.
Hovedmâl
Hovedmâlesettingen i prosjektets handlingsplan er a utvikle
planomrâdets forutsetninger for
A tiltrekke seg ferie- og fritidsbetinget etterspørsel gjennom A
satse pA og bevare rekreasjonsog kulturverdier som er knyttet
til den aktuelle vannveien og
omrAdet rundt.

Kulturverdier i Enebakk
I Akershus fylkeskommunes
vannbrukspban er følgeride

for
nevnt
kulturverdier
vedkommende;
Enebakks
Enebakk kirke fra 1200-tallet,
PrestegArden med hovedbygning fra 1819, en rest av det
berømte Flatebygodset og bygdetunet. Det er ogsA nevnt restene av de mange sagbrukene som
ligger i vassdragene langs
øyeren.

Informasjon og tiltak
En viktig side ved vemearbeidet
er behovet for A informere om
objektene. Det viser seg ofte at
dette Øker interessen for vem.
Kulturminnene har behov, for
tilrettelegforskjellige
gingstiltak, og det er her de store problemene kan oppstA utifra
prioritering av knappe offentlige
midler til kulturverntiltak.
Derfor er tiltak som kan trekke
pA frivillige og private interesser
ser1ig realistisk pA kort sikt. Det
er her tenkt at historielag,
idrettslag, jeger- og fiskeforefinger eller naturverniag etc.
kan bidra til oppsetting av blant
annet info-skilt og merking av
stier.

Bat- og fritidskart
Et parallelt gjennomført prosjekt under vannbruksplanarbeidet har vrt utarbeidelsen av et
bat- og fritidskart for omrAdet
Vorma- Glomma-øyeren. Dette
kartet viser lokalisering av blant
annet kulturminner og reisehvsprodukter i omrAdet, og er
grunnieggende for alle aktiviteter knyttet til vannveiene. Kartet
er nA ferdig og er lagt Ut for
saig.

Vannressurser i Enebakk
Enebakk kommune har tre vann
som er drikkevannskilder:
Gjeddevann pA Flateby med
øyeren,
til
avrenning
BØrtervannene med tilsig fra
RausjØ, Mosjøen og enkelte

andre mindre skogsvann og med
avrenning til Øyeren gjennom
PrestAa og Lyseren med avrenning til Glommavassdraget. I
tillegg har kommunen ogsA
enkelte andre vannressurser:
skogsvann med avrenning mt
øyeren, skogsvann med avrenning til Binningsvannene,
Langen, VAg, Mjr som gAr
over i HobØl/Vannsjø- vassdraget og øyeren. De siste vannressursene har stor betydning i forbindelse med friluftsliv, rekreasjon og hobbyfiske.

bnebakk Storband klemte til
med fengende rytmer allerede i Apningsnummeret, og
dirigent Torgrim Sollid tok
publikum med glans etter sitt
humoristiske
personlige
"Apningsnummer". Deretter
gikk det i ett helt til salen ble
stille og konfransier Marit
Myhre kunne introdusere
kveldens gjestesolist Arne
Domnerus.

Arne Domnerus
Lørdagens gjestespill med
Enebakk Storband var Arne
Domnerus tredje besøk I
Enebakk. Domnerus er en av
Sveriges mest kjente jazzmusikere, og hans musikk er
kjent fra film, TV, radio og
selvfølgelig en rekke plateinnspillinger. Derfor var det
nok mange som hadde store
forventninger til lørdagens
konsert. Og Domnerus skuffet ikke. Med dyp innievelse
og stor utstrAling spilte Arne
Domnerus seg inn i alle

musikkelskeres hjerter under
lørdagens konsert. —Norsk
publikum er det beste publikum en musiker kan spille
for, sa Domnerus og høstet
stor applaus.

Variert repertoar
Enebakk Storband hadde
valgt et variert og fbott repertoar til Arets konsert. Blant
annet to arrangementer av
den kvinnelige storbandarrangØren Nancy Sandvoll
stod pA programmet. Hun er
en av fA kvinner som
arrangerer for storband og
utvilsomt en av de mest dyktige. I tillegg ble det ogsA
fremført kjente slagere som
Little Brown Jug, My funny
valentine, Little Sarah og
Georgia in my mind.
Storbandets faste vokalist
gjennom de siste Arene,
Lasse Sagen, bidro med
imponerende sang til tross
for en lettere forkjøbelse, og
dette bare viser hvilken fantastisk stemme Sagen er i
besittelse av.

Ubetinget suksess
Det kan ikke vre tvil om at
helgens konsert ble en ny
stor musikaisk suksess for
Enebakk Storband. og med
et fantastisk publikum i en
fubbstappet sal pA Mjr ungdomsskole ble det hele en
musikkoppbevebse av dimensjoner. Vi gleder oss til fortønsker
og
settelsen
Storbandet lykke til videre.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Malsettinger
KOmmünens mAl er A redusere
forurensningen av vassdragene
først og fremst ved reduksjon av
forurensning fra jOrdbruk og
hushoidninger. I tillegg er
mAlsettingene A skaffe tilstrekkelig mengder med vann. Dette
kan gjøres ved vannrestriksjoner
eller gjennom utbygging av ledningsnettet. NAr det gjelder kbakkutbyggingen sA er mAlet A
sanere flest mulig enkeltutslipp
og a utbedre eksisterende kloakkanlegg og ledningsnett.

Pa Flateby er planene utbedring av eksisterende ledninger.
I Kirkebygda er utskifting av
hovedledning pa strekningen
Herredshuset-renseanlegget, og
utbygging av hovedkloakk i
mAlsettingen,
Ekebergdalen
mens det pA Burstad er A utrede
eget minirenseanlegg, eventuelt
til
overføringsanlegg
Kirkebygden kboakkrenseanlegg.
Ytre Enebakk kloakkrenseanlegg bygges Ut til A ta imot utslipp tilsvarende 7 000 p.e. Det
er ogsA planlagt utbedring av
eksisterende ledningsnett, og
spesielt utbygging av kloakkledstrekningen
pA
ningen
Kvernstuen - RAken - Gran.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Arne Domnerus og Enebakk Storband sØrget for flott musikk
pa Mfrer ungdomsskole lørdag kveld.

Beredskaper
brosjyren
skaper frykt
Kommunens beredskapsbrosjyre har skapt sterke
reaksjoner blant folk. Mange synes brosjyren bade er
skremmende og usmakelig. Here synes ogsã den er er
ufuHstendig og misvisende. —Det var uheldig at brosjyren ble utgitt pi dette tidspunktet, og jeg bekiager
sterkt om noen er butt engstelige. Katastrofer ma' ikke
vatre krig og jordskjelv; t ha beredskapen i orden
ved blant annet horn og strømstans er viktig, sier
rtdmann Bjorn Halvorsen.
De aller fleste av kommunens
husstander har nA mottatt komberedskapsbrosjyre.
munene
Den er utdelt pA døra til de aller
fleste gjennom frivillig innsats
fra lag og organisasjoner i bygda. En del sterke reaksjoner pA
denne er kommet We til kommunen og Vignett.

Katastrofemaksimering
Fra flere hold er det kommet
sterke reaksjoner pA beredskapsbrosjyren. —Dette er en usmakehg og skremmende brosjyre
som gir inntrykk av at det er krise og katastrofe underveis. En
psykologisk dArlig utformet folder som i tillegg er ufuhistendig, misvisende og usmakelig,
er noen av de sterke reaksjonene.
Folk lurer ogsA pA om det er
gitt skikkelig informasjon til de
som har delt denne ut, da mange
kun har fAtt brosjyren dyttet i
hAnden uteri noen form for
informasjon.

sier rAdmann Halvorsen. Han
legger til at det er bekiagelig om
noen er butt engstelige etter A
ha mottatt beredskapsbrosjyren,
og sier at katastrofer ikke kun er
krig og jordskjelv.

Ikke nødvendig A hamstre
—For noen Ar tilbake opphevde
Flatebys befolkning A vre uten
strØm i en ukes tid pA grunn av
store snøfall. Mange hadde kun
elektrisk oppvarming; dette har
med beredskap A gjØre, sier
Halvorsen. Og legger til at i
flomtider er det ogsA greit A vite
hva man kari ha behov for i tilfelle man pA en ehler annen mAte
blir avskAret fra omverdenen i
kortere eller lengre tid.
—lntensjonene med brosjyren er
A fA folk til A tenke gjennom sin
egen situasjon, og det er ikke
meningen at folk skal hamstre
mat, sier ban.

Skulle informere

Kommunens beredskapsbrosjyre er ikke bare godt mottatt. En del er butt engstelige, og andre inener den
er bdde misvisende og ufu/Isrendig. —Det er bekiagelig onifolk er butt redde, sier rddmann Bjorn
Halvorsen.

Tenker beredskap daglig
RAdmann Bjorn Halvorsen sier
at kommunen er ansvarhig for
sivilt beredskap. —I all vAr planiegging og i vArt daglige arbeid
mA vi tenke beredskap. A planiegge veier er beredskap; A fA
strømforsyning fra forskjellig
hold, er en del av beredskapen,

Brosjyren har vert under planiegging i lang tid. Tilsvarende
brosjyrer er delt Ut med jevne
mellomrom opp gjennom Arene.
Halvorsen forteller at denne
brosjyren ble anbefalt av We
fylkesberedskapslederen i Oslo
og Akershus, og av kommunens
eget beredskapsrAd. Frivilhige
organisasjoner er representert i
kommunens beredskapsrAd, i

tillegg til pohitikere, helsepersonell og folk fra administrasjonen med ordfører KAre KjØlle
som den Øverste politiske
ansvarhige, og rAdmannen med
det daglige ansvaret.
—Frivillige organisasjoner har

Gutt pàkjort

Grovt tyveri

To págrepet

Torsdag ble en gutt pAkjørt pA
riksvei 120 ved gArden
Sikkerbøl pA Flateby. Gutten
gikk over veien bak en buss.
Hjernrystelse og brudd pA
kragebeinet ble resultatet.

Natt til tirsdag ble det begAtt
innbrudd I Enebakk Kornsilo
og MØlle i Ytre Enebakk. Det
meldes om at det denne gang
var lite som ble stjAlet.

To personer er pAgrepet etter
innstigningstyverier i Ytre
Enebakk. Personene har sneket seg inn gjennom Apne
dØrer mens folk har vert
hjemme. En dame ble pAgrepet i Oslo da hun prøvde A
lose inn en sjekk tilhørende
folk som er blitt bestjAlet i
Enebakk. En mann er ogsA
pAgrepet for det samme forholdet. Saken blir etterforsket.

Resultater fra aktivitetsserien i handball i Mjatrhallen
førdag:
Kolbotn - Langhus
1-9
Drøbak/Frogn - Driv 1
10-1
Siggerud - Langhus
7-5
Kolbotn - Driv 3
1-18
Siggerud - Driv 2
4-3
Driv 1 - Driv 2
5-5
DrøbaklFrogn - Driv 3
9-2
Resultater fra søndagens
hAnbalikamper
Mjatrhallen:
J12 Enebakk - Vestby 3
Jl4 Enebakk -Jar

10-4
2-21

Telefonterror
En kar som utgir seg for lege
har vistnok gjort det til sport
A ringe opp darner som nylig
har gjennomgAtt en fdsel og
utspørre om deres sexsualliv.
En ung dame fra Enebakk er
oppringt.
butt
nylig
Lensmannskontoret opplyser
at ogsA en dame i Sørum har
tilsvarende
fAtt
telefonoppringning.

15-19
J16 Driv - Holmen 1
17-14
014 Driv 1 - Haslum
M4 Driv - Drøbak/Frogn 17-21

I grofta
Lørdagskvelden cirka kickken 19:25 ble det meldt at en
lastebil var havnet i grØfta
ved HolttjemTømmerbrAtan.
En personbil kom over i lastebilens kjørebane i en sving,
og sjAføren pA denne hadde
ikke annet A gjøre enn A kjøre
Ut i grøfta. Han kom fra det

deli Ut brosjyren, og meningen
var at de samtidig skulle informere om bakgrunnen for A utgi
den. Om dette ikke er butt gjort
er
det
beklagelig,
sier
Halvorsen, og legger til at det er
leit om folk er blitt redde, noe
med smA skader.
Det opplyses at det var glatt
fore, og at personbilen hadde
stor fart. Lensmannskontoret

som overhodet ikke var meningen.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Ønsker A komme i kontakt
med sjøføren av personbilen,
en sølvgrA Opel Ascona.

Nytegning av aksjer I
A/S Vignett
Pa ekstraordinar generalforsamling den
18/10-90, ble det besluttet a heve aksjekapitalen med inntil kr 200.000,-.
Vi innbyr herved alle aksjonalrene samt
alle andre interesserte til a kjope aksjer a
kr 100,-.
Aktuelt belop kan settes inn pa konto
1605.601.5802 fram til 1/5-1991.
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sykkelveien
i i 92,
;ferdg
Gangs og
I mange fir har Rken og Tangen velforening kjempet for Li fâ gang/sykkelvei pa strekningen RâkenVik- Kvernstubekken. Endelig er prosjektet kommet med I Norsk Veiplan og I Iøpet av 1992 skal den
endelige traseen were gjennomfØrt.
I forrige uke inviterte RAken Ny veitrase
og Tangen veiforening til Utbedring av strekningen
Apent mote om gang/sykkelvei RAkenVikKverflStUbekken
RAken-Vik. 40-50 beboere omfatter omlegging av veitrahadde mØtt frem for A stille seen RAken-Vik, gang/sykkelspørsmAl til kommunens repre- vei RAkenKvernstUbekken,
sentanter, øyvind Strom (Frp), rundkjøring ved Vik og utjevAnne Lise Skaug (A) og tekning av kamelpukiefle' pA
Viknisk sjef Torgils Opedal.
strekningen
Kvemstubekken.
Hele
prosjekFerdig 1992?
tet er kostnadsberegnet til ca
11985 ble resultatet av et kom2,5 mill. I tillegg er ogsA
munestyrevedtak at gang/sykutbygging av VAgiiveienkelvei RAken-Vik-Kvemstu
Orreveien planlagt ferdig i
bekken skulie fA fØrstepriori1992.
tet. Men lii tross for aktiv innsats fra teknisk etat ble det
ikke bevilget penger til gjennomføring av prosjektet, og Gàr etter pianen
Mange av spørsmAlene som
dermed ingen pabegynnelse av
ble stilt de fremmøtte kommuutbyggingen. NA ser imidiertid
nepolitikerne gikk pA hva man
alt lysere ut. I iøpet av 1992
kunne gjøre hvis det ikke skulskal prosjektet vre godt
le komme penger til utbygigang, og selv om mange fortging. Det var tydelig at bebosatt er skeptiske til at utbygeme hadde vanskeiig for A tro
gingen kommer igang er det
pA politikernes løfter, og det er
stor grunn til a tro at pengene
kanskje ikke sA rart etter sA
som er bevilget denne gangen
mange Ar med aktiv innsats tilvii komme.

Anne Lise Skazsg og Torgils Opedal kunne forsikre beboerne i Rdken om at gang- og sykkelveien
Rdken-Kvernstubekken snart vii stdferdig.
forsikre de fremmØtte beboergjøre seg ferdig i Ytre
synelatende uten at noe er butt
ne om.
Enebakk, og foreløpig ser alt
gjort. —Det er ingen grunn til A
ut
til
A
gA
etter
planen,
kunne
tro at pengene ikke skal komGUNNLEIK SEIERSTAD
teknisk sjef Torgils Opedal
me. Veikontoret har sagt de vii

140 arbenidsledmige "Salaam Bombay "
filmen der gatebarn
enebakkminger
Ved utgangen av januar var
det registrert 140 helt arbeidsledige enebakkinger melder
arbeidskontOret for Nedre
Rornerike. Av disse var det 97
menn og 43 kvinner.
I tiliegg var 55 personer sysselsatt i ulike arbeidsmarkedstiltak.
Totalt for Akershus og Oslo
utgjØr det en økning pA 16 %
siden november.

med 25 % fra forrige telling,
og Økningen er stØrre i
Akershus enn I Oslo.
Langtidsledigheten steg noe
siste mAned, men er noe
mindre enn ledigheten for
Øvrig. I Akershus regner man
at hver tredje arbeidsledig har
vrt uten arbeid i over et halvt
Ar. Here faller ogsA ut av dagpengesystemet etter A ha vrt
ledige i 80 uker sammenhengende.

økningen av den regsistrerte
arbeidsiedigheten skyldes delvis sesongvariasjOfler, og et
stort antall permisjoner og
oppsigelser som gjaldt fra
Arsskiftet.
Ungdomsledighetefl har steget

forFyikesarbeidSkofltoret
venter en fortsatt okning i
ledigheten, for den igjen reduseres av sesongmeSSige svingninger og Økt bruk av arbeidsmarkedstiltak.

Han starter pa bunnen
av gatehierarkiet og blir
"en som leverer te og
brød". - Dette handler
om gatebarn, barn I verden som ma klare seg
selv p gunn av ytre omstendigheter, p grunn av
fattigdom og fornedrelse. Riktignok omhandler filmen som vises pLt
Flateby kino i morgen
barn fra India denne
gang, men kunne like
godt vrt plukket ut av
norsk virkelighet.
Filmen som vises pA Flateby
kino i morgen (torsdag) er en
film i rekken av 'de gode fluene. En film som tar for seg
gatebarns virkelighet og hverdag.

GRAN VIDEO &
S TORKIOSK
Gran, Ytre Enebakk. TIf. 92 55 00

Video - Tobakk - Kioskvarer
Dagligvarer - Spillehall
Nyeflhiner hver mâned
Apningstider: Man.-fre.
LØr.
Son.

spiller seg selv

10-21
11-21
13-21

Gatebarn I Bombay,
Det er rundt hundre tusen gatebarn i verden - barn som er
overiatt til seg selv, som liar
funnet seg tilrette pA gata. I
denne kategorien er ogsA mange
tusentalis barn kidnappet eller
pA annen mAte fjernet fra sine

foreldre og sitt ruermiljø. Mange
lever som fanger i fabrikker; og
spesielt gjeider dette i en del av
de sAkalte nyindustrialiserte
land i Asia. Det er dette filmen
handier om; barn som lider pA
grunn av voksnes kynisme og
pengebegjr.
En realisitisk film som ogsA
berØrer lilie Norge.

"Ekte" skuespillere
Filmen Salaam Bombay' er en
oppsiktsvekkende film som er
laget fra Indias virkelighet.
Skuespillerne I filmen er virkelige gatebarn, og etter filmen
vendte de tilbake til gata med
med lØnn og et fond fra spilleinntektene som kapital for en
bedre femtid. Filmen handler
om verdikonflikter og rettferdighet.

Gatebarna vedrører oss
Still opp og se denne filmen!
Det er en film som viser virkeligheten for et stort antali barn
som er overiatt til seg selv pA
grunn av fattigdom. Det er
rundt 100 000 gatebarn i verden
i (Jag ; stØrsteparten i LatinAnierika og Asia. Gatebarna
klarer seg pA et vis; barn som er

fanger i fabrikker overiever ogsA
- de fleste av dem. Og noen av
alle disse barna vii fA makt, og
hva vil de bruke den til; pA hviiken mAte vii hatet komme til
uttrykk? —_Dette vedkommer
oss her hjemme like mye som
India ellier et hvilken som heist
annet land.
Vi har allerede mange gatebarn i Norge. Se filmen og IA et
visst innblikk i hva som foregAr!
Dette gjelder i aller høyeste
grad ogsA vAr fremtid.

Filmklubb i startgropa
Flateby kino bestAr av et meget
aktivt frivillig styre. En entusiastisk gjeng som Ønsker mer
enn bare A vise film.
Kinokomiteen ønsker A knytte
til seg folk som er spesieit
interessert i film, og som kunne
tenke seg A vre med pA A danne en filmklubb. Etterhvert
hAper ogsA komiteen A fA startet
en filmkiubb for barn.
I bygdas rike kuituriiv er det
kanskje kun en slik klubb som
mangler, men dette blir helt sikkert en realitet i kort framtid.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Fortsatt
skoleutleie
Tilsynsvaktordninger,
ved skolene i kommunen er under avvikling, og denne uken
vii vaktene fi tilbud
om andre kommunale stillinger. I kjølevannet av dette har
en del av ieietakerne
ved skolene fãtt beskjed om at utleien
stopper umiddelbart,
noe som ikke medfØrer riktighet.
Skolesjef Hans-Erik 1-loim
sier at det ikke har vrt
skolestyrets mening a
stenge skolene for utleie pa
kveidstid, men penger til a
opprette den nâvrende
ordningen med iønnede tilsynsvakter er ikke a oppdriye, sa det arbeides nâ med a
finne andre iøsninger.
Andre Iøsninger?
Skoiesjef Holm sier at det
na er opp til samarbeidsutvalgene ved den enkelte
skole a finne forsvarlige
ordninger for fortsatt utleie.
—Skolestyret vii hele tiden
bli orientert om hva som
skjer, og skulle det skje noe
sâ drastisk at en skole blir
foreslâtt stengt ma dette
behandles pa nyu av politikerne, forteiler Holm. Dette
gjeider ogsa hvis det blir
snakk om betalt utleie.
Stengt en periode?
Ved Enebakk U har enkelte
lag fAtt beskjed om at skolen blir stengt for utleie
ailerede fra denne uken av.
Rektor Harald Nyen sier at
dette har berodd pa en misforstAeise. —Om noe slikt
skuile komme pa tale vii
leietakeme f beskjed
direkte fra meg, sier han.
Samarbeidsutvalget ved
skolen skal behandle saken
i slutten av máneden, men
Nyen vet ikke hvordan en
forsvarlig utleie skal gjennomføres uten tilsynsvakter. —Vi har mange utleier
her, og det kan nok komme
pa tale a stenge skolen en
periode til vi finner en god
løsning, sier han.
ANNE-GRETE LOSSIUS

PINSEMENIGHETFN
YME

BETEL

Onsd. 13/2 ki. 20.00; Bonn.
Torsd. 1412 ki. 19.00; Søsterring hoe Marte 0-ustavsen.
Send. 17/2 ki. 18.00: Tom
Fahmi.
Tirsd. 19/2 ki. 19.00: Musikkevelse.
Velkommen til Betel.

Klubbungdommen pd Flateby kan glede seg - det b/jr fortsatt klubb pdfredager! Her bilde av en del av junibrguttenefrafjerde til og
med sjette kiasse.

remdeles klubbm
ap nt pa Flab
ty
Det har den senere lid
vart snakk om t stenge
ungdomsklubben pa
Flateby pa fredagskveldene pa grunn av dãriig
Økonomi. Dette har
skapt sterke reaksjoner
blant klubb-ungdommen
da dette er det eneste tilbudet de har. Na'ser det
alikevel ut til at kiubben
vii fortsette med fredagsãpent. Ubenyttede
lønnsmidier fra ungdomsklubben i Ytre vii
bli overfØrt til Flateby.
Kiubbieder Linda Johnsen pa
Flateby forteiler at de ikke har
lønnsmidier nok til a lønne en
leder pa fredagskveldene. —Skal
vi bruke mer av vart budsjett pa
lønri vii det gâ utover den øvrige
driften, og dette er ikke forsvarhg, sier hun.
Foreldrene stiller opp
Linda forteller at det var fØrst i
fjor at kiubben begynte med fredagsApent. Tidiigere har den

vrt apen kun pa tirsdager og
torsdager.
—Pa fredagskveldene har vi tre
forehdrevakter i tillegg til en
kiubbieder. Vi er nødt til a ha en
fast kiubbleder i tillegg til
foreidrene da en person som
kjenner ungdommen mA vre
tilstede. Hver og en av
foreidrevaktene er der sApass
sjeldent at de ikke blir skikkeiig
kjent med ungdommene. Det er
viktig at det er folk tilstede som
kjenner dem, og derlor mA vi ha
en fast leder der, sier Linda.
Hun legger til at foreidrene er
veldig flinke til a stille opp.
Midier fra Ytre
Kuitursekretrr
Aslaug
Tidemann sier at det ikke er mer
penger A hente pA kulturbudsjettet. Posten til ailment kuiturarbeid er nedskAret med 130 000
kroner, noe som er formidabelt
pa et fra for knøtthite budsjett. I
tillegg er det nedskAret 10 000
kroner ved hver ungdomsklubb.
—Det gAr an A søke om midler til
spesiehle tiltak, men ellers er
potten torn, sier Tidemann.
Na far alikevel
Flatebykiubben fortsette med

fredagsApent. Dette fordi klubben i Ytre har mAttet hoide
stengt en tid da alt musikkutstyr
ble stjAlet fra kiubben i host.
De innsparte lønnsmidlene her
vii bli overfØrt til Flateby.

Tidemann understreker at dette
ikke vii gA utover driften av
kiubben i Ytre, som forøvrig vii
apne igjen første mars.
ANNE-GRETE LOSSIUS

KJOP PELS HOS FAGMAMVEN
Det koster ikke mer
Fagkunnskap
gir trygghet
I ed 48 ârs
COIL
erfaring
EGET VERKSTED OG KJØLELAGER
ROMERIKES ENESTE
PELSMESTER

Stromsvn. 44 - N-2010 Strom men
TIf, 06/81 37 38

Parker/rig bak
forretningen

10

LIJf1L

TILBUD
Saig av dekk
+ omlegging og avbalansering

II

AUTORISERT BILVERKSTED
Rud, 1911 Flateby

4

TLF. 09/92 8772

NOROL Apningstider
Tirsdager

7.30-15.30
7.30-19.00

0
FAWALPt

NOIIDISK DEKK IMPORT A .5
Gran, Ytre Enebakk. lIt. 92 54 90

zi Z&I Ajjw
~

Vi monterer/reparerer BILGLASS og super SIKTRILLER
(siktriller er spor i glasset som renser pusserne og frontruten holdes ten) mens du venter, TAKLUKER monteres pa
dagen.
Vi reparerer ogsá EKSOSANL., STOTDEMPERE m/mer.
Monterer ogsâ pa kveldstid, etter avtale.
Na GRATIS siktrille (verdi kr 300,-) til alle som skifter
bliglass hos oss innen 1.3.91.

SALGET OKER01
Vi trenger flere bruktbiler
Ta kontakt snarest
0

pa tlf. 09 88 08 96
Pris fastsettes I for hold
til markedet.

Vi utfører ogsá rengjøring og polering av din bil utvendig
og innvendig til meget gunstige PRISER. Vi henter og
bringer bilen for deg!

:1.

-

Vi stir for KVALITET

askim

Auksjon hver torsdag kI. 1830

bilpiete

Ostfold Bilauksjon AS

Trøgstadvn. 6 Vis-á-vis Shell (Kvikk Auto)
TIf: 88 94 90-68 57 50-83 60 19 Mob. 094 37565

tlf. 09 88 08 96 Men Indtrstrifelt
-

Rep/sklfllng av Buruter-Siktrillen.Takluker-Vask-PoIeriflg-EkSOS Stgtdempere

1800 Askim

90 Mazda 626 2.0 GLX kombi
mlsolt.
hr 159.000
88 Mazda 626 2.0 116 V
sedan
hr 149.000
87 Mazda 626 2.0 LXS
kombi
kr 79.500
85 Mazda 626 2.0 LX sedan
soltak
kr 57.800
86 Mazda 323 1.5 LX kombi kr 66.700
85 Mazda 323 1.5 LX sedan kr 54.700
86 Mazda 929 2.0 DX 5G
soltak
kr 74.800
82/83 Mazda 929 2.0 HI
hr 59.800
ANDRE MERKER
83 Citrodn Visa GT
hr 29 .800
84 Ford Sierra 2.0 L st.vogn kr 56.800
85 Fiat Ritmo 70 GL
hr 42.000
84 Fiat Ritmo 70
hr 37.800
83 Honda Accord EX aut
hr 62.800
87 Mitsubishi Lanser GL
st.vogn
kr 68.000
88 Nissan Laurel 2.4E SLX
kr 109.700
m/aut.
84 Opel Rekord 2.0 S aut
kr 57.800
85 Peugeot 205 XR 1.3
kr53.000
86 Toyota Celica m/aut
hr 139.800
88 Volvo 245 GLE st.vogn
hr 156.800
m/aut
86 Volvo 240 GL
hr 96.700
87 Volvo 240 GLT st.vogn hr 115.600
VARE OG KOMBIBILER
85 Mercedes 200 T m/sott. kr 98.000
85 Range Rover mIaut.
(reg. 86)
kr 93.000
89/90 Toyota Hiace
hr 90.250
Alle priser inkl. reg.avg.

Auto
Auto Partner A/S, ttf. 06/80 0777
v/Apoteket i Lillestrom

RUST PA BILEN

Tidil
'-

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utferer ogsà opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 Slitu
-

W) FIONDA i Indre Ostfold
Kr 119.500,87 Honda Accord 2,OEXI, red met.
Kr 138.000,- Lay km
87 Honda Accord Aerodeck, sort
Kr 63.500,86 Ford Sierra 2,0 L, sort, 3-d.
86 Ford Sierra 2,0 L aut., selv met. 3-d. Kr 69.500,- Lay km
Kr 47.000,84 Nissan Cherry bru n/gull met.
Kr 65.000,90 Ford Escort Vare, hvit
Kr 15.000,80 Fiat Ritmo 65, guI
88 Ford Sierra 2.Oi Ghia sty., alt utst. Kr 148.000,- Lay km
Kr 75.000,88 Volvo 245 Vare, hvit
82 Audi 80 CD selv met., 5-syl. motor Kr 48.000,Alle med s

-

v.hjul ± ferdig reg.

Spydebepg Bil & Kamm! AS
Lovestad Industrifelt, 1820 Spydeberg

Telefon 09/83 80 48 82 52 22 (kveld) Telefax 09/83 88 30
.

MITSUBISHI:

ANDRE MERKER:

90 Colt CLXI
kr 128.000.
88 Galant CL$i
kr 153.000.
86 Calant GLS
kr 96.000.
85 Colt
kr 57.000.5-dørs

88 Ford Sierra
kr 95.000.
2.0 CLI
87 Mazda 323
solt., 3-dørs
kr 77.000.86 Mazda 626 LX
84.000.
86 Fiat Ritmo 85 S
54.000.
85 Fiat Uno 45
42.000.

-,

KJØP BRUKT
LIKE TRYGT SOM
N'rrr HOS IVIITSUBISHI
FORHANDLERNE

VAREBIL:

•
•
•
•

MITSUBISHI
TOTALGARANTI
inntiI 2 àrs bilgaranti
lnntil 40.000 km
30 dagers bytterett
Garanti mot økonomiske
misligheter

86 Subaru E 1
kr 42.000.
4 WD
Alle biler godkjent med
tilstandsrapport.
Ferdig reg. med garanti.
Langàpent torsdag til 19.

LnnIGHUS OIL
Langhusveien

ffw
MITSUBISHI
MOTORS

-

1405 Langhus

-

TIf. 09/87 20 02
MITSUBISHI
-

din partner i bil

11

KJØP
BRUKTBIL MED
OK RIKSGARANTI
et!

30 DAGERS BY1TEREIT - BILASSISTANSE DØCNET RUNDT
LANDSOMFATTENDE REPARASJONSHJE1.P INNTIL
I
24 MANEDERS GARANTJ - GABANTI MOT HEFTELSER
TILSTANDSBAPPORT

-

Norges
mest solglite smabil

I

Nye Polo er komfortabel, sikker og rimelig, bade i innkjøp og drift.
Der-For ble den Norges mest solgte smibil
i 1990. Vi lover en behagelig over'..
raskelse enten du prover Fox, CL
eller den nye miljøvennlige Polo
diesel. Leveres som coup6 09
stasjonsvogn.
Alle Volkswagen personbiler har Mobilitetsgaranti som sikrer deg hjelp 24 timer
i døgnet dersom bilen stopper.

IIJ

Polo fm kr 98.240.-

UKENS 1118110: 87 Opel Omega 2.01 CL servo kr 125.000.kr 205.000
90 Vectra 2.0 I, 5-dors kombi
kr 125.000
90
Isuzu
Midi,
4x4,
5
seter,
kombi,
b
I
kr 130.000
89 Peugeot 405 GRI, blâ met.
kr 95.000
88 Opel Kadett, aut., hvit
kr 68.500
88
Citroën
AX
Sport
I
kr 72.000
86 Opel Ascona Combi 1.6 S, red
kr 99.000
86 Peugeot 505 GIl, koksgrá
kr 65.000
85 Opel Ascona 1.6 GL, rod
I
kr 47.700
85 Ford Fiesta 1.1 I, 3-dørs
kr 89.000
84 BMW 520 i, blá
kr 79.000
I
kr 48.000
83/84 Toyota Hi-Lux diesel, 2 WD

CKifiWiBAKKEN AUTO A. S)
OPELiSki

Volkswagen Audi Forsikrung gir deg gunstige forsikringsvilk&.

R. Hoveisruld as

Volkswagen
-velges med bode og hjerte

I

ANOLITTVEIEN 14
TLF. 09/87 73 50 - SKI NIERINGSPARK
APNINGSTIDER:
Man. - tirs. - ons. - fre. 7.30-17.00. Tors. 7.30-19. Ler. 10-14

------

Hvamstubben 8, 2013 Skletten - TIf. 06/84 20 30

0

,

SPAR TUSENVIS AV KRONER NA!
TORSDAG APENT TIL KL. 19.00
FREDAG TIL KL. 17.00 • LORDAG TIL KL. 14.00
FOR KR.

89 Toyota HiAce Diesel Kombi
88 Toyota HiAce Kombi, 44
88 Corolla 4WD Wagon
88 Toyota HiAce Kombi, 44
88 Toyota HiAce Kombi
87 Toyota HiAce Kombi
87 Mitsubishi Space Wagon EXE
87 Mazda 929 DX st.v
87 Toyota Camry GU 4d
87 Ford Sierra 2.Smi'sdt.
87 Toyota Celica 2,0 GT
87 Toyota Camry XUst.v.
87 Opel Ascona Exclusiv
87 Ford Scorpio 2,4iGLm/aut.
87 Nissan Bluebird 2,0SU(
86 Peugeot 205
86 Opel Kadett 1,6SGL
86 Lancia Thema Turbo
86 Toyota Carina II4d
85 Toyota Carnry Combi
85 Ford Scorpio 2,0 iGL
85 Toyota Starlet
85 Nissan Patrol vare
83 Toyota Tercel 3D
83 Peugeot 505 kombi

132.000
125.000
160.000
130.000
115.000
105.000
65.000
85.000
148.000
125.000
170.000
129.000
115.000
155.000
105.000
60.000
78.000
120.000
91.000
105.000
120.000
65.000
68.000
50.000
59.000

NA KR.
122.000
115.000
150.000
120.000
105.000
95.000
55.000
75.000
138.060
11540
160.000
119.000
108.000
145.000
98.000
50.000
68.000
110.000
81.000
95.000
110.000
55.000
58.000
43.000
49.000

120.000
108.000
102.000
95.000

NA KR.
110.000
98.000
92.000
85.000

110.000
90.000
102.000
120.000
104.000
89.000
68.000
79.000
77.000
67.000
68.000

100.000
80.000
92.000
110.000
94.000
79.000
58.000
69,000
67.000
57.000
58.000

FOR KR.

88 Corolla 1,6XLst.v.
88 Corolla 1,6 XL 3-ders
88 Corolla 1,6XL3-ders
88 Corolla 1.3 XL 3-<iers

R.

As
orgesm
87/88 Corolla 1,6 XL 4-ders
87/88 Corolla 1,3 XL 3-ders
87/88 Corolla 1,6 XL 3-dars
87/88 Corolla Combi 1.6 XL
87/88 Corolla 1,6 XL 3-ders
87/88 Corolla 1,3 XL
87 Corolla 1.3 DX
86 Corolla Combi 1,6 DX
86 Corolla Combi 1,6 GL
85 Corolla l,3DXS-ders
83 CorollaCombil,60X

FOR KR. NA KR.

88 Toyota Camry Xli, sedan, sottak, aut. 137.000
88 Toyota Camry XL sedan
112.000
88 Toyota Camry XU, sedan
121.000
88 Toyota Camry XU, sedan, soltak, aut. 138.000
87 Toyota Camfy GU, st.vogn
156.000
87 Toyota Camry XL, sedan
108.000
87 Toyota Caniry XU, sedan
129.000
87 Toyota Camry XL, sedan
115.000
87 Toyota Camry GLi, sedan
148.000
87 ToyotaCamryXli,st.vogn
129.000
87 Toyota Camry XU, sedan
139.000
86 Toyota Camry DX, sedan
78.000
86 Toyota Camry DX, kombi
105.000
86 Toyota Camry GU, sedan
108,000
85 Toyota Camry DX, kombi
105,000

128.000
103.000
110.000
129.900
146.000
99.900
119.000
105.000
138.000
119.000
129.000
68.000
95.000
98.000
93.000

Alle priser er ferdig registrert.

INNBYTTE: Brukt mot brukt • FINANSIERING: Fra 13,9 nominell rente, 60 mndr.
GARANTI: Fra 2 ár - 10.000 km. Full dekning • FORSIKRING: Topp Toyota forsikring.

Apningstider: Mandag-fredag kI. 9.00-17.00 • Torsdag kI. 9.00-19.00 • Lørdag kI. 10.00-14.00

3TOYOTA

I

H v m BI
N I AS

Hvamsvingen 5, 2013 Skjetten. TIf. (06) 84 20 20
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Nuett

Godit a'*r for skogbruksmetaten 4.
Skogsbruksetaten i
Enebakk kan for 1990
skilte med stor avvirkfling pa skog, den største
statistikkfØrte noensinne.
Tilsammen 35 188
kubikk tømmer ble hogd
til tross for narmest
umulige" driftsforhold.
Men alt er ikke bare fryd
og gammen. Fjorarets
fangst av granbarkbiller
var skremmende stor;
den største siden det store skadeãret i 1980!
Arsmeldingen
til
Skogbruksetaten i Enebakk, Ski
og OppegArd for 1990 viser et
godt ár for Enebakk i forhold til
de to andre kommunene.

God tømmerhogst

Det var en glad og fornøyd AsbjØrn Boger som hentet sin
gevinst til en verdi av 500 kroner hos Arnstein Johansen ved
Kdres Dagligvarer.

Asbjorn Boger
vant matkurven
Den heldige vinner av
irets matkurv fikk seg
en liten overraskelse
da Vignett kontaktet
ham. Han var nemlig
ikke klar over at det
var mulighet for
gevinst for de som
betalte sitt abonnement fØr 1. januar.
o

Vinnernummeret
denne
gangen ble 17817, og navnet
til den heldige vinneren er
Asbjørn Boger fra Ytre
Enebakk. Boger bar bodd i
Enebakk i over 50 âr, men
ban er ikke ekte Enebakkgutt.

Ikke kjøpt ]odd
-Jeg kan ikke huske at jeg
bar kjøpt lodd hos dere, var
Asbjørn Bogers umiddelbare
kommentar da Vignett kontaktet ban. Derfor var det en
Iykkeiig Asbjørn Boger som
møtte opp for a plukke Ut Sin
gevinst hos Kâres
Dagligvarer i forrige uke.
Vi bar ogsâ trukket Ut en
heldig vinner av et oljeskift
hos Linjebygg pa Flateby.
Vinner ble Knut Nilsen fra
Ytre Enebakk. Vignett gratulerer.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Rosemafing
NA haster et med a melde seg pa torsdagskurset,
hvor det er noen plasser ledig (tirsdagskurset er
fulit).
Kurset passer for bade nybegynnere og viderekomne.
Kom og opplev et kjempehyggelig og lmrerikt fellesskap med 1rer Webjørg Steinset.
Ring Friundervisningen I Ski,
Of. 09/87 74 10/87 34 57.

FriundervisningeN i Ski
Tilsiutfet Folkeuniversitetet
Hoitevn. 7, Postb. 282, 1401 Ski
TIf. 09/87 34 57

Tilsammen 35 188 kubikk tØmmer ble hogd her i kommunen,
og dette er den stØrste hogsten
som noengang er statistikkfØrt.
lfølge skogbrukssjef Asmund
Jahr synes dette som et paradoks da det var "nermest umulige driftsforhold" i fjor vinter.
Sommeren vat imidlertid rimehg tørr shik at en del av det man
ikke kiarte pa vinteren ble tatt
igjen da.
Enebakk ligger bra an I forhold
til Ski kommune, som ligger
godt under gjennomsnittet fra
Arene for. OppegArd kommer
ogsâ Ut med et lite hogsttall.
Det ble innført kjøperes*iiksjotier pa cellulosevirke i fjor som
forte til at hvert skogeierlag fikk
maksimalkvoter a forholde seg
til.
Bra skogsplanting
Plantingen kom tidlig igang i
Enebakk, men mAtte avsluttes i
begynnelsen av juni pA grunn av
lite planter og lite fuktighet i
marka. Men en god del ble planlet pA høsten sA Jahr konkluderer med en rimelig bra plantesesong; 158 000 planter ble satt
Ut pA 770 dekar. BAde Ski og
OppegArd ligger her pA et langt
lavere antall. Tallet i Ski er alt

Bdde skogsplantingen og avvirkningen viste et bra resultat for
Enebakks vedkommdne i 1990. Granbarkbillefangsten var derimot
nedsla°ende; den størstefangsten siden det store skadedret 1980.
for lavt og ligger pA 630 dekar
Skremmende bihlefangst
og 125 000 planter. I OppegArd
Av de tre kommunene hadde
viser gjennomsnittet for de tre
Enebakk i 1990 et skremmede
siste Arene en beplantning pA 10
høyt antall granbarkbillefangst.
500 trr pA 53 dekar.
9 255 biller ble fanget. I Ski var
antallet 5 575 og i OppegArd 2
896. Dette er den største fangsSkogstynning for dtrlig
ten som er gjort i Enebakk siden
Skogbrukssjefen i Enebakk
det store skadeAret i 1980.
mener tynningen bar vrt for
I fjor var det en 'begrenset"
dArlig, men dette skyldes, ifølge
billekrig der 430 feller ble
Jahr, blant annet diskusjon
utpassert. Ski hadde usatt 310
rundt av nødvendigheten av
feller, mens OppegArd kun hadtynning, og dArligere avsetde et fAtall.
Noen endring i
ningssituasjon for cellulosevirden generelle sunnhetstilstand
ke. 150 dekar ble tynnet i
er ikke registrert.
Enebakk i 1990, mens i Ski ble
kun 71 dekar tynnet. —I dag kan
en i praksis Si at det er umulig A
ANNE-GRETE LOSSIUS
gjennomføre tynninger pA grunn
av avsetningssituasjonen, konkluderer Jahr i Arsmeldingen.

Futt og fart Pao leir
Vinterferie, sol og snø, fine
skiturer, slalAm, god mat
og godt fellesskap med en
gjeng jevnaldrende i trygt
miljø.
Øisten Skullerud skal
were med pA leir i vinterferien, og vi ber ham fortelle
litt om hva som skier pA en
slik heir.
—I Ar regner vi med snø i
vinterferien, og bAde
Skogtun Ungdomssenter i
Nannestad, der det er heir
for fjerde til sjette kiasse,
og pA Hurdal Verk med left
for syvende til niende klasse, er det fine skiløyper og
anledning til turer i slalAmbakke.
Det er bibelsamlinger,
hyggekveld
med
misjonsopplegg, konkurranser og mye, mye mer

Øistein Skullerudfra
Dalefferdingen blir medpd
vinterleir pa Hurdal Verk i
vinterferien.
som bare mA oppleves!
Leir er topp, bli med da
vel, sier øistein.
NLM

Kr. 477.200,i gjennomsnittl ig
førstepremie.

Det er ingen tvil om at Màltips
er butt en stor suksess.
Allerede det første Aret ble
flere nordmenn MAltipsmiIionrer, og førstepremien
là pA hele 477.200 kroner i
gjennomsnitt!

X Máltips!
Overskuddet fra Màltips
gar til idrett og forskning.
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U. Drivs
Flotte Prestasioner
31 karuselin
I Ostbybakkene
renn I
langrenn
Resultater:
Jenter 1977
I Ingeborg Enger
2 Hilde Floberghagen

8.50
10.02

Jenter 1979
1 Kate Knagenhjelm
15.29
2 Helene L Kristoffersen 16.14

Jenter 1980
1 Hege Nøkleby
2 Pia T Guibrandsen

6.13
6.55

Jenter 1981
1 Kjersti Enger
2 Kaja Kjelgärd

7.08
7.11

Resultater

2.54
2.55

Vi tar med de beste resultatene i
liver kiasse, samt alle resultatene fra Drivs hoppere:

Jenter 1982
1 Lisbeth Svarthol
2 Kari Berg

Jenter 1983
1 Anette Tryti
2 Lillian Eriksen

3.02
3.24

Jenter 1984
1 Hanne Kristiansen
2 Lene Halset

1.32
1.43

Jenter 1985
i Nina Thue
2 Susanne H Øiaas

2.14
2.18

Jenter 1986
1 Line Gystad
2Lise Lotte Ramdahl

2.57
3.22

Gutter 1975
1 Petter Bergstrom
2 Andreas Joner

14.10
14.46

Gutter 1976
1 Kai Henning Holm

Søndag arranerte I.L. Driv
hopprenn i østbybakkene.
Rennet hadde samlet deltagere
fra store deler av kretsen og som
vanlig var bakkene godt preparert slik at forholdene var optimale. Hele 69 hoppere stilte til
start og vi fikk se mange flotte
og lange hopp. Det ble med
andre ord et prikkfritt arrangement av I.L. Driv, og vi gleder
oss til nye dyster i
østbybakkene utover vinteren.
-Jeg er godt fomøyd med rennet. Forholdene var topp og
mange lovende hoppere deltok,
sa primus motor for hoppgruppa
i I.L. Driv Fred Kathrud.

15.12

KL 4 ãr, 5 in.
1. Andreas Kjensli, Driv, 132,2
poeng.
K!. 6 ãr
1. Bjørnar Bemtsen, Spydeberg,
155,9 p. 2. Bard Vegard Holm,
Driv, 137,2 p. 3. Silje
Kristiansen, Driv, 134 p.
K!. 7 ãr, 10 in.
1. Daniel Martiniussen, BAstad,
155,9 p. 2. Magnus Brevig,
Driv, 150,2 p.
K!. 8 &r, 15 m.
1. Espen Rygge, Spydeberg,
168,1 p. 3. Marius Thue, Driv,
156,6 p. 4. Stian Kjensli, Driv,
126,6 p.
K!. 8 fir, 10 in.
1. Torstein Slørstad, Skimt,

180,5 p. 2. Sturla Kasa, Driv,
148,3 p. 4. Ole Harald Gystad,
Driv, 135,7 P.
K!. 9 fir, 15 m.
I. Tor A. Berg, Spydeberg,
197,5 p.

K!. 10 &r, 15 in.
1. Tor E. Støten, Skiptvedt,
188,1 p. 2. Morten Kjus, Driv,
163 p. 4. Stian Andre Holm,
Driv, 143,9 p.
K!. 10 fir, 29 m.
1. Martin Kathrud, Driv, 171,5
p. 2.-Arnfinn Brede, Driv, 107 p.
K!. 11 fir
1. Eivind Skughei, BAstad,
188,5 p. 7. Erik Kristiansen,
Driv, 143 p.
K!. 12 ãr, stor bakke
1. Tony Andre Mo, BAstad,
116,4 p. 2. Aril Carlsson, Driv,
105,8 p. 3. Kai Robert Jensen,
Driv, 81,2 p.
KI. 13 ar.
1. Hans Ragnar Berg,
Spydeberg, 180,7 p.
K!. 14 A
1. Simen Bemtsen, Spydeberg,
172,6 p.
K!. 15 âr
1. Marius Høvik, Driv/gladhopp, 173,2 p. 2. Frank Helland,
Driv/gladhopp, 148,9 p.
K!. yngre junior
1. Tomas K. Iversen, Skiptvedt,
160,8 p.
K!. e!dre junior
1. Espen Skughei, BAstad, 171,2
p. 2. Mads Ringnes, Driv, 111,9
P.

Det ble mange lange og forte hopp i Østhyhakkene under rennet
sØndag.
Ki. B 25-35 fir
1. Per Eidsand, 0. Aker skiklubb, 161,7 p. 3. Martin
Seierstad, Driv, 141,6 p.

Kl.D35&rogoppover
I. Kâre Johansen, 0. Aker skiklubb, 195,5 p.

Gutte 1977
I Alexander Nordgaren
2 Henrik Bide

9.54
9.55

resultater fra nasjo- Jenter 14 ãr, høyde:
nalt stevne I friidrett i 3 Laila Eriksen
Skedsmohallen:
60m:
Jenter 8 ãr, !engde:
3 Laila Eriksen
2.96
1 Anette Tryti
Gutter 9 ãr, !engde:
2.87
2 Lillian Eriksen
1 Andreas Tryti
40m:
40m:
7.6
1 Anette Tryti
Drivs

Gutter 1978
1 Dag S Johansen
2 Torkjel Hongve

10.09
10.22

Gutter 1979
1 Bjorn Staff-Iversen
2 Bjorn Tore Henning

10.47
12.38

2 Lillian Eriksen

Gutter 1980
1 Tom Pettersen
2 Stian Holm

6.21
6.37

4Kari Berg

Gutter 1982
I Joar Resaland Wiik
2 Glenn Nilsen

2.38
2.40
3.01
3.21

Gutter 1984
lPálMyrer
2 Erik Gjestdal Weng

1.36
1.40

Gutter 1985
I Terje Ruud
2 John Sorensen

1.43
2.02

Gutter 1986
1 Andreas Kjensli
2 Ken Andre Stuveseth

1.45
2.17

Menn senior
1 Oddmund Rustad
2 Jan Erik Gran

13.47
14.33

7.8

1 Pia T. Guibrandsen
3 Katrine Tryti

1.20
1.05

I Pia T. Gulbrandsen
2 Katrine Tryti
4MaritBerg

9.2
9.8
10.6

60m:

Gutter 1983
1 Erik BØhler Hansen
2 Andreas Nyborg

2.91

4KariBer

Jenter 11 ar, høyde:

6.52
7.59

Jenter 12 fir, 60m:
Ida Rasmussen

Klar for muniorwVM
Thomas Alsgaard fra Flateby
vant i helga enda et Coca-Cola
Cup renn og er nA sA godt som
kiar for junior- VM.
Alsgaard har vunnet alle de
tre Coca Cola Cup-rennene som
har vert arrangert, og er en av
favorittene foran junior-NM
som gAr av stabelen i Merâker i
slutten av maneden.

Men det han ser mest fram til
er nok junior-VM som blir
arrangert i mars.
I helgas renn, som gikk av
stabelen i Tromso, slo han sin
hardeste konkurrent, Anders
Eide. Eide tok andreplassen i
fjorArets junior-VM, sâ dette
skulle tyde pA store muligheter
for Alsgaard.

1 Andreas Tryti

9.2
3.58
6.8

Gutter 11 fir, høyde:

40m:

Gutter 1981
1 Christian Gjertveit
2 Anders Kristiansen

7.9

Jenter 9 fir, lengde:

1.25

9.8

2 Eivind Eriksen

1.20

Kule:
2 Eivind Eriksen

7.81

Gutter 13 ãr, 60m:
Rune Berg

9.9

Gutter 16 âr, 60m:
3 Jan Andre Delbeck
4 Fredrik Rasmussen

7.7
7.8

Lengde:
5 Fredrik Rasmussen
6 Jan Andre Delbeck

5.23
4.97

TAKSTIGER - STIGETRINN
omlegging av tak, blikkenslagerarbeid og fasadekiedning

TORES TAK
OG FASADE A/S
Vestbyvn. 81, 1914 V. Enebakk
TIf. (09)92 47 79 mob. 030-31364
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Stedet som skjulte seg bak "Kjent i Enebakk" i uke 4
var Elvenesi Ekebergdalen (Michael Furulunds hus)
Det er tydeleig at Furulund er godt kjent i bygda for
denne gang var telefonstorm fra folk i hele kommunen. De heldige vinnere av hvert sitt lodd denne uken
ble:
Espen Skjaret, Flateby
Kim Esbjug, Ytre Enebakk
Ragnhild Hagen, Ekebergdalen
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er, sâ
ring oss pa
t
elefon
92 6004 innen tirsdag klokken
12:00. De med riktige svar blir med oss i trekningen
av nye pengelodd.
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Løsningen m a vre Vignett i hende,
senest forstkommende

Pa

mandag kI. 12.
Navn:

KOLL I
6RT
13T
LVEX
N
I
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1T
M 5 ii F NICTK

-

Adresse:
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KOMM.-

tJONEHAVN

'
Premie for først uttrukne riktige Iøsning:

I

NG

Vinner av sist ukes kryssord ble ogsa en mann.
Denne gang er det Arne KristofTersen fra Oslo 5 som
gikk av med seieren. Vignett gratulerer og fern Flaxlodd er pa vei.

5 Flax-Iodd.
Vinneren offentliggjøres I neste utgave av Vignett.
L
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IIt2tittt
We
Enebakk
Ungdoms'\ kluhb

ENEBAKK KOMMUNE
Kulturkontoret

Koilimunalt tilskudd til kulturlormàl
Følgende tilskuddsordninger kunngjøres herved med

søknadsfrist 23. februar 1991.
Grunnstønad til organisasjoner
Tilskudd til vedlikehold og drift av anlegg
Ved drets behandling av kulturmiddeisøknader vii det
bli lagt srlig vekt pa søknader fra lag, foreninger og organisasjoner hvor en ønsker a prioritere det ailmenne
barne- og ungdomsarbeidet.
Søknadsskjemaer m.v. er allerede utsendt til aktuelle
kulturorganisasjoner og foreninger. For øvrig kan søknadsskjemaer fães ved henvendelse til kulturkontoret.

-

FALLSKARMURS
STORT PASKEKURS
8.-10. mars

''

-

POSTBOKS 14,1405 LANGHUS—GIRO 1612 30 05 434
TLF. 02121 7003—TOM

Styret

Man.

Tif.

((RETT I FLEISENJI

IKAROS FALLSKJERMKLUBR
AKERSHUS

Vi er i gang igjen etter innbruddet med
full musikk fra fredag 1. mars ki. 19.00.

SPYDEBERG Zoo

838335

-

flatazor

Forestiiiing onodag 13. febr. ki. 18.00 09 20.30
Torodag 14. febr. ki. 19.00.
Blileffer fo i sparebanken NOR, pi Ytre Enebakk Rensin & Service, p
postkontoret i Kirkebygden 09 ved inngang.
Prisen er kr 60,- for vakane 09 kr 30,- for Mjr-eiever 09 vngre.

12 liters

TILBUD 13.-20. FEB RUAR IAMS

AKVARIUM

295.-

-

I ANF

z

Nytt anierikansk kyllingbasert

Lokale til lob

HUNDEFOR

72 m2 I garasjeanlegg til leie.
Lokalet har to kjøreporter, egner seg til lager/lettere produksjon, oppvarmet.

18 kg

''Th

..Iu

VERDENS MEST
.0 SOLGTE
HUNDEFOR

Purl n a

FORHANDLES NA
OGSAAVOSS

I

KUNKRh.JU.>

PURIN -

20 kg

KATTE-

SAND

Henv. Karisens Bilruter A/S

.

m/Iys plante sand og 2 fisker
-

10-17

Torsdag.,10-18
Fredag.... 10-17
Lørdag... 9-14

Stasjonsgt. 15 TIf. 09/83 83 35

Mjar-Irerne med ny revy

-

ons.

KNKR

.

Flateby

Norskfødte undulater, parakitter
og papegØyer til svert
gunstige priser

Tif. 9.30-17.00 09/92 80 13

R AT IS

Jente ønsker a We leilighet
tre Enebakk, mm. 40 kvm. Ta iontakt
tif. 09/92 49 75

etter

kI. 17.00

Ungt samboerpar

ni'l barn ønsker a leie hus el. leilighet I Enebakk.
HASTER.
Bill. mrk. Enebakk

KVALITETSPROOUI(TER INNEN

Hybel/Ieiligbet

PER AARSKOG A/S er et import- og
engroslirma med en forventet omsetning
i 91 pa 100 mill. kroner.
Ved siden av salg til grossister og c/eta!jister, har uirmaet opprettef butikkjeden
NILLE, sorn pr. dato bestâr av 50 torretfinger innen torbruksvarer, gavee /eker
kosrnetikk mm.

ønskes leid, Ca. 2000,-, enshg gutt 18 ãr, fast jobb.

Treffes pa tif. kI. 7-14
09-92 21 67

LAG ERMEDARBEI DER(E)
søkes Iii vãrt lager p5 Gran,

SONETERAPI

Ytre Enebakk.

Oreakupunktur og aromaterapi.
Effektiv behandling ved sianking, røykeawenning og
forskjeliige piager.

For videre informasjon og
avt. om konferanse, kont.
Arild ell. Mathias.

Enebakk Naturterapi

Per Aarskog A.s

vlMarit Elin Sørli
Tlf. 09/92 70 44

GAUPEV. 23, N-1914 YTRE ENEBAKK, NORWAY

\

ER DET IKKE
MEN BILLIGERE FINNER DU IKKE
MAN I LAMØBLER
KURVMØBLER
MØBLER
SMAKURV
EKSOTISKE GAVEARTIKLER
NORCES STØRSTE SPESIALFORRETNINC

GAM -

TLR: (39) 925260 FAX: (09)925525 TLX: 19619 NILLE N

Lar WordPerfect 5.0/5.1
3-dagers grunnkurs, uke 9, iO og ii.
3-dagers videregdende kurs uke 12 ev. e. avt.
Kursavgift kr 3.000,- inki. kursmateriell og lunsj. Ved
pamelding til bade grunnkurs og videregdende kurs er
prisen kr 5.500,-.
Kursene holdes i nye, trivehige lokaler pa Stremmen.
Hver deltaker far sin egen nye PC a arbeide med.
Vi kan ogsa tilby andre PC-kurs.
For pdmelding, ring 06/80 08 09.
Strømsveien 62, 2010 Strømmen.

.
NORSXE DATA-yIKARER

C

NF
RUS 7
NOR~DBY7N

TLF.: (09) 94 65 92
APNJNGSTID:
10-18 (10-15)

Her

finner
du OSS:

SJ

RI 0=

F

0~:

V=

Pp

-,

TLF,: (09) 94 65 92
APHINOSTID:
10-18 (10-15)

was

ALT PA LAGER • NORSKE PRODUSENTER
DIREKTEIMPORT • ALLTID LAVEST PRIS

LA 055 VISE DEC HVA MANILA VIRKELIC ER!

16

E1iflCtt
._

Keyboard
Synthesizere
Orgier
Pianoer
Gitarer
Trekkspill
Munnharper
Munnspill
Blâseinstrumenter etc., etc.

mu m

ASENVN. 2, 1400 Ski

-

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Speil.
Alt i glassarbeid
utf ores.

• 'a ,

06/814733
RING 06/81
6838

lihlestrum
Vindu & Glass A/S

TIf. 09/87 44 95

Det blir avholdt mote for B-ancleishavere I Flateby
Samfunnshus A/L
torsdag 28. februar 1991 kI. 19.00.
Det skal veiges 5 representanter til representantskapets ãrsrnete.
Motet bhir holdt I Samfunnshusets møterorn.
Vis interesse for Samfunnshuset.
Mot Opp!
Forsiag til saker som onskes behandlet pa ársmotet,
ma vre styret v/Anne R. Woid 1 hende, Innen fredag
22. februar 1991. Representantskapets ãrsmøte vii bhi
avholdt torsdag 14. mars 1991.
Det vii komme endehg innkafling til ahle representanter med dagsorden en uke for ársmotet.

(Till. VILLA GLASS A/SI

Nasjonalforeningen
Enebakk Helselag

Sarurnsgt. 38, 2000 Lillestrem
Urer Vinduer Spei( Alt i iass
-

-

holder ársmøte i kantinen, Herredshuset, torsdag 28.
februar ki. 19.00. Vanhige ärsmotesaker. Vaig.
Medlemmer velkommen.
Styret

1 10 bind, seiges hoystb.
Kostet fly kr 4350,- 11985.
Tif. e. kI. 17.00: 09/92 72 56

Gammel am. sitar
m. Anton Karras system,
selges rim.
Tif. 92 63 39

Brukt spark
til voksen, 0. kjopt.
Tif. 92 63 39

Sveums
'Beg ravelsesbyrà
Torggl. 2
2000 LIestrorn
-

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411
Etter koritortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSIERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Ski
grivetscsbvr
CHRSTENSRUD EFTF
Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrfi
gjennom 60 fir

-

[Idre bus i [nebakk
ønskes kjopt,

ev.

byttes mot rekkeiius pa Flateby.
TIf. 92 9189

VI BYTTER NAVN!
Tidligere GAUTES TRAFIKKSKOLE A/S vii fra 18.2.9 1 hete

barn

ønsker a leie rirnehig, koselig lius/leihigliet uten innskudd el. depositum. Kan eventuelt ta barnepass hvis
ønskelig. HASTER.
Ring 06/95 38 16

Arnkrone
hushibliotek

I
p

I n &V&

Sf111, roykiri mop m12

-

Flateby Samlunnslius A/L

MASSE REKVISITA!
TORSDAG IlL 19.00
(41 W' I & - I'a
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vo~

Kjøresenteret A/S'
Neste teorikurs starter tirsdag 5.

mars

ki. 16.30. Ring HE 06/8142 92.
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Feriekatalogen 1991
har kommet. Katalogen inneholder mange nye og spennende
reisemál.
I

Td saigs
AEG Turnamat vaskemaskin kr 1000,-.
Electrolux stort kjel/sval kr 700,-.
Rex Rotary grnl. kopimaskin kr 400,-.
Furu kjøkkenbord

I'

Advokathistand
Advo kat

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

kr 1000,-.
TIf. 92 40 09

LOKRLR SEN
-den máJeq lese!
Váre bussreiser er et spennende alternativ for deg som seker
ferie med opplevelser og litt luksus.
Kontakt nrmeste reisebyrã for katalog.

TMNSPORT$KRVESALE

IKJØNSTAD REISFR
A

Nygaten 2, 0155 Oslo 1 - hf. 02/1715 60

Orkla 11 mm

baderomspanei
470,pr. plate

2350

Sjaiusiskodder
45x200
239,-, pr. stk.

1200-

1 stk. furu

Rj.ctorante

SELLA
Pizzeria
Flatebysenteret - TIf. 09/92 88 60

De nye innehaverne ønsker velkommen til
ONSDAGSDISCOTEK
for ungdom 13- 17 Ar H. 20-24. BiHig pizza og mineralvann

leddport
260x240

1 850.

Div. Parkett-rester,
2 tk. lyddorer, 1 stk.

branndor

.GO%

* TreIast

Annonser leses
av folk flest

110VELLAST
TREIJ%I 00 BVOOEVARER
LILLESTRØM

Svelleveien 27 - hf. 06/81 1008

Et begrenset part!

14 mm eikeparkett
Langstav, natur pr. m2 kr 2750
SILJAN
furugrulv pr. m2 fra kr 173.=
AGNES
takess
pr. plate kr 2940
Alle priser inki. ma. Kontantsalg.
Tilbudene gjelder sâ Iangt lageret rekker.
APNINGSTIDER: Mandag - fredag kI. 7-17
kI. 7-18
Torsdag
kI. 9-13
Lørdag

SKOMARKEDET PA SKARER

0 TA BE NA FATT
— NA STARTER SALGET HOS 055!

WK-010--_

Velkommen I morgen fra kI. 10.00 til
KJEMPE-SKOSALG! Ta med godt
humor og LITE pen ger (I)

DAMESKO
FRA KR

HERRESKO
FRAKR

Soiheimun. 72 (gamie Ha-Cia hygget), 1473 Skàrer. lIt. 70 88 49.

now H

Jinctt

18

PA.

SVARSTAD BOK OG PAPIR
Askimveien 6,1820 Spydeberg Tit. 09/83 8700
-

Tit v.inter lerien:

Kun nye
modeller
Ta kontakt
med oss

49m-

Ski og As Brensel A/
Verkstedvn. 25, 1400 Ski
T1f. 09/87 1728 94 07 77
-

Spennende innkjøp
for vinterferien og pâske
blomstret
for krl49,-

Qc . ass. 2cm
NAKR.1., •
Vi

KR

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

2525
.-

Edith og Erling
Rosenvinge

har madrasser
til hus og hytte
Vi skjerer skumplast

HYTTEDYNER

(heltrs) Norsov
vaskbare AKR228.
for kr 348,- N

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
MobiltIf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

etter mAl

Ny Landheim hyttegardin kr 90 pr. m
TA EN HANDLETUR TIL
GARDIN

&
UTSTYR

JOHN:~,

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

0

1/2 pris
SpiII+ 20%

TILBUD TIL HUS OG HYTTE:
2-delt SENGESETT STOLPUTER

TI 'ROPTIK

JOTUI
N .2.3%

PuslespilI

KOKEBØKER fra kr

0:
PA!

Tove Hagen

I

RINGSOLJE • PARAFIN

L

UTODIESEL
Varmeservice
viBjørn Bredholt, Tomter

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

IIo

50000 kr i avslag
Nylende Borettslag, Ytre Enebakk
Du har fortsatt anledning til a sikre deg egen bolig
med 50.000 kr I avslag. Det er kun 3 3-roms leiligheter
igjen (25 er solgt) med innskudd kr 244.000,-.
Gunstig finansiering kan ordnes.
Visning etter avtale.

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

Tebo Seriter
Spydeberg
TIf. 83 76 45

RIingen

Boligbyggelag

GrevlingT
2014 Blystadlia
Td. 0583 82 20

Se etter FM-Pris merket I butikken.

Bj ERKE
DAGLIGVARE A/S

FM-Pris betyr taste lave priser pa de
dagligvarer du bruker mest, hver dag
hele âret!
-

1911 FLATEBY

HER ER NOEN EKSEMPLER
MED TANKE PA VINTERFERIEN:

TILBUDENE WELDER FRA
12/2- 17/2-91.
1,2 kg stekte

KARl FISKEBOLLER

15,70

OKSEKARBONADER
Stabburet
Ar -

PICNICSKINKE
MAKRELL I TOMAT
LEVERPOSTEI, 200 g
BRUN LAPSKAUS

43,70

1/2 PRS
110 g vac.

SPAGHETTI RIMINI
KRONE KAFFE, 1/4 kg

BACON
i skiver

298~

450 g

FALUKORV

a') ç

0

8 0

11,10
18,20

1 4 8*

34,60

29 0

34,60 2980
24,80 1 99*
1 92*

23,00
O'BOY
23,10 18110
WASA HUSMAN, 500 g
TORO ORIENTALSK GRYTE 20,10 1790

GRILLPOLSER
10 stk vac.

1210

3490

BARNEMAT

.1 0/
'I /0

TORO MEXIKANSK GRYTE 20,10 1790
19,90 1 59*
KAVLI KAVIAR
NORVEGIA OST
1 KG 0-35 OST
NORA APPELSINJUICE

72,50

64 0

66,00

5990
790

11,60

Apningstider: Mandag torsdag kI. 10.00 18.00• Fredag kI. 10.00 19.00• Lerdag kI. 10.00 15.00
-

-

-

-

19
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IF am so
EIENDOMSFORM.

4mh ir%r

49c,

EL!KTh ORE?

Telelon 09/92 62 76
H. Jorgensen
[Egli
Byggvelen 10, 1912 Enebakk Mobfltelefon 094/17 467

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol og frys

Kontakt:
TRYTI EIEND01ST1EGUNG A/S

Kjøleskap - kjolerom, fryseskap - fryserom
Dag og kveld

Adv. H149e A. T,t
Fjoofl 55.1914 T1e En55lkk
TI 09/92 5570

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

KjØpe oiler selge
elendom?

4= 4mh

Saig - service og montering

Enebakk
Glass
Alt / glassarbeid

GalledNygàrd
Flateby - tlf. 92 80 80

Svein Thorsen
FJeiivn. 30 a, 1914 Y. Enebakk

Galleri — innramming

TIf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339

Guilmedalje i innramming i VM 1989 og 1990

Ogsâ kveidstid

RØRLEGGER

BIL
Audi

C

KJELL BRENUJORU

1800 AskIm

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

REGNSKAP

utforer alt i el-installasjoner

TORNERIJD - Askim

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

1570

Eli__AG •,

0

(cbctkk
egnskctp5kontor A/S
TIf. 09/92 63 03

I..IO'*'

- —

Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

ENERAKI( VANN 00 VARME
DURTJD GARD,
1914 YTRE ENEBAIKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997
DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

SELSKAPSMAT

BRENSEL

Hovel Heiaas

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele âret!

TRINTOVERKSTED AS
09-92 5555 mobil. 094-14 469.

flay C. Jensen

Regnskapskorltor
SRR.registrert
regnskapsfører
Land bruksreg nskap - Gardsove rdrag else r
Andre n00ringsd rive nde
Daleferdingen, tlf. 09/92 64 33

RI
NOROL

FRI SOR

8 Søn AIS
MV'tFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-871451
RBRLEGGERBUTIKK
MEN RgRLECCERAVDELING
Alt innen • Sanitar • Varme • MoclerrnSertflg

TANNBEHANDL.

BYGG OG ANLEGG

Tores lak og Fasade A/
Man.-tre. 9.00-1700
Tors. 10.00-1900

Lør. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

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

Heidi Paulsen Lene Stremsborg
Apningstider:
9.00-17.00
Mandag - onsdag
9.00-19.00
Torsdag
9.00-17.00
Fredag
9.00-13.00..
Lørdag

BYGG OG ANLEGG

Lunds Mating
og Tapetsering A/S
Helgesensgt. 12
Grünerlokka
Tlt. 02/38 51 73

Entreprenor
Lars M. Enger

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Flateby, 09/928731

Gray., sprengnlng, transport

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur & Graveservice A/S

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris

Galpeveien 29qw

1914 Ytre Enebakk
lit.: (09) 92 48 24- 92 47 74. —

Flatebysenteret, Flateby

928739
lIt. kI. 8.00-15.00
92 80 31
lit. utenom kontortid
Kvelcler, etter avtale

Enebakk Tannteknikk
GAUTE'S TRAEIKKSKOLE A/S
Opplring pa bil

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Teorikurs - Fase II

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

VAKTSELSKAP
Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

1400 Ski - tlf. 87 37 10

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

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

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjgretimer
Om nødvendig meter vi
hI kjøretimer i Enebakk.

TRANSPORT
BYGG- OG TOMMERMESTER

S Per-Erik østliea.s

7

.din tokale byggmester
I1C rIIJi IC
UI
I I1I I%#

TIf. 09/92 46 82

TIf. 06/81 42 92

Tømrer- 00 snekkerservice

ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tlf. 92 80 42
MobiltIf. 094/95 481

SPESIALFORRETNINGER

if

TEPPE - ENGROS A/S

ALT ITEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 8021
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

.DYREKLINIKK
Beltegàende
minigraver

leles Ut rimelig, med eller uten ferer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

TIf. 92 52 28

Bygg- og tømmermester

1912 Enebakk

Jørn Sulerud

Graving - transport - sprengning

1914 Ytre Enebakk

Mur- 09 betongarbeider

TIf. 92 90 80— 92 4488

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

K3

Stein Uarre-Hanssen

lIt. 09/92 65 43

Mobil 094/37 548

1914 VOIlE ENEOAKK - TO.: (09) 92 43 40

Mobil 094/95743

• Regnskap & Forretningsførsel
• Bedriftsrádgivning
SystemAdministrasjon A/S IM

TRAFIKKSKOLE

LORD Ci' LADY
FRISØR
Ffatcbysen0ert
TIt. 09-92 92 40

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

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

Strgmsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE

DAME- OG
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.
TIf. 8816 15

Tif.

Erik Kjelgaard

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

rung Rod A/S

Mob iltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

• PollkilnikkS Røntgen• Kirurgi
S Lab.service • Oppstailing opererte dyr

SKEUSMO DVREKLINIKK
Vet. Knut-Arne N00verdai
N. Riisgârd, Kjeller

(Skill Ira Fetvn. V/6pI50500(
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.

aDROP-INe 8.30-14. Stengt heig.

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

KVIKI( RENS
JeaaamaS CI
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

U"O
Flateby
Media
vii starte
near-TV
Ivrige sjeler pa
Flateby har na sendt
inn søknad til
Nrkringkastingsnemnda om konsesjon for drift av
Nr-TV. Det er
Flateby Media v/Per
Stelten som har ytret
Ønske om ii starte en
egen rner-TV kanal
og i begynnelsen vii
innslagene bestâ av
informasjon og redigerte opptak fra
diverse lokale begivenheter.
Hvis Flateby Media fAr det
som de vii kan snart 400
beboere pA Flateby ta inn
deres sendinger via kabelnettet. For Øyebiikket hgger konsesjonssøknaden til
behandling
Nerkringkastings-rieninda.
Enebakk kuiturstyre mener
Flateby Media fyller de
krav som som kan forventes og stØtter søknaden orn
konsesjon.
Redigerte innslag
I startfasen er det pianlagt
A sende sporadiske redigerte innsiag, men etter hvert
vii det bli iagt opp til
reguire sendetider. Utover
dette vii det bli prøvet A fA i
gang sendinger med hilsener og gratulasjoner, samt
audiosending av musikkinnslag laget av befolkningen i kommunen.
Langsiktige planer er A
bygge opp et studio der det
kan foretas "live' sendinger.
Fã problemer
Det har allerede vrt sendt
prøvesendinger gjennom
Flateby Kabel-TV, slik at
forhoidene ligger godt til
rette for ytterhigere sendinger. økonomisk regner
man ikke med at dette prosjektet skal by pA store problemer, og - eventuelle
annonseinntekter fra private
og nmringsdrivende vii bli
brukt til A fornye eksisterende utstyr. Prosjektet er
basert pA frivillig basis, og
det kreves ingen videre
midler utover befolkningens eget initiativ for A
opprettholde friften.

Redaksjon 09 ekspedisjon:
Postboks 62,
1912 ENEBAKK
Telefon red.: 09-92 65 50
Telefon ann.: 09-9265 40
Telefax: 09-9260 04
Bankgiro: 1605 0201426
Postgiro: 0805 4 193298

Privattelefoner:
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 6276
Journalist Gunnleik Seierstad 92 61 74
Annonsekontakter:
Ella Wenli 9263 39
Tor Bergersen 92 81 88

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

Enebakko
tar
helikopterm
sertifikat
—Alle som kan here seg AO kjøre bil kan ogsã
lare seg a fly helikopter. Dette sier
Enebakkjenta Ase Mette Sandkvist som for
tiden holder pa med a ta A-sertiflkat ps helikopter ved Geiteryggen i Skien. Ase Mette er
utdannet frisør men problemer med nakke og
skuidre gjorde at hun matte finne pa noe
annet.
Ase Mette Sandkvist (26) fra
Ytre Enebakk er eneste jente
blant nesten 30 andre hehikopterelever ved Skylift i Skien. Hun
begynte med helikopterfiyging
etter at hun som ferdigutdannet
frisør fikk problemer med nakke
og skuidre.

men straks du begynner med Bsertifikat biir det verre, sier Ase
Mette Sandkvist.
Første gang alene
Det var første gang Ase Mette
var ute og fløy alene da hun i
forrige uke besøkte Enebakk i et
Hughes 300C helikopter. —Det
er vehdig viktig A føhge oppsatt
reiseplan og A kontinuerhig melde fra hvor du befinner deg nAr
du er ute og flyr, forteller
Sandkvist. Hun forteller ogsA at
hun for det meste flyr i en høyde av ca 2000 fot og med en fart
pA 85-90 miles.

2300 kroner pr time
Ase Metre Sandkvist er eneste jente ved helikopterskolen Skyljft i
—Vi er fire stykker pA mitt kuli,
Skien. Iforrige uke var hunforfØrste gang ute ogfløy alene.
men til sammen er vi 25-30 elever som holder pA med helikopterflyging. Alderen pA elevene
ved Skyhift i Skien er fra 17 At
og oppover, forteller Ase Mette
for dyktige hehikopterpiloter,
fast arbeid, sier Sandkvist.
Sandkvist og legger til at Øvre
sier Ase Mette Sandkvist.
aldersgrense for hehikopterfly—Jeg vil ogsA oppfordre andre
ging er 60 Ar. Ase Mette begynPasser for alle
•
Vanskeiig a fâ jobb
jenter ill A prove seg pA det samte i august og har nA nAdd
—Det er dessverre veldig vans- Hun hAper at Norge kommer
me som jeg holder pA med.
minstekravet for A-sertifikat pA
kelig A fA seg jobb som hehikop- inn i EF slik at norske piloter i
Hehikopterflyging er noe som
40 timer. Derfor hAper hun at
terpilot i Norge. Hvis du skal ha fremtiden kan ta seg jobb i
passer for ahle, avslutter
hun snart skal bli ferdig med sitt
noen muhighet til A fA deg jobb, uthandet. —Det er synd at vi som
Sandkvist.
fØrste mAl - A-sertifikat for
sA bør du ha rundt 1000 timer i har et sA stort overskudd pA
helikopterflyging.
lufta. Derfor sier det seg selv at pihoter ikke skal fA bruke disse i
Men det store rnAiet for Ase
GUNNLEIK SEIERSTAD
det bare er de ferreste som fAr land der det virkehig er behov
Mette Sandkvist er B-sertifikat.
Dette innebrer at hun mA ha
minst 200 timer flyging, og med
I I
I I
I
en tirnepris pA 2300 kroner bhir
dette et ganske kostbart proSats pa en solid Ieverandør - 5 ârs reklamasjonsrett
sjekt.

I

Jeg har byggeplaner - send meg Huskatalogen med priser.
Variert teori
—Jeg bor pA intemat og trives
veldig bra. Kursets teoretiske
del er delt inn i fern; flyteiefoni,
navigasjon, metrologi, heiikopter og helikopter og motor, forteller Ase Mette. —Teorien til Asertifikat er ikke vanskehigere
enn at de fleste kan klare den,

Navn:

Byggekom.

Adr

Tif:

HDRTEN — HUS
1800 ASKIM - FLEXI BYGG Byframgrinna 2 • TIf. 0918833 15 el. mob. 030/17 451

GUNNLE1K SEIERSTAD
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