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NM-titel
nr. 6 til
Thomas
Gratulasjonene
strØmmer pa til Flateby-gutten Thomas
Alsgaard, som under Arets junior-NM
PA ski i MerAker tok
to gull og med dette
har i alt seks NMtitler.
Driv-jentra ChnstineTeig kanogsâ
were godt fomøyd
med sin lflflSats med
en femteplass som
beste resultat.
Thomas Alsgaard
er et hett navn foran
jr.-VM i Reit im
Winkel.
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T"rafikkf-arlige Enebakk
Enebakk ligger Iangt over fylkesgjennomsnittet nâr det gjelder antall hardt trafikkskadde
og -drepte. Kommunen ma ha Akershus dãrligst utbygde gang- og sykkelveinett langs riksveiene, mener teknisk etat.
Akershus Vegkontor har utarbeidet en hand-

lingsplan som har som mfil at antall drepte og
skadde trafikanter skal ned pa 1983-niv&
Teknisk styre mener at større bevilgninger ma
til for at Enebakk skal forbedre trafikkforholdene.
SIDE 6
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Den unge lovende
pianistinnen Katrine
Wilson fra Flateby
skal sØndag delta
sammen med andre
unge talenter fra
Romerike i en konsert pA LillestrØm
videregAende skole.
Konserten er viet
den romantiske penode. -Det kiler htt
i magen foran søndagens konsert, innrØmmer Katrine.
SIDE 3

Innbrudd
hos OT
pa Flateby
Natt til torsdagyar
det innbrudd 1 (jeTe Manufaktur pA
Flateby.
Tyven(e) tok med
seg 10 symaskiner
til en verdi av 23000 boner pr.
stykke. Seks av maskinene var nye, tre
var brukte, mens en
hadde antikvansk
verdi. Enebakk
lensmannskontor er
interessert i opplysninger og eventuelle
vitner til innbruddet
i Flateby-folTetningen.

0

Egen gardsbutikk
Enebakkingen Trond Glesaaen (bildet) har slâtt seg ned pi Søndre
Eikjol gird i Ski, der han har startet egen gârdsbutikk I tillegg til den
vanhige driften av garden. Han satser utelukkende pit naturprodukter. I
tihlegg driver Glesaaen galleri og saig av antikviteter. Her viser han
frem det han tror er verdens største trelenke av en stokk.
SISTE

Sannsynligvis vii Enebakk Energiverk bli siâtt
sammen med Ski E-verk.
BAde E-verksstyret og
admmistrasjonsutvaiget i
Enebakk gAr inn for sammenslAingen, som vii bety
utflytting av arbeidsplasser.
Energisjef Jan Floberghagen mener sanimenslAing gir den beste organisasjonsformen og rimeligst løsninger pA de oppgayer kommunen er pAlagt i energisektoren.
Inspektør Hans-Jakob
Brevig er imidlertid redd
for at en sammenslAing
vii gi dArligere service
overfor Enebakks befolkning.
SIDE 2

Soiheim Elektriske
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Synnove Finden
osteprodu kter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjokken
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UrtoIlett

Enebakk E verk havner i Ski?
Utredning om organisering av Energiforsyningen
I Akershus har ni pâgâtt
i en treãrsperiode, men
n?i begynner saker og
ting a skje. Mest sannsynlig vii E-verket her i
bygda bli slittt sammen
med Ski E-verk. Det vii
blant annet bety utflytting av arbeidsplasser.
—Jeg er redd det ogsã vii
bety d?irligere service
overfor kommunens
befolkning, sier inspektør ved Enebakk kommunes E-verk, HansJakob Brevig.
Enebakk kommune besluttet i
1989 a delta i forhandlinger
med Follo-kommunene vedrØrende omorganisering av Everkene Fern av seks kommuner har deltatt i utrednirigsarbeidet; Oppegârd ønsket ikke a
vere med
Samtidig har Enebakk ogsA
utredet et alternativ i samarbeid
med Ski E-verk.

kompetanse, og fA en større
fleksibilitet enn I dag. Det vii
for Enebakks vedkommende,
om E-verket skal bestA som
egen enhet, bety store investeringer blant annet i nytt administrasjonbygg, flere ansatte og
investering i tekriisk EDB.

Fremtidig organisering
Det- mA tas stilling til hvordan
energiforsyningen i Enebakk
skal organiseres i frerntiden, og
tre mulige organisasjonsformer
foreligger. Behoide Enebakk
Energiverk som egen enhet,
sammenslutning av energiverkene i Folio, eller kun sammenslutning med Ski E-verk.
Energisjef Jan Floberghagen
konkluderer med at den beste
organisasjonsformen er A sammenslA E-verkene i Enebakk og
Ski. —Dette vii gi den beste og
rimeligste løsningen pA de oppgayer som energisektoren i
kommunene nA er pAiagt, sier
Floberghageri i sin saksfrernstilling. Han forelAr videre at selskapets organ isasjonsform blir
aksjeselskap.

Dârligere service?

De ansattes organisasjoner har
behandlet forsiaget, og de fleste
Dyr by
er positive til sammenslAing
Fra 1991 trAdte en fly energilov med Ski E-verk. Men en del tvii kraft. E-verkene skal organise- lere er det. NITOs medlenimer,
res slik at produksjon, over- ansatt i kommunens E-verk
føring og fordeling av energi pApeker at utviklingen av et
skal fremstä som adskilte resul- bestAende kommunalt E-verk
tatenheter. Det stilles en rekke ikke har vrt utredet, noe de
nye strenge krav, som for mener burde ha vrt gjort med
Enebakks del vii bety store tanke pA utviklingen i Enebakk
investeringer.
og faste arbeidsplasser i komDen nye loven tilsier at E- munen. Leder av foreningen,
verkene mA endre sin organisa- Hans Jakob Brevig, er samtidig
sjonsform og bygge opp fly redd for at det kan bli dArligere

Stor usikkerhet
—SammenslAing med Ski
forsterker en to-deling av bygda, sarntidig som lokalisering av
E-verket til Ski vii gjøre det til
en lite attraktiv arbeidspiass for
Enebakks befolkning, untatt de
som bor i Ytre Enebakk, heter
det i en uttalelse fra NITO. De
ansatte er butt lovet fortsatt
arbeid i en eventueli fly sammenslutning, men det er stor
uysikkerhet om organisasjonsformen.
—NITOs medlemmer har vaktgodtgjørelser som i en sammenslutning kan fore til frre vakter
og dermed tap av inntekt. En vii
pApeke at enkelte liar gAtt inn i
et arbeidsforhoid som betinger
at de har vakt, og har vaktgodtgjørelsen som en del av sin nødvendige inntekt, blir det uttait
fra organisasjonen.
—Jeg er heller ikke sA sikker
pA at det vii bli sA store besparelser som antatt da det vii bli
økt reising, og dermed økte
utgifter. Dessuten liker jeg ikke
A flytte arbeidsplasser Ut av bygda, sier leder av foreningen
Hans Jakob Brevig.

Havner nok i Ski
har
Administrasjonsutval get
siuttet seg til E-verkstyrets
vedtak om sammenslAing med
E-verket i Ski. Saken gAr nA
videre oppover i hierarkiet for
endeiig avgjØreise tas, og neste
stopp blir formannskapet.
ANNE-GRETE LOSSIUS

ABUs fylkes"
leir

euroShellbonus

PARAFIN OG
FYRINGSOUE

810 OG OWN BOUGYABIVE
G. Guibrandsen. TH. 09/95 07 90
Gabrielsefl & Sonner
TH. 06/81 1834

service overfor kommunens;
befolkning ved en utflytting til
Ski.

BIL & BOLIG

Akershus BygdeungdomSlag
(ABU) arrangerer hvert Ar fylkesleir for sine medlemmer.
Arrangernentet -Ar over en heig
og samler ungdom fra hele fyiket til fylkestevlinger, dans og
forskjellige aktiviteter.
As Bygdeungdomsiag (ABU),
et av Akershus mest aktive
lokallag har i Ar pAtatt seg
arrangementet.
Arrangementskomiteefl har i
løpet av siste 1 1/2 Ar utarbeidet
et fyldig og innholdsrikt program. Stevnemotto "dans bli
gjennomvere
gla"vii
gangsterna for mange av aktivitetene. Fra programmet kan
nevnes "Kjempepiasket" As
BU's tradisjonsrike svar pA
NRKs Ta sjansen. Videre kan
nevnes fylkesmesterskapet I
gammeldanskurs,
swing,
blomsteroppsetting, kombinert
skogbruk og ikke minst den
svert popuhere voileybalicupen
mellom lokallagene.
NAr As Bygdeungdomsiag Ønsker ABUs nAvrende og nye
medlemmer ve1konmen til Berg
friluftornrAdet ved Arungen i As
21. - 23. juni 1991 er det med
stor sikkerhet at dette vii bli
tidenens stØrste og b4este somrnerstevne i ABUs historic

Hans Jakob Brevig, leder av NITOs klubb i Enebakk E-verk, er
ikke tideli' posiriv til sammenslding med andre verk. —Det kan medfore ddrligere service, og ikke bli sd besparende som antatt, sier
han.

Sykef ravaeret .
skal reduseres
Nao skal sykeveret i kom- Rttdgivende utvalg
Ansvaret for A fA redusert
munen reduseres, etter
sykefravret iigger hos
avtale mellom Komog arbeidstaker
munenes Sentralforbund arbeidsgiver
i feliesskap, og det skal derg kommuneSektorefl.
for nedsettes et rAdgivende
Bakgrunnefl er utvikutvalg bestAende av aile parMest sannsynlig vii
ter.
lingen i sykefraveret og
funksjonen
bli tillagt det
kningen I sykepengenAvrende arbeidsmuljøututbetalinger. Den foreløvaiget.
bige mãisettingen er AO
Utvalgets oppgaver skal
redusere sykefraveret
blant annet vre A fungere
med 10 prosent i løpet av som rAdgiver, ideskaper,
hoidningsskaper med mer.
1991
KommuneneS Sentraiforbund
og de tre forhanduingSSammenslutningefle i kommunesektoren har inngAtt en forpliktende avtale om reduksjon av sykefraveret i kommuner, fyikeskommuner og
foretak.
interkommunale
Dette med bakgrunn i det
kende sykefravret og dertil okende utgifter i folketrygdens sykepengeutbetalinget.

Karensdager
Here forsiag om reduksjon i
folketrygdens utbetalinger
har de siste Ar vrt drøftet.
BAde innføring av karensdager, utvideise av arbeidsgiverperioden og reduserte
sykepengesatSer har vrt
vurdert.
Som et alternativ til dette
inngikk de sentraie organisasjonene en avtale om at
arbeidsgiver og arbeidstakerne i fellesskap skulie søke A
komme fram til en frivillig
reduksjon i sykefravret.

Tiitakene skal rettes mot det
fysiske
og
psykiske
arbeidsmiijø de to fOrste Ar.

Type fravr registreres
MAlsettingen er A fA redusert
sykefravret med 10 prosent
i 1991. Deretter vii mA! for
reduksjonen i de td pAfølgende Ar bli vurdert.
For A kunne forme tiltak
som kan redusere sykefravret mA det utarbeides statistikker over type fravr,
som varighet av sykefravret, fravr pA grunn av syke
barn, svangerskapS-Permisjon, omsorgspermisjOfl og
annet som gjør at folk mA
vre borte fra arbeidet i kortere eller iengre tid. Rutiner
for opplysninger om grunn
til fravr vii nA-bli innskjerpet.
ANNE-GRETE LOSSLUS

UWfltt
Kirste Ekornes
tilbake pa
Sosialkontoret
Kirsten Skorge Ekornes
overtar vikariatet som nestleder ved Sosialkontoret
etter Anette Hazeland, som
bar sagt opp sin stilling og
slutter i april.
Ekomes bar tidligere
arbeidet ved kontoret, og er
nA ansatt pd nytt som sosialkonsulent, samtidig som
bun skal vikariere som
nestleder.
Ny sosialleder er Sverre
Dahle fra Oslo, og ban er
pd plass første mars.

Medlems•
okning I
Human Risk
Human Etisk Forbund i
Enebakk kan vise til en fin
aktivitet sist Ar. Lokallaget
bar vrt representert ved
flere konferanser og tilstelfinger, bAde i, og utenfor
kommunen.
Laget fikk anledning til A
presentere seg for Ytreungdommen pd et arrangement pd Mjr ungdomsskole i fjor vAr med
tema "Ung i Ytre".
Temakvelder bar vrt
holdt,
og
Borgerlig
Konfirmasjon bar det vrt
arbeidet mye med. 11990
arrangerte laget Borgerlig
Konfirmasjon i kommunen,
og skrev med dette historie
da det er første gang et slikt
arrangement er blitt gjennomført av egne krefter.
Det unge laget, som feiret
to Ar sist hØst, kan vise til
en stadig stØrre medlemstilstrømning, og bar nA 70
medlemmer.

Grove tyve•
rier og sjekk•
svindel øker

ir

Butikktyveriene florerer
som aldri fØr over hele ]andet. En økning pd vel 17%
siste Ar bar fort til at tyveriene fra butikk nA er oppe i
Ca. 1.4 milliarder kroner
Arlig, viser en oversikt fra
Handelens Hovedorganisasjon (HSH).
Butikktyverier, void og
sjekksvindel preger i stadig
sterkere grad hverdagen.
—Butikkyrket stAr i fare for
A bli en utsatt arbeidsplass,
sier informmasjonskonsulent Arvid Skauge i HSH.
Skauge tenker da i første
rekke pd de kjøpesentrene,
srIig bysentrene og terminalsentrene, som nrmest
fungerer som varmestuer
for gatens lØse fugier. —De
ansatte i handelen blir nA
tilbudt kurs i beskyttelsesteknikk, faglige konferanser, m.m., opplyser
Skauge. Et lyspunkt er
imidlertid at de rene butikknaskeriene, utfØrt i første
rekke av ungdom, bar gAtt
betydelig ned.

Romantisk konsert-aften
Søndag blir det igjen
arrangert konsert I
aulaen pa LiiletrØm
videregãende skole.
Unge taleneter fra
Romerike deltar, og
blant dem den unge
lovende pianistinnen
Katrine Wilson fra
Flateby. Arets konsert
er viet den romantiske
periode, og det blir
fremført verker av flere
kjente romantikere;
blant dem Edvard
Grieg.
Vignett tok seg en tur hjem til
Katrine Wilson pd Flateby, ei
sjarmerende tenAringsjente som
akkurat bar rukket A fylle 14 Ar.
Allerede som AtteAring startet
bun A spille piano, og bar etterhvert blitt en dyktig kiaverkunstner.
Det er sjette gang bun deltar
pd Lillestrøm-konserten som
hvert Ar blir arrangert av
Støtteforeningen for Kristin
Stejskals musikkskole.

Tidkrevende
Kristin gAr i syvende klasse pd
Enebakk Ungdomsskole, og
stort annet enn musikk og lekser er det ikke mulig A fA innpasset i løpet av døgnet. —Jeg
over cirka halvannen time hver
dag, og i tillegg over jeg en
time i uken pd musikkskolen.
Jeg prover A fA tid til litt friluftsliv iblant, men stort mere
rekker jeg ikke, sier Katrine.
I bortimot seks Ar bar bun gAtt
pd Kristin Stejskals musikkskole pd Lillestrøm. Stejskal seiv
er i ferd med A bli en meget
kjent pianistinne; en dyktig kiaverpedagog som bar Atte Ars
utdannelse bak seg.

Katrine Wilson, ei sjarmerende ungjente som tross sin unge aidder (14 a°r) har rukket d bli en meget
lovende pianistinne. Søndag skal hunfremfØre verker av Chopin i aulaen pa Lillestrøm videregdende
skole.

Deltatt pa mange konserter

Stort talent

Katrine bar, tross sin unge
alder, deltatt pd mange konserter de siste Arene, blant annet i
Munch-museet og Aulaen i
Oslo. To turer til Kiel bar det
ogsA blitt, og ungdommenes
pianomesterskap bar bun deltatt
pd. Og mange husker vel at
Katrine var blant dem som gikk
videre til fylkesarrangementet i
Ungdommens Kulturmønstring.
—Det kiler litt i maven for
søndagens konsert, men jeg
begynner A venne meg til det,
sier Katrine.

Det er slett ikke alle som fAr
delta pd konsertene som Kristin
Stejskals musikkskole arrangerer, efler deltar pd. Det er kun
de beste elevene, og Katrine er
blant dem. PA søndagens konsert er det fern talenter fra
Romerike som skal delta pd
klaver, pluss Stejskal selv. I tillegg blir det fremført sang, og
musikk bAde pd fløyte og fiolin.
Konserten er viet den romantiske periode, og musikk av
Chopin, Liszt og Wieniawski
blir fremført. Elisabeth Misvr,

kjent fra utallige konserter og
turneer med Rikskonsertene,
skal fremføre sanger av Grieg.
Katrine skal fremføre to ye er av Chopin, og den oven e
ungjenta fra Flateby er i høyeste grad blant dem som setter vAr
lille kommune pd kartet.
Søndag 9. mars gAr fylkesmønstringen av Ungdommens
Kulturmønstring av stabelen,
og da er igjen Katrine pd plass.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Hjerteaksjon nr. 33
Nasjonalforeningen Det norske
rAd for hjerte- og karsykdommer bar satt hjerterytmen i
fokus for Arets Hjerteaksjon,
den 33. i rekken. Akutte hjerterytmeforstyrrelser representerer den hyppigste Arsak til hjertestans og plutselig hjertedød.
OgsA kroniske rytmefeil vii
kunne forkorte livet vesentlig.
Derfor er det spesielt giedelig
at det nettopp innenfor dette
omrAdet skjer en rivende utvikling - til livgivende nytte for
hjertepasientene.
Hvert Ar fAr 800 barn og voksne satt inn pacemaker for A
regulere hjerterytmen. I tillegg

bar
mange
av
Nasjonalforeningens helselag
gitt hjertestartere til bruk i
ambulanser og pd lokale iegesentre. Med lang avstand til
nrmeste sykehus betyr hjertestarteren mulighet for A overleve en hjertestans.
Nasjonalforeningens hjerteforskere er med pd et forskningsprosjekt som kan gi nyu
hAp til pasienter med gjentatte
og livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Nasjonalforeningens
Hjerteaksjon bidrar til at forskningen kan fortsette innenfor
dette viktige omrAdet av hjertemedisinen.

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
Tif. 09-92 44 14. -- 09-9245 65

re"MOTTERBECK
AksjonssjefAnne-Kari Albrektsen oppfordrer det norske folk til d
stØtte drets Hjerteaksjon ved kjØp av lodd i Hjertelotteriet STRAX.

APENT 8-16. Onsdager 8-20.
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Opptak av barn

Arsmøtetid

Gratulerer
• ..•••••

Vâglia Vel

Tirsdag (5.3.) er det Vaglia Vei
som inviterer til arsmøte. En aktiv velforening som virkelig bar
stâtt pa i äret som er gâtt. Av
viktige saker pa kartet er
spørsmâl om a adskilie driften
av antenneanlegget fra velforeningen.

Enebakk Husmorlag
Fredrik
Gratulerer med 6-ârsdagen 2.3.
Hilsen mamma og pappa

Marcus
Gratulerer med 4-ârsdagen 28-2.
Kiem fra mor og far, Mina
Camilla, tante og onkler

Ji Gratulasjonshilsefl

Torsdag (28.2.) hiver Husmoniaget seg Ut i det. Og stedet er
Conditoriet pa Fiateby. Til behandling ligger blant annet
forsiag til nye opptaksregier i
barneparken. Flar ogsâ hørt nyss
om ostekalas, sa medlemmer
mot opp!

Mari' Menighets barnehage
minner om fristen for søknad
om plass i barnehagen. Fristen
er satt til 15. mars, og søknadsskjema kan fAs pa Ytre Enebakk postkontor. Se forØvrig
annonse.

Byggeoppdrag
—Skai du bygge hus?, spør
elevene ved StrØmmefl Videregâende skoie, avdeiing Flateby.
TømnerklasSefle onsker byggeoppdrag, og søknad med
husplaner bør snarest sendes
skolen. Se annonse.

1
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Ruth Hansen
Vi vii med dette gratulere deg
med 23-ârsdagen 28.2.
Kiem fra dine wrboldige koliegaer og venner Kristin &
Ann-ChriStifl
Rimet som fulgte med var
dessverre alt for iangt til a fä
plass I denne spalten. Red.

Helselaget

in tt

Send en hilsen til
siekt eller en god
venfl.
Med bilde koster
det kr3O,-.
husk!
- -edMen
M alle misener
111a vi ha en avsender, seiv om du
ikke vii ha navnet
ditt i avisen.

Torsdag (28.2.) er tydeligvis en
stor mtedag. Nasjonalforefliflgen, Enebakk Heiselag, avholder
ogsâ arsmøte; i kantina i Herredshuset.

To

Vi motes

H AR RI SON FORD

Begjr. Bedrag. Lidenskap. Mord.
Ingen er helt uskyldig.

ANTATT
USKYLDIG
.PRESUMED INNOCENT.

Drivrennet
Lørdag gär det tradisjonelle
Drivrennet av stabelen. Rennet er for aile klasser, og stilen
skal selvfølgeiig vre kiassisk!
Det er bare a mote fram pa
DnivplasSen i Ytre.

Pa kino

Nominasj onsmøter
Enebakk AP

UKENS FILMER

I kveld, onsdag 27.2. avholder
Enebakk AP sitt nominasjonsmøte.

flNNER
EN SONN
JOHNNY WEISSMULLER
MAUREEN OSULU VAN
JOHNNY SHEFFIELD
(Tarzan Fluids
p i Son)

Enebakk Senterparti
NominasjonSrfløte holdes i morgen, torsdag 28.2. i bankens mØtelokaler i Kirkebygda.

0.0.

ANTAT1 USKYLDIG med
Harrison Fond. Anets spenningstungvekter fra jus- og p0iitimiljø. Rusty Sabich er en lovens mann av ypperste merke renharig med integritet og idealer. Men en dag oppstAr en situasjon som vii forandne hans liv
for alitid. Han koilega, den yakre kvinneiige anklageren Carolyn bun funnet voidtatt og myndet.
Rusty leder etterforskningen,
men blir seiv siktet...
Er Rusty Caroiyns morder,
ellen en ban det ikke? Oa hvis
ikke - hvem begikk den gruefuile gjerningen som skuiie legge sâ mange liv og kanniener i
ruiner?
luger

eneralforsamIiflg
Tirsdag avholder Enebakk
Handel Hândverk og Industriforening (EHHI) generalforsamling I Enebakk HerredshuS,
kantina.
Etter generalforsamiiflgefl vii
regiondirektørefl i Nringsiivets HovedorgafliSaSiOfl, Erik
Tangen, holde et innlegg
vedrørende E0S og EFs betydfling for smâ og mellomstore
bedrifter I Norge, spesielt pa
Østlandsomrâdet.

TARZAN FThNER EN SØNN
- en god, gammel kassiker med
Johnny Weismuller og Maureen O'Sullivan. Ekteparet Lancing blir drept i en flyulykke i
Afrika og sØnnen deres overleyen uiykken. Han blir reddet av
Tarzans sjimpanse, Cheeta, og
gutten Boy vokser opp sammen med Tarzan og Jane....

SCOLA
..

NA starter Ytre Enebakk Ungdomsklubb pan igjen. —Fredag
(1.3.) braker det lØs for full musikk!, opplyses det fra klubbstyret. Det kan vel bare bety en
ting; nytt musikkanlegg er pa
plass!

Katrine Wilson
Gratulerer hjertligst med 14ârsdagen som var i gár, 26.2.
Lykke til videre med pianospillingen. Vi gieder oss til fremtidige konserter.
Enebakk-Veflfler

Ellen
Din første bursdag i østbyveien. Gratulasjoner bade til deg
og tvillingsøSterefl.
Hilsen Oddbjørg

HandverksfOreflingen er en aktiv organisasjon. Foruten a utgi
den âriige nringslivskalende
ren arbeider foreningen med en
markedsUndersøkelse vedrørende nrings1ivsmeSSe i bygda. En egen komitee en nedsatt
for a utarbeide mulige altemativer for en sâdan. —En messe
med enkle midler og stor fantaSi, ifølge styret.
Styret begynte i 1990 a se pa
muligheteile for a ía laget et
oppdatert kart over hele kommunen, og man ønsker seg et
kartverk med avmerkede
nningsomrader og adresser.
Foreningen bar ogsA deltatt I
idedugnader for "a fa Enebakk
pa kartet", arrangert av Enebakk Nringsräd.

Familiefest
Søndag inviteres det til familiefest pa Emaus. Odd Bergestrand
kommer pa besøk. Se annonse.

PtNSEMENIGHUEN
YTRE ENEBAKK

R
LETEL

Søndagsskole

.

X

Betel inviterer til søndagsskoie,
ikke bane førstkommende sØndag, men hver søndag fremover.
Temaer for voksne enkelte søndager blir det ogsâ lagt opp til,
og det vii bli arrangert familiesammenkomster. Se annonse i
dagens avis.

.,.

fIVOR M'I
KLOKA2

ER

CHEORAt

MACELLO MASTROIANNII
,' MASSltO TOISI

HVOR MYE ER KLOKKA;
en film av Ettore Scola med
selveste Marcello Mastroianni
i hovedrollen som en veilykket
advokat, litt medtatt av alkohol
og nikotin, men ellens iivsfnisk,
og ban nyter sitt noks ubekymrede liv. Han skal mote
sin 3&rige sØnn, som en svnt
ulik sin far, og endelig skal de
fâ snakke Ut om sine forskjeilige standpunkter, og begge mener de bar noe vesentlig a meddele hverandre.
Far og sønn bar ulikt syn pa
hva som betyr noe I livet. PA
slutten av dagen gin de
inntrykk for sin kjriighet og
tilhørighet til hverandre pa
tress av diskusjoner og misforstaelser, og kanskje for første
gang er de villige til a lytte til
hverandre og fonsta. Men hvem
av dem er mest sarbar, hvem
kan best kiane livets utfordringen

GudstjenesteliSte for
Enebakk til søndag 3.
mars og onsdag 6.
mars 91:
Søndag 3. mars
11:00 Enebakk kirke.
Fam.gudsti. v/Øvstegard.
Utdeling av "Min kirkebok"
ill 4-âringer
11:00 Mari kirke.
v/Helgheim.
Fam.gudstj.
Utdeling av "Min kinkebok"
ill 4-aringer
Onsdag 6.mars
19:30 Enebakk kinke
Fastegudstj./forbønnsgudsti.
v/Heigheim. Nattvend.

Søndag 3.3.
B) 16:30 Tarzan finner en
sØnn.
U) 18:30 Hvor mye er
klokka?
V) 20:30 Antatt uskyldig

5
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SMa0 fig
Leste i Vignett her om dagen at
formannskapet ikke hadde hatt
râd til a bevilge sa mye som en
krone til nødlideride barn i
Romania.
Riktignok bar kommunen dârhg rAd, men bar vi sA dArlig râd
at vi ikke kunne avse noen fA
tusenlapper til barn som virkelig
lider. Hvem bar vel ikke sett de
gruefulle bildene av barna pa
barnehjemmene i Romania!
Hadde Enebakks befolkning
merket sA mye til om vi hadde
bevilget en liten sum pa en 5 til
10 000 kroner? En sum som
kunne gjort mye for a hjelpe
bama i Romania.
Jeg synes det er stor skam
hvordan vi er butt. Det gamle
slagordet 'først meg selv, sA
meg selv, og sA litt til min neste
om det er til mitt eget beste' bar
nok slâtt igjennom for fulit i
värt egoistiske samfunn. Hãper
virkelig at dere formannskapsmedlemmer yter en del fra deres
egen lommebok nâr dere ikke
kunne ta noe av kommunens
midler.
Medmenneske

Na er det pa' tide at ogsa
I rere tar okonomiske hensyn
Den siste tid bar foreidre med
Enebakk
pa
barn
Ungdomsskole fAn merke
ganske store Økonomiske uttellinger vedrørende aktiviteter.
Nylig var det skidag. Flott,
men nAr elevene liksom skal
'velge' om de vii reise til
Hurdal eller Flateby for a sta
pa slalom eller langrenn da er
det floe som ikke rimer. For
det første sA er vel ogsA irere
klar over at det er slalom som
er inn i dag, sA det a velge
slalom eller langrenn er bare
tull! Det er ikke floe reelt vaig!
Og a "velge' A reise til Hurdal
eller Flateby! PA hvilken mate
skulie man velge - etter lommeboka eller ungdommenes
Ønske, for hvem hadde ikke
mest lyst til A reise til Hurdal?
Er ungdomsskole-lrerne
klar over at det ikke bar vrt
snØ pA flere ar, og at slalomut-

styr er meget dyrt? Er hererne
klar over at det er mange som i
dag strir hardi med A fA endene
til a motes, at det er mange
ensiige forsørgere?
SA vidt jeg bar skjønt sA var
skidagen obligatorisk, men en
del var nok "syke' den dagen.
Kanskje fordi de ikke hadde
slalomutstyr, eller fordi det ble
for dyrt i kroner og ore?
Er det ikke slik I dag at det
skal samarbeides med foreldrene? Hva slags samarbeid er
det a ía tredd nedover hodet en
skidag, og vr sA god a betal!
Og i tiilegg er dagen obligatorisk! Jeg trodde vi fremdeles
hadde gratis obligatorisk skole
i dette iandet, bar jeg tatt feil?
NAr ting som koster penger
skal arrangeres mA det i det
minste vre i samarbeid med
foreidrene.

nok,men er det samtidig nødvendig a belaste enda mer?
Til sist; skidag er et fint
tiltak, men hadde det ikke gAtt
an A legge opp en shik dag uten
at det skal koste sA mye, og
uten det salkalte 'valget!
OgsA lrere mA begynne a tenke pa.økonomi i dagens situasjon. Har det ikke slAtt dere at
kanskje elever var 'syke pA
grunn av manglende utstyr?
Jeg velger A vre anonym av
hensyn til min ungdom, men
haper alikevel a fa et svar pA
dette. Det er mange som etterhvert begynner A føle at skoleaktiviteter er en belastning for
lommeboka, og dessuten er det
noe som heter samarbeid mellom hjem og skole.

Dagen i Hurdal kostet oss
over 200 kroner, buss 125,skikort kr. 60,-, og litt lommepenger hørte jo ogsa med. Vi
var sA heldige at vi til sist fikk
tak i slalomutstyr, men fikk
alle det? Mitt barn hadde vrt
"sykt" den dagen om vi ikke
hadde fArt skaffet utstyr.
Et par dager etterpa var det
"kosedag. —Vi skal ha med
pizza og brus, fikk jeg beskjed
om av mitt barn, i tillegg gjerne litt godterier ogsA. Hvem
hadde bestemt det? Aner ikke,
fikk bare beskjed!
sa kommer kinobesøk og
annet som selvsagt koster
penger, uten noen forespørsel
til hjemmene, bare betal!
Niendekaisseforeldre er mest
utsatt da elevene skal til
Berlin i mars, noe som er
avtalt med foreldrene riktig-

"Blakk mor"

Aktivt a'r for Enebakk
Trekkspillklubb
Enebakk
Aktiv periode
Trekkspillklubb bar vert Fra midten av mai og Ut juni
hadde Trekkspillklubben en
.igjennom et aktivt og
spennende ãr med mange meget aktiv periode. Deltagelse
pA Skagerakktreff pA Peter
varierte og morsomme
Wessel, borgelig konfirmasjon i
spilhinger. Det bar butt
Enebakk og besøk pA Enebakk
turer til bade Danmark
Alders- og sykehjem var noe av
og Sverige og selvfølgelig det som stod pA programmet.
mange opptredener
8. juni deitok Enebakk Trekkspill pA Slobruafestivalen. Der
rundt om pa østlandet.
ble det spilling nesten dragnet
Likevel var noe av det
rundt, og Trekkspillklubben gjrar
morsomste for
gjeme denne turen om igjen.
Trekkspillklubben del15-17. juni stod Trekkspillta under kulturkvelden i klubben
for arrangert tur til
Mjarhal1en for eget
Sverige der noen IA i campingpublikum.
vogner, mens andre leide hytter.
Enebakk Trekkspillkubb hadde
en rolig start pA Aret med kun
ukentlige øveiser frem til midten av mars. Da var Trekkspillklubben med pA 'Korgfest ' pA
Ignarbakke i sammen med
Strømmen Trekkspillklubb. Det
ble et kosehig arrangment med
blant annet auksjon av forskjellige kurver med ukjent innhold.
r-

Seminar
Etter den intense avsiutningen
PA vArhalvAret startet Enebakk
Trekkspillklubb opp med seminar pA Nesbru med Per Olav
Green som instruktØr. Kurset
var i regi av Akershus Krets og
det ble en intens men lrerik
helg.

Fin kulturkveld
Til tross for alt det Trekkspillklubben bar vrt med pA dette
Aret var noe av det mest morsomme deltageisen pA kuiturkvelden i Mjrhallen 17.
november. Enebakk Trekkspillklubb synes det er spesielt morsomt A spihle for bygdas egne
innbyggere, og responsen var
god etter opptredenen i
Mjrhalien.
Mange medlemmer
Trekkspillklubben hadde pr
31/12-90 15 spihlende medlemmer og vel 30 støttemedlemmer.
Styret i Enebakk Trekkspillklubb bar bestatt av fralgende
personer; Formann Bjorn
Myhrer, nestformann David
Hagen, sekretr Bent SØrfjord,
matrialforvalter Knut Nilsen,
kasserer Astrid Agledahl og styremedlem Ragnhild Olsen.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Mange saker I Va'glia Vel
Vaglia Vel er en aktiv forening,
og det er ikke íA saker de bar
behandlet I Aret som er gAtt,
iføige Arsmeldingen.

Nytt stvre i
San itefen
Dalefjerdingen Sanitetsforening
bar avholdt arsmrate, og tre nye
styremedlemmer ble valgt.
Annie Martinsen fra Thonerud
fortsetter som leder av foreningen, og Ase Bøhler ble gjenvalgt som kasserer. Nye styreble
Inger
medlemmer
BrunstrØm, Liv Pederstad og
Solveig Persson.

Det mest tidkrevende bar vrt
saker som gJelder antenneanlegget, og alt arbeid som var bestilt
utført for opprusting av det
gamle anlegget er nA sluttført.
Arsmøtet førstkommende firsdag skal blant annet behandle
spørsmal om a adskille driften
av antenneanlegget fra Vaglia
Vel.
Tilfredsstiilende Økonomi bar
foreningen, selv om det blir
pApekt at enkelte fremdeles ikke
bar betalt hverken kontingent
eller abonnementsavgift.
En egen barne- og ungdomskomitee bar vrt i sving, og det
bar vrt arrangert dugnader for
vedhikehold og opprusting av

lekeplasser. Stort sett bar det
vrt god oppslutning om komiteens tiltak, meldes det.
Aksjonskomitee som blant
annet bar arrangert familieaktiviteter bar ogsA vrt i sving.
En nedsatt teknisk komitee
bar ikke vrt i aktivitet da sakene bar vert behandlet av styret.
Blant annet bar styret girt en
uttalelse til Teknisk Etat vedrørende trafikksikkerhetsplanen i
VAglia. Man bar purret pA kommunen vedrørende badeplass
ved Vik, belysning pA bussholdeplassene langs VAgvann, trafikk forholdene pA Nylende med
mer.

En av va°re kjente rosemalings-ekspertei; WebjØrg Steinset (t.v.),
overrakte et nydelig fat til Vignett her om dagen. Her i seiskap
med Ella Wenli, annonsekonsulent i avisen.

Rosernalingsgave til Vignett
Vignett fikk her om dagen uventet besøk av Webjørg Steiset, en
av vAre meget erfarne rosemahings-kunstnere. Og det var en
meget spesiell grunn til at hun
kom; hun Ønsket A gi Vignett et
av sine nydelige rosemaite fat!
Steinset er levende opptatt av
nrmiljØet, og hun hadde hørt
rykter om at Vignett strevde
med Økonomien. Derfor overrekkelseri av det flotte fatet.
—Kan dere bruke fatet for A fA
styrket økonomin pA en eller
annen mAte er jeg glad, sier hun.
—Forelrabig bar vi ikke tart

stilling til hva vi skal gjøre med
fatet, men kanskje det kan medfore at vi kan fA istand en slags
'auksjon"
tippekonkurranse,
eller lignende. Har leserne gocle
forsiag sA kom med dem. Vi
venter i spenning!
Og Vignett takker Steinset sA
mye for omtanken. Det var virkelig bAde gledelig og overraskende. Det er godt at vi bar stØttespiliere av hennes kaliber i
vArt nrmilJØ.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Enebakk kommune ligger høyt over fylkesgjennomsnittet nr det gjelder antall drepte og hardt trafikkskadde. Fotgjengerne er spesielt utsatt. (Illustrasjonsfoto)

Enebakk har dar
gango og sykkelveinett
I hele Akershus
Akershus Vegkontor har
utarbeidet en handlingsplan for trafikksikkerhet
som kommunefle har
hatt til uttalelese. Mãlet
med planen er at antall
skadde og drepte trafikanter I Akershus i 1995
ikke skal overstige 83nivãet. Enebakk Jigger
langt over fylkesgjennomsnittet nãr det gjelder antall hardt trafikkskadde og drepte.

Tre fore rkort
beslaglagt
Onsdag var det radarkontroll i
Ytre Enebakk og i Kirkebygda.
Kontrollen varte fra klokken ni
til rundt fjorten, og denne gangen var det svert mange som
hadde for høy hastighet. Hele
16 prosent kjørte for fort, og
snittet den siste tid har vtert pa
6-7 prosent but det opplyst ved
Enbakk Lensmannskontor.

Fire anmeldelser
Hele tre beslaglagte fØrerkort,
fire anmeldelser, pluss nitten
forenklede foreleg , ble resultatet. Den høyeste hastigheten
som ble notert var 92 kilometer
i 60-sone.
Dette var skuffende, og vi
kommer nok til a holde hyppigere kontroller etter dette, opplyses det fra Lensmannskontoret.

Alvorlige skader
Enebakk liar prosentvis flere
drepte og alvorlige trafikkskadde enn gjennomsnittet ellers i
fylket. Antail trafikkdrepte er pa
4,6 prosent mot fylkesgjennomsnittet pa 3,6 prosent.
Hele 18, 3 prosent er alvorlige
skadde, mot 12 prosent pa
fylkesplan. —När uiykken er ute
er konsekveflSerle alvorlige, og
det har med standarden pa veibanene, og sikring av veien mot
utforkjøringer og fjeilskjringer
A gjøre, blir det hevdet fra teknisk etat.

I

UKENS TILBUD: 87 Opel Omega 2.01 CL servo kr 125.000.kr 205.000
90 Vectra 2.0 I, 5-dørs kombi
kr
125.000
90 Isuzu Midi, 4x4, 5 seter, kombi, b
kr
130.000
405
GRI,
blâ
met.
89 Peugeot
kr 95.000 i
88 Opel Kadett, aut., hvit
I
kr 68.500
88 Citroën AX Sport
kr 72.000
86 Opel Ascona Combi 1.6 S, rod
kr 99.000
86
Peugeot
505
GIl,
koksgrâ
I
kr 49.000
86 Kadett 1.3 S 3-dørs, blã
kr 65.000
85 Opel Ascona 1-6 GL, rod
kr 47.700
85 Ford Fiesta 1.1 I, 3-dors
kr 35.000
85 Mitsubishi L 300 B pick up rn/ny motor
kr 89.000
84BMW5201,blá
kr 79.000
84 Nissan Silva Sport, coupe

I

ligst e

Gjennonlsnittlig i Akershus fyike er det per âr i perioden 198589 rapportert 758 ulykker med
personskader. For Enebakks
vedkommende dreier det seg om
12 tilsvarende ulykker ârlig.
Antall dødsulykker er pa 33 personer, og i Enebakk er gjennomsnittet pa 0,6.

1

I

I

sykkelveinett langs riksveiene
av aile Akershus-kommuflefle,
blir det konkludert med fra teknisk etats side. Og det blir videre päpekt at nâr kommunen har
stor grad av spredt bebyggelse
langs riksveiene blir risikonivâet
for fotgjengere uakseptabelt
hØyt.

Forsømt trafikantgruppe
En stor prosent av elever i barneskolene pa Flateby, Ytre
Enebakk og i Kirkebygda ma
krysse riksveien til og fra skolen. En annen forsømt trafikantgruppe er brukere av kollektivtransport. —pa denne sektoren
ma det forventeS at Staten setter
inn betydelige stØrre ressurser
som busslommer, belysning,
busskur og annet, sies det fra
teknisk.

Behov for betydelige midler

Teknisk styre har behandlet
forsiaget til handlingSprOgram
for trafikksikkerhet i Akershus,
og understreker at det er et godt
Fotgjengere utsatt
program som er utarbeidet. Men
Fotgjengere i kommunen er
det blir samtidig pekt pa at betydelig stØrre bevilgninger/reSSUr
spesielt utsatt. I Akershus er det
12 prosent av fotgjengerfle som
ser ma settes inn for a forbedre
har vrt utsatt for ulykker, mot
trafikkforhOldefle. Midler trengs
spesielt til utbygging av ganghele 20 prosent i Enebakk, noe
som er et alvorlig tankekors.
og sykkeiveier. "aksjon skolevei", anlegg for busstranspOrt
og belysning langs riks- og fyiDârligst sikret
kesveiene.
En del av forklaringefle pa det
—Kommunen mA i arene fremeget høye antallet fotgjengemover satse kraftig PA a fä økt
rulykker er spredt bebyggelse,
takten i gang/sykkelveibYgging_
darlig utbygget gang- og syken langs riksveien, blir det
kelveier og lokalisering av skosterkt pApekt fra teknisk styre.
ler.
—Enebakk kommune mA ha
ANNE-GRETE LOSSIUS
det darligst utbygde gang- og

OPEL I Ski

IcK!RKEBAKKEN AUTO A.s)
ANOLITTVEIEN 14
TLF. 09/87 73 50 — SKI NRINGSPARK

L

APNINGSTI DE R:

Man. - tirs. - ons. -fre. 7.30-17.00. Tors. 7.30-19. Lør. 10-14
- _ — — — — —

BRUKTBILER
VAG

INTERNE BILER:
90 Audi 80 2.0 F. soil., 113 hk, beige met. kr 215.000,210.000,90 VW Passat CL, soil., 115 hk, grä met. kr
kr 125.000,90 VW Golf CL, soil., 70 hk, grá met.
kr 135.000,90 VW Golf GL, soil., 90 hk, blà met.
kr 108.000,90 VW Golf CL, 55 hk, hvit
kr 87.000,VW
Polo
CL
Coupe,
soil.,
55
hk,
hvit
90
PERSONBILfII:
89 Audi 802.0 E. soil., 113 hk, blã met. kr 190.000,kr 117.000,89 VW Golf GL, 90 hk, blá met.
kr 115.000,hk,
grønn
met
VW
Golf
GL,
90
89
85.000,kr
89 VW Polo Fox stY., 55 hk, rod
105.000,kr
Ford
Escort
1.6
GLS,
salt.,
hvit
89
kr 90.000,89 Ford Fiesta 1.4 iS, blá met
kr 99.000,Sport,
sot.,
90
hk,
hvit
VW
Golf
88
kr 130.000,88 Ford Sierra 2.01 S, hvit
87 Audi 100 CC, salt., 115 hk, gronn met. kr 130.000,kr 125.000,87 Audi 100, 90 hk, blâ met.
kr 60.000,87 Fiat Regata sty, blA met.
84.000,\.kr
87 Opel Kadett LS 1.6, hvit
kr 108.000,87 Volvo 240 GL sty. 2.3 I, blá
86 Audi 100 CS Quattro 2.2 I, so Iv. met kr 170.000,kr 77.000,86 VW Golf CL, soil., 90 hk, hvit
kr 55.000,85 Peugeot 305 GT grá met.
kr 55.000,84 Honda Civic 1.3, blâ
VAREBILEB:
kr 70.000,88 Volvo 245 2.3, hvit,

ALLE FAlSER ER INKL. REG.AVGIFT
GUNSTIG FINANSIERING ORONES
Torsdag til kI. 19.00. Lørdag 10-14

Follo BilsenterA/S
Asvn. 9, 1400 Ski Ttf. 09/8721 65
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BRUKTBILTILBUD
87 SAAB 9000116
87 SAAB 900, 2 d.
85 Saab 900 CL, 4 d.
82 Saab 900 OILS, 5 d.
77 Saab 99 81.5, autom.
88 Saab 90 "Aero>
87 Citroën CX 22 TRS
88 CIlroöti BX 18 RS, autom.
84 Citroën BX 18 IRS
83 Cltroën Visa Super
87 Cltroën 2 CV Dolly
Cltroën AX 11 E, (demo)
90 Citroëfl BX 16 lii (demo)
Nissan Bluebird 2.0 SLX
84 Nissan Cherry 13 CL
81 Volvo 343 fitS 2.0
82 Audi 100L5E,136hk
Flat Uno 60 3, rn/luke
Fiat Panda Fire
Peugeot 309 CR
Si Opel Commodore 2.51.
autom.

Auto-Studio A/S
Nordbyveien 41, 1400 SKI
TIf. 09-87 67 70

Isbergs
bruktbilmeny
83 VW Golf 1.5
98.000 km, rod
kr 47.900,86 Mazda 626 GT 2.0
82.000 km, sølv met.
kr 67.100,86 Honda Accord EX 2.0
94.000 km, m/soltak
kr 87.100,86 Ford Fiesta 1.1
71.000 km, rod
kr 47.900,86 Toyota Corolla 1.6 Combi
74.000 km, hvit
kr 67.100,87 VW Golf 1.6 5.-d.
52.000 km, grørin met.
kr 77.400,88 Ford Escort 1.6 Nordic
46.000 km, m/soltak
kr 75.800,88 Volvo 244 GL
62.000 km, blâ
kr 110.900,88 Volvo 364 GL (sam ny)
51.000 km, rod
kr 88.000,90 Renault 19 GTS
25.000 km, hvit
kr 94.000,Ate priser inklusiv
registreringsavgift

SUBARU
90 Subaru Legacy l.8GL
195.000,4WD Sedan
90 Saab 9000 CD
m/soltak, el. vinduer 288200.90 Saab 9000 CD
m/soltak, el. vinduer 288.200.88 Ford Sierra 2.0 CL 102.100.88.800.88/87 VW Golf CL
87/88 Honda Accord EX .129.100.87 Dodge B350 RAM
84.300.5-seter kombi
87 Subaru st.vogn 1.8 GL
4WD rn/el. vinduer 127.800.86 Subaru st.vogn 1.8 GL
4WD
67.800.62.800.85 Citroën BX 19 GT
84 Subaru st.vogn
1800 GLF 4WD
57.800.82 Mazda 929 st.vogn
32.800.81 Fiat 2000 aut.
kun 15500 km
27.800.-

FORD SCORPIO
90 Scorpio 2.01 L Oohc 203.000.88 Scorpio 2.0 CL,
135.000.servo
144.000.87 Scorpio 2.41 CL
98.500.85 Scorpio 2.01 CL

FORD SIERRA
90 Sierra 2.Oi CL 5 d.156.000.90 Sierra 2.01 CL sty. 160.000.89 Sierra 2.0 CL
135.000.st.vogn
88 Sierra 2.0 CL
114.000.3 ders soil.
79.000.87 Sierra 2.0 L

FORD ESCORT
89 Escort 1.61 CL Sd. 121.000.79.500.87 Escort 1.6 Nordic

FORD FIESTA
90 Fiesta 1.11 CL
88 Fiesta 1.1 C

FORD GRANADA

59.000.83 Granada 2.3 sty.
82 Granada 2.8 GL aut. 65.000.-

ANDRE

85 Opel Corsa 1.3 SR 56.000.45.000.83 Peugeot 505 OR
1.500.21.500,
80 Mazda 626
19.500.77 Audi 100 GLS

Dette er bare rtoen eksempier pa vârt gode utvalg.

GUNSTIG FINANSIERING
APNINGSTIDER:
9.00-17.00.9.00-19-00-10.00-14.00

FOLLO
tMyrfaret 1. Ski. TIf. (09) 87 54 1, )

GtmstiD tinans I Ford-Creiht.
Mwkedets beste bruktbilnti5
t 2 aes enybilgaranti>
pa Iwukt Feed.

r

APNINGSTIDER:
Mand.-tirsd.-onsd.-tred.: 8.00-17.00
Torsdag: 8.00-19.00
Lørdag: 9.00-13.00

Ring 882-SI KommeF giepne i'iem 01 leg
ioi' 95 uttwØd4 teflde dernonstPaSIOfl.

APOOT 817. T0BSDAG TI ilL. IS.

LØRDAC:
NYE 00 ORLIATE BU.Mi. 0E1.ER 00 UTSTIR a-i 4
rCI.LOS srgnslE OILLEvI///ANOC// I7]1LJ

ISAKVEIEN 17, 2000 LILLESTROM
TLF. 06/81 6274-81 7274

88 Toyota Carnry DX

O
mazoaq

.]!I.I7L'i •i4.

Moller Ryen

109.000.-

tilbyr folgende
bruktbiler til saigs:

86 Toyota Cana DX

44

87 BMW 518 i Jub.

88 VW Coil 81.5 ii.
soltak, blá met., 26.000 km
87 VW Coil CL
blà met., 27.000 km

80 Subaru sft. 4W0
red met., 100.000 km

VW Coil Sport
soltak, red, 74.000 km

88 Toyota Starlet
red, 70.000 km
88 Subaru sty. 1.881. 4WD
138.000 km

88 Toyota Corolla 1,6 DX 86.800.86 Toyota Camry DX

V
OW

0

ved kjop av bruktbil over
60 000,-

66.800.5.000.-

77 Fiat 127
87 Fiat Uno 60 S

59.000.-

88 Ford Transit 120 L

57.900.-

86 Fiat Uno 60 S

54.000.-

86 Fiat Uno 45

37.000.-

78 Buick Regal Coupe

46.000.-

86 Audi 80 CO
soltak, grá met. 86,000 km

87 Ford Sierra 2.0 CL
selv met., 78.000 km
Opel Omega 2.0 I [S Sf,.
blá, 88.000 km

120.000.-

87 VW Caravelle C 112 bk
flaskselvmet., 75.000 km

87 Saab 9000 Turbo 16 194.000.87 Fiat Croma Turbo

4)Eflgefl Bill ci.s

82 Toyota Corolla
102.000 km, red
82 Toyota Starlet
rod, 80.000 km

87 Ford Sierra 2,0 I S
soltak, hvit, 72.000 km

85 Ford Scorpio 2,8 i
Ghia

90 Subaru Legacy CL/PT
dem. vogn
89 Subaru Pick-up
hvit, 22.000 km

97.800.-

88 Toyota Corolla 1,3 DX 77.800.-

41INIMUM.

LANGHUS BK

4VLLangt/usveien .1495 Lanyhus- Tit. 09/8720 02

89 VW CoIl 8190 bk. 5 d.
soltak, red, 43.000 km

86/87 Fiat Croma I.E.
rn/soltak

Langâpent torsdag til 19.

99.800.-

65.800.-

m/soltak

MITSUBISHI
TOTALGARANT1
• .lnntil 2 árs bilgaranti
• inntii 40.000 km
• 30 .dagers bytterett
• Garanti mot økonomiske
misligheter

87 Subaru Sedan
hvit, 85.000 km, 4WD
87 Subaru Pick-up
beige, 58.000 km, 4WD
m/plastkappe
84 Peugeot 205 CI
95.000 km, blâ

89 VW Passat CL
rod met., 36.000 km

86 Toyota Corolla 1,6 DX

10.000,00
DIN GAMU
"(10ROAR TUS

84.800.-

m/soltak

,(1BIL-FESTP4
$BY TTEPR,s

KJØP BRUKT
LIKE TRYGT SOM
NVTT HOS MITSUBISHI
FORHANDLERNE
/

DU FAR:
Alle priser inki. reg.avg.
Finansiering. lnnbytte

VOLVO RENAULT

Brukt mot brukt

94.000.67.000.-

MITSUBISHI:
kr 153.000.Galant 0151
kr 98.000.86 Gallant OLS
kr 57.000.85 Colt 5-dørs
ANDRE MERKER:
:: Ford Sierra 2.0 W
kr 95.000.87 Mazda 323
kr 77.000.salt., 3-ders
86 Mazda 626 LX
kr 84.000.5-ders
86 Fiat Ritmo 85 S kr 54.000.kr 42.000.85 Fiat Uno 45
VAR EBI L:
86 Subaru E 10 4WD kr 42.000.Aite biler godkjent med
tilstandsrapport.
Ferdig reg. med garanti.

120.000.-

Alle priser inki. reg.avg.

- ailtid et hode forari

STRØMMEN B1L AS

y\ III

I SKJRVAVEIEN 8 B
I FO8TBOKS 15 - 2011 STF9BMMCN
TLF. 06-815000 -FAX 06-800968

BILCOMPAGNIET

BUBARU

Moller Ryen

Nygârdskrysset, Postboks 167, 1401 Ski. TIf. 09/9459 59.
: 2679827 /

Bilene leveres ferdig
registrert med garanti.
Finans, innbytte

oft

--.7

Ryenkrysset - tlf. 02-68 18 90
APE NT:
Hverdager 7-20, lord. 10-17
Hverdager e. 20, ring Ove
Stuveseth, tif. 09-92 40 51

FIAT

1

industrlvn. 2
1820 Spydeberg
TIf. 09-83 85 30
e. kI. 17.00
09-83 79 85/83 77 15
APNINGSTIDER:
mandag - fredag 08.00- 17.00
08.00 - 19.00
Torsdag
10.00- 14.00
Lørdag

U
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Stedet som skjulte seg bak "Kjent i Enebakk" i uke 7
var nok ikke st lett kjenne igjen for de fleste.
Mange tippet, men gikk fern p& Synnøve Findens
lokaler p industriomrtdet pa Flateby var nøtten
denne gang. De heldige vinnerne er:
Greta Einersen, Flateby
.Jørgen Alfhei, Flateby
Gro Evenson, Ekeberg Gard
Her kommer vir nye nøtt. Vet du hvor dette er st
ring oss pa telefon 92 60 04 innen onsdag. De med riktige svar blir med oss i trekningen av nye pengelodd.
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Løsningen ma vre Vignett i hende
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senest forstkommende
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Premie for forst uttrukne riktige losning:
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Vinner av sist ukes kryssord ble Rigmor Pedersen,
Oslo 9. Vignett gratulerer og fern Flax-Iodd er pa vei.
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Enebakksprinten
Arets Enebakksprint gikk av
stabelen ved Streifinn pA lØrdag.Over 70 deltagere stilte til
start, og nytt av Aret var at rennet ble arrangert som fristilsløp.
Kiassene var ogsA utvidet til A
gjelde for Iøpere t.o.m. seniorer.
Arrangørene var noe uheldige
med datoen i A. Skolenes yinterferie gjorde sitt til at mange
var bortreist, sA det sA litt mørkt
Ut med antall pAmeldte fristen
utløp. Men med noen dagers
mildvr ble et par andre renn
avlyst, og etteranmeldingene
strØmmet pa.
I mi1dvret ved Streifinn slet
nok mange hardt pA det tunge
fØret, men Iøypemannskapene
hadde gjort skikkelig grunnarbeid, sA forholdene var like for
alle.
Som ved de to tidligere arrangemeneten var det ogsA denne
gang premier til samtlige deltagere, og vandrepokaler og bestemannspremier var det ogsA.
Samlige av disse premiene gikk
denne gang til deltager utenbygds fra.

Jenter 10 Ar
1: Katinka Sundsnes, Lørenskog
8,04. 2: Siri Michalsen, 9,58, 3:
Silje Stener 10,01, 4: Marianne
Andersen 12,50
Jenter liar
Søndre
ødegArd,
1 :Hege
HØland 6,51, 3:1-ine Birthe
Bakken 11,04(4 delt.)
Jenter 12 Ar
I :Cecilie Berg Hansen, Nordby,
9,19
Jenter 13 Ar
Olafsen
9,39,
I :Anette
2:Charlotte Ulfeng 12,39
Jenter 14 Ar
1 :Trude Mathisen ,Asker skiklubb, 17,40 (2 delt.)
Jenter 15 Ar
Cecilie HAkonsen,
1 :Inger
R1ingen 17,11, 4: Hege Vestli
23,58 (4 delt)
Jenter 16 Ar
I :Monica Kihlberg, RIingen
19,38 (2 delt)

50 000 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 2 3-roms leiligheter ien
(26 er solgt) med innskudd kr 244.000,-.

Gutter 10 I
l:HAvand
Nondli
6,38,
3:Thomas Rundtom, 7,20, 6:
Birger Godvik 8,34,7:Hasse
Andre Vestli 9,07, 8: Askild A
Bø 9,37, 9: Stian Olsen 10,33 (9
delt)
Gutter 11 Ar
1 :Lans Erik Austad, Vollen
Wag, 5,53 (3 delt.)
Gutter 12 Ar
1 :BArd Bakke, Enebakkneset,
9,53 (2 delt)
Gutter 13 Ar
1:0yvind Andersen 8,17
8:Erlend A BØ 10,54, (9 delt)
Gutter 14 Ar
Ivan
1 :Lars
RindhØlen,
Stnømmen & Lillestrøm 15,39,
3:Kai Henning Holm, Driv,
16,34 (5delt.)
Gutter 15 Ar
1:Petter Bergstrom, Driv, 14,35
5:Andreas Joner, Driv, 17,16 (6
delt.)
Gutter 16 Ar
l:Kenneth
Helle,
28,52.,

GØy med konkurranse pd hjemlige trakter. Denne glade gjengen tok
noen av de gjeveste premiene. Fra venstre Øyvind Andersen,
Thomas Rundtom, Anett Olafsen Ha'vard Nordli og Charlotte
Ulfeng
3:Espen Olafsen 30,46,5:Jan36,48,
Knistiansen
Erik
6:Thomas Olsen 27,39 (6 delt.)
Gutter 17 Ar
1:0ystein Engen 35,32

Guligutten Thomas
Mange gratulasjoner til Thomas
Alsgaard og Christine Teig.
Under Arets junior-NM i
MerAker ble det to gull til
Thomas og Christine ble nr. fem
i fristil og 10 i kiassisk.
Alle sportsinteresserte enebakkinger har vel for lengst fAtt med
sea, dette, men slike glameldinger kan man vel ikke fA
nok av.

Thomas har med dette tatt i alt
seks NM-titler, sA han er et hett
navn foran Arets junior-VM
som gAr i Reit im Winki.
Driv-jenta Christine en nok
minst like fornøyd i Ar som i
fjor over sine plasseringer. Ved
forrige NM ble det 7. og 13.plass, mens hun i Ar kom høyere opp pA resultatlista med en 5.
og en 10.plass.

Menn 35-39 Ar
Harry Olafsen 43,28
Menn 40-44 Ar
1 :Juel Sverre Stener, Bul, 44,03
(2 delt)

Medisterpoise
9530

3990
pr. kg

Kjottdeig
11790

6990
pr. kg

Hoyrygg
90
111

0050
pr. kg

Gunstigfinansiering kan ordnes.
Visning etter avtale.

Grevlingv. 1
2014 Blystadila
TH.06/83 8220

RIingen
Boligbyggelag

lel-e ftwdlL.
k eiè tCC mn-pnc

Salt
kjOtt
44
23

1400
pr. hg

Kaiveruo

990

1784

pr. hg

Ns TILBUD
2456
59 LAMINATGULV FUBU
PERGO

M
INN

Hvorfor putte penger i lommen til en utleier nr du
for samme sum kan skaffe deg eget hus?
Inkludert tomt og grunnmur!
Kontakt Hetlandhus - en sikker

FãrepOlse
2208

14
90

pr. hg

Bananer
Kun

790
pr. kg

Kál

290

Kun

pr. kg

;41

10 kg
poteter 2990
Nora
Appelsinjuice

ØDEBY
LISTEFABRIKK A/S
TRELAST - BYGGEVARER

Svelleveien 37 - Postboks 301
2001 LILLESTRØM - TIf. (06) 811887

UIBYGGog
Ilhobby

1180

4*4
Hetlandhus
.t

Send meg huskatalogen;
Har torn D

Onsker torn

Navn
Adr-

Stasjonstorget
Postb. 385, 1401 SKI
TIf. 09/87 54 00

7
90
pr. itr

K U P 0 N

Postnr./stcd:
Tif. orb

tif. priv

LUKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK
TLF. 92 40 14
Tilbudene gjelder Ira 14.2.
og sâ langt beholdn. rekker

10

Emaus.
Nt Misjonssamband
Familiefest pa Emaus 3. mars ki. 18.00.
Odd Borgestrand beseker oss.
Hjertelig velkommen!

161

Søndagsskole pa Betel
We Enebakk

Søndagsskole hver sØndag ki. 10.00.
3. mars ki. 16.00: Temadag for voksne.
SØndagsskole for barna.
7. april ki. 10.00: Pâskefest for hele familien.
5. mai ki. 10.00: Familie-sØndagsskole.
9. juni ki. 10.00: Avslutning/utflukt.
Alle barn med eller uten familie
Ønskes velkommen til sØndagsskolen

Marl meNighets barnehage
opptak - 1991/92
Alder: 3-7 6x.
Apningstid 08.30-15.00.
2 grupper: 1. Mand., onsd., annenhver fredag
2. Tirsd., torsd. annenhver fredag.
SØknadsskjema fâes pa Ytre Enebakk Postktr.
SØknadsfrist: 15. mars.

P!NSEMENIGHETEN
YME

sot

KL 11-18, Lø 11-15. Marzdag stengt.
Srum-sgt. 29. TIf 06-819445
L1LLESTRØM

BETEL

Onsd. 27.2. ki. 20.00:
BØnn.
SØnd. 3.3.: SØndagsskolen arr. temadag
for foreidre og andre.
Ki. 16.00: <<Barn i
sorg>>. Carl Otto Olsen
mlflere (egen samling
for barna).
Kl. 18.00: FamiliemØte
for alle - Carl Otto Olsen og hornorkesteret.
Bevertning mellom
mØtene.
VELKOMMEN TIL BETEL

SKOMAKER'n
r1o" 164 I lillestrem
Egen parkering bak forretnirigen

JI )RN
ENSEN
SKOREPARASJON OG LJERHANDEL
Nittedalsgt. 33, Liflestrøm
TIf. 06/81 09 39
Skinn - Lr- Knivmakerutstyr

BRONNBORING

En av Kai Svarthols solsenger fra Enebakk Sportssenter
er plassert hos Onstad i Grevlingvn. 32E i Ytre. Timebestilling fra kl. 15.30 pa tif. 92 49 19.
10 ganger 300,-.
Enkeittimer 35,-.

ENEBAKK
KOMMUNE

11K - U hi
Brukt&Gammelt
KJOP OG SALG

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

LANGBRATEN
BR0NNBORING. PUMPESERVICE

L/ERERSTILLINGER
I GRUNNSKOLEN
Folgende 1rervikariater blir ledige:
1.Inntil hel stilling ved
Hauglia skole i tidsrommet 08.04.91 21.06.91. Hauglia skole har 110 elever pa
1. - 3. trinn.
2.Timelrersti1ling,
ca. 18 t/u, ved Mjr
ungdomsskole I tidsrommet 15.04.91 21.06.91. Hovedsakehg undervisning i
norsk pa 8. trinn.
Skolen har 180 elever.
Nrmere opplysninger
ved rektorene eller
skolesjefen, tlf.
09-926060.
Søknad med bekreftede kopier av attester
og vitnemál sendes
Enebakk
skolestyre,
1912 Enebakk, innen
15.03.91. Oppgi gjerne
tlf.nr. privat og pa arbeidssted.
Skolesjefen

SON ETERAPI
øreakupunktur 09 aromateraPi.
Effektiv behandling ved sianking, roykeawenfling og
'
forskjellige plager.

lb
' Enebakk Naturterapi

'

v/Marit Elin SørIi

TH. 09/92 70 44

- Enebakk
kommune
har 2 rekkehusleiligheter,
Bjerkevn. 6 og 14, Flateby, til salgs.
Boligene bestár av 4
rom + kjokken, vaskerom m.v. Bto.areal 124
M2 fordelt pa 2 plan.
Byggeár 1972. Prisantydning Ca. kr 475.000,-.
Nrmere opplysninger/avtale om visning
ved Hans 0. Sagstuen,
Teknisk etat, telefon
09/926060.

Advokathistand
Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 8755 85

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

ROMANTISK 2jpJE9\L
i

LiffetrØni videregdencIe skpfes auta
søndàg3. mars 1991 kI. 17.00

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

• AUTODIESEL •

IS1IS'1'L9SCSzsIJc2(cpL'E

Program: Kristin Stejskg[, ktaver, E1isa6eth 7v(isvr, sang,
og unge ta[enterpâ kjàver,fiouin ogfløyte fremf. fiLa.
Chopin, Liszt og (rieg.
Puff, kr 50/pen.sj. ki 35. Pain grat is.
1P9'C5 A,5.
Ann. bet. av

BECRAVELSESBYRAER
*<I_•v.s.

Skal du bygge bus?
Vãre tømrerklasser søker bygge oppdrag.
Send en søknad med husplanene dine til oss snarest, eller ring 09-92 82 02, mob. 030-31425, og spør etter Kirkerud eller Leira.

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Sveums
Begravelsesbyrà
Torggt. 2 2000 Lifestrom

ORDNER ALT
VIED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830-81 1411

kontortid:

Etter
02/97 44 65 - 06/84 17 74

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Strommen videregáende skole, avd. Flateby
Postboks 8, 1911 Flateby.

Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodhoit, Tomter
4D
TIf. 92 26 . 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
0
RUST PA BILEN
Vi utforer rust-skadereparaSiOfler pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utforer ogsá opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIXKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhãndspris.
4.8 SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

Ski

Hàndballkamper
I I Mjawhallen
Sondag 3. mars

12.55 J 14
13.50 G 14
14.45 J 16
15.50 K05
17.00 K07

Driv 2 - Langhus 3
Driv 2 - Fjellhammer 2
Enebakk - Drøbak/Frogn
Enebakk 1 - Jardar
Enebakk 2- Jar

raVC15CSb?rd
() CHRSIENSRUD EFTE
Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Foilodistriktets byr
gjennom 60 Ar

TUBUD
Saig av dekk
+ omlegging og avbalansering

NORDISK DEKK IMPORT A .5

Gran, Ytre Enebakk. Tit. 92 54 90

11

intt,

7
0
41

EIENDOMSFORM.

WFRUREP

KjOpe eUer selge
elendom?

Alt I reparasjon og installasjon
av kjol og frys
oleskap kjølerom, fryseskap fryserom
Dag og kveld

VKj

TRYTI EIENDOIdSMEGUNG A/S
80090, Adv. HAg. & Tt

FjAI.oion 50. 19/0 Y/ro 8.00.55
7/I,: 09/925570

-

Saig

-

-

service og montering

Flateby

Galled

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 8694. Mobiltlf. 094/26 165

Kjep din nye el/er brukte bit hos oss.

A/S SKO-REP
Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09-87 53 77

TIf. 88 16 15

TORNERUD

-

utfører alt I el-installasjoner

Askim

1912 Enebakk

15 70

-

cgnskctpskontor A/S
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

SELSKAPSMAT

FYRINGSOLJE PARAFIN
AUTODIESEL
—

TRINTOVERKSTED AS

IN

-

bros Tak og Fasade
Man.-fre. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9,00-1 4.00

Tak- og
blikkenslagerarbeid

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

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

-

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Ffatebysenterct
I
li. 09-929240

,.-.

Heidi Paulsen Lone Stronisborg
Apningstider:
9.00-17.00
Mandag onsdag
9.00-1 9.00
Torsdag
9.00-17.00
Fredag
9.00-13.00..
Lørdag

'so

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utterer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
moderrisering, flislegging og tapetsering.

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
TIf. 02/38 51 73

Gray., sprengnlng, transport

Jan M. Johansen
Mur, PUSS,
peiser og fliser
TH. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Graving transport sprengning
Mur- og betongarbeider
-

-

TIf. 09/92 6118
-

09/92 62 56
094/08 438

-

All innen • Sanitr • Varme

•

MaerflISerlflg

TANN BE HAN DL.

sys-odrr;,

(

W~
• Regnskap & Forretningsførsel

• Bedriftsrdgivning

Flatebysenteret, Flateby

SystemAdministrasjon VS
Gaupeveien 29

1914 Ytre Enebakk
TIf.: (09)924824-924774.

Stein Darre-Hanssen

--

87 39
92 80 31

92

Tit. kI. 8.00-15.00
Tit. utenom kontortid

Kvelder, etter avtale.

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

I

Enebakk Tannteknikk
ZowSewevr&

a4

Opplring pa b/I
Teorikurs

-

Fase II

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

Tit. 06/81 42 92

Tømrer- 00 snekkerserviCe

Lunds Mating
og Tapetsering A/S

Mobil 094/95743

Utforer alt unnen
Fast pris

BYGG OG ANLEGG

Flateby, 09/928731

III. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

-

Lars M. Enger

RORLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAYDELING

TRAFI KKSKOLE

LORD & LADY
FRISØR

Entreprenør

1/8

Graving og hoytrykkspyling

-

Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33

Rin I 09 92 43 37
BYGG OG ANLEGG

DØGNVAKT

MYF(FAHETZ 1400 SKI. T1.F. 09-871457

-

Ekornveieri 35, 1914 Ytre Enebakk

NOROL

DTJRIJD GARB,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

fflav C. Jensen
- a $onAIS

Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

ma/fr, enhnr sm,jk

Varme, sanit80r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk III. 92 46 39
Mobil 094/27 522

Ei

SRR.registrert
regnskapsfører

FRISOR

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TH. 92 63 81

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

Konkurransedyktige priser hele âret!

09-92 5555 mobil. 094-14 469.

KR

Regnskapskontor

—

Erik Rjelgaard

ENEBAKI( VANN 00 VARME

4D

(ebakk

tlf. 92 63 00

EILAS

BRENSEL

-

-

REGNSKAP

StrØmsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE

FjeIlvn. 309, 1914 Y. Enebakk
Tif. 9246 13 Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstid

RØRLEGGER

Skoene reparerer
du hos

KJELL BRENDJORD

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

094/25 366

innramming

-

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

1800 Asklm

E

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

SKOMAKER

Erling Rod A/S

DAME-OG
HERREFRISØR
SOL- PARFYMERI

—

tlf. 92 80 80

-

Gullmedalje i innramming i VM 1989 og 1990

BIL

TIf.

Enebakk
Glass

Galled Nygárd

Telelon 09192 62 75
rEQ H. Jorgensen
10, 1912 Enebakk Mobi)teletofl 094/17467

Kontakt:

GLASS

RAMMEVERKST!D

ELEKTRIKER

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Kiasse A Kiasse B
Teorikurs KjBretimer
—

-

Om nedvendig meter vi
lii kjøretimer I Enebakk.

SPESIALFORRETNUNGER
BYGG- OG TOMMERM ESTER

Per-Erik Østlie a.s
1914 YTI4E EI400AKI< - TO,: (09) 92 43 40

.din lokale byggme'ster

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fyilmasse

-

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

-

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

le

TEPPE ENGROS A/S

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

.DYREKLINIKK

Beltegàende
minigraver
leies ut rinielig, med eller uten forer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.
TIf. 92 52 28

Bygg- og tømmermester

Jorlin Sulerud
1914 Ytre Enebakk
Tlf. 92 90 80-92 4488
Mobiltlf. 030115750

Nybygg, tilbygg og rehabititering

• PolIkIinikk 0 Røntgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstaiiing opererte dyr

SKEUSMO DYBEKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal

N. Riisgárd, Kjeller
v/fIyp)assen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el
4(DROP-IN)' 8.30-14. Stengt helg.
(Skill Ira Fetvfl.

D.FREt I AG X01
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrøm
Bil Elektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tit. 09/92 62 94

KVIKI( RENS

cJé'aaiamci

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
Tlf. 09/92 83 74

Redaksjon, ekspedlsjon
og annonser:
Telefon red.: 09-92 65 50
Telefon ann.: 09-9265 40
Telefax:
09-926004

Privattelefoner:
Redaktør Anne-Grete Lossius 9262 76
Journalist Gunnleik Selerstad 92 61 74
Annonsekontakt Ella Wenli
926339
Annonsekontakt Tor Bergersen 928188

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605020 1'426
Postgiro 08054 193298

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

Selger
P red
og ro
Med to hunder, tre katter og samboer
Elin Larsen bar Enebakk-gutten Trond
Glesaaen siâtt seg ned pa Søndre
Eikjol gârd I Ski. Der har han startet
egen gârdsbutikk i tillegg til den vanlige driften av garden. Glesaaen legger
stor vekt pa at det utelukkende er
naturprodukter han selger og han har
stor tro pa det gammeldagse. —Vi selger
fred og ro, sier Glesaaen og opplyser at
salget foreløpig har gatt over all forventniiv.
Det var for ca ett Ar siden at
Enebakkgutten Trond Glesaaen
og samboeren Elin Larsen flyttet til Søndre Eikjol gArd i Ski.
Aller heist yule Glesaaen kjøpt
gArd i Enebakk, men da han

I stabburet pa SØndre Eikjol gdrd kan Elin Larsen by pa skinkefra en krysning mellom villsvin og norsk gris.

ikke fant noen ledig gArd her
fait valget aitsA pA nabokommunen Ski. Trond Glesaaen er oppvokst i Ekebergdalen og er
sØnn av en tidligere gArdsbestyrer pA Ekeberg gArd. Glesaaen

fant Ut at det ikke yule lØnne
seg for han A drive gArden bare
med kom og husdyrdrift, sA han
yule prove A utnytte de ressursene som fantes pA gArden. Han
fant da Ut at de stØrste ressursene IA i alle de ubrukte arealene
pA gArden, og dermed ble det
gArdsbUtikk pA Søndre Eikjol
gArd.

Mye flott kunst
I vAningshuset pA gArden har
Glesaaen bygget et galleri. BAde
kjente og ikke minst ukjente
kunstnere Ønsker Glesaaen at
skal stille Ut bildene i galleriet.
-Det finnes sA mange flinke
kunstnere rundt om i landet som
ikke har turt A stille Ut bildene
sine tidligere av frykt for at kvaliteten ikke er god nok. Jeg har
imidlertid funnet Ut at det finnes
veldig mye bra kunst hjemme
hos folk, og noe av det jeg jobber med er A fA ukjente kunstnere frem i lyset, sier Trond
Glesaaen.

Verdens største trelenke
I 'Galleri Eikjol" fantes det
ogsA mye annet enn malerier.
Det var treutskjringer av beste
kvalitet, flotte neverarbeider,
utsmykkede treskap, treski og
ikke minst en gedigen trelenke
laget av Erling Vestli og skAret
ut av en enste tømmerstokk.
-leg tror det mA vre verdens
største trelenke, sier Trond
Glesaaen som ogsA har gjenstander laget av enebakkinger
tsti1t i galleriet pA gArden.

Etter et besøk pa Ekeberg gth-d flkk treskja?reren W Roulund ideen
ill denne fine utskjceringen.

Kosmetikk i bryggerhuset
Et annet bus pA gArden var fylt
med steinskulpturer, klr og yes-

ker i solid elgskinn, kjeramikk,
naturkosmetikk, blomsterdekorasjoner og reinmosekranser og
ikke minst en avdeling med aromatiske og eteriske oljer. Det er
Elin Larsen, som forøvrig er
utdannet aromaterapeut, som
har sin lille behandlingsintitusjon i bryggerhuset pA gArden,
og det er mange som har butt
kvitt elier fAtt redusert sine plager ved hjelp av Larsens oljebehandling.

Behandler med olje
-Jeg har oljer fra Istanbul!, og
mange flere steder i Osten, men
de fleste oljene lager jeg selv.
Det er badeloljer, behandlingsoljer og forfriskende oljer som
renser lufta. Oljebehandiingen
bidrar til A IØse opp muskier, fAr
bort smerter, motvirker allergi
og hjelper mot psykiske plager.
Pasientene som gAr hos meg er i
alderen 17-70 Ar, og en tredjedel
av dem er menn. Duftene gir
assosiasjoner og har ingen skadevirkninger sA lenge de brukes
med mAte. Jeg har ogsA behandlet idrettsskader og whiplash,
forteller Larsen. -Jeg bruker
østens gamle metoder pA
modeme skader, sier Elm
Larsen og legger til at hun lager
egne oijer til hver enkelt pasient.

Kommer og slapper av
Stabburet pA gArden var fylt av
honning, saueskinn, bondeantikviteter og 10 typer spekemat.
-Vi har blant annet elg, hjort,
rein og Mr, sier Trond Glesaaen.
-Forjul hadde vi besøk av orga-

nisasjoner som spiste grØt oppe
pA stabburet, og vi har halt fulle
bus de fleste gangene vi har
hoidt oppe, forteiler Glesaaen.
-Det spesielt byfolk som kommer og besøker gArden. Det er
tydelig at folk har behov for A
komme seg vekk fra hverdagens
stress og mas, og roe seg ned i
fredfulle omgivelser, sier
Glesaaen.

Alternativ handel
GArdsbutikken selger imidlertid
ikke bare norske varer. -Vi driver ogsA med noe som heter
"Alternativ handel". Det gAr Ut
pA at vi kjøper varer direkte fra
produsentene i u-land silk at vi
er sikre pA at pengene kommer
frem til de som lager det, forteller Trond Glesaaen.
Glesaaen har selv opplevd
store deler av verden gjennom
reiser og jobb i utlandet. Han
besøkt
øst-Europa,
har
Midtøsten og SØr-Amerika, men
som han selv sier det; -Ikke noe
var som A komme tilbake til
Enebakk.

Store muligheter
-Dette prosjektet er seivfølgeuig
veidig slitsomt og det krever
mye jobbing, men det ogsA utrolig morsomt, sier Glesaaen.
-leg tror det er mye A hente
innen gArdsturisme, sA kanskje
dette kunne vre et tips til bonder i Enebakk, avsiutter Trond
Glesaaen

GUNNLEIK SEIERSTAD

