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Kinoåret 2013 tok seg opp før 
jul, og resultatet ble svært bra for 
Lillestrøm kino. Også Lørenskog 
kino gjorde det godt denne julen.  
                                        
                                         Side 17

Rekordjul for 
Lillestrøm kino

For å øke rekrutteringen av yngre 
folk til Jeger- og fi skerforenin-
gen inviteres ungdom med på 
revejakt.  
                                        
                                         Side 4

Vil ha ungdommen 
med på jakt

En sky av gull, bronse og kobber 
seiler nå inn over det norske inte-
riørmarkedet, til boliger, hoteller, 
restauranter og andre steder gjør 
det seg med en anelse ekstrava-
ganse.                                      
                                    Side 14-15

Ny gullalder

I årets første måned melder tre-
ningssentrene om stor pågang 
av toppmotiverte folk som vil 
begynne å trene.            
                                   Side 12-13

Nyter godt av 
nyttårsforsetter

TEMA: HELSE & TRENING

FØLELSER GIR FLERE 
TOMME GÅRDSBRUK

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Det er ikke alltid så enkelt å selge en gård som har tilhørt 
slekten i generasjoner. Dermed står stadig flere landbruks-

eiendommer tomme og forlatte over hele landet. På 
Nedre Romerike er det imidlertid få ledige gårdsbruk.                                   

Side 6-7
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HARDE 
FAK TA

10
M/S VAR HØYESTE 
VINDHASTIGHET 
MÅLT PÅ STALSBERG 
DEN SISTE MÅNEDEN.

9,0
GRADER ER HØYESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ RASTA DE SISTE 30 
DAGENE. 

99
BABYER BLE FØDT PÅ 
AHUS I UKE 2

91 666

1798
PERSONER FIKK MED 
SEG FROST PÅ LØREN
SKOG KINO I JULEN.

BESØKENDE HADDE 
LØRENSKOG KINO 
TOTALT I 2013. 

Ring  Elisabeth på 
tlf. 483 23 443 eller 

Anita på tlf. 483 20 157 

Annonsere 

her? 

Av et vakkert øyeblikk, et mor-
somt dyr eller kanskje en venn? 
Det kan være av hva som helst 
- eneste kriterie er at det må ha 
blitt tatt på Romerike.

Hashtag bildet ditt på Instagram 
med #romeriksposten. Vi kårer en 
vinner som får Flaxlodd i posten.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

#tree #life #nature #nannestad #romeriksposten 
@fruthoen

#nitelva #lillestrøm #romeriksposten @astnord

vinner som får Flaxlodd i posten.

#tree #life #nature #nannestad #romeriksposten 
@fruthoen

#spanishwaterdog #nature #romeriksposten @thorleift

www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

“Benytt sjansen nå. Ta med dine mål og   
  bestill fronter og innredning hos oss idag.”

Garderobe-Mannen

Bestill i Butikk Rabatter

SalGeT SluTTeR  23. januaR
OSlO  22 80 42 80
Trondheimsveien 436, “ammerud”
Man-Tors 10-20, Fre-lør 10-16

SKI  64 96 33 10
Haugenveien 35 (Ås), “På nygård, nederst i veien”
Man-Tors 10-18, Fre-lør 10-16

aSKeR-BÆRuM  67 53 10 90
Billingstadsletta 11, “Rett over esso”
Man-Tors 10-20, Fre-lør 10-16

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:  
Lillestrøm 31. jan. - 2. feb. 

Hamar 21. - 23. feb. 

Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 
Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding: 

Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31
www.granlundkompetanse.no

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg

Konsert i biblioteket 

Torsdag 16. januar kl. 19.00 hol-
der trubaduren Frode Johansen 
konsert i Skedsmo bibliotek, ho-
vedbiblioteket på Strømmen. Fro-
de Johansen fra Jessheim startet 
sin karriere som pub-artist og 
har levd av musikk siden han var 
16 år. I fjor kom hans første pla-
te “Fra Bølle til Prins” ut til god 
mottakelse i både riksdekkende 
og regionale medier. I april slip-
per han plate nummer to.

Det er gratis adgang og det 
vil bli enkel bevertning.

TRUBADUR: Frode Johansen 
spiller i Skedsmo bibliotek. (Foto: 
Fredrik Sindsen/Rockworks)
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Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,  
på tel 93 43 56 95.
Jeg kommer 
gjerne hjem til 
deg for en gratis 
og uforpliktende 
kjøkkenprat.

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

Ta kontakt på tel 93 43 56 95 
og henvis til denne annonnsen 
for et godt tilbud. 

Spar tusenlapper!
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www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper  
deg uten at du må skifte ut hele kjøkkeninn-
redningen. Sammen finner vi ut hvordan du best 
kan fornye ditt kjøkken. Vi produserer nye 
fronter og skuffer etter mål, og alle hengsler og 
skinner byttes ut. Med Norsk Kjøkkenfornying 
er du sikret høy kvalitet til en lav kostnad – og 
all montering blir gjort på kun én dag.

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli, 
på tel 93 43 56 95. Jeg kommer 
gjerne hjem til deg for en gratis og 
uforpliktende kjøkkenprat.

Husk å spørre etter Bjørn
for å få annonserabatten!

Spar tusenlapper!
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AKTUELT

Nedre Romerike Natur og Ungdom:

Klar til kamp
9. til 12. januar gikk 
Natur og Ungdoms 
49. landsmøte av sta-
belen. På Haugetun 
Folkehøgskole uten-
for Fredrikstad sam-
let over 200 miljøen-
gasjerte ungdommer 
fra hele landet for å 
stake ut kursen for 
Natur og Ungdom for 
2014. Representanter 
fra lokallaget i Nedre 
Romerike var  også 
på plass. 

 
  
 

 
Landsmøtet er det viktigste 
organet i Natur og Ungdom. 
Det er jo mange lange møter 
og sene kvelder, men det må 
til! Vi bestemmer tross alt hva 
Norges største miljøvernorga-
nisasjon for ungdom skal gjøre 

for å påvirke norsk miljøpoli-
tikk i året som kommer, lede-
ren for Nedre Romerike Natur 
og ungdom, Helena Bonde.
 
HJERTESAKER
2013 var et spennende år for 
Natur og Ungdom. Den nye re-
gjeringen og samarbeidsavtalen 
mellom de borgelige partiene 
sikret at Lofoten, Vesterålen og 
Senja holdes oljefrie i fire nye år. 

Oljefritt Lofoten, Vesterålen 
og Senja er en sak vi har job-
bet utrettelig med i årevis, og 
er en enorm seier for Natur og 
Ungdom, øvrig miljøbevegelse 
og de tusenvis som har enga-
sjert seg for en oljefri framtid. 
I flere år har NUere over hele 
landet hatt aksjoner, stått på 
stands, skrevet leserbrev, møtt 
politikere, også vi i Nedre Ro-
merike Natur og Ungdom. Det 
er utrolig flott å se at alt arbei-
det vi har lagt ned, har ført til 
seier, sier Jørgen Næss Karlsen, 
nestleder for Nedre Romerike.
 
NYE KAMPER Å KJEMPE
På tross av seieren, lover 

Nedre Romerike at lokallaget 
og Natur og Ungdom ikke vil 
hvile på laubærene. Det er 
flere trusler mot norsk natur, 
og Natur og Ungdom har fle-
re kamper å kjempe i 2014. 

Et eksempel er kampen mot 
utslipp av giftig gruveavfall 
rett i norske fjorder, såkalt 
sjødeponi, forteller Marte 
Kåstad Høiskar, økonomian-
svarlig for Nedre Romerike.I 

dag planlegges sjødeponi i de 
nasjonale laksefjordene Før-
defjorden i Sogn og Fjordane, 
og Repparfjorden i Finnmark.

 Vil ha ungdommen  
med på jakt
For å øke rekrutte-
ringen av yngre folk 
til Jeger- og fisker-
foreningen inviteres 
ungdom med på 
revejakt. 

 
  
 

Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

 
– Gjennomsnittsalderen på 
jegere i Norge er ganske høy. 
Når vi inviterer unge til reve-
jakt håper vi at noen av disse 
får lyst til å jakte mer, forteller 

Kristoffer Fladby (20), leder for 
ungdomsgruppa i Gjerdrum 
Jeger- og Fiskerforening.

ØKENDE INTERESSE
For tredje gang arrangerer ung-
domsgruppa i Gjerdrum JFF, i 
samarbeide med Holter JFF, re-
vejakt med hund 25.- 26. janu-
ar. Jaktområdet blir i Gjerdrum 
og Holter i Akershus. Den vil 
foregå med hundeførere som 
bruker støver og terrier.

– Det første året var det 25 
jegere og hundeførere som 
meldte seg på jakta. I fjor del-
tok 46. Det er spennende å se 
om økningen vil forsette, eller 

om den vil stagnere. I år har 
vi arrangert det tidligere, sam-
tidig med mange andre fel-
lesjakter, så det er derfor ikke 
sikkert vi får med like mange 
i år. Men jeg regner allikevel 
med at vi blir over 35, forteller 
Fladby.

Jeger- og fiskerforeningen 
har sendt ut invitasjon til reve-
jakta på epost til medlemmer. 
I tillegg ligger invitasjonen ute 
på Facebookgruppen til Gjer-
drum JFF. Selv om arrangøren 
først og fremst ønsker å lokke 
ungdommene med ut på jakt, 
er dette et arrangement åpent 
for alle revejegere i Norge. In-

formasjonen har derfor også 
blitt delt på ulike jaktsider. 

FÅR OPPLÆRING
Fladby opplyser at det blir gitt 
informasjon om sikkerhet og 
hvor deltagerne skal plassere 
seg før jakta settes i gang. 

– Det er mange faktorer som 
spiller inn. Du skal stå på et 
sikkert sted, både for deg og for 
de andre i jaktlaget. Vi har uli-
ke grupper som reiser til ulike 
steder. Tidligere har vi hatt 
to og tre grupper. I år blir det 
kanskje fem grupper. 

Det er ikke snakk om veldig 
stor fangst. Det første og andre 
året skjøt jegerne to rev. Men 
poenget for jeger- og fisker-
forening er at deltagerne får 
med seg opplevelsen av å jakte. 

– Revejakten handler ikke 
bare om å få skutt en rev. Det 
er morsomt å høre bikkja jage 
og få en naturopplevelse av å 

UNG JEGER: Kristoffer Fladby ønsker at flere ungdommer skal få øynene opp for jakt, og inviterer til organisert revejakt i Gjerdrum og Holter. (Foto: Felicia Rosendal)

gå i skogen og sitte på post.  
Etter at reven er skutt blir 

den ofte kastet. Men noen 
synes det er kult å flå skallen 
og koke den, forteller Fladby. 
Hvis reven har fin pels, blir 
den flådd og pelsen blir tatt 
vare på.   

– Hva er det med denne jakt-
formen som kan lokke ungdom ut 
i skogen med børsa?

– Det skjer noe nesten hele 
tiden. Enten hører du bikkja 
som loser eller så ser du reven. 
Det kan bli litt action. Men 
dette passer nok for de som 
er litt tålmodige. Rev er det 
vanskeligste viltet å jakte på. 
En ting er at reven er liten, en 
annen ting er at den er utrolig 
smart. I tillegg hører og lukter 
den minst like godt som bik-
kja. Og den kjenner skogen ut 
og inn, og vet hvordan den 
skal komme seg unna, forteller 
Fladby.

  –  Revejakten handler ikke 
bare om å få skutt en rev. Det er 
morsomt å høre bikkja jage og få 

en naturopplevelse av å gå i skogen 
og sitte på post.

                                          Kristoffer Fladby, leder for 
ungdomsgruppa i Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening

”

Ring  Elisabeth på tlf. 483 23 443 
eller Anita på tlf. 483 20 157 

Annonsere her? 
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Følelser gir flere tomme gårdsbruk
Det er ikke alltid så 
enkelt å selge en 
gård som har tilhørt 
slekten i genera-
sjoner. Dermed står 
stadig fl ere land-
brukseiendommer 
tomme og forlatte. I 
våre tre kommuner 
er det nå 15 ubebod-
de gårdsbruk, og det 
er forholdsvis lite.
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Hver femte landbrukseiendom 
med boligbebyggelse i Norge 
står ubebodd. En del av dem 
brukes til fritidseiendom, men 
mange av herlighetene står 
også til nedfalls. 

GÅRDER MED BOLIGHUS
Våre kommuner er naturlig 
nok ikke blant de største land-
brukskommunene. Men en del 
eiendommer er det jo. Nye ta-
beller fra Statistisk sentralbyrå 
viser at det i 2012 var totalt 
159 landbrukseiendommer 
i Skedsmo kommune. Men 
mange av disse har ikke bolig-
bebyggelse. Helt nøyaktig er 
det 108 landbrukseiendommer 
i Skedsmo, eller gårdsbruk om 
du vil, hvor det fi nnes bolig-
hus. Og av disse er det syv som 
står uten bosetning. Dermed 
står  bare 6,5 prosent av alle 
bruk med boligbebyggelse i 
Skedsmo ubebodd.

LØRENSKOG OG 
RÆLINGEN
I Lørenskog kommune fi nnes 
det totalt 80 landbrukseien-
dommer, og av disse er det 58 
som har boligbebyggelse. Av 
disse igjen, så er det fi re som er 
frafl yttet. For 
Lørenskog sin 
del betyr dette 
at knapt syv 
prosent av de 
aktuelle bruke-
ne står tomme.

I Rælingen 
er det nesten 
ti prosent av 
g å r d s b r u ke -
ne som står 
ubebodd. Her 
er det totalt 
72 landbrukseiendommer (42 
med bolighus), og fire av dem 
er uten bosetning.

GÅRDER I AKERSHUS
Vi kan dermed slå fast at an-
delen tomme gårdsbruk i våre 
kommuner mindre enn den 
vi ser ellers i Norge. Andelen 

forlatte bruk på landsbasis ut-
gjør nemlig 20,4 prosent. Det 
er i overkant av 151.000 land-
brukseiendommer med bolig-
bebyggelse i Norge, og 30.816 
av disse er ikke bebodd. 

I hele Akershus er det 6.259 
bruk med bolighus, og av dis-
se er det 523 som står uten 
bosetning. Det utgjør 8,4 pro-
sent. Største andel med tom-
me gårdsbruk her i Akershus 
finner vi i Hurdal kommune, 
hvor 16 prosent (32 av 197) av 
eiendommene har fraflyttede 
bolighus. 

MEST OG MINST
Det er Moskenes kommune 
i Nordland som får den tvil-
somme æren av å ha størst an-
del frafl yttede gårdsbruk i Nor-
ge. Her står så mange som 75 
prosent av de 28 gårdene tom-
me. Nordkapp i Finnmark føl-
ger så med nesten 73 prosent. 
I Klepp kommune i Rogaland 
er det bare syv av 498 gårder er 
frafl yttet (1,4%).  

− HANDLER OM FØLELSER
Frode Flemsæter er seniorfor-
sker hos Norsk senter for byg-

de for sk n i ng. 
De har på opp-
drag fra myn-
dighetene laget 
en utredning 
om ubebodde 
landbrukseien-
dommer. Målet 
er å hjelpe de-
partementet til 
å utforme gode 
virkemidler for 
å få lys i vin-
duene på fl ere 

tomme gårdsbruk.
– Til tross for svært mange 

tomme landbrukseiendom-
mer, så er det få av dem som 
blir lagt ut for salg. Vi mener 
at dette først og fremst hand-
ler om følelser. Det er i hvert 
fall ikke bare et spørsmål om 
regulering, deregulering eller 

andre lover og regler, sier han.

HOLDNINGSENDRING
– Sterke bindinger mellom folk 
og eiendom må løses opp om 
vi skal få økt omsetning. Disse 
bindingene virker mot sin hen-
sikt, og skaper tomme hus, noen 
tunge sinn og et kulturlandskap 
i forfall. Så når politiske virke-
midler skal formes for å øke om-
setningen av småbruk, så må 
det tenkes nøye gjennom hvilke 
prinsipper som bør gjelde, og 
hvilke tiltak som bør settes inn. 
Det er ikke alltid lovverket som 
påvirker folks beslutninger, sier 
Flemsæter.

– Eiendommene har stor 
betydning for verdiskaping og 
bosetting i store deler av lan-

det. At mange av disse eien-
dommene står ubebodde kan 

ha betydelige negative konse-
kvenser, slår han fast.

FORSKER: Frode Flemsæter er 
seniorforsker hos Norsk senter 
for bygdeforskning. De har på 
oppdrag fra myndighetene laget 
en utredning om ubebodde land-
brukseiendommer. (Pressefoto)

TOMT: Av de 208 landbruks-
eiendommene med bolighus i 

Skedsmo, Lørenskog og Rælingen,  
så er det 15 av dem som står 

ubebodd. (Illustrasjonsfoto)

  – Sterke bindinger 
mellom folk og 
eiendom må løses 

opp om vi skal få økt 
omsetning. Disse 
bindingene virker mot 
sin hensikt, og skaper 
tomme hus.
                                          Frode Flemsæter,
                         seniorforsker hos Norsk senter 
                                           for bygdeforskning

” Landbrukseiendommer med bolighus
2012. Kilde: SSB

RÆLINGEN             42             4               9,5
LØRENSKOG             58             4                6,9
SKEDSMO           108             7                6,5            108             7                6,5  
AKERSHUS        6.259         523               8,4 
NORGE    151.333    30.816             20,4

GÅRDSBRUK FRAFLYTTET FRAFLYTTET%

Om statistikken:Statistikken omfatter alle landbrukseiendommer med 
minst fem dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktivt skogareal i 
Landbruksregisteret. Et bruk regnes som frafl yttet om det ikke er personer 
med fast adresse her. Om det er leietakere med adresse på bruket, så er det 
altså ikke regnet som frafl yttet.  Bruket er frafl yttet om det kun brukes som 
fritidseiendom.

SLEKTSGÅRDER
– Det er eiers tilknytning til 
gården som har desidert størst 
betydning for at man fortsetter 
å eie et gårdsbruk man selv ikke 
bor ved. Tilknyttingen strekker 
seg både bakover og fremover til 
neste generasjon, sier Flemsæter.

At en landbrukseiendom står 
tom betyr ikke nødvendigvis at 
den er ubrukt. Over halvparten 
av de fraflyttede gårdene blir 
brukt som fritidsbolig.

– Utfordringene er derfor 
først og fremst knyttet til de 
eiendommene som står uten 
brusverdi for eier. Disse eien-
dommene kan ha stor verdi 
for andre og bidra til kjærkom-
men tilflytting i små lokal-
samfunn, sier Flemsæter.

3/2 Norsjø Hotell 2 dg kr 1 290,- 
9/2 Almunecar Spania 29 dg kr 21 500,- 
16/3 København 5 dg kr 5 990,- 
23/3 Alassio Italia 12 dg kr  13 900,- 
9/4  London og Syd England 13 d kr 17 500,- 
16/4 Påsketur til Jylland 5 dg kr 6 200,- 
27/4 Blomstringstur til Holland 8 d kr 10 900 
6/5  Wien og Salzburg 10 dg kr 12 900 
19/5 Hardanger og Flåmsbanen 4 dg kr 5490 
25/5 Gekås—Ullared 3 dg kr 2 690,- 
29/5  Geiranger 4 dg kr 4 950,- 
31/5 Færøyene & Island 8 dg fra kr 10 400,- 
3/6  Gardasjøen 11 dg kr 13 950,- 
15/6 Riga Tallinn Tartu 7 dg kr 8 900,- 
23/6  Telemarkskanalen 3 dg kr 3 990,- 
28/6  bornholm 6 dg kr 8 950,- 
30/6 Legoland og Løveparken 4 dg kr 4 590,- 
          Barn t.o.m. 12 år kr 2 990,- 
7/7  Flor og Fjære 5 dg kr 6 950,- 
12/7 Sommer i Tyrol 12 dg kr 13 900,- 
24/7 Lofoten og Helgeland 11 dg kr 15 900,-                          
31/7 Rosefestival Fyn 4 dg kr 5 990,- 
4/8  Gotland 6 dg kr 8 490,- 
7/8  Flor og Fjære 5 dg kr 6 950,- 
7/8 Rørso 4 dg kr 5 990,- 
13/8 Vinfestival i Rüdesheim 8 dg kr 9 400,-  
24/8 Hamburg og Bremen 6 dg kr 7 600,- 
31/8 Ungaren Balaton 13 dg kr 14 900,- 
17/9 Toss de Mar 15 dg kr 14 990,- 
8/10 Kroatia Dalmatia 15 dg kr 16 500,- 
23/10 Oktoberfest i Bremen 5 dg kr 6 300 
28/10 København 4 dg kr 3 990,- 
1/11  Praha 7 dg kr 7 990,- 
13/11 Egeskov Slott 4 dg kr 5 390,- 
14/11 Gøteborg og Liseberg 3 dg kr 2 750,- 
17/11 Oset Hotell Julemarked 3 dg kr 2 950,- 
26/11 Rüdesheim 7 dg kr 7 900,- 
4/12 Schwerin 5 dg kr 4 990,- 
10/12 Celle, Goslar Hannover 6 dg kr 5 990,- 

Salgsutstilling i Rælingen

Kulturnatt i Lørenskog

 

Kunstnerne Grethe Grøn-
nestad, Ole Jon Ødegård og 
Reidun Ramstrøm åpnet den-
ne uken salgsutstilling på 
Trivselssenteret i Fjerdingby 

 

Torsdag 23. januar arrangeres det 
igjen Kulturnatt i Lørenskog. Her 
vil det bli satt i gang aktiviteter 
for hele familien, både ute og 
inne.

Blant aktivitetene kan nev-
nes: lysvandring i Rådhuspar-

i Rælingen. Alle tre represen-
terer maleklubben i Rælingen 
Kunstforening. Utstillingen er 
åpen fra kl. 10-15 på hverda-
ger.

ken, tegneverksted, sirkusverk-
sted og konserter med lokale 
lag og foreninger i Lørenskog 
hus, gratis kinoforestilling, le-
selavvo i Rådhusparken, fore-
drag på Skårer gård og utstil-
linger.
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Rød str 164 kr 200. Telefon 63 
87 54 80 eller 92 84 17 46.

92, Yamaha FZR 1000 Genesis 
selges. Meget spesiell mc selges. 
Storservice utført, mye nytt, sli-
tedeler er byttet. Går bra. Selges 
kr.25.ooo.- Ring for info. Tlf.98 
29 04 16

Crossbiler til salgs! 1 stk. VW 
Golf GTi og 1 stk. Peugeot 306. 
Selges for kr.3000.- pr. stk. Tlf. 
98 29 04 16.

Norsk Konversasjonsleksikon, 
trykket i 1931 av Aas & Wahls 
boktrykkeri. Nasjonalforlaget, 6 
bind - selges høystbydende. Mob. 
92 89 58 98.

Et par hvite skøyter i str. 42 for 
200 kr Tlf. 97 17 92 20.

Snowboard, støvler str. 38  og 
hjelm 49-56, for barn til salgs. 
Meget pent og lite brukt. Gi bud! 
Tlf: 67909257/ 97470762.

Takamine en-10, kassegitar, 
lefthand. Meget lettspilt, pen 
og lite brukt.Tlf: 67909257 / 
97470762

Nydelig gammel salong til salgs. 
kr. 4.500,-  -  eller gi bud. Mob: 
920 22 872.

Engelsk bøker selges på 50kr pr 
stk. Forfatterne er Danielle Steel, 
Anita Loos, Sydney Sheldon, 
Marge Piercy, Sattareh Farman 
Farmaian, Marilyn French, Cat-
herine Cookson,Khaled Hosseini, 
Melody Ermachild Chavis, Greg 

Salongbord i barlind med 2 sto-
ler. Salongbord merke: Heldense 
Exclusive. Stol merke: Selva 
Style International. Selges under 
ett for kr. 2000,- Tlf: 67 90 75 
74, Mobil 90 06 63 47.

Snowboard støvler merke sna-
keboot str 43 passer str 40-41 
kr 250. Hvite danseskøyter str 
37 kr 125. Hockey skøyter str 
40+41 selges kr 150 pr stk. Nye 
svarte Støvletter fra Zizzi, str 41 
med plass til bred legg,(25,5cm 
skaftevidde),og 36 cm høye 
kr 400 ( nypris 1900,-). Hade-
land 1984 serie krystallglass. 6 
coctail glass (17 cm) 5 Rødvin 
(24 cm) og 8 Hvitvin (27,5 
cm) 200 pr stk. Barnebøker bla 
Mikke mus,Disney, Ole Brum , 

Norsk presse under hakekorset. 
Fra kampene i Norge i 1940.
Norge atter fritt - to permer med 
avisutklipp. Værhane. Åklebeslag 
1,10 m. Ca. 200 bøker a kr. 10. 
Tlf. 67 90 38 77.

Gammelt gedigent kontorsett 
(100 år+) bestående av skri-
vebord, stol og hylle. Selges kr 
3000 eller gi bud. Dimensjoner 
(cm): Skrivebord H76,B147, 
D80; bakstykke 50 cm høyt. 
Bokhylle:  H150, B70, D30 
Stol:  H100, B60, D6. Tlf. 92 
23 55 20.

The wonderful world of Ella 
Fitzgerald - 20 Great Songs (SPA 
1988). Med sanger som It´s only 
a Papermoon og How High the 
Moon ønskes kjøpt- Tlf. 63 81 
10 70/ 94 84 71 73. 

Gamle norske postkort og brev-
kortalbum kjøpes av lokal samler 
til god pris. Tlf 930 40 550.

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet 
militært fra krigen er også av 
interesse. Tlf. 40 40 62 16.

Liten veggseksjon med under-
skap, palisanderdører. 2 kurv-
stoler med rundt lite bord. Furu 
salongbord og hjørnebord Furu 
Tv skap gis bort. Telefon: 99 50 
49 10. 

Thomson tv 26” 10 år gammel. 
Gratis mot henting. Skjetten, tlf. 
63 84 19 26/ 98 11 10 36.

Er det noen som kan gi meg 
waldhornundervisning i Lille-
strøm eller omegn? Jeg har spilt 
althorn og mellofon tidligere. Tlf. 
41 69 58 85 etter kl.16.00.

Mortenson and David Oliver 
Relin, D’Adamo, Judith Krantz, 
Charlotte Vale Allen, Joe Keenan, 
Stephanie Meyer,Jean P.Sasson, 
Staples. Tlf. 92 09 69 99.

6 platter fra steder på Fjellha-
mar m/oppheng kr. 1000.- Tlf. 
90 66 48 69. 

4 piggdekk, 195/70 R15C. 
(104/102R)  Nokia. På stålfelger. 
Til salgs. Passer VITO. 9 mm 
mønster. 1500 kr. Tlf: 94 88 
22 05.

Flott brun pelskåpe(str. medi-
um:) lite brukt selges kr. 3000, 
og 2 semskede herrejakker ( ca. 
str. 50-52) halvlange og varme 
selges kr. 500 pr. stk. Tlf. 92 44 
93 87.

Stompa seng, lakkert furu, 
200x90cm, m/bunn og madrass, 
selges kr. 300. Tlf.  90 11 95 
92 / 63 95 27 83.

Pent brukt skuffeseksjon selges 
NOK 400,- Tlf.: 63 81 74 09.

Lp platesamling. ca. 1100 
stk. selges samlet eller oppdelt. 
Norsk og utenlansk musikk fra 
60-80 tallet. Pop,Rock,folk,vi-
se,country,prog,soul,funk,jazz 
m.m. Mob. 907 86 781.

Barnesete IZI CombiX vekt 0-18, 
alder 0- 4 år, trekket er litt skit-
tent, ellers i utmerket stand. Lite 
brukt ca.5 år gammelt gis bort. 
Tlf.67 90 52 40.

Flott heltre bonderød seng med 
utskjæringer bak. Lengde 210 
og bredde 124. Tegnet sengen 
selv så det fi nnes bare en. Sel-
ges kr. 5000,- Flott på hytte eller 
hjemme. 100 år gammel Rokko 
sofa med orginal trekk. Selges 
kr. 2000,- 2 doble trelampeter, 
gamle selges kr. 600,- Gammelt 
stativ av smijern med kobberkje-
le, fl øtemugge, sukkerkopp og 
brett selges kr. 1500,- Treskap 
med 2 skuffer under til kubblys 
inni. Fuskepels ny. Brukt en 
gang. Sort og brun, tigerfarger 
str. L. 300 kr. ny pris 1000,- 
Gammelt dørblad 100 år med 
natur motiv kr. 1500. Tlf. 93 88 
33 18.

Skjenk og tallerkenhylle til salgs, 
700,00. Tlf. 99504910.

Rokk, 300,- 2 melkespann med 
tilbehør, 300,- Telefon: 99 50 
49 10.

aktivitetsbøker,Naturbøker m.m.., 
selges. fra kr 20 pr stk. eller 
mange til samlepris Overføre 
VHS fi lmer til DVD kr 100 pr 
time, min kr 300. Hadeland ol-
jelamper. Tangen kr 200, Spiral 
kr 150 Furu kr 150, Svart Cord 
dressjakke 12 år Kjempestilig 
, selges kr kr 100,- Ubrukte 
Colombia vinterstøvler str 41 kr 
350 (Ligger i eske) (ny pris 999). 
OL genser 1994 str M selges kr 
350. OL karaffel med motiver 
20 cm høyselges kr 500 kr Swix 
ski jakke 2 blåfarger str 140 
vind og vannavstøtende kr 100. 
Kandahar ski jakke str 140 blå/
rød kr 100. Bjørn Dæhli ski buk-
se str 152 kr 100,- Boble jakker 
i div farger + svarte boblebukser 
str 12-14 år i mange kjente 
merker som Head, Skogstad 
H2O mellom 100-150 kr pr stk. 
Ny JC Svart Dressjakke str 46 
ubrukt m/lapper på ny pris kr 
995 selges kr 400,- DC Rover 
Vinter sko fra Session farge 
olivengrønn/brun str 42,5, brukt 
1 sesong selges kr 300 ny pris er 
1600 kr. Svalbard whiskey glass 
fra Hadeland. 2 stk 8,2 cm høyt 
og 1 som er 9,2 cm høyt 200 kr 
pr stk. Bjørn Dæhli skidress Blå /

TIL SALGS

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

MATERIELLFRIST: 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva 
pr annonse for bedrifter

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

Send epost til: bazar@avisdrift.no 
eller send til: Avisdrift Romerike, 

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

TJENESTER

BEDRIFTSTJENESTER

SNEKKER MED
FAGBREV
Pensjonert snekker m/fag-
brev. Ledig for små oppdrag. 
Tlf. 94 82 76 78.

VÅRE HUNDER
HUNDESALONG
Over 14 års erfaring. Tar 
imot hunder til klipp, vask og 
kloklipp. Vi jobber i stille og 
rolige omgivelser kun 5 min.
fra Lillestrøm. Ring Marie på 
tlf. 92 09 37 34 for å bestille 
time. Facebook: våre hunder 
hundesalong.

Nå ut til 28.000 husstander i Skedsmo, Løren-
skog og Rælingen - eller 15.800 husstander i 
Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker. Med en 

annonse i Romeriksposten får du mye value 
for money!

Ring Elisabeth på tlf. 483 23 443 
eller Anita på tlf. 483 20 157

Annonsér i 
Romeriksposten!
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Vi snakker om brokkoli! Denne grønne grønnsaken 
er proppfull av næringsstoffer, og har vist seg å 
ha en positiv effekt mot flere sykdommer fra ulike 
studier. Det den scorer høyt på er at den er rik på 
fiber, og inneholder mye av de fleste vitaminer og 
mineraler. Dette inkluderer vitamin A, bestemte typ-
er vitamin B (niacin, patotensyre, og folat), vitamin 
C og vitamin K. I tillegg er den rik på mineralene 
kalsium, magnesium, fosfor og jern.

Brokkoli er spesielt rik på vitamin C. Mens appel-
sin har et innehold av vitamin C på ca. 50 mg per 
100 gram, inneholder rå brokkoli 70 mg per 100 
gram. Sammen med grønne bladgrønnsaker er 
også brokkoli den beste grønnsakskilden til å få i seg 
kalsium og jern.
 

Styrker kroppen
Siden brokkoli er proppfull av sunne 

næringsstoffer gjør den mye godt 
for kroppen. Gjen-

nom vitamin A 
og C virker også 
brokkoli som en 

antioksidant. 
Det vil si at 
den reduserer 
kroppens frie 

radikaler, og hemmer skader på kroppens celler.
Flere studier har også vist at et høyt inntak av 

brokkoli kan virke forebyggende for ulike typer 
kreft. Dette kommer av at den inneholder fyto-
stoffer, som har egenskaper til å forebygge kref-
tutvikling ved ulike trinn. Andre kålsorter, som 
blomkål, rosenkål, hodekål, inneholder også disse 
fytostoffene, og kan dermed virke med samme 
effekt.

Spis mer brokkoli
Man bør dermed ikke undervurdere vår kjære 
grønne brokkoli. Tilsett heller noen ekstra buketter 
på tallerkenen, og nyt dem i et sunt måltid. For 
å beholde mest mulig av de flyktige vitaminene 

bør de behandles minst mulig. Legg brokkolibuketter 
i kokende vann i bare to minutter før de er klar til å 
serveres.

Ernæringsfysiolog Rubina Olsen  
Ønsker gjennom www.matavisen.no å hjelpe 
flest mulig lesere til et sunnere kosthold og en 
bedre livskvalitet. FA

ST
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Ernæringsfysiolog Rubina Olsen 

Verdens sunneste grønnsak? 
Det er en kjær matvare i det norske kostholdet. Likevel 
er ikke alle klar over at den krusete grønnsaksbuketten 
er et lite underverk for vår helse.                                      
        Tekst: Rubina Olsen

Mat

Verdens sunneste grønnsak? 
Det er en kjær matvare i det norske kostholdet. Likevel 
er ikke alle klar over at den krusete grønnsaksbuketten 

                                   

Aerob eller anarob?
Kondisjon forbedrer 
hjertet, blodsirku-
lasjonen og styrker 
musklene i kroppen. 

Tekst: Rubina Olsen

Kondisjon eller utholdenhet 
dreier seg om kroppens evne til 
å utholde anstrengende mus-
kelarbeid over lengre tid. Dette 
gjøres i hovedsak med aerobe 
treningsformer.

AEROB TRENING 
Aerob trening vil si at man 
tvinger kroppen til å skaffe nok 
oksygen til å frigjøre nok ener-
gi fra kroppens næringsstoffer. 
Energien behøves for å utøve 
treningsarbeidet. En avgjøren-
de faktor for god utholdenhet, 
er lungenes og hjertets evne til 
å ta opp nok oksygen til mus-
kelvev, og musklenes forbren-
ningskapasitet. 

Siden hjertet også er en mus-
kel, kan aerob trening trenes 
opp. Aerob utholdenhet måles 
derfor som kroppens maksi-
male evne til å ta opp oksygen. 
Typiske former for aerobe uthol-
denhetstrening er tungt husar-
beid, rask gange, jogging, syk-
ling, svømming, skigåing, trene 
aerobic og squash.

ANAROB TRENING
Generelt behøver du ikke å tre-
ne over den anaerobe terskel. 
Det vil si at man er på et inten-

sitetsnivå hvor man forbrenner 
energi uten å skaffe tilstrekke-
lig oksygen til musklene. Un-
der anarob trening skjer det 
en opphopning av melkesyre 
i kroppen. Etter en stund vil 
melkesyren hindre musklene å 
arbeide videre, og man blir sti-
ve i beina. Et eksempel på ana-
erob treningsøkt er å løpe 100 
meteren så raskt du kan.

HVA FORBRENNER DU? 
Kalori- eller energiforbrennin-
gen under aerob utholdenhet 
øker ved at lengden og intensi-
teten av økten øker. Lav intensi-
tet i mange timer kan gi samme 
kaloriforbrenning som moderat 
til høy intensitet i kortere tids-
rom. Likevel vil ikke lav inten-
sitet styrke kondisjonen på likt 
nivå som høy og moderat in-
tensitet.

Energikilden i utholdenhets-
trening er hovedsakelig karbo-
hydrater og fett:

• Ved lav og moderat intensi-
tet (under 75% av normal hjer-
tefrekvens) er det hovedsakelig 
fett vi forbrenner som energi-
kilde. 

• Under høy intensitet velger 
derimot kroppen i større grad 
å forbrenne karbohydrater enn 
fett.

• Oppnår man et høyere in-
tensitetsnivå (i overkant av 85% 
av normal hjertefrekvens) vil 
mesteparten av energien kom-
me fra forbrenning av karbohy-
drater. 

Dette kan oppfattes at det 
skal trenes med lav intensi-

tet for å forbrenne mest mulig 
fett. Dette er ikke ikke riktig. 
En treningsøkt med høyere in-
tensitet av en bestemt varighet 

vil likevel øke den totale ener-
giforbrenningen per tidsenhet. 
Det vil si at man totalt sett vil 
forbrenne mer fett ved høyere 

intensitet, selv om prosentan-
delen energi fra karbohydrat er 
størst.

AEROB TRENING: Kondisjonen forbedrer hjertet, blodsirkulasjonen og styrker musklene. (Illustrasjonsfoto)

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Det er ved rund-
kjøringen til Skedsmo 
Senter. 

VINNER:
JAN RICHARD LUNDEM
Gimlevn. 23
1472 Fjellhamar

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

H
vo

r 
er

 d
et

te
 b

il
de

t t
at

t?

Lørenskog: Skårersletta 60. Tlf 67 91 20 60. post@studiosigdal-lorenskog.no 
Jessheim: Gardemoveien 1. Tlf. 63 94 05 30. post@studiosigdal-jessheim.no
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Hold på trenings-
motivasjonen

Nyter godt av nyttårsforsetter
Å beholde motiva-
sjonen for trening 
etter nyttår kan være 
tøft, men det fi nnes 
råd. 

I årets første måned 
melder trenings-
sentrene om stor 
pågang av toppmot-
iverte folk som vil 
begynne å trene. 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Er du blant dem som hvert år 
starter januar med gode forset-
ter om å trene mer – for så å 
møte veggen og miste motiva-
sjonen noen uker eller måneder 
senere?
Her er noen tips som forhåpent-
ligvis kan få deg til å holde på 
en ny livsstil – selv når inspira-
sjonen uteblir.
                                                
FOR AMBISIØSE
Personlig trener og inspirator 
Irene Mårdalen i «Spis deg glad» 
og «Tren deg glad» mener at 
mange går for hardt ut, og at det 
derfor blir vanskeligere å holde 
treningen ved like.

– De fl este som starter med 
gode forsetter, starter ofte for 
ambisiøst. I tillegg velger en-
kelte aktiviteter de egentlig ikke 
liker. Hvis du på toppen av det 
hele holder på alene uten mål 
og mening, er risikoen stor for 
at du gir deg etter kort tid, sier 
Mårdalen.

VARIER AKTIVITETENE
Hvis du hater å løpe, er det der-
for ingen vits i å kaste seg ut på 
lange joggeturer.

– Velg aktiviteter du liker. 
Velg gjerne 2-3 aktiviteter og 
varier mellom dem. Da er risi-
koen mindre for at du går lei, 
sier Mårdalen.

Et annet tips er å sette seg 

Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Jeg hadde et nyttårsforsett om 
å begynne å trene igjen. Da jeg 
var yngre trente jeg basket fire 
til fem ganger i uken, sier Espen 
Gjerde.

Etter 10 års pause er han i 
gang med trening hos Do it 
Kjeller, tidligere Kjeller tre-
ningssenter. Gjerde forteller 
at en stillesittende jobb foran 
pc-skjermen og en vond rygg 
var årsaken til at han oppsøkte 
treningssenteret. 

FINNER FORMEN
Fra treningssenteret på Kjeller 
åpnet dørene for fire år siden 
har det ikke manglet på interes-
se fra folk som vil stramme seg 
litt opp, bygge muskler og for-
bedre kondisen. Treningslokalet 
på 1500 kvm har flere saler og 
er utstyrt med diverse appa-
rater. I tillegg til egentrening, 
med og uten personlig trener, 
tilbyr senteret ulike saltimer på 
dagtid og om ettermiddagene.

– Jeg var for tynn og trengte 
mer former, derfor begynte jeg 
å trene med apparater, forteller 
Martine Evensen.  

Hun begynte å trene for ett 
år siden. Evensen forteller at det 
var litt slitsomt og vanskelig i 
starten, men da hun så positi-
ve resultater etter noen få uker 
steg motivasjonen.

– Nå trener jeg fi re ganger i 
uken. Jeg merker at jeg får mer 
energi og overskudd i hverda-
gen etter å ha trent, sier Even-
sen, som aldri hadde trent på et 
treningssenter før hun begynte 
å trene på Kjeller. 

POSITIVE FOLK
Treningsveileder Arne Thomas 
Heinrichs sier at han er heldig 
som får hjelpe folk til en bedre 
helse og mot nye mål med tre-
ning.

– Jeg møter så mange posi-
tive og glade folk her hver dag. 
Her fi nner du folk som har en 
målsetning. Selv trener jeg seks 
ganger i uken, ofte kan det bli 
to ganger i løpet av en dag. Men 
det er bare moro, forteller tre-
ningsveilederen. 

Arne Thomas Heinrichs og 
Roar Petajamaa tar en runde 
med hansker og puter for å vise 
en av treningsformene senteret 
kan by på. Petajamaa har en 
karriere som amatør og profe-

mål, det være seg å delta i Bir-
ken eller maraton.

–  Det kan for eksempel være 
å løpe 10 kilometer eller mara-
ton, eller bestige en fjelltopp. 
Sørg samtidig for at målet ditt 
er realistisk. Hvis du for eksem-
pel skal ta merket i Birken, må 
du ha tid, anledning og et ut-
gangspunkt som gjør det mu-
lig, sier hun.
                                
PLANLEGG TRENINGEN                     
Et mål kan også være å gå ned 
noen kilo i vekt. Da er det lurt 
å bestemme seg på forhånd for 
hvor mye du skal gå ned hver 
uke eller hver måned.

– Legg deg på et nivå som er 
realistisk. Det er ingen grunn 
til at du skal sulte deg ned i 
vekt. Da vil du gå raskt ned, 
men høyst sannsynlig legge på 
deg igjen minst like mange kilo 
som du gikk ned, advarer Mår-
dalen.                                                                                 

En annen måte å inspirere 
seg selv på, er å dele trenings-
planene dine med andre, og 
selvfølgelig gjerne ta med deg 
noen på treningsøktene. Det er 
også lurt å planlegge treningen 
og legge det inn i kalenderen.

– Når du skal legge om livs-
stilen, har du større sjans for å 
lykkes hvis du planlegger det i 
likhet med andre gjøremål, me-
ner Mårdalen.

TA NOEN DAGER FRI 
Hvis du mister motivasjonen 
underveis, er det imidlertid ikke 
verdens undergang.

– Tillat deg selv at det butter 
mot. Det er helt i orden å miste 
motivasjonen. Sørg for å gjø-
re det som skal til for å få den 
tilbake. Fokuser på hvorfor du 
vil endre livsstil, tipser Mårda-
len og legger til at det også kan 

VÆR REALISTISK: Personlig tre-
ner og inspirator Irene Mårdalen 
mener at mange blir for ambisiøse, 
og at det derfor blir vanskeligere 
å holde treningen ved like. - Sørg 
for at målet ditt er realistisk, sier 
hun. (Foto: Privat)

sjonell idrettsutøver gjennom 
15 år. Nå vil han innføre Figh-
ting Circuit som et nytt tre-
ningskonsept på Do it Kjeller. 

–  Jeg vil bygge opp et kamp-
sportmiljø på treningsenteret. 
Jeg håper det nye konseptet blir 
godt mottatt, sier den tidligere 
elitebokseren. 

Arne Thomas Heinrichs Es-
pen Gjerde Treningsiveren er 
stor i januar. Mange fi nner vei-
en til treningsentrene den før-
ste måneden i året. 

STOR TRENINGSIVER
En ringerunde til ulike tre-
ningssentre i vårt distrikt for-
teller at det er ekstra pågang 
av folk som vil starte å trene i 
januar. Senterleder Tonje Tovan 
Skistad ved Condis Lørenskog 
Triaden opplyser at de er inne i 
en travel måned. 

– Det største trykket er i ja-
nuar og februar. Men i løpet av 
de siste fem årene har vi allike-
vel sett at trykket fordeler seg 
mer ut over hele året enn hva 
det gjorde tidligere. Før hadde 
vi høysesong i august, septem-
ber, januar og februar. Men det 
er fremdeles en økning av tre-
ningsivrige i januar, forteller 
Skistad.  

Senterlederen på Condis tror 
de fl este blir påvirket av medi-
ene som omtaler trening fra 
romjula og utover mot det nye 
året. 

– Nyttårsforsettene ligger 
nok godt plassert i hodene på 
de fl este enda. 

HARDTRENING: Espen Gjerde (tv), Arne Thomas Heinrichs og Martine Evensen svetter og sliter seg i bedre form hos Do it Kjeller.

være lurt å ta seg noen dager fri 
hvor man ikke tenker på verken 
treningsplan eller mål. Det er 
heller ikke krise hvis du ikke 
når målet i tide.

– Da velger du bare å bruke 
litt lenger tid enn først planlagt, 
sier Irene Mårdalen.

Annonsér i Romerikspostens 
Bil & Motor-utgaver!

• Høyt opplag, lav kontaktpris!
• Annonsen plasseres sammen med redaksjonelle saker om bil&motor.

•  Mulighet for å nå både Nedre og Øvre Romerike samme dato i opplag på hhv. 28.000+15.800.

 
Ta kontakt med Anita på tlf. 483 20 157 

eller Elisabeth på tlf. 483 23 443Onsdag 27. januar
Onsdag 24. februar
Onsdag 19. mars  
Onsdag 30. april
Onsdag 21. mai 

Onsdag 11. juni
Onsdag 20. august 
Onsdag 17. september
Onsdag 15. oktober 
Onsdag 12. november

Utgivelsesdatoer 2014:

BOKSETRENING: Bokse-
instruktør Roar Petajamaa (tv) ber 

Arne Thomas Heinrichs gi på litt 
ekstra i slagene.
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NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

Gulv fra kjente leverandører:
- Upofloor parkettgulv
- Parla parkettgulv
- Alloc laminatgulv
- Dala Floda furugulv
- Moelven heltre eik

30 000 kvm gulv på lager

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

Vår utstilling på Alnabru viser 
store flotte flater med forskjellige 
gulv.

Gulv til enhver smak, stil og 
behov. Vi har gulv til hus, 
leilighet og hytte

45 års erfaring med gulv. 
Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

MED KVALITET, PRIS OG  
SERVICE GJØR VI HANDELEN 
LETTERE FOR DEG!

GRATIS PARKERING

Moelven Eik Heltre 
Rustic 20x140 mm
Etna

660,-
Pr. kvm 

249,-
Pr. kvm 

NÅ

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav 

515,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
Økonomi 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Ask Natur Mattlakk hvit
3 stav Øk.  

168,-
Pr. kvm 

NÅ

Dala Floda Furugulv
21x137 mm Øk. 
Hardvoksoljet Hvit PARKETTGULV

AASEN HANDEL AS 

Adr: Strømsveien 273, Alnabru v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis

Alnabru: 22 19 22 52    Åsvang: 62 58 62 22

www.aasenhandel.no

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!

INTERIØR INTERIØR

Ny gullalder
Ja til luksus! Vi går for gull, 
kobber og messing.

En sky av gull, bronse og kob-
ber seiler nå inn over det nor-
ske interiørmarkedet, til boli-
ger, hoteller, restauranter og 
andre steder gjør det seg med 
en anelse ekstravaganse.

Den nye gullalderen med en 
atmosfære av luksus hilses vel-
kommen av mange, etter tiår 
med hvitt og kjølige metaller 
som rådende.

Hvorfor skjer det nå? Hvor-
dan innrede med gylne metal-
ler?

LENGSEL ETTER LUKSUS
– Etter lang tid med nøytra-
le farger, hvitt og grått er det 
behov for noe nytt og vi ser 
en lengsel etter ny luksus, sier 
Jacob Søndergaard som forkla-
ring på at gylne metaller og 
skimmer nå dukker opp på alle 
typer produkter.

Han er direktør i den danske 
pej gruppen, et skandinavisk 
trendinstitutt.

Søndergaard  mener godt 
håndverk, gode materialer, god 
kvalitet og de gylne metallene 
er uttrykk for noe av det sam-
me.

Trond Ramsøskar, interi-
ørarkitekt MNIL knytter også 
stilskiftet til et ønske om mer 
luksus

– Det var det vanskelig å få 
til med alt det hvite, sier han og 

Tekst: Bjørg Owren/ifi .no
Foto: Kristian Owren/ifi .no, 

Espen Grønli/ifi .no, Guri 
Haram/ifi .no, produsentene, 

TheThief.com. 

legger til at de gylne metallene 
er et naturlig følge til de mørke 
fargene som nå seiler opp som 
de nye trendfargene, sier han.

Sort og gull er et klassisk 
grep for å vise luksus minner 
han om. Det er et billig triks å 
bruke gull for å få det til å se 
dyrt ut.

Det er litt russisk, men vi lar 
oss lure, smiler han.

LOV Å VÆRE RIK
– Nå er det er lov å være litt ba-
rokk og maksimalistisk i stilen, 
sier han og legger litt humren-
de til at det har blitt stuerent å 
være «litt Stordalen».

Hotellet The Thief, satte for al-
vor stilen på kartet her hjemme.

Tale Henningsen fargedes-
igner hos Nordsjø og medlem 
av et internasjonalt trendteam, 
støtter de to. Hun viser til hvor-
dan vi opp igjennom historien 
har brukt ulike typer metaller 
for å signalisere rikdom og eks-
klusivitet.

I vår tid var det kobber på 
70-tallet, messing på 80-tallet 
før børstet stål og aluminium 
tok over på 90-tallet.

Det nye nå er å blande ulike 
metaller, sier hun.

HOTELL SOM 
TRENDSETTERE
– Nye trender viser seg først i 

hotellverdenen, der er det lett å 
teste ut nye ting, mener Trond 
Ramsøskar, selv storprodusent 
av moderne hotellinteriør.

I løpet av de siste årene har 
han redesignet interiørene i 
mange av Thons hotell med 
friske fargekombinasjoner og 
gylne metaller. På arbeidsbor-
det akkurat nå har han mye 
sort, gull og gult.

Spennende kombinasjoner, 
tenkt inn i et nytt hotellpro-
sjekt.

Det handler om de små og 
riktige grepene, han forteller 
entusiastisk om gjester som 
skal få den ekstra luksusfølel-
sen når skapdørene åpnes og 
bakveggen lyser mot dem i gull 
(laminat).

– Jeg tror det er i ferd med å 
feste seg at det skal være mør-
kere toner på veggene nå, for 
mange ønsker å bryte den hvite 
stilen. Vi kommer til å se mer 
av det utover i 2014, sier Ram-
søskar.

Han peker på at mange rei-
ser mye og plukker opp det nye 
fra hotellene.

Det har ikke løsnet helt 
ennå, det er ikke nok prosjekter 
på blogger, i magasiner og nett 
ennå til at det har satt seg, sier 
han.

HAR BARE SETT STARTEN
Jacob Søndergaard tror ikke 
det har gått opp for nordmenn 
hvor trendy metall og skimmer 
er og blir.

– Dette blir en fantastisk 
kontrast til de nye vinrøde far-
gene som kommer:

Grått, bourdeaux og brent 
sammen med gylne metaller 
og skimmer er meget flott, på-
peker han.

ET STORT SPRANG FOR 
MANGE
På spørsmål om hvordan folk 

RÅHOLT

VISNING i Sandvegen 10
Torsdag 16.01., kl. 17:00 – 19:00, 
lørdag 18.01., kl. 13:00 – 15:00  
og søndag 19.01., kl. 13:00 – 15:00.

Kontakt oss på telefon

90 65 65 60
E-post:  
borgan@marion-eiendom.no

For mer informasjon, 

se www.marion-eiendom.no

skal få de gylne metallene til 
å stemme i sine nyoppussede 
hvite stuer, svarer interiørarki-
tekt Ramsøskar med litt hode-
risting:

Det er grusomt å si, men 
det er slik forbrukersamfun-
net fungerer. Nå er det bare å 
male om. Veggene må tones 
ned, og godt nok ned for å få 
kontrast. Det kan kanskje bli 
et stort sprang for mange, men 
start da med et sekundæropp-
holdsrom, TV-stuen eller sove-
rommet. Mal veggene mørke, 
råder han.

HUMOR OG NOSTALGI
Interiørarkitekten synes dette 
er en trend der humor og nos-
talgi skal kombineres.

– Barndomsminner er en 
viktig del av det. De gam-
le messingstakene skal fram 
igjen, sett dem sammen i grup-
per som et stilleben mot en 
mørk vegg, ikke to lysestaker 
på en løper som på 80-tallet, 
sier han.

– HVA MED GULL-MALING?
Han har ikke brukt det på vegg 
ennå, men ser for seg at det vil-
le bli lekkert på en sengegavl, et 

par gamle stoler eller en kom-
mode.

– Husk at det må være litt 
humor og nostalgi for å bli vel-
lykket, gjentar han, og foreslår 
å gi TV-reolen et par strøk gull 
mot en mørk bakvegg. Eller at 
en gammel lampe med trefot 
males med gull eller kobber og 
settes med messingstakene!

Gull passer best med orga-
niske former, det gir så fint spill 
i lyset, og blir ikke så flatt.

– Ta gjerne fram det gamle 
furubordet med kulebein og 
gi det et par strøk med kobber- 
eller gull-maling. Kombiner 
loppis-funn og det litt ekstra-
vagante: gull-lampen i tre med 
sort skjerm med frynser, fore-
slår han.

Da blir det et møbel å snakke 
om, det er viktig sier han. Han 
oppmuntrer til å tørre mer, 
være litt leken og personlig.

– Nå er det lov med mer far-
ger, mønster og ornamenter, 
oppsummerer han til slutt.

 

TRENDSETTER: The Thief er en 
trendsetter. (Foto: TheThief.com)

VUNNET PRIS: The Thief havnet på listen over verdens 50 mest 
spennende hotell. Det har også vunnet europeisk pris for beste suite.
(Foto: TheThief.com)

(Foto: Heimtextil2013)
PEIS I GULL: Inova Metallic fra Nordsjö.
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Rekordjul for Lillestrøm kino
Kinoåret 2013 tok 
seg opp før jul, og 
resultatet ble svært 
bra for Lillestrøm 
kino. Også Løren-
skog kino gjorde det 
godt denne julen.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Da programmet ble lagt tenkte 
jeg at dette ville bli en helt ok 
jul. Men det har vært en helt 
fantastisk avslutning på 2013. 
Totalen her bidrar til tidenes ki-
nojul. Desember 2013 har vært 
en rekordmåned for oss, sier en 
fornøyd programsjef ved Lil-
lestrøm kino, Lars Fuglevik, til 
Romeriksposten.

I romjulen i 2012 hadde Lil-
lestrøm-kinoen 7 247 gjester 
innom. I 2013 økte dette antal-
let til 13 975 besøkende.  
                            
ANIMASJONSFILM PÅ TOPP                                       
Fuglevik mener årsaken er en 
kombinasjon av mange gode 
fi lmer denne julen og ikke 
minst bra kinovær.

– Været har ikke vært preget 
av vinter, snø og aktiviteter 
ute. Samtidig har vi hatt noen 
skikkelige publikumsvinnere 
på plakaten. En solid fami-
liefilm hadde vi med Disneys 
«Frost». «Hobbiten: Smaugs 
ødemark» var vi også ganske 
trygge på, etter det vi erfarte 
med film nummer en i fjor. 
«Solan og Ludvig: Jul i Flåkly-
pa» leverer også med hele 1 
618 besøk, og «Hundreåringen 
som klatret ut av vinduet og 
forsvant» har nærmere 900 be-
søk, forteller Fuglevik.

Årets julevinner i Lillestrøm 
ble animasjonsfilmen «Frost» 
med 5 094 besøkende, etterfulgt 
av «Hobbiten» med 3 289 gjester.

  

SLÅR FJORÅRSBESØKET
Totalt sett for året oppnår SF 
Kino Lillestrøm 293 075 besøk i 
2013. I 2012 var årsbesøket 289 
542.

– Med tanke på at året sett 
under ett har vært ganske midt 
på treet, så har innspurten med 
november og desember bidratt 
til at vi tangerer fjorårsbesøket 
– det er vi veldig godt fornøyd 
med, sier Fuglevik.

GODT ROMJULSBESØK
Også for Lørenskog kino ble det 
en god jul. 

– Vi hadde veldig godt be-
søk i hele romjulen. Da hadde 
vi totalt 5490 publikummere, 
forteller kinokonsulent Kristin 
Godli Schwartzlund. Anima-
sjonseventyret “Frost” ble ju-
lens vinner også her. Totalt var 
det 1798 publikummere som 
fikk med seg den nye Disney-fil-
men i Lørenskog. 

«Jul i Flåklypa» ble den nest 
mest sette filmen.

– Denne har gått bra helt 
siden premieren i starten 
av november og det er ek-
stra hyggelig at folk velger 
å se norske filmer, sier Sch-
wartzlund.

NEDGANG I LØRENSKOG                  
Filmatiseringen av Jonas Jonas-
sons bestselgerbok «Hundre-
åringen som klatret ut av vin-
duet og forsvant» havner på en 
tredjeplass. 

Totalt antall besøk i år går 
imidlertid ned ved Lørenskog 
kino. I 2013 hadde kinoen 91 
665 besøkende – mot 93 505 
publikummere i 2012. 

– Vi er veldig fornøyd med at vi 
har et stabilt antall publikumme-
re. Målet vårt for 2014 er å komme 
opp i 95 000, men vi håper på 100 
000, så vi håper at det er mange 
filmer som vil friste publikum i 
2014, sier Schwartzlund. 

The Lego Movie, Død snø 2, 
Godzilla og The Amazing Spi-
derman 2 er blant filmene som 
kommer i 2014.

PÅ TOPP: Animasjonsfi lmen «Frost» ble julens kinovinner både i Lillestrøm og Lørenskog. (Foto: Walt 
Disney Company Nordic)

SPREK HUNDREÅRING: «Hundreåringen som klatret ut av vinduet 
og forsvant», som er basert på Jonas Jonassons bestselgerbok, gjorde 
det bra på kino i julen. (Foto: Walt Disney Company Nordic)

Norsk Ballettinstitutt starter nye dansekurs i uke 2 på 
Lørenskog og uke 3 på Lillestrøm.  
- kom på en gratis dansetime til ditt barn (3-18 år)!

Vi driver med dans som scenekunst og har dansekurs i bl.a. barne-
ballett, klassisk ballett, jazzdans, hip hop, moderne, stepp,  
akrobatikk og breakdance for gutter!

Velkommen til et nytt dansesemester!

ALLE FØTTER KAN DANSE! 

Lillestrøm: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegt. 11   Lørenskog: Industriveien 6, ved Visperud  Tlf: 46 62 74 78   www.dansen.no

STILLER OPP: Romeriksbandet The Endroom spiller på støttekonserten. Fra venstre: Roger Lindhjem, Roy Robin Mortensen, Arne Kristoffer 
Stendebakken, Audun Myrvold, Ole Sigurd Strand og Arnt Joar Koteng. (Foto: Gunvor Kjøs)

Klart for støttekonsert i Lillestrøm
Støttekonserten for 
de tyfonrammede 
på Filippinene blir 
arrangert i Lille-
strøm Kultursenter. 
− Dette blir en stor-
slagen helkveld, sier 
initiativtager Roger 
Lindhjem.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Før jul fikk Roger Lindhjem fra 
Lørenskog ideen om å samle 
noen av Norges største artis-
ter til en støttekonsert for de 
tyfonrammede på Filippinene. 
Lindhjem mente da at både 
Skedsmo og Lørenskog var ak-
tuelle konsertsteder. Nå er dato 
og sted bestemt, og artistene 
booket.

– Alle brikkene har falt på 
plass og vi får til en støttekon-
sert i Lillestrøm Kultursenter 
27. januar. Vi har fått med oss 
ti artister så dette blir en stor-
slagen helkveld, forteller Lind-
hjem til Romeriksposten. 
                                         
STÅR SELV PÅ SCENEN
Artistene som har takket ja til å 
støtte formålet 
er Trond Gran-
lund, Jørn 
Hoel, Jenny 
Jenssen, Step-
hen Ackles, 
Rune Rudberg, 
The TeddyBe-
ars, SeenJean, 
Nordre Sving 
og The Hound 
Dogs. Lindhjem skal også selv 
stå på scenen med sitt band 
The Endroom.

– Hvor mye har du forhåpnin-

ger om å samle inn?                                                                
– Det er vanskelig å si, men 

hvis det blir fullt hus bør vi få 
inn 120 000 – 130 000 kroner 
til klær, mat og medisiner til 
de trengende der nede. Er det 

mer behov for 
oppbyg g i ng 
gir vi orga-
n i s a s jonene 
vår største 
fullmakt til å 
avgjøre dette. 
Det viktig-
ste er at hjel-
pen kommer 
frem og blir 

brukt til formålet, sier Løren-
skog-mannen.                                                                                                                   
                                          
MANGE RAMMEDE                                                                

Filippinske myndigheter opp-
lyste nylig at antallet dødsof-
re etter tyfonen i november er 
steget til over 6000. I tillegg er 
nærmere 2000 mennesker fort-
satt savnet. Minst 4 millioner 
mennesker mistet hjemmene 
sine enten som følge av de ek-
stremt sterke vindkastene eller 
stormfl oene som skylte inn over 
land. 

Ifølge Lindhjem skal halv-
parten av pengene gå til Røde 
Kors, mens den andre halvpar-
ten gis til Leger Uten Grenser.                                         
                                            
VIL FILME KONSERTEN
Initiativtager Lindhjem har stor 
tro på at stjernesalen i kultur-
senteret vil bli fylt opp.

– Vi har gode forventninger 

til å få fullt hus. I tillegg vil det 
bli annonsert telefonnumre slik 
at folk kan sette penger rett inn 
på en hjelpekonto. Vi vil også 
selge cd`er ved inngangen hvor 
50 prosent av inntektene går 
rett til formålet. Så vi er veldig 
spent på responsen, forteller 
Lindhjem.                                                    

– Vi jobber også med å få 
filmet konserten, så her er det 
bare for tv-kanalene å henge seg 
på, legger han til.                                                                                                                                            

Lindhjem er svært takknem-
lig for at så mange artister stiller 
opp.                                            

– Jeg vil benytte anlednin-
gen til å takke artistene som vil 
være med å bidra for å få dette 
til. Uten dem hadde ikke dette 
vært mulig. Dette er stort.

ARRANGØR: Roger Lindhjem 
fra Lørenskog er initiativtager for 
støttekonserten for Filippinene. 
 – Dette er stort, sier han. (Foto: 
Roy R. Mortensen) 

 –  Vi har gode 
forventninger til å 
få fullt hus. I tillegg 

vil det bli annonsert 
telefonnumre slik at folk 
kan sette penger rett inn 
på en hjelpekonto.
                                        Roger Lindhjem

”
Dansefest 
med Lasse Stefanz

Lørdag 18. januar 2014
Dørene åpner kl. 2000 - Det lønner seg å være tidlig ute,  
for her blir det mye folk. 20 års aldersgrense.

Forhåndsbestilling av 
 billetter, bord og rom  
på T 62888180  
Mail booking@vinger.no
www.vinger.no

Meny:
Dans: Kr 300,- pr. person

To retters festmiddag og 
dans: Kr 650,- pr. person 
– bordbestilling og 
garantert bord hele 
kvelden

OvernaTTing MeD 
FrOKOsT:
Kr 495,- pr. person i dobbeltrom
Kr 790,- pr. person i enkeltrom
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SKEDSMO
SKØYTESKOLE KUNSTLØP
TORSDAGER KL. 17:00 SKEDSMO 
ISHALL
Romerike kunstløpklubb starter opp 
sin populære skøyteskole torsdag 
9. januar kl 17.00 i Skedsmo Ishall. 
På skøyteskolen lærer barna god 
skøyteteknikk gjennom lek og moro. 
Kurset passer for barn fra 5 år og 
oppover. 

ÅPENT MØTE I LOP NEDRE 
ROMERIKE
TORSDAG 16. JANUAR KL. 12:00 DOK-
TORGÅRDEN I LILLESTRØM
Psykiatri står på dagsordenen 
denne torsdagen. Vi får besøk av 
psykiater Jon Lange, som vil fortelle 
om sitt arbeid under tittelen “Et liv 
i galskap”. Lange har bl.a. arbeidet 
ved Larkollen Ungdomspsykiatriske 
behandlingshjem og med fl yktnin-
ger.Det blir servering av kaffe og 
kaker. Utlodning. Velkommen!

NYTTÅRSKONSERT MED 
STRØMMEN OG SKJETTEN 
SKOLEKORPS
SØNDAG 19. JANUAR KL. 17:00 I STJER-
NESALEN

Korps er musikk og glede for alle, 
ikke bare på 17. mai. Strømmen 
og Skjetten skolekorps inviterer 
til nyttårskonsert, en fl ott start på 
musikkåret 2014. Konserten vil 
bestå av et bredt repertoar med alt 
fra tradisjonelle “Auld Lang Syne” til 
ABBA’s “Happy New Year”. I tillegg 
vil det tradisjonen tro komme noe 
av det beste fra året som har gått, 
samt en smakebit fra det kommen-
de årets musikkvalg. Hvis vi er riktig 
heldige kommer det kanskje en 
Wiener-vals, en dansende sukkerfe 
og en nøtteknekkerprins på besøk 
også. Både Hovedkorps, Rekrutt-
korps og Aspirantkorps spiller. Det 
blir gjesteopptreden av dansere fra 
Norsk Ballettinstitutt.

NYTTÅRSKONSERT MED RO-
MERIKE SYMFONIORKESTER
SØNDAG 19. JANUAR KL. 18:00 I 
TEATERSALEN

Romerike Symfoniorkester har 
denne gangen invitert med seg to 
sangsolister fra regionen. Både 
Trond Halstein Moe og Ingegjerd 
Bagøien Moe har vært solister 
med orkesteret ved fl ere anlednin-

ger, men aldri på samme konsert! 
Denne gangen står de sammen på 
scenen for å synge noen av de va-
kreste duettene fra fl ere kjente ope-
raer. Med duetter fra La Traviata, 
La Boheme, Tosca, Don Giovanni, 
Flaggermusen, Czardasfyrstinnen 
og Den glade enke er vi sikret en 
festaften i Lillestrøm Kultursenter! 
I tillegg til duettene med far og 
datter byr orkesteret på musikk av 
Verdi, Puccini, Mozart og  orkeste-
rets konsertmester, Andrea Manger, 
er solist i Meditation fra ”Thais” 
av Massenet. Dirigent er Jan Ola 
Amundsen.

SKEDSMO HAGELAG
FOREDRAG: DAM I HAGE
TIRSDAG 21. JANUAR KL. 19:00 STEN 
MENIGHETSHUS, GJOLEIDVEIEN. 
Arne Mellum skal denne kvelden 
underholde oss med dam i hagen. 
Arne Mellum har drevet med 
hagedammer med gullfi sk og koi i 
mange år og håper å kunne gi tips 
og råd som hjelper til med å gjøre 
hagedammen til et bedre sted for 
fi skene med mindre jobb for dere.
Gå gjerne inn på www.mellum-
gaard.no og bli inspirert! 

LØRENSKOG
DAMETRIMMEN FRESKIS
ONSDAGER KL. 12:00-12:30 VOLT 
6. ETG. LØRENSKOG HUS
Dametrimmen Freskis ønsker kvin-

ner i alle aldre velkommen til trim!
Arrangeres av Lørenskog frivillig-
sentral, Friskis&Svettis og Hammer 
Turn. Enkel trim som passer for alle. 
Avholdes i.

REDNINGSSKØYTA ELIAS 
BESØKER SENIORTREFF
FREDAG 17. JANUAR KL. 11:00
FJELLHAMAR KIRKE
Fjellhamar kirkes egen kantor Alf 
Knutsen, er en av opphavsmennene 
bak om “Redningsskøyta Elias”. 
Alf Knutsen besøker Seniortreff og 
kåserer om: “ Redningsskøyta Elias 
– fra ide til virkelighet”. Det serveres 
vafl er og kaffe, blir fellessang samt 
loddsalg. Alle er hjertelig velkomne!

PRINSESSA SOM IKKE VILLE LE
LØRDAG 18. JANUAR KL. 13:00/15:00 
VASSHJULET, LØRENSKOG HUS
Det er ganske mange som har lyst 
til å være en prinsesse, for alle vet 
at prinsessa er den vakreste i hele 
landet. I denne forestillingen møter 
vi en prinsesse som er veldig 
vakker, men som dessverre også 
er veldig sur. Faktisk er hun den 
sureste i hele landet. Både roboter, 
dyr og soldater gjør sitt beste for å 
få prinsessa til å le, men alle mis-
lykkes og ender opp med å bli jagd 
på dør av kongens sabelbevæp-
nede brølape, Roger. Men så en 
dag dukker en sjarmerende mann 
med rosa hår og en god idè opp… 
Line Starheimsæter har utarbeidet 
konsept og regi for forestillingen, 
og fungerer også som produsent. 

Forestillingen passer for barn og 
voksne fra 4 år.

JIM REEVES-KONSERT MED 
ROGER KRISTIANSEN
TIRSDAG 21. JANUAR KL. 17:30 
LØRENSKOG SYKEHJEM
I 2014 er det 50 år siden Jim Re-
eves omkom i en fl yulykke. Roger 
Kristiansens Jim Reeves-konsert 
inneholder alle sangene Reeves 
gjorde i Njårdhallen i 1964. Musik-
ken spenner fra 1953 til 1964, og 
Kristiansen synger, spiller gitar og 
forteller småhistorier fra Reeves´ liv.

RÆLINGEN
KORØVELSE
MANDAGER OG LØRDAGER KL. 19:00, 
ØVRE RÆLINGEN KIRKE
Lyst til å synge sammen med oss?
Rælingen Sanglag øver hver man-
dag i Øvre Rælingen kirke.

BARNAS RØDE KORS
TIRSDAGER KL. 17:30-19:30 MARI-
KOLLEN
Barnas Røde Kors er et gratis 
tilbud for barn mellom 1.- 7. klasse, 
dette er for at alle barn, uansett 
forutsetninger, skal ha mulighet til å 
delta. Gjennom Barnas Røde Kors 
møtes barna på en trygg arena med 
lek og utfoldelse i friluft. Aktivitetene 
spenner fra førstehjelp og friluftsliv 
til internasjonal forståelse. Vi møtes 
på Fjellet bedehus på Fjerdingby, 
og går sammen opp til Gapahuken.

HVA SKJER? Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover. 
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en 
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.  
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

KULTUR

Mitt
instrument

Øystein startet sin musikalske løpebane med 
å spille trommer. Da han var 17 år fattet han 
interesse for bassgitar. Når det blir snakk om 
musikalske forbilder nevner han flere bas-
sister fra litt forskjellige sjangre. Her finner du 
Simon Raymode fra Cocteau Twins og Mick 
Karn fra Japan. Disse bassistene har, med sitt 
melodiske spill, vært til stor inspirasjon for ham. 
Øystein er også en stor fan av Chris Squire fra 
progrockbandet Yes. Han forteller at Yes-bas-
sisten gjorde fantastiske ting på 70 tallet for 
å utvikle instrumentet til å være noe mer enn 
bare en del av kompet. 

 — Jeg og broren mitt har delt på å bruke en 
USA produsert Fender Precision fra 70 tallet. 
Jeg kjøpte min egen Japan produserte Fender 
Precision for noen år tilbake. Dette er en bass 
jeg i dag bruker jevnlig, gjennom en strøm 
med effekter. Den har en ren og god Fender 
basslyd og fungerer perfekt som lydkilde. Den 
japanproduserte modellen har dessuten et 
ganske så kult design som minner om den 
klassiske Rickenbacken bassen fra 60- og 
70-tallet.

 — Når låter bassen best?
 — På to måter: Helt ren inn i ampen med en ren, 
opprinnelig bassgitarlyd. Den fungerer også 
utmerket gjennom alle mine effekter uten å 
miste bånnen i lyden.

 — Har du en favorittlåt du liker å spille? 
 — «Sons of pioneers» med Japan eller »Tempus 
fugit» med Yes. Her finner du intrikate basslin-
jer som holder fingrene varme.

 — Din beste opplevelser med dette instru-
mentet? 
 — Det er når jeg spiller live med Lyder Hassel 
og hører bassen fylle lokalet med fet, manipu-
lert basslyd - som da høres ut som noe helt 
annet enn en bassgitar.

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til 
Mitt Instrument? 
 — Glenn Petter Sætre. En kompis fra Rælingen. 
Han er frontfigur og gitarist i bandet Pause-
fiskene. Bandet  har et par CD-utgivelser bak 
seg. Han kan sikkert fortelle fine ting om den 
fine, sorte gitaren sin. 
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Øystein Sæbø
Fender Precision bass

Alder: 46
Bosted: Oslo, oppvokst på  
Strømmen og Skedsmokorset
Spiller i:  Lyder Hassel 
Musikkstil: Instrumental og  
ambientmusikk med bassgitar og 
gitar som lydkilder.

Mye moro 
for de minste
Lørenskog Hus sat-
ser stort på de yng-
ste hver lørdag frem 
til sommeren.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Forrige lørdag gikk startskud-
det for barnas eget kulturpro-
gram «Mylder» i Lørenskog 

Hus. Da ble de minste syssel-
satt med ansiktsmaling og bal-
longklovner, og i kulturhuset 
vanket det gratis boller og saft. 
Hver lørdag fremover står det 
enda mer på menyen.

– Vi ønsker å satse stort på 
de minste, og har derfor hele 
33 barnearrangementer på 
plakaten frem til sommeren. 
«Mylder» har noe for alle, og 
mange av arrangementene 
er gratis, forklarer Siri Røhr-
Staff, markedsfører ved Løren-

skog Hus.

MANGE OPPLEVELSER
Konseptet et et samarbeid mel-
lom kulturhuset, Lørenskog 
kino, Lørenskog bibliotek og 
Metro senter.

Ifølge Røhr-Staff skal de ut-
over våren by på lesestunder, 
familiedisko, teater, kunst og 
film for barn i alle aldre. 

– Vi håper å se mange barne-
familier på huset fremover, sier 
hun.

KARSTEN OG PETRA: Kinopremieren på barnefi lmen «Karsten og Petra på vinterferie» i januar inngår i 
barnas nye kulturprogram «Mylder» i Lørenskog. (Foto: Cinenord Kidstory/SF Norge)  

Foto: A
ndreas K

leiberg

Lørenskog/rasta – nye boLiger med perfekt 
beLiggenhet, store terrasser, heis og garasje

Faste priser fra kr. 2.490.000 til kr. 7.400.000. 
Les mer på: kruse-smith.no

Interessert I Lørenskog på sItt beste? 
Kontakt megler: Ragnhild 907 41 817 – Heidi Siri 906 93 484

• 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter, areal fra 51–158 m2 BRA 
• Store vindusflater og mye lys
• Vannbåren oppvarming med fjernvarme 
• Kjøkken med hvitevarer og flislagte baderom m/gulvvarme
• Mulighet for individuell tilpasning av boligen
• Tøffelavstand til Triaden kjøpesenter
• Planlagt byggestart før sommeren
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING:  ................................................................................................................................................................

NAVN:  ........................................................................................................................................................................

ADRESSE:  ...............................................................................................................................................................

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 20. januar

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
GERD MOE SVARTVEIT
Røykås terrasse 44
1476 Rasta

Vi trekker ut en heldig vinner 
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

ELEGANT 
KLASSIKER

Kirken er bygget i mur og ble tatt i bruk i 1935. Kirken har langplan med 674 sitteplasser. 
Indremisjonens bedehus i Kirkegaten fungerte som interimkirke fra 1888 frem til Lillestrøm 
kirke ble åpnet. Kirkeklokkene ble gitt som en gave fra sagbrukseierne til interimkirke. 
Disse klokkene ble overfl yttet til kirken i Storgata. Til høyre i Storgata lå små forretnings- og 

boligbygg. Disse ble revet i 2001/02 da kinokvartalet skulle bygges. I 2005 fl yttet de første 
leietagerne inn i det fem etasjes store bygget. I første etasje fi nner du dagligvarebutikk, 
bank, frisør og kino. I de øvrige etasjene holder Paletten borettslag til med 96 leiligheter.  
                                                                                             Av: Roy Mortensen   

LILLESTRØM KIRKE/
STORGATA 1970 - 2014

1970

2014
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Mektige villreinflokker
bølger over landskapet
på Nord-Europas stør-
ste høyfjellsslette. Vis-
ste du at storelgen
også kan finnes på
snaufjellet – og i bort-
gjemte daler på vidda?
Nærmere bestemt i
den frodige og bort-
gjemte Kvenna-dalen.
Arne og Torgeir jakter
etter en større, sky

okse som det er van-
skelig å nærme seg.
Det hele utvikler seg til
en kamerajakt etter
«trollelgen», der tan-
kene spinner rundt
Mikkjel Fønhus’ vill-
marksfortelling. En dag
kommer tåkebanker
sigende. Hvem er det
som dukker opp der?

NRK1 søndag kl 20.15

Leter etter «trollelgen» i Kvennadalen

Bli med på feiring av
musikkåret 2013 når
Spellemannprisen skal
feires i en direkte-
sending fra Stavanger
konserthus. Gjennom
et stjernespekket
show presenteres et
utvalg av det store
mangfoldet som finnes
innen norsk musikkliv,
og vi ser på det beste

2013 hadde å by på.
På scenen står blant
andre Morten Harket,
Envy, Kvelertak, CLMD,
Highasakite og Ask
Embla. Programleder
Anne Lindmo leder oss
gjennom kvelden når
musikkbransjens
gjeveste priser skal
deles ut.
NRK1 lørdag kl 20.55

Stjernespekket musikkfest i Stavanger
Ny talentjakt
Det er klart for sjette
sesong av «Norske
talenter» der TV 2 skal
jakte etter mennesker
med unike talenter. I
årets sesong er Mia
Gundersen, Lisa
Tønne, Bjarte Hjelme-
land og Omer Bhatti
dommere. Program-
leder er Solveig
Kloppen.

TV 2 fredag kl 20.00

ONSDAG 15.1

TORSDAG 16.1

FREDAG 17.1

tvukens

07.00 Morgensending
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Ver-
dens nordligste trikk (r)
16.20 Snøballkrigen (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 EM kunstløp: Kortpro-
gram kvinner.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 Brenner – historier
fra vårt land (1)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 I Jan Baalsruds fot-
spor (2)
22.10 Broadchurch (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Egypts dyremumier
(r)
00.05 Best i verden (r)
00.45 Nattsending

09.00 Morgensending
13.10 Skogen verden glem-
te (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Kampen om Nordpo-
len (r)
15.40 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Best i verden (r)
19.45 Korrespondentane
20.15 Aktuelt
20.55 Landeplage (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Familien Persson frå
Pakistan
23.50 Terror i ørkenen (r)
00.40 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Tid for hjem (r)
16.00 Home and Away
(196)
16.30 Home and Away
(197)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (97)
20.00 TV 2 Sporty: Gjør
livet lettere (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 EM-Studio. TV 2
Sporten gir deg alt om
dagens hendelser i hånd-
ball-EM for herrer i Dan-
mark.
21.45 OL-drømmen (3)
22.45 Hostages (14)
23.45 Hostages (15)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom – Live (r)
13.10 Alarm 112 (r)
13.40 Smallville (7)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (22)
17.00 Brannetterforskerne
(r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 Kollektivet (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Amerikanske gang-
stere (9)
22.35 Nattarbeiderne (r)
23.05 Nattarbeiderne (8)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Vegas Strip (9)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Mike & Molly (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (18)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef USA (23)
19.30 Norges styggeste
rom (3)
20.30 Luksusfellen Sverige
(10)
21.30 The Mentalist (8)
22.30 Revenge (2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.40 How I Met Your Mot-
her (r)
01.10 Bones (r)
02.10 Mike & Molly (r)
02.40 NCIS (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(3)
20.30 På liv og død (3)
21.30 CSI (7)
22.30 Castle (r)
23.30 På liv og død (r)
00.30 Nattsending

06.00 Airwolf (r) (1)
07.00 Community (r) (8)
07.30 TV-shop
08.30 Airwolf (r) (2)
09.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
10.30 Seinfeld (r)
11.30 Family Guy (r) (20)
12.00 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r) (8)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r) (23)
19.00 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r) (9)
21.30 Kill Bill: Vol. 2. Am.
actionthriller fra 2004.
00.05 Anger Management
(r) (22)
00.35 Cops (r) (30)
01.05 Nattsending

07.00 Morgensending
15.45 EM kunstløp: Kortpro-
gram menn
16.00 NRK nyheter
16.10 EM kunstløp: Kortpro-
gram menn
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup hopp. Direkte
fra Wisla.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.50 Schrödingers katt
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Verdas farlegaste
vegar (r)
00.15 Hotell mor og far (r)
01.15 Nattsending

07.20 Morgensending
12.45 Det hendte her (r)
13.45 Landeplage (r)
14.15 Aktuelt (r)
14.55 Urix (r)
15.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.45 V-cup hopp. V-cup
hopp forts.
19.15 Landeplage (r)
19.45 Verdas farlegaste
vegar (2)
20.45 Hvite slaver (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Kampen om Nordpo-
len (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Kunst i mellomalde-
ren (2)
23.30 I Jan Baalsruds fot-
spor (r)
24.00 Bergmans video (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 OL-drømmen (r)
16.00 Home and Away
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Hotel Cæsar (r)
19.25 Hotel Cæsar (98)
19.55 Håndball-EM: Før
kampen
20.10 Håndball-EM: Gruppe-
spill. Ungarn – Norge, menn,
1. omgang.
21.00 Håndball-EM: I pau-
sen
21.10 Håndball-EM: Gruppe-
spill. Ungarn – Norge, menn,
2. omgang.
22.00 Nyhetene
22.10 Været
22.15 Sportsnyhetene
22.25 EM-Studio
22.35 Criminal Minds (11)
23.30 Hawaii Five-0 (r)
00.25 Mord og mysterier (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Vegas (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom – Live (r)
13.10 Alarm 112 (r)
13.40 Smallville (8)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (23)
17.00 Brannetterforskerne
(r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 Kollektivet (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Broom (r)
22.05 Broom (r)
22.35 Ekstreme tog (3)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Vegas Strip (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Mike & Molly (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (19)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef USA (24)
19.30 Norges styggeste
rom (4)
20.30 The Ellen DeGeneres
Show (54)
21.30 Sleepy Hollow (2)
22.30 The Blacklist (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.40 How I Met Your Mot-
her (r)
01.10 Bones (r)
02.05 Mike & Molly (r)
02.30 NCIS (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(4)
20.30 Winter Wipeout (2)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Person of Interest (6)
23.30 Castle (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Aksjonen (1)
22.30 Storage Hunters (11)
23.00 Storage Hunters (12)
23.30 Cops (r)
24.00 Amerikansk fotball:
NFL Gameday
00.35 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 V-cup alpint. Super-
kombinasjonen slalåm,
menn.
14.50 V-cup skiskyting.
Sprint menn.
16.10 NRK nyheter
16.15 V-cup hopp. Kvalifise-
ring.
17.05 NRK nyheter
17.15 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup kombinert. Høy-
depunkter hopp og lang-
renn.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (2)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Sherlock (3)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Sherlock (3)
00.10 Tom Petty – Running
Down A Dream (2)
01.25 Nattsending

07.20 Morgensending
12.20 Brenner – historier
fra vårt land (r)
12.50 Kunst i mellomalde-
ren (r)
13.55 Debatten (r)
14.55 Urix (r)
15.15 Gud og vitskapen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 EM kunstløp. Friløp
kvinner. Budapest.
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Billedbrev fra Europa
(r)
21.40 Vesten – på veg mot
stupet? (r)
22.25 Motstandskamp i
skyggeland (3)
23.20 Mammon (r)
00.15 Hvite slaver (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Fantastiske hjem (8)
13.05 Supernanny (r)
14.05 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Hvordan overleve (r)
16.00 Home and Away
(200)
16.30 Home and Away
(201)
16.55 Kollektivet (r)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Klippkompaniet (r)
20.00 Norske Talenter (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Norske talenter (1)
22.15 Mord og mysterier (r)
23.10 Mord og mysterier (r)
00.10 Eurojackpot trekning
(51)
00.25 The Reaping –
Dødens budbringer.
Am. thriller fra 2007.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Vegas (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom – Live (r)
13.10 Alarm 112 (r)
13.40 Smallville (9)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Brannetterforskerne
(r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 Kollektivet (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Spøkelseshuset. Am.
familiekomedie fra 2003.
22.45 Criminal Minds (r)
23.40 Nattarbeiderne (r)
00.10 Nådeløse innkrevere
(r)
00.40 Nådeløse innkrevere
(r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Mike & Molly (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (20)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef USA (25)
19.30 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 How I Met Your Mot-
her (r)
21.30 Kanonball: En film
med baller. Am. komedie fra
2004.
23.05 Sex og singelliv (r)
23.45 Sex og singelliv (r)
00.20 Sex og singelliv (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (10)
20.30 America's Funniest
Home Videos (12)
21.00 Crocodile Dundee II.
Austr./am. actionkomedie
fra 1988.
23.15 The Graham Norton
Show (11)
00.15 Castle (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Garasjen (r)
22.00 Dracula. Am. grøsser
fra 1979.
00.15 Aksjonen (r)
01.15 Nattsending

SØNDAG 19.1

LØRDAG 18.1

MANDAG 20.1

TIRSDAG 21.1
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07.00 Morgensending
14.15 V-cup skiskyting. Sta-
fett menn.
15.35 Vinterstudio
15.45 V-cup langrenn. Høy-
depunkter 10 km kvinner og
15 km menn.
16.15 V-cup alpint. Høyde-
punkter slalåm, menn.
16.45 V-cup hopp. Høyde-
punkter.
17.15 EM kunstløp. Oppvis-
ning.
18.15 Vinterstudio.
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen.
20.15 Norske naturperler
(4)
20.55 Jakten på Norge
1814-2014 (3)
21.45 Frøken Frimans krig
(3)
22.45 Glimt av Norge (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ikke gjør dette hjem-
me – Canada (r)
23.55 Mesternes Mester (r)
00.55 Nattsending

09.10 Debatten (r)
10.10 V-cup alpint. Slalåm
1. omgang, menn.
11.00 V-cup hopp. Kvinner.
12.30 V-cup kombinert.
Hopp.
13.15 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, menn.
14.00 V-cup hopp
15.45 V-cup kombinert.
Langrenn.
16.30 Billedbrev (r)
16.40 Schrödingers katt (r)
17.35 Norge rundt og rundt
(r)
18.00 Bokprogrammet (r)
18.30 Det søte liv
18.45 Skavlan (r)
19.45 Vitenskapens verden
20.35 Velkommen til byen
(2)
20.45 Svenske hemmelig-
heter (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
23.00 Spellemannprisen
2013 (r)
01.30-03.30 Frost/Nixon (r)
Am. drama fra 2008.

06.00 Morgensending
08.56 Angry Birds
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Too Fat To Fight (3)
12.30 Too Fat To Fight (4)
13.00 Ronja Røverdatter.
Sv. familieeventyr fra 1984.
15.30 Duften av Cuba (r)
16.00 Veien til Amazonas
(r)
16.30 Veien til Amazonas
(r)
17.00 Klippkompaniet (r)
18.00 En ny start på livet (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 TV 2 Sporty: Gjør
livet lettere (r)
20.00 Best i verden (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Breathless (3)
22.45 Sirkus Northug (r)
23.45 God kveld Norge (r)
00.20 RAN (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Brannetterforskerne
(r)
15.00 Brannetterforskerne
(r)
15.30 Brannetterforskerne
(r)
16.00 Brannetterforskerne
(r)
16.30 Brannetterforskerne
(r)
17.00 Vår morderiske jord
(r)
18.00 Strongman Champi-
ons League (14) Styrke-
sport.
19.00 World's Scariest (r)
20.00 World's Scariest (3)
21.00 Alexander. Ty./am.
actioneventyr fra 2004.
00.25 Kokainens pris (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.25 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.25 Fortidens helter. Am.
familiedrama fra 1989.
14.15 The Middle (r)
14.45 Norges styggeste
rom (r)
15.45 Norges styggeste
rom (r)
16.45 Norges styggeste
rom (r)
17.45 Norges styggeste
rom (r)
18.40 Luksusfellen Sverige
(r)
19.45 Men in Black 2. Am.
actionkomedie fra 2002.
21.20 The Blacklist (11)
22.20 Den talentfulle Mr.
Ripley. Am. dramathriller fra
1999.
00.55 The Middle (r)
01.25 The Middle (r)
01.55 The Ellen DeGeneres
Show (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Friends (r)
11.10 Friends (r)
11.35 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Two and a Half Men
(r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Winter Wipeout (r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 4-stjerners middag (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Castle (9)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Rizzoli og Isles (7)
23.30 Major Crimes (12)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Exes (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Simpsons (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Simpsons (r)
17.30 Simpsons (r)
18.00 Simpsons (r)
18.30 The Simpsons Movie.
Am. komedie fra 2007.
20.00 The Simpsons (1)
20.30 Family Guy (1)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 How I Met Your Mot-
her (6)
22.00 Van Helsing. Am./tsj.
actioneventyr fra 2004.
00.35 Sleepy Hollow (2)
01.35 Grimm (r)
02.35 American Dad (r)
03.05 American Dad (r)
03.35 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.05 Norsk polarhistorie
(r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (5)
14.45 Ein dag i Sverige (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge (r)
16.20 Snøballkrigen (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Min isbjørnfamilie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Brøyt i vei (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mammon (4)
22.30 Prosjekt perfekt (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (1)
00.45 Nattsending

08.35 Morgensending
10.55 Schrödingers katt (r)
11.50 QuizDan (r)
12.40 Mesternes Mester (r)
13.40 Spellemannprisen
2013 (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Norske naturperler (r)
19.45 Kampen om Nordpo-
len (2)
20.15 Aktuelt
20.55 Arkitektens hjem (3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Skispor fra 1952 til
1982 (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Gud og vitskapen (3)
23.25 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
00.15 Puls (r)
00.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Fantastiske hjem (2)
13.05 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Sirkus Northug (r)
16.00 Home and Away
(202)
16.30 Home and Away
(203)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (99)
20.00 Vinnerskallen (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Varg Veum – Dødens
drabanter (r)
22.45 Varg Veum – Dødens
drabanter (r)
23.50 Torpedo (r)
00.50 Mord og mysterier (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.50 Løgner (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom – Live (r)
13.10 Alarm 112 (r)
13.40 Smallville (10)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Brannetterforskerne
(r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 Kollektivet (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Vår morderiske jord
(4)
22.35 Suits (4)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Vegas Strip (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Mike & Molly (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (21)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Norges styggeste
rom (5)
20.30 Teenage Boss Sveri-
ge (3)
21.30 NCIS: Los Angeles
(9)
22.30 Program ikke fastsatt
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 How I Met Your Mot-
her (r)
00.25 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(5)
20.30 På liv og død (4)
21.30 Brille (r)
22.30 Revolution (12)
23.30 På liv og død (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Garasjen (3)
22.30 Brooklyn Nine Nine
(3)
23.00 Dads (3)
23.30 Two and a Half Men
(r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
11.45 V-cup skiskyting.
Jaktstart kvinner.
12.30 NM på ski. Felles-
start 30 km med skibytte,
menn.
14.00 Vinterstudio. fra NM
på ski.
14.30 V-cup skiskyting.
Jaktstart menn.
15.15 V-cup kombinert.
Langrenn.
15.45 V-cup alpint. Utfor
menn.
17.00 V-cup langrenn. Høy-
depunkter sprint fri teknikk,
kvinner og menn.
17.15 V-cup hopp. Lagkon-
kurranse.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes Mester
(3)
20.55 Spellemannprisen
2013
23.25 Kveldsnytt
23.40 Taken (r) Fr./am./br.
drama fra 2008.
01.10 Nattsending

07.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
07.50 Distriktsnyheter
10.15 Hovedscenen (r)
12.25 V-cup alpint. Utfor,
menn.
13.45 V-cup kombinert.
Hopp.
14.30 V-cup hopp. Kvinner.
15.30 Korrespondentane (r)
16.00 Kunnskapskanalen
17.00 Verdas farlegaste
vegar (r)
18.00 Gud og vitskapen (r)
19.00 EM kunstløp. Friløp
menn. Budapest. Kommen-
tator: Rita Morvik, Mona
Adolfsen.
21.00 Nyheter
21.10 Nixon – slik dei såg
han
22.05 Frost/Nixon (r) Am.
drama fra 2008.
00.05 Motstandskamp i
skyggeland (r) Massedrap.
00.55 Vesten – på veg mot
stupet? (r)
01.45-02.15 Visepresiden-
ten (r)

06.00 Morgensending
07.46 Horseland
08.08 Wendy
08.32 Winx Club
08.56 Angry Birds
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Too Fat To Fight (1)
12.30 Too Fat To Fight (2)
13.00 Brødrene Løvehjerte.
Sv. familiefilm fra 1977.
15.05 Pengene på bordet (r)
16.00 Else
17.00 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Veien til Amazonas
(2)
20.00 Klippkompaniet (3)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (2)
22.15 Valentine's Day. Am.
komedie fra 2010.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.40 Frasier (r)
10.05 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 Klippkompaniet (r)
18.00 Little Britain USA (r)
18.35 Little Britain USA (r)
19.10 Little Britain USA (r)
19.45 Little Britain USA (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Gone Baby Gone.
Am. krimdrama fra 2007.
23.10 En vampyr i Brooklyn.
Am. grøsserkomedie fra
1995.
01.10 Criminal Minds (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Miss Advised (r)
10.30 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.25 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.25 Project Runway Sveri-
ge (r)
13.20 Project Runway Sveri-
ge (r)
14.25 Project Runway Sveri-
ge (r)
15.25 Project Runway Sveri-
ge (r)
16.25 The Middle (19)
16.55 The Middle (20)
17.25 The Middle (21)
17.55 MasterChef USA (r)
18.55 Montazamis og ven-
ner (r)
19.55 Dirty Dancing 2. Am.
romantisk drama fra 2004.
21.30 Cold Mountain. Am.
romantisk krigsdrama fra
2003.
00.25 En versting på Wall
Street. Am. komedie fra
1996.
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.10 Two and a Half Men
(r)
16.40 Herlige hjem (2)
17.40 Sinnasnekker'n (r)
18.40 Crocodile Dundee II.
Austr./am. actionkomedie
fra 1988.
21.00 America's Funniest
Home Videos (13)
21.30 Verre enn verst – Litt-
le Fockers. Am. komedie fra
2010.
23.25 Ari og Per løser ver-
densproblemer (r)
00.25 CSI: NY (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Hell's Kitchen USA
(117)
12.30 Hell's Kitchen USA
(118)
13.30 Hell's Kitchen USA
(119)
14.30 Hell's Kitchen USA
(120)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Gastown Gamble (r)
17.00 Gastown Gamble (r)
17.30 Airwolf (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Grimm (1)
22.00 Dracula er død – og
trives med det. Am. kome-
die fra 1995.
23.50 The Frighteners. Am.
grøsserkomedie fra 1996.
02.05 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Hotellenes
hemmeligheter (r)
15.55 Ut i naturen
seervideo (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge:
Trepleieren (r)
16.20 Snøballkrigen (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydep. Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Min isbjørnfamilie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 NM hopp.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Best i verden (4)
22.10 Broadchurch (5)
22.55 Extra-trekning
23.00 Kveldsnytt
23.15 Merkevarens
hemmelighet (r)
00.05 Krigsreporteren
Am. thriller fra 2007.
01.45 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Arkitektens hjem (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Det hendte her (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.30 Vinterstudio. fra Lille-
hammer.
18.45 NM hopp. Stor
bakke.
19.45 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Gal etter lamper
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Jakten på det perfek-
te livet (7)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Hva er Det muslim-
ske brorskapet?
23.25 Gud og vitskapen (r)
00.15 Økonomisk vekst –
lavere lønn (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Fantastiske hjem
(10)
13.05 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Best i verden (r)
16.00 Home and Away
(204)
16.30 Home and Away
(205)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (100)
20.00 Tid for hjem (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Grey's Anatomy (2)
22.40 Hvordan overleve (3)
23.40 Brutte løfter (3)
00.35 Mord og mysterier (r)
01.30 Mord og mysterier (r)
02.30 Løgner (r)
03.15 White Collar (8)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom – Live (r)
13.10 Alarm 112 (r)
13.40 Smallville (11)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
17.00 Brannetterforskerne
(r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 Kollektivet (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Kokainens pris (3)
22.30 Arrow (2)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Vegas Strip (r)
01.20 Et mørkt sinn (1)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Mike & Molly (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (22)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Norges styggeste
rom (6)
20.30 Montazamis og ven-
ner (6)
21.30 How I Met Your Mot-
her (3)
22.00 How I Met Your Mot-
her (4)
22.30 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I met Your Mot-
her (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(6)
20.30 På liv og død (5)
21.30 Ari og Per løser ver-
densproblemer (3)
22.30 CSI: NY (r)
23.25 På liv og død (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 xXx. Am. actionthriller
fra 2002.
23.55 How I Met Your Mot-
her (r)
00.25 Cops (r)
00.55 Nattsending



Sortér matavfall  
 i grønn pose
– så snart du mottar startpakken!

createurene.no

I løpet av januar 2014 får du utdelt en startpakke. Den 
inne holder en mat avfallskurv, to ruller med grønne poser og 
informasjon. Matavfallet legges i den grønne posen, som knytes 
igjen med dobbel knute og legges sammen med annet avfall 
i restavfallsbeholderen ute. Matavfallet blir til biogass og 
biogjødsel, som skal gi drivstoff til renovasjonsbilene våre og 
næring til åker og eng.

Plasten kastes sammen med restavfallet, og sorteres ut i 
sorterings anlegget. Den materialgjenvinnes og blir til nye pro
dukter, som bygnings materialer, kontorstoler, klær og sekker. 

Lykke til! Sammen skal vi gjøre en fantastisk jobb!

Tlf: 07623  |  epost: firmapost@roaf.no  |  www.roaf.no

Den nye sorteringsordningen 
gjelder for kommunene Enebakk, 
Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo og Sørum. 

Mer informasjon på www.roaf.no


