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Lørenskog kommune arrange-
rer kulturnatt for andre gang 
– med  trommeshow, strikke-
verksted og lysvandring.           
                                   
                                     Side 26

Når vi innreder og fargesetter 
er det nysgjerrighet og et 
åpent sinn som skal drive oss 
i tiden som kommer. Fra 2014 
vil den sjøgrønne fargen ta 
aksjon.           
                                      Side 8

Hyttemarkedet preges lite av 
boligprisnedgangen. – Nye 
hytter selges som aldri før, sier 
daglig leder Torbjørn Kaarud i 
Familiehytta. 
                                        
                                 Side 22-23

Kulturnatt i 
Lørenskog

Årets farge er teal

TEMA: HYTTE

Nytt liv i hytte-
markedet

Adrian Persen Steihaug fra Ræ-
lingen har vært på Europaturné 
og spilt inn album med Ronni 
Le Tekrø. Nå vil han erobre USA 
med glamrockbandet NiteRain.
                                        
                                       Side 25

Klar for USA-turné

Åpent 10-21 (9-18) · 2000 gratis P-plasser · 83 butikker · tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no eller www.facebook.com/Triaden  
www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

shopping
festival
Onsdag 22/1 - lørdag 25/1

Se alle tilbudene på
www.triaden.no

PLIKTIG TIL Å GI 
NORSKOPPLÆRING

       Nyankomne innvandrere har både rett 
og plikt til å få opplæring i norsk og sam-
funnskunnskap i kommunen de bor i. Ny 
statistikk forteller at Skedsmo, Lørenskog 
og Rælingen sørget for at 701 personer fikk 
norskopplæring i løpet av 2012.  
                                                               Side 6-7
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HARDE 
FA K TA

-18,7
ER LAVESTE TEMPER
ATUR MÅLT PÅ FJELL
HAMAR DEN SISTE 
MÅNEDEN.

8,5
GRADER ER HØYESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ LILLESTRØM DE 
SISTE 30 DAGENE. 

89
BABYER BLE FØDT PÅ 
AHUS I UKE 3.

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?

#losby #winter #coff ee #romeriksposten @fruriise

 #nature #romeriksposten @fruthoen

vinner som får Flaxlodd i posten.

#losby #winter #coff ee #romeriksposten @fruriise

#fetsundlenser #brygge #romeriksposten @astnord

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

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

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

 

Strømmen barneteater viser fem 
forestillinger av stykket «Nar-
nia» i Amfi et i Folkets Hus på 
Strømmen denne helgen. I Even-
tyret om Narnia er det løven 
Aslan som leder de gode, men 
trenger hjelp av de fi re barna 
Lucy, Edmund, Peter og Susan 
til å beseire den onde heksa. Her 
vil publikum få se barneteateret 
i et stykke med forrykende sce-
nekamp og fl otte kostymer. Det 
vises en forestilling fredag 24. ja-
nuar, og to forestillinger lørdag 
25. januar og søndag 26. januar.

Eventyret 
om Narnia
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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

Vil forebygge allergi med folat
Kan matkilder rike på 
folat redusere astma 
og allergier?  
 

Tekst: Rubina Olsen
redaksjonen@avisdrift.no

Folat er et B vitamin (B9) krop-
pen trenger for å dannelse av 
blod og celler, og for å omset-
te proteiner i kroppen. Det 
er først og fremst viktig å få i 
seg økte mengder folat under 
svangerskapet. Det behøves 
for å forebygge misdannelser 
som ryggmargsbrokk og ufull-
stendig utvikling av hjernen av 
fosteret.

SENKER BETENNELSE I 
KROPPEN 
Nå viser en forskningsgruppe 
ved John Hopkins Children’s 
Center at det kan også være en 

sammenheng mellom folat og 
astma- og allergisymptomer. 
Dette melder Science Daily på 
sine nettsider. Etter å ha gått 
gjennom sykejournalen til i 
overkant av 8000 mennesker 
mellom 2 til 85 år viser det seg 
at de som har et høyere nivå av 
folat i blodet har også et lavere 
nivå av bestemte betennelses-
markører. De pasientene som 
hadde høyere nivåer av folat 
hadde også færre rapporterte al-
lergier, mindre pustevansker og 
lavere sannsynlighet for astma.

Resultatene fra studiet viste 
blant annet at de med lavest 
folatnivå i blodet har 40% høy-
ere risiko for å få pustevansker 
og 30 % høyere risiko for aller-
giske symptomer, enn de med 
høyest nivå av folat i blod.

Det er ikke bare Hopkins 
forskerne som har studert det-
te lille B-vitaminet. Et annet 
italiensk studie viser også at 
et inntak av folat kan redusere 

betennelse, og muligens ha en 
forebyggende rolle mot årefor-
kalkning og hjerte- og karsyk-
dommer.

BEHANDLING AV ASTMA 
OG ALLERGI
Fremdeles mener forskerne me-
ner at det for tidlig å si om folat-
tilskudd er veien for å behandle 
eller forebygge allergier og pu-
stevansker.

Elizabeth Matsui, leder av 
forskningen ved Hopkins Chil-
dren’s Center, sier at det er en 
klar antydning på at folat kan 
redusere allergi- og astmasymp-
tomer. Likevel påpeker hun at 
man må finne den fullstendige 
mekanismen bak dette. 

– For å gjøre dette trenger 
vi flere studier hvor det blir 
gitt folattilskudd, og dette må 
gjøres før vi i det hele tatt tar 
i betraktning å bruke folat til å 
behandle eller forebygge astma 
og allergier, sier Matsui til Sci-

ence Daily.

VIKTIG Å FÅ I SEG NOK 
FOLAT
Ifølge Norges astma og allergi-
forbund opptrer det allergiske 
reaksjoner hos over 40 % av 
befolkningen, og 10-20 % av 
befolkningen har alvorlige al-
lergiplager. Videre forekommer 
astma i om lag 10 % av befolk-
ningen.

Skulle folat vise seg å ha en 
forebyggende effekt på puste- 
og allergiplager bør de som er 
har allergiplager eller er i risi-
kogruppen være ekstra nøye 
med å følge med om de får i seg 
nok av dette vitaminet. Uan-
sett utslag av videre studier er 
det likevel viktig å få i seg til-
strekkelig folat for at blod- og 

celledannelse fungerer normalt 
i kroppen.

MATKILDER TIL FOLAT
Folat fi nner man mye av i mørk-
grønne grønnsaker (salat, brok-
koli og spinat), men også i kjøtt, 
lever, egg, kornvarer, bønner og 
frukt. Anbefalt daglig inntak 
av folat er ca. 0,3 mg per dag, 
mens gravide bør øke inntaket 
til 0,4 mg per dag. Et sunt og va-
riert kosthold kan bidra til å gi 
oss tilstrekkelig folat.

Et daglig folatinntak på 
0,3- 0,4 mg tilsvarer omtrent 
fire grove brødskiver med le-
verpostei eller makrell i tomat, 
et glass appelsinjuice, to ki-
wifrukter, en porsjon omelett, 
og en porsjon kornblanding 
med naturell yoghurt.

SENKER BETENNELSE I KROPPEN: Folat kan gi mindre pustevan-
sker og lavere sannsynlighet for astma. (Illustrasjonsfoto)

Hjerte- og karsykdommer 
Du kan endre dine 
kostholdsvaner for 
å redusere risikoen 
for høyt kolesterol 
og hjerte- og karsyk-
dommer.    

Tekst: Rubina Olsen
redaksjonen@avisdrift.no

Hjerte- og karsykdommer forår-
saker hele 40 % av alle dødsfall, 
og er den største sykdomsgrup-
pen i Norge.

Studier viser at sammen 
med røyking og lite fysisk akti-
vitet er høyt kolesterol er blant 
viktigste risikofaktorene til 
hjerte-og karsykdommer. Selv 
om kolesterol er et fettstoff vik-
tig i ulike prosesser i kroppen, 
kan for store mengder føre til 
opphopning i blodåreveggen, 

og hemmelse av blodgjen-
nomstrømning. En slik årefor-
kalkning i en blodåre i spesielt 
hjerte og hjerne er risikofylt, og 
kan utvikles til hjerteinfarkt, 
blodpropp, eller hjerneslag.

Det viser seg at mettet- og 
transfett øker mengden koles-
terol i kroppen, mens derimot 
umettet og flerumettet fett 
senker blodkolesterolet. Derfor 
bør man innta et kosthold med 
redusert mengde mettet- og 
transfett fra melkeprodukter, 
kjøtt, kokos, kakaosmør, og 
og industrifremstilt mat som 
frityrstekte produkter og dato-
stemplede bakervarer.

Man bør heller spise mer av 
enumettet og flerumettet fett, 
som finnes rikelig i fjærkre, nøt-
ter, fisk, tran, myk margarin, og 
planteoljer fra oliven, raps, soya, 
og solsikke. Inntak av frukt og 
grønnsaker har også vist å ha en 
forebyggende effekt.
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Bli med på vår store Europareise. 7 dager til 
Spania, 14 dg i Spania på Costa Tropical og 
8 dager hjem. Opplev. Barcelona, Madrid, 
Paris, Gibraltar. Båt Oslo—Kiel t/r 28 fro-
koster, 28 middager. 29 dager kr 21 500,- 

Vi besøker Lugano, Colmar i Alsasce, fyrs-
tedømme Monaco, Nice, Pavia. Vinsma-
king. Båt Oslo-Kiel t/r, 1/2 pensjon +  
3 lunsjer 12 dg kr 13 900,- 

Besøk i London Exeter, Brighton, Stone 
Hegde, Bath, Brügge. Inkludert billetter til 
Mamma Mia i London. 12 frokoster, 4 lun-
sjer, 11 middager +++ 13 dg kr 17 500,-. 

ANDRE REISEMÅL I 2014 
16/3 København 5 dg kr 5 990,- 
16/4 Påsketur til Jylland 5 dg kr 6 200,- 
27/4 Tulipantur 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,- 

Pliktig til å gi 
norskopplæring
Nyankomne inn-
vandrere har både 
rett og plikt til å få 
opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 
i kommunen de bor 
i. Ny statistikk for-
teller at Skedsmo, 
Lørenskog og Ræ-
lingen sørget for at 
701 personer fi kk 
norskopplæring i 
løpet av 2012.   

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Alle fra Skedsmo som omfat-
tes av introduksjonsloven skal 
få opplæring i norsk og sam-
funnskunnskap. Og det er 
Skedsmo kommune som skal 
sørge for at denne opplæringen 
blir tilrettelagt og gitt. Dette 
gjelder selvsagt alle kommuner.

– Statistikken over voks-
ne innvandrere som deltar i 
norskopplæringen , er helt ny 
og under utvikling, opplyser 
Statistisk sentralbyrå.

ANTALL I SKEDSMO
Tabellene fra SSB forteller at 
358 personer bosatt i Skedsmo 
kommune fi kk norskopplæring 
i løpet av 2012. Dette er 50 fl ere 
enn året før. Økningen står der-
med litt i kontrast til den lille 
nedgangen vi ser ellers i landet. 
I Lørenskog kommune var det 
225 personer som fi kk den ak-
tuelle undervisningen, noe som 

er tre fl ere enn året før. Rælin-
gen lærte opp 118 innvandrere 
i norsk, som her var en økning 
på 16 personer. 

I hele Norge var det 36.912 
personer som fikk den aktuelle 
norskopplæringen i fjor. Det er 
349 færre enn året før, en mar-
ginal nedgang på knapt én prso-
ent.

600 TIMER
I dagens avis har vi med en 
oversikt over alle kommunene 
i Akershus, og her fremkommer 
det at Bærum kommune hadde 
klart fl est, med 593 i tallet. Der-
etter følger Skedsmo.

Introduksjonsloven ble 
innført i 2005, og er ment å 
styrke nyankomne innvan-
dreres deltakelse i yrkes- og 
samfunnslivet – samt deres 
økonomiske selvstendighet. 
Samtidig ble 300 timers opp-
læring i norsk innført som 
nytt vilkår for å få bosetings-
tillatelse og statsborgerskap i 
Norge. Dette var i 2012 økt til 
550 timer norsk og 50 timer 
samfunnskunnskap.

KAN FÅ MER VED BEHOV
– Opplæringen må gjennom-
føres innen tre år etter at man 
fi kk oppholdstillatelse i Norge. 
Ved behov har kommunene 
plikt til å tilby inntil ytterligge-
re 2400 timer opplæring, som 
må gjennomføres innen fem 
år, skriver SSB i sin artikkel om 
emnet.

Kommuner med asylmot-
tak må også legge til rette for 
norskopplæring for de av dem 
som har krav på det.

FLEST FRA SOMALIA
Mange av deltakerne i 
norskopplæringen har en be-

Norskopplæring i Akershus
Antall personer. 2012, sammenlignet med året før. Kilde: SSB

BÆRUM                     593                   21

SKEDSMO                     358                50

ASKER                     292                           -18

LØRENSKOG                     225                    3

ULLENSAKER                     158                    -7

OPPEGÅRD                     143                       -9

SKI                     139                           -10

RÆLINGEN                     118                 16

ÅS                     102                  -4

NES                        89                             1

VESTBY                       87                  1VESTBY                       87                  1VESTBY

EIDSVOLL                       87                 -4

NESODDEN                       64                  1

AURSKOG-HØLAND                      64                  -3

FROGN                       58              -13

SØRUM                       57              -15

NITTEDAL                       51                                -5

NANNESTAD                       45                -3

FET                       36                -3

GJERDRUM                       12                -6

HURDAL                         8                 1

ENEBAKK                         3                 0ENEBAKK                         3                 0ENEBAKK

ANTALL UTVIKLING

NORSK: Skedsmo kommune 
har ansvar for at nyankomne 
innvandrere får opplæring i norsk. 
I 2012 var det 358 personer 
bosatt i Skedsmo som fi kk slik 
undervisning. (Illustrasjonsfoto)

grenset skolegang fra sitt opp-
rinnelsesland, noe som fører 
til et stort opplæringsbehov i 
Norge. SSB har laget en over-
sikt over nasjonalitetene blant 
personer som hadde norskopp-
læring i Norge i 2012, og So-
malia og Eritrea utgjorde den 
klart største gruppen. Deret-
ter fulgte Thailand og Afgha-
nistan.

FLEST KVINNER
Det er en overvekt av kvinner 
som tar norskopplæring. På 

Rett eller plikt? 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Hvem har rett på opplæring, 
og hvem er pliktig til å lære 
seg norsk? 

Det er oppholdsgrunnlaget 
etter utlendingloven som er 
utgangspunktet for dette. Å ha 
rett til norskopplæring betyr 
at personen har krav på gra-
tis opplæring fra kommunen. 
Det har du om du har fått asyl, 

har opphold på humanitært 
grunnlag, har kollektiv be-
skyttelse eller er overførings-
flyktning.

Det kan du også få hvis du 
har fått innvilget familiegjen-
forening med noen som har 
fått asyl, noen som har opp-
hold på humanitært grunnlag, 
noen som har kollektiv be-
skyttelse, noen som er overfø-
ringsflyktning, noen som har 
bosettingstillatelse eller noen 

landsbasis er det snakk om 58 
prosent kvinner og 42 prosent 
menn.

I Skedsmo kommune var 
det 249 kvinner og 109 menn 
som deltok på undervisnin-
gen. Det betyr en kvinnean-
del på hele 70 prosent, mens 
30 prosent dermed er menn. I 
Lørenskog kommune var det 
123 kvinner og 102 menn. 
Det gir en andel på henholds-
vis 55 og 45 prosent. Rælingen 
hadde 76 kvinner (64 prosent) 
og 42 menn (36 prosent).

som har fått innvilget familie-
gjenforening med noen som er 
nordisk borger.

Hvis du er arbeidsinnvan-
drer og kommer fra EFTA/
EØS-området, eller du er 
kommet til Norge etter fami-
liegjenforening med en slik 
arbeidsinnvandrer, må du ha 
300 timer opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap hvis 
du ønsker bosettingstillatelse. 
Dette må du betale selv.

Ring  Elisabeth på 
tlf. 483 23 443 eller 

Anita på tlf. 483 20 157 

Annonsere 

her? 

SOMALIA 5023SOMALIA 5023SOMALIA

ERITREA 4290ERITREA 4290ERITREA

THAILAND 2585

AFGHANISTAN 2395

FILIPPINENE 1791

IRAK 1693IRAK 1693IRAK

ETIOPIA 1238ETIOPIA 1238ETIOPIA

IRAN 1185

RUSSLAND   960

PAKISTAN   958

KINA   913KINA   913KINA

SUDAN   762

MYANMAR   662

BRASIL   602

INDIA   589INDIA   589INDIA

TYRKIA   512TYRKIA   512TYRKIA

PALESTINA   493PALESTINA   493PALESTINA

VIETNAM   482

UKRAINA   360UKRAINA   360UKRAINA

KOSOVO    321

Topp 20 
norskopplæring
Etter fødeland. 2012. Kilde: SSB

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig 

Har du lyst på nytt kjøkken? Vi produserer nye fronter og skuffer på mål 
og alle hengsler og skinner byttes ut. Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli  

på tlf 93 43 56 95, for en hyggelig kjøkkenprat

Spar tusenlapper!
Husk å spørre etter Bjørn 
for å få annonserabatten!

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!

k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y

k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n gk j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g

k
jø

k
k

e
n

f
o

r
n

y
in

g
k

jø
k

k
e

n
f

o
r

n
y

in
g

k
jø

k
k

e
n

f
o

r
n

y
in

g
k

jø
k

k
e

n

k
jø

k
k

e
n

f
o

r
n

y
in

g
k

jø
k

k
e

n
f

o
r

n
y

in
g

k
jø

k
k

e
n

f
o

r
n

y
in

g
k

jø
k

k
e

n
f

o
r

n
y

in
g

k
jø

k
k

e
n

f
o

r
n

y
in

g
k

jø
k

k
e

n
f

o
r

n
y

in
g

k
jø

k
k

e
n

f
o

r
n

y
in

g
k

jø
k

k
e

n
f

o
r

n
y

in
g

 

Lørdag 25. januar blir det mye 
aktivitet i Skedsmohallen, da 
årets Skedsmoleker arrangeres. 
Skedsmolekene er et innendørs 
friidrettstevne for utøvere fra 7 
år til senior. Øvelsene er 60m, 
60m hekk, 600m, lengde, høy-
de og kule. Romerike friidrett 
er arrangør. Det er gratis inn-
gang for tilskuere. Arrange-
mentet starter kl. 10.00.

Skedsmolekene 
i helgen
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Hyggelige priser, rask levering

F-Gass sertifisert bedrift
www.bekkvang.no
tlf. 920 42 725 

SALG - MONTERING - SERVICE
Av varmepumper og Airconditioner

Luft-Luft / Luft-Vann

Mitsubishi FH 35 6.6 kw......................Kr. 21000.-

Fujitsu 12 LTCN 6.5 kw........................Kr. 18000.-

Toshiba RAS 35 7.7 kw........................Kr. 19900.-

Fujitsu Gulvmodell 12 LVCN...............Kr. 22000.-

Prisene er ferdig montert eks. strøm
Rentefri avbetaling gjennom Resursbank 

Når vi innreder og 
fargesetter er det 
nysgjerrighet og et 
åpent sinn som skal 
drive oss i tiden som 
kommer. Fra 2014 
vil den sjøgrønne 
fargen ta aksjon.

Årets farge og de nye trendene 
ble presentert av Nordsjös egen 
fargesjef, Tale Henningsen, 
sammen med Heleen van Gent, 
leder av Akzo Nobels Aestetic 
Center i Amsterdam. Hun var 
for første gang i Norge og kunne 
se kombinasjonsmulighetene 
med fargen til en nordisk stil. 
Det var hun som valgte teal som 
årets trendfarge i 2014. En farge 
med mye blått i seg. Men er den 
kald?

– Nei, fargen gir en varm at-
mosfære, understreker hun med 
et smil. Den vil passe godt til 
treverk, som er et populært ma-
teriale i Norge.

Designsjef i tekstil- og tapet-
leverandøren Borge, Birgit Tor-
kildsby er enig. Borge ser fargen i 
mange av de nye tapetkolleksjo-
nene. For eksempel i den eksklu-
sive og elegante, Frozen Fusion.

Årets farge 
ER TEAL

TRENDFARGE: «Teal» er den gjennomgående fargen i alle de fem hovedtrendene for 2014.

URBAN FOLK:  Her fanges det 
folkelige opp og presenteres på et 
aktuelt og moderne vis.

Fargen vil også passe til nor-
ske hytter, tror hun.

COLOUR FUTURES 2014
Hvert år presenterer Nordsjö 
trendboken Colour Futures. I 
år fant begivenheten sted på re-
staurant Ingensteds, i midten av 
oktober. Dette er en global be-
traktning, der verdens ledende 
eksperter innen farge og design 
har samler sine meninger om 
det kommende årets trender. En 
viktig del i arbeidet med Colour 
Futures er å utpeke Årets Farge.

 
SJØGRØNT I 2014
«Teal» er den gjennomgående 
fargen i alle de fem hovedtren-
dene for 2014. Dette er en farge 
som kombinerer harmonien i 
grønt med det rolige i blått og 
gir et uttrykk av det fargeglade, 
fantasifulle og det stilrene. Teal 
er en mangfoldig farge med 
mye dybde, sier ekspertene; den 
er enkel å matche og kombinere 
med andre kulører og material.

ÅRETS TRENDER
Hvert år har nøkkeltrendene et 
hovedtema. I år er det «Unlock 
potential». Vi oppfordres til å 
se mulighetene i hverdagsmil-
jøene rundt oss. Vi må åpne 
våre sinn og ta til oss det som 
skjer rundt oss i en verden der 
forandringene skjer stadig hur-
tigere.

SILENT REVOLUTION
Silent Revolution – er inspi-
rert av menneskets behov for 

å komme vekk fra et masete 
forbrukersamfunn. Trenden er 
varm og lys og passer perfekt 
sammen med det nordiske ly-
set. Trenden er varm og inn-
bydende og fargepaletten har 
delikate skiftninger.

MARGIN OF PROOF
Margin of Proof – dette er en 
trendretning som fi nner inspi-
rasjonen i at vi søker å fi nne ro i 
kaoset. Farger og interiør har fun-
net inspirasjon fra tall og grafer. 
Fargene er inspirert av tegl, sma-
ragd og sofi stikerte toner.

URBAN FOLK
Urban Folk – her fanges det fol-
kelige opp og presenteres på et 
aktuelt og moderne vis. Palet-
ten får oss til å tenke på fargeri-
ke stoffer fra India, Sør-Amerika 
og Kina. En interessant effekt 
kan være å kombinere liknende 
nyanser i, for eksempel, plom-
me og burgunder, med en over-
raskende kontrast av oker.

DO IT NOW
Do it now! – dette er trenden for 
deg som er blitt lei av å vente 
og vil handle nå! Det er snakk 
om en trend som represente-
rer energi, en følelse av at alt 
er mulig, og den er full av vilje 
til forandring. I fargepaletten 
fi nner du alt fra citrus og in-
tens blågrønn – til lys smaragd-
grønn, lime, fi olett, himmelblå 
og fl ammende oransje.

SECRET GARDEN
Secret Garden – når dagen gryr 
eller når skumringen senker seg 
over hagen, viskes konturer og 
farger ut, og det skapes en fø-
lelse av magi. Dette er en trend 
som omfavner det fl yktige, det 
forgjengelige og det knapt syn-
lige. Paletten er fylt med myke 
og røykfylte toner. Trenden in-
spirerer til ton-i-ton effekter og 
kombineres best med stoffer 
som blonder og frostet glass.

Tekst: Harald Sola Berentsen/ifi .
no, Guri Haram/ifi .no 

Foto: Produsenten, Harald Sola 
Berentsen/ifi .no, Guri Haram/ifi .no

Fotballspillere i Kløfta 
idrettslag. Fotografert i 
1945. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv 
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på 
trykk her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Utfl ukt til Gress-
nebben

Utfl ukt til Gressnebben, 
Rælingen. Fotografert 
rundt 1920. Bildet er 
hentet fra Akershusmu-
seet.

NOVEN LIGGER LIKE VED TURTERRENGET I MARKA. HER ER 
ALLE TYPER FORRETNINGER, KAFEER OG RESTAURANTER. 

GOLFBANE, KINO OG KULTURHUS. OG BUSS RETT UTENFOR.

Leilighetene er på en fl ate med romslige og solrike balkonger. Kjøkken med 
hvitevarer, fl islagt bad med gulvvarme. Garasje i kjeller og heis til alle plan. 

Fjernvarme og varmegjenvinning. Antatt byggestart er til sommeren.
Faste priser fra kr. 2.490.000 til kr. 7.400.000. 

Kom på visningskontoret på tomten i Gamleveien 84 v/vaskehallen,
åpent tirsdag kl. 12–13, torsdag kl. 17–18 og søndag kl. 15–16. 

Eller ta kontakt med EiendomsMegler1 ved:
Ragnhild 907 41 817 – Heidi Siri 906 93 484

 

DET GODE LIV STARTER 
I NY BOLIG MED ALT DU 
TRENGER RUNDT DEG

Foto: A
ndreas K

leiberg

Interessert i 
Lørenskog på 

sitt beste?
Les mer på

kruse-smith.no
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Ekornes Party furu sofa. Røde 
puter. 3000 kr  Ol furu sjenk 
500 kr. Ol furu vitrine 500 kr  
Ol furu seng. 180x200 500 kr 
Am furu seng  180x200 500 
kr. 2 furu taklamper  500 kr p 
stk. Tlf 95 24 95 81

T.E.C. Campingvogn type 560 
Weltbumler. 2007 mod. 230 
cm.bred. Egenvekt 1400 kg. 
Nyttelast 200 kg. Flott kjøre-
vogn.Selges for kr. 120000. 
Ring for mer info. Tlf.:41 44 
26 52.

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 
brevkortalbum 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 un-
derskap, palisanderdører. 2 
kurvstoler 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 
Lillestrøm eller omegn? Jeg 
har spilt althorn og mellofon 
tidligere. Tlf. 41 69 58 85 
etter kl.16.00.

Tørr bjørkeved 30 cm, 60l     
sekk, kr 65,- pr sekk. 5 sekker 
kr 300,- Tilkjøres e/avtale. 
Nedre Rælingsvei 429. Tlf: 64 
80 26 50/90 53 11 20.

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.

Ubrukt innerdør i furu med 
tre speil og karm h. 190, br. 
80 selges kr. 400,- Brukt 
termopanvindu med fast karm 
h. 150, br. 200 selges kr 500,- 
Tlf 45 69 47 52.

Flotte dyrebøker, som nye, alle 
innbundne m/vareomslag og 
rikt illustrert i farver. Verdens 
dyr bind 1-11 Arne Semb-Jo-
hansson. Cappelen 1985 Kun 
kr 300. All verdens dyr 1-6 
Kunnskapsforlaget, 1992. 
(Ant.pris 750) Kun kr 200. 
Den blå planeten, Oceanenes 
naturhistorie. Forord av David 
Attenborough. Til norsk ved 
Lauritz Sømme. (350,-) KUN 
100,- Samlet 18 bøker Kun kr 
500 Tlf 905 99 984 - harald@
kartofi l.net.

Bibelen. Den hellige skrift i ord 
og bilder 1-4. Red. av biskop, 
dr. theol Kaare Støylen og 
prof. dr. theol. Magne Sæbø. 
Oslo 1978 (1.utg.) Gjennomill. 
praktverk. Originale velourbind 
i burgunder. Som nye. (Ant.
pris. 12-1500) KUN kr 500. 
Tlf 905 99 984 - harald@
kartofi l.net

Sjeselong til salgs. Meget pen 
sandfarget slitesterkt kvali-
tetsskinn, ubetydelig slitasje. 
Mål: 3,05m 2,5 seter sofa. 
Sjeselongdel, 1,60m x 1,10. 
Man kan fi nt sitte 2 personer i 
sjeselongen.Prisforlangende kr 
4000,- Prisen kan diskuteres 
ved hurtig avgjørelse. Mob: 45 
21 90 90.

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 kobberkjele, fl ø-
temugge, 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,- Gam-
melt dørblad 100 år med natur 
motiv kr. 1500. Tlf. 93 88 33 
18.

Entremøbel m/speil selges, 
500,- Ring 99 50 49 10.

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,-). Hadeland 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 
, 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 oljelamper. Tangen 
kr 200, Spiral kr 150 Furu kr 
150, Svart Cord dressjakke 12 
år Kjempestilig , selges kr kr 
100,- Ubrukte Colombia vinter-
støvler 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 

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!

jakke 2 blåfarger str 140 vind 
og vannavstøtende kr 100. 
Kandahar ski jakke str 140 blå/
rød kr 100. Bjørn Dæhli ski 
bukse str 152 kr 100,- Boble 
jakker i div farger + svarte bo-
blebukser str 12-14 år i mange 
kjente merker som Head, Skog-
stad 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 /Rød 
str 164 kr 200. Telefon 63 87 
54 80 eller 92 84 17 46.
 
Barnesete IZI CombiX vekt 
0-18, alder 0- 4 år, trekket er 
litt skittent, ellers i utmerket 
stand. Lite brukt ca.5 år gam-
melt 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-

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

BEDRIFTSANNONSE

Nå ut til 28.000 husstander i Skedsmo, Lørenskog 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!

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Bildet er tatt ved krys-
set Kirkeveien / Leir-
sundveien i Skedsmo. 

VINNER:
TOM BØLUM
Vallerudkollen 11
1476 Rasta
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kroghoptikk.no | 800 57644 LØRENSKOG Storsenter

30-50% 

ALLE innfatninger

Gjelder innfatningen ved kjøp av komplett brille

Salgets siste dagerFoto: C
atharina C

aprino

-50%

SalgSinnSpurt

på massevis av varer
i butikken

Opptil

med ytterligere
prisreduksjon

ECCO Shop Lørenskog

Triaden Lørenskog Storsenter • Telefon 67 90 75 47
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Tall fra Finans Norge 
viser at antall hytte-
innbrudd har gått 
ned de siste årene. 

– Men dette går i bølger, sier 
kommunikasjonssjef Stine Ne-
verdal i Finans Norge.

Antallet innbrudd og tyveri 
i hus, leiligheter og hytter går 
litt nedover. Erstatningene et-
ter de ni første månedene i fjor 
gikk ned med 6 prosent til 368 
millioner kroner sammenlignet 
med samme periode i fjor. An-
tallet innbrudd og tyveri som 
er meldt til forsikringsselskape-
ne og som dekkes av hjem- og 
innboforsikringen har gått ned 
med 2 prosent i samme periode 
til 24.592, opplyser Finans Nor-
ge. 

KAN VÆRE LOKALKJENTE 
TYVER
Foreløpige tall fra Stange lens-
mannskontor forteller at det 
har vært rundt 40 hytte- og 
koieinnbrudd i Stange og Rom-
edal allmenninger i 2013. Disse 
innbruddene fordeler seg over 
hele året, men med en topp i 
sommerhalvåret. 

– Det er stjålet båtmotorer, 
bensin, mat, diverse aggrega-
ter, motorsager, verktøy og in-
ventar fra hyttene. Det er ikke 
mye som er blitt tatt ved hvert 
innbrudd. Vi antar at det kan 
være lokalekjente folk som har 
begått innbruddene, da fl ere 
av hyttene ligger litt utenfor 
allfarvei, forteller politiover-
betjent Jim Roger Lillemo ved 
Stange lensmannskontor i 
Hedmark politidistrikt.

Innbruddene påfører Stan-
ge og Romedal allmenninger 
store ekstrakostnader da det i 
tillegg er blitt utført mye hær-
verk på koiene. Det er også 
meldt om tyverier fra hytter, 
de fl este rundt Harasjøen i 
Romedal almenning. Flere av 
hytter ligger langs FV. 24. som 
er hovedveien over til Odalen 
fra Stange. Det har også vært 
noen innbrudd sør i Stange, på 
grensen til Romerike. Politiet 
ser bort fra at gjerningsperso-
ner kan ha tilknytning til Ro-
merike.

– Vi har ennå ikke pågrepet 
noen for innbruddene. Det er 
nedsatt ei gruppe som skal se 
nærmere på disse sakene, opp-
lyser politioverbetjenten.

 
VILLA OG 
HYTTEINNBRUDD
– Det er mer verdier i villaer 
enn på hytta, men mange har 
også mye fi nt og kostbart utstyr 
liggende på hytta. Tyvene er all-
tid ute etter lett omsettelige va-
rer som gull, sølvtøy, smykker, 

Liten nedgang i hytteinnbrudd

elektronikk og anti-
kviteter. Eksklusivt 
sportsutstyr kan 
også være av in-
teresse for tyvene, 
forteller Stine Ne-
verdal hos Finans 
Norge.

– Er det de samme 
bandene som raider 
hytter og villaer? 

– Dette vil nok 
variere noe. Men 
utenlandske krimi-
nelle og omreisende 
bander står bak svært mange av 
hus og villainnbruddene, sier 
Neverdal.

Kommunikasjonssjefen for-
teller at de kriminelle kartlegger 
et større område og spaner gjer-
ne en stund før de slår til. 

– Er det fortsatt en nedgang i 
villa- og hytteinnbrudd? 

– Vi har ikke noen totaltall 
for 2013 fra forsikringsselska-
pene riktig ennå, så det blir 
spennende å se. Tallene fra 
forsikringsnæringen gjelder ty-
veri og innbrudd som er meldt 
som krav til selskapene under 
innboforsikringen.

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

MINSTE MOTSTANS VEI: Et hyttefelt 
med vei er et mer attraktivt innbruddsmål 
for norske og utenlandske kriminelle, enn 
om hytta ligger utenfor allfarvei. 

SIKRER BEVIS: Ofte er de kriminelle forlengst over alle hauger og 
fjelltopper når politiet kommer. 

PÅ BUNN: Tallene viser at innbruddsstatistikken svinger. Mens villainnbruddene troner på toppen ligger hytteinn-
bruddene nederst på statistikken. Foto: Finans Norge.   

TIPS MOT 
INNBRUDD

- Monter et FG-godkjent 
alarmanlegg.
- Lag en oversikt over ver-
digjenstandene dine (foto/
video).
- Oppbevar de mest verdifulle 
gjenstandene i bankboks, eller 
FG-godkjent safe. 
- Påse at ytterdør er utstyrt 
med FG-godkjent lås. 
- Sjekk at spesielt utsatte vin-
duer har påmontert FG-god-
kjent lås.

Ospekollen hyttegrend Kontakt:
FLAEN Sag & Høvleri AS
Tlf.: 63 92 04 00
Epost: epost@�aen.no

Nord i Hurdal, langs den gamle pilgrimsvegen 
mellom Oslo og Trondheim ligger Ospekollen 
hyttegrend. Tomtene ligger vestvendt og solrikt 
med �ott utsikt. 
1 time fra Oslo og 30 minutter fra Gardermoen.
Området har fantastiske turmuligheter både
sommer og vinter med Hurdal Skisenter kun 
6 km unna. Velkommen til visning!

HYTTETOMTER
9 TOMTER

SOLGT!
HURDAL - KUN 1 TIME FRA OSLO!

FRA KR 283 000,-

VISNINGER I HØSTFERIEN:
onsdag 2/10 kl. 16:00 - 18:00

torsdag 3/10 kl. 16:00 - 18:00
Fredag 4/10 kl. 16:00 -18:00

Lørdag 5/10 kl. 14:00-15:00

Ospekollen hyttegrend Kontakt:
FLAEN Sag & Høvleri AS
Tlf.: 63 92 04 00
Epost: epost@�aen.no

Nord i Hurdal, langs den gamle pilgrimsvegen 
mellom Oslo og Trondheim ligger Ospekollen 
hyttegrend. Tomtene ligger vestvendt og solrikt 
med �ott utsikt. 
1 time fra Oslo og 30 minutter fra Gardermoen.
Området har fantastiske turmuligheter både
sommer og vinter med Hurdal Skisenter kun 
6 km unna. Velkommen til visning!

HYTTETOMTER
9 TOMTER

SOLGT!
HURDAL - KUN 1 TIME FRA OSLO!

FRA KR 283 000,-

VISNINGER I HØSTFERIEN:
onsdag 2/10 kl. 16:00 - 18:00

torsdag 3/10 kl. 16:00 - 18:00
Fredag 4/10 kl. 16:00 -18:00

Lørdag 5/10 kl. 14:00-15:00

Ospekollen hyttegrend
Nord i Hurdal, langs den gamle pilgrimsvegen mellom Oslo og Trond-
heim ligger Ospekollen hyttegrend . Tomtene ligger vestvendt og 
solrikt med flott utsikt. 1 time fra Oslo og 30 minutter fra Gardermoen. 
Området har fantastiske turnmuligheter både sommer og vinter med 
Hurdal Skisenter kun 6 km unna. Velkommen til visning! 

Ospekollen hyttegrend Kontakt:
FLAEN Sag & Høvleri AS
Tlf.: 63 92 04 00
Epost: epost@�aen.no

Nord i Hurdal, langs den gamle pilgrimsvegen 
mellom Oslo og Trondheim ligger Ospekollen 
hyttegrend. Tomtene ligger vestvendt og solrikt 
med �ott utsikt. 
1 time fra Oslo og 30 minutter fra Gardermoen.
Området har fantastiske turmuligheter både
sommer og vinter med Hurdal Skisenter kun 
6 km unna. Velkommen til visning!

HYTTETOMTER
9 TOMTER

SOLGT!
HURDAL - KUN 1 TIME FRA OSLO!

FRA KR 283 000,-

VISNINGER I HØSTFERIEN:
onsdag 2/10 kl. 16:00 - 18:00

torsdag 3/10 kl. 16:00 - 18:00
Fredag 4/10 kl. 16:00 -18:00

Lørdag 5/10 kl. 14:00-15:00

 

HYTTETOMTER
 

   HURDAL - KUN 1 TIME FRA OSLO!

 
FRA KR. 283 000,- 

  – Det er stjålet 
båtmotorer, bensin, 
mat, diverse agg-

regater, motorsager, 
verktøy og inventar fra 
hyttene. 
                                   Jim Roger Lillemo,
                        politioverbetjent ved Stange  
                                        lensmannskontor

”

  – Tyvene er alltid ute etter lett om-
settelige varer som gull, sølvtøy, smykker, 
elektronikk og antikviteter. Eksklusivt 

sportsutstyr kan også være av interesse for 
tyvene.
                                                                                                 Stine Neverdal
                                                                   kommunikasjonssjef i Finans Norge

”

For å annonsere ring:
Elisabeth på tlf. 483 23 443 

eller Anita på tlf. 483 20 157

Neste hytte- tema:

5. mars og 
12. mars 
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 Ny familehytte 
på Solsiden av Trysilfjellet Sør

2 840 000,-

0

på Solsiden av Trysilfjellet Sør

0

på Solsiden av Trysilfjellet Sør

000
- Privat ski- og akebakke med 
  skibånd
- Fjellets desidert beste solforhold 
- Barnevennlig  
- Ski inn og ut  
- Langrennsløype rett utenfor
 
Hytta leveres etter ny byggenorm med forbedret standard som blant an-
net innebærer bedre isolasjon, radonmembran, flere elektriske uttak m.m
Hytta er ferdig overflatebehandlet med hvitkalkede vegger.

- Norskprodusert av Tindehytter
- Optimalisert planløsning 
- Bygget etter den nye bygningsloven
- 4 soverom - 2 med mulighet for familiekøye
- Opp til 10 sengeplasser
- Varmekabler i gang og bad
- Flislagt badegulv og dusjsone
- Skiferfliser i entré/gang
- Furugulv i oppholdsrom
- Hvitkalkede panelte vegger
- Panelte himlinger
- Kjøkkeninnredning fra Sigdal 
- Mulighet for integrert hvitevarer på kjøkken
- Torv på taket
- Bod ved inngangsparti
- Opplegg for vaske- og oppvaskmaskin 
 
 

For visning kontakt: 
Stian Magelssen tlf. 994 00 994 
Petter Birkrem tlf.   932 62 900

I 10 uker kjempet 
fjorårets Farmen-del-
tagere om å vinne 
en Aurora Nova fra 
Saltdalshytta.  

– Farmen er et av de mest sette 
tv-programmene i Norge. Det 
er klart at oppmerksomheten 
rundt programmet virker posi-
tivt, sier Trond-Arve Nikolaisen, 
Salgs- og markedssjef hos Salt-
dalshytta. 

Det er fjerde gangen hytte-
leverandøren bidrar med en 
hytte til den som vinner kam-
pen for tilværelsen, på en gård 
satt 100 år tilbake i tid.  

MERKER TV-
OPPMERKSOMHETEN
Markedssjefen opplyser at Far-
men er en god bidragsyter og 
et ledd i deres totale markeds-
føring. Saltdalshytta markeds-
fører seg i fl ere kanaler og ledd. 
I tillegg bruker bedriften nettsi-
den sin aktivt. 

– Når folk er gjort oppmerk-
som på våre hytter oppsøker de 
gjerne nettsiden vår.  Noen spør 
etter modellen som ble vist på 
tv. Det er også en del som blan-
der programmene sammen og 
spør etter hytta fra 71° Nord. 
Men det viktigste er at de kon-
takter oss når de vurderer å kjø-
pe hytte, forteller Nikolaisen.  

Når folk melder seg på et slikt 
program er de ikke hyttekjøpe-
re i utgangspunktet, eller klare 
for å bygge seg ei hytte. Ting tar 
gjerne litt lengre tid med hytte-
vinnerne enn med vanlige kun-
der. 

– Ingvild Skare Thygesen, 
som vant i forrige sesong i 2012, 
skal sette opp sin hytte til våren.

TEGNER OM HYTTA
Hytteprodusenten har 250 hyt-
temodeller som er fordelt på 
syv stilarter. Det hører til sjel-
denheten at produsenten selger 
en modell slik den ser ut på pa-
piret. Det gjerne gjort spesial-
tilpasninger for å tilpasse hytta 
etter kundens ønsker. 

– Og det blir ikke gjort anner-
ledes med farmenvinnerne. De 
får også forme hytta etter tom-
teforhold og egne ønsker, påpe-
ker Nikolaisen. 

Saltdalshytta har en utstil-
lingshytte på Norsk Hyttesenter 
på Hellerudsletta. Kundene som 
stikker innom har ofte gjort seg 
opp et inntrykk av hytta. 

– Noen forteller at de har sett 
hytta på tv-en, selv om det ikke 
er en setning jeg hører så ofte. 
Men jeg regner likevel med at 
det er derfor de kommer innom. 
De har sett konseptet vårt og 
vært inne på hjemmesiden vår 
og sett at dette er tiltalende hyt-
ter, forteller selger Stein Glem-

God respons etter tv-program

mestad i Saltdalshytta. 

FRA TEGNING TIL 
FERDIGHYTTE
Hytteleverandøren har en pro-
duksjonstid opp mot tre måne-
der. Når du har funnet deg en 
hytte tegner produsenten den 
om og tilpasser den til deg, hvis 
du da ikke er en av de som vil 
ha hytta nøyaktig slik den står 
i katalogen. Med tegningen i 
hånden kan du søke om bygge-
tillatelse hos kommunen. Når 
byggetillatelsen er godkjent set-
tes hytta i produksjon. 

– Først da kan du begynne 
å grave på tomta, støpe grunn-
mur og legge til strøm og vann. 
Når dette arbeidet er gjort er det 
stort sett gått to, tre måneder. 
Leveringstiden er derfor ikke 
noe utfordring for oss.  Det som 

kan ta tid er hvor fort byggetil-
latelsen blir godkjent, opplyser 
selgeren.

En byggetillatelse kan ta fra 
uker til år. De raskeste byggesøk-
nadene Glemmestad kjenner til 
er blitt behandlet og godkjent i 
løpet av få uker. 

– Vi prøver derfor å hjelpe 
kundene til å designe hytta 
innenfor de gitte regulerings-
planer og retningslinjene som 
er gitt for hytteområdet.

KJENT FRA TV: Farmenhytta Aurora Nova 210 A. Foto: Saltdalshytta 

LYST MILJØ: – Med store, høye 
vinduer slipper du naturen inn i hytta, 
sier selger Stein Glemmestad, som 
tar imot kunder i utstillingshytta på 
Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta. 

ROMSLIG SOFAKROK: Selv om du sitter i sofakroken langt inne på vidda skal du ha det komfortabelt. Noen av 
dagens hyttekjøpere har ofte større plass på hytta enn i leilighetene inne i byen. 

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

For å annonsere ring:
Elisabeth på tlf. 483 23 443 

eller Anita på tlf. 483 20 157

Neste ukens tema:

Bil & Motor
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Hyttemarkedet pre-
ges lite av boligpris-
nedgangen. - Nye 
hytter selges som al-
dri før, sier daglig le-
der Torbjørn Kaarud 
i Familiehytta.

Den siste tiden har det vært 
mange medieoppslag om det 
trege boligmarkedet og fallende 
boligpriser. Også hyttemarke-
det har hatt sine utfordringer. 
Enkelte medier har snakket om 
at vi nå har det tregeste hytte-
markedet siden årtusenskiftet.                                                                                                                              
Ifølge daglig leder Torbjørn 
Kaarud i Familiehytta på Skjet-
ten er imidlertid ikke dette noe 
de berøres av i nevneverdig 
grad.

– Det skrives mye om fallen-
de hyttemarked. Dette er bare 
tull, sier Kaarud til Romeriks-
posten.

– Det selges nye hytter som 
aldri før, ihvertfall fra våre sel-
skaper. Det som går tregt er 
brukte, eldre hytter og store, 
dyre hytter, forklarer han.                                          
                                    
BEDRE ISOLERT
Kaarud mener at det førstnevn-
te kan han og andre hytteleve-
randører ta en del av skylden 
for. I 2010 ble nye tekniske for-
skrifter innført, og med dette 
nye isolasjonskrav, såkalt Tek10. 

– Dette innebærer store opp-
varmingsbesparelser. Hvorfor 
kjøpe en gammel og trekkfull 
hytte når du kan få en ny, god 
og varm hytte rimeligere. Da 
skjønner man at bruktprisene 
faller, hevder Kaarud.

Daglig leder ved Drømme-
hytten, Geir Inge Iversen, ser 
også at det går tregere i brukt-
markedet.

– Det er litt tidlig å si forelø-
pig, men brukte hytter går sene-
re å selge. Det er vel en indikator 
på hvordan det vil gå med nye 
hytter også fremover. Markedet 
har imidlertid holdt seg relativt 
stabilt så langt, sier Iversen.
                                
BELIGGENHET VIKTIGST
Administrerende direktør i 
Eiendomsmeglerforetakenes 
Forening (Eff), Christian Vam-
mervold Dreyer, er ikke av sam-
me oppfatning.

– Det er riktig at det er de dy-
reste hyttene som har falt mest. 
Men vi har ingen indikasjon på 
at gamle hytter faller mer enn 
nye, tvert imot er nyere hytter 
ofte dyrere og sånn sett mer kre-
vende å selge. Men det er store 
variasjoner og regionale for-
skjeller her, sier Dreyer.                                                             

– For hyttemarkedets del er 
beliggenheten helt avgjørende, 
så det at en hytte er ny, er ikke 
i seg selv det viktigste. Det er 
likevel et pluss, og kan være et 
fortrinn ute i markedet, legger 
han til.                            
                                       
FLAT UTVIKLING 
Dreyer er av den oppfatning at 
hyttemarkedet ikke preges mye 
av boligmarkedet.                                                                                                                     

– Vi har siden 2008 hatt en 
nærmest fl at utvikling i hyt-
teprisene på fjellet og et fall i 
hytteprisene langs sjøen. Ut-
viklingen har dermed vært vel-
dig annerledes fra boligmarke-
det, der vi i samme periode har 
hatt en vesentlig oppgang, sier 
Dreyer.  

Han mener det er naturlige 
årsaker til dette.                                                                            

– For sjøhyttemarkedets del, 
så var det nok behov for en 
korreksjon i prisene grunnet 
mange års oppgang. I tillegg 
hadde vi mange dårlige somre, 
som gjorde at fl ere så til utlan-
det. Det er ikke samme lekkasje 
av kjøpere til utlandet i fjellhyt-
temarkedet, og prisene har der-
for holdt seg mer stabilt.                             

– En annen grunn til stabile 
priser på fjellet er at hytter stort 
sett ikke er noe du må selge, og 
dermed venter du heller med 
salg enn å akseptere et lavere 
bud, legger han til.                    
                                       
GOD AKTIVITET
Dreyer kan fortelle at markedet 
i år har startet bra.

– De fl este hytteregionene på 
fjellet rapporterer om ganske 
god aktivitet. Vi forventer en 
stabil omsetning sammenlignet 
med de siste årene. Vi forventer 
heller ingen store endringer i 
prisene, sier han.

Prognosesenteret anslo i ok-
tober i fjor at hytteprisene vil 
få en vekst på 4-6 prosent frem-

over.                                                                                          
– Hyttemarkedet er anner-

ledes enn boligmarkedet. Hyt-
tekjøperne er modne mennes-
ker med god kjøpekraft, stor 
andel egenkapital og dermed 
mindre behov for lån. Dette 
markedet er mindre konjunk-
turfølsomt, uttalte Bjørn-Erik 
Øye, partner i Prognosesente-
ret, i fjor høst.
                                    
SÆRNORSK FENOMEN
– Flere medier har hatt oppslag 
om tregt hyttemarked. Men 
det gjelder et begrenset antall 
dyre hytter som har vært van-
skelig å få solgt. Tar man bort 
disse er det en god utvikling i 
hyttemarkedet. Omsetningen 
av brukte hytter vokste med 7 
prosent i 1. halvår sammenlig-
net med samme periode i 2012, 
la Øye til.

Målinger fra Prognosesente-
ret viser at 100 000 husstander 
planlegger å kjøpe hytte i tiden 
som kommer.                                                                                                                                         

Nytt liv i hyttemarkedet

– Hvert år omsettes det om-
kring 24 000 brukte og nye hyt-
ter. Vi ønsker å bo urbant i hver-
dagen. Men vi har beholdt vår 
lengsel etter naturen. Det er et 
særnorsk fenomen at så mange 

mennesker eier en bolig num-
mer to, sier Bjørn-Erik Øye.

BEDRE MARKED: Adm. direktør 
i Eiendomsmeglerforetakenes 
forening, Christian Dreyer, mener 
hyttemarkedet ikke preges mye av 
boligprisnedgangen. (Foto: Privat) 

IDYLLISK: Bildet er av 
en av hyttene på Norsk 
hyttesenter ved Expo-

rama på Hellerudsletta. 
(Foto: Roy R. Mortensen)

LYSET PÅ: Lyset er fortsatt på i hyttemarkedet. Her en modell fra 
Leve hytter. (Foto: Leve Hytter)

HYTTEKOS: Hus, hytte, SUV og hund er fortsatt populært.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Fjellbyn
 Praktisk og fi n
 leilighet i fjellmiljø
 4 + 2 sengeplasser
 34 m2 BRA

Pistbyn
 Midt i alpinbakken
 og nær Skitorget
 8 sengeplasser
 66 m2 BRA

2.100.000 NOK 
Inkl. inventar og
omkostninger.

  
  

Bli eier av en “bra bit” av Støten i Sälen!

Om Støten
 Kun 24 mil fra Oslo og 3 km fra norskegrensen ligger fjellanlegget  
 Støten. Her fi nnes alt dere trenger for en koselig ferie. Blant annet  
 langrennsløyper, snøscooter på fjellet og Sälens beste skikjøring i  
 33 nedfarter og 18 heiser. Velkommen til å bli eier av en “bra bit”   
 av Støten, det perfekte familieanlegget!

MAIL ulf@eiendomsnokkelen.no
TLF 21 06 33 65 (60)
WEB www.stotenski.no

www.stoten.se

HURTIG SVAR - BONUS: 
Sesongkort i alpinanlegget 

for hele familien.

GODE
UTLEIEMULIGHETER

SKI INN - SKI OUT
NØKKELFERDIGE

840.000 NOK
Inkl. inventar og
omkostninger.
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Adrian Persen Stei-
haug fra Rælingen 
har vært på Euro-
paturné og spilt inn 
album med Ronni 
Le Tekrø. Nå vil han 
erobre USA med 
glamrockbandet 
NiteRain.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Glamrockbandet NiteRain har 
hittil vært et ubeskrevet blad her 
i Norge. I utlandet er imidlertid 
bandet, med Rælingen-gutten 
Adrian Persen Steihaug bak gi-
taren, godt kjent.

NiteRain har holdt over 90 
konserter i 12 land, deriblant 
Danmark, Tyskland, Nederland, 
Belgia og Italia.

– Det er alltid spennen-
de og litt av en prøvelse med 
en gang man krysser grenser. 
En ting er å krysse fylker her 
hjemme for å spille konser-
ter. Men når man drar ut av 
hjemlandet og skal represen-
tere Norge, så må man virkelig 
kline til, forteller gitaristen.                                                                                                                      
Mottagelsen de får er helt uten-
om det vanlige.                                                                                                                                  

– Det er ganske kult hvordan 
vi blir tatt imot. Folk digger det 
vi gjør, og noen ganger så blir 
det nærmest krig om å ta bilder 
med oss etter konsertene, fortel-
ler Adrian Persen Steihaug.
                              
INSPIRERT AV AC/DC
Musikken beskrives som en 
miks av rock’n’roll og energisk 
powerglam. Legendariske band 
som Guns N’ Roses, Mötley 
Crüe og AC/DC har vært store 
inspirasjonskilder. Det samme 
kan sies om det amerikanske 
hardrockbandet L.A. Guns, 
som tok dem under vingene og 
valgte å ta med Adrian og de 
tre andre bandmedlemmene på 
turné.

– Mange av utenlandskon-
sertene kan vi takke dem for. 

Klar for 
USA-turné

Da L.A. Guns skulle på Euro-
paturné i 2012 ble vi kontaktet 
av den norske konsertarrangø-
ren og fi kk tilbud om å bli på 
Skandinaviadelen av turneen. 
Vi kom godt overens med gutta 
i L.A. Guns og de likte bandet 
vårt. Senere kontaktet de oss 
og ba oss bli med på hele Eu-
ropaturneen. De ser på oss som 
lillebrødrene sine, forklarer 
Steihaug.

I STUDIO MED TEKRØ
Debutalbumet «CrossFire» kom 
ut i midten av november. Det 
ble spilt inn i studioet til ingen 
ringere enn gitar-guru Ronni 
Le Tekrø, kjent fra heavy me-
tal-bandet TNT.

– Det har vært en veldig læ-
rerik opplevelse. Tekrø er en fyr 
med masse erfaring og som var 
dyktig i studioet, sier Steihaug.

Albumet har jevnt over fått 
gode anmeldelser. Både «Swe-
den Rock Magazine» og britiske 
«Powerplay Rock & Metal» gir 
skryt.

– Mottagelsen har vært vel-
dig positiv. Det har vært stor 
etterspørsel av plata i både inn- 
og utland. Ikke nok med ivrige 
fans, men vi har også fått veldig 
mange gode anmeldelser både 
her i Norge og i resten av ver-
den. Med tanke på alt det har-
de arbeidet, blodet, svetten og 
nesten tårene som ble lagt i pla-
ta, så føltes det bra å endelig få 
den ut, forteller gitaristen, som 
alltid har hatt en lidenskap for 
musikk.

PANGSTART                          
- Musikk har vært en del av livet 
mitt siden dag én. Man sier at 
nordmenn blir født med ski på 
beina, jeg ble født med gitaren i 
hånda. Jeg har alltid elsket mu-
sikk. Det startet med Grieg, Mo-
zart, Deep Purple og Hendrix. 
Interessen for å begynne å 
spille gitar var der også, så jeg 
startet på mitt første gitarkurs 
da jeg var 6 år gammel, forteller 
20-åringen.

Tilfeldigheter ville ha det til 
at han ble med i NiteRain.

– De ringte meg opp som-
meren 2012 og sa at de trengte 
en gitarist, siden de skulle på 

Skandinaviaturné og gitaris-
ten deres hadde hoppet av rett 
før. Så man kan si at det var en 
pangstart.

PÅ HJEMMEBANE
I løpet av året er det Storbritan-
nia og USA som står for tur.

– Om alt går etter planen 
så blir det en virkelig stor 
turnéopplevelse for oss. Det 
er helt drøyt å tenke på at vi 
muligens vil få muligheten 
til å spille i statene og Storbri-
tannia. Dette er steder hvor 
rocken fortsatt lever i beste 
velgående og det ville vært 
helt rått å få plante NiteRains 
fl agg på ny jord, sier han.                                                                                                             
Før den tid blir det imidlertid 
fl ere konserter her hjemme. I 
mars spiller bandet på Martins 
i Lillestrøm. Dette blir tredje 
gang de står på scenen der.

– Det er alltid like fantastisk 
å komme tilbake. Vi har jo spilt 
land og strand rundt, men det 
er en helt spesiell følelse å spille 
på hjemmebane. Den patriotis-
ke følelsen kommer alltid med 
en gang, smiler gitaristen.

GLAMROCKER: Adrian Persen Steihaug fra Rælingen er gitarist i glamrockbandet NiteRain. (Foto: Renate 
Ludvigsen)

KVARTETT: Sebastian Tvedtnæs, Frank Karlsen, Morten Garberg og 
Adrian Persen Steihaug utgjør bandet NiteRain. (Foto: Pressebilde)

Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

Badstupanel, benkematerialer eller 
ferdige benker av or, osp eller varme-
behandlet osp. Vi har også badstudører, 
elektriske og vedfyrte badstuovner. 
Besøk vår hjemmeside eller ta kontakt 
på telefon dersom du ønsker ytterligere
opplysninger.

www.hytteogbolig.no
kontakt@hytteogbolig.no 
Tlf. 22 43 90 00

Narvi NC 
Elektrisk

Narvi NC 
Vedfyrt

Kota Kuru
Vedfyrt

Kota Inari
Vedfyrt

Kota Luosto VS
Vedfyrt

Vi har det du trenger
for å bygge din egen badstu.

Lave priser og rask levering.

Kota Saana 
elektrisk

Stadig fl ere hytter 
ringes varme hjem-
mefra, viser nye le-
verandørtall. Mange 
bruker hytta mye og 
ønsker høy komfort.

– Mobilteknologien gir nye 
muligheter for strømstyring og 
andre kontrollfunksjoner, og 
dette er løsninger mange hyt-
teeiere har fått øynene opp for. 
Økningen har vært særlig bratt 
de siste to-tre årene, sier Torfi nn 
Schiefl oe, salgs- og markedssjef 
i Defa.

Selskapet står bak den 
GSM-baserte tjenesten Hytta-
Mi. I vinter vil nær 25 000 nor-
ske hytter bli ringt varme med 
dette systemet.

– I løpet av de siste tre årene 
har det blitt 5000 fl ere brukere. 
Bare siden i fjor er økningen på 
drøyt ti prosent, sier Schiefl oe.

Han tror likevel at vi bare har 
sett starten på en trend som vil 
forsterke seg.

– Det norske hyttelivet har 
forandret seg mye. Gamle hyt-
ter oppgraderes, ofte i forbin-
delse med et generasjonsskifte, 

Flere fjernstyrer hytta
og nye hytter bygges med et 
komfortnivå som ikke står sær-
lig tilbake for standarden vi har 
hjemme. Ønsket om å ha det 
godt og varmt fra første stund 
er en del av dette bildet.

ENKELT Å BRUKE
Også el-installatørene merker at 
det er stor interesse blant hytte-
eiere for å ta teknologien i bruk.

– Etterspørselen er sterkt 
økende og skyldes blant annet 
at slike systemer koster lite og 
er enkle i bruk. Hvis du klarer 
å chatte på Facebook, kan du 
bruke dette systemet også, sier 
Erik Stenumgaard, daglig leder i 
Horten Elektriske AS.

Firmaet monterer fjernsty-
ring til hytter i hele Sør-Norge. 
På nye hytter er slik teknologi 
allerede blitt regelen, snarere 
enn unntaket, mener Stenum-
gaard.

– Hyttefolk fl est virker ivrige 
etter å få slike systemer på plass. 
Slik sett er det lite forskjell på 
yngre og eldre, eller om man 
eier stor eller liten hytte. Terske-
len er spesielt lav for de som er 
vant til å benytte den funksjo-
naliteten en smarttelefon tilbyr, 
sier han.

Mange av kundene velger 
HyttaMi, som er en abonne-
mentstjeneste som kan brukes 

til fjernstyring av strøm, varme, 
alarm og kamera over GSM-net-
tet. Hytteeieren kan bruke in-
ternett, SMS eller app for iPho-
ne og Androide til å regulere 
nivåene.

EGET ABONNEMENT
– Systemet gir tilbakemelding 
fra hytta om hvilke ovner og 
lys som er skrudd på, og hva 
temperaturen er. Eier kan også 
bli varslet dersom temperatu-
ren synker slik at det blir fare 
for frost, eller varsling ved for 

eksempel lekkasje og eventuell 
utløsning av innbruddsalarm, 
sier Torfi nn Schiefl oe i Defa.

Han anbefaler kunder å kjø-
pe et eget GSM-abonnement 
direkte på hyttami.no eller via 
tjenestens forhandlere.

– Med et abonnement som 
en del av totalpakken, slipper 
man å tenke på å betale en egen 
faktura fra en mobiloperatør. 
Kontantkort er ikke tilrådelig. 
Det må fylles på med ringetid, 
og hvis kortet går tomt vil ikke 
styringsproduktet kunne sende 

varslinger dersom noe uventet 
skjer.

Systemloggen for HyttaMi 
viser mye aktivitet fra torsdag 
ettermiddag til fredag morgen i 
vinterhalvåret.

– Da er det spesielt mange 
som skrur på varmen for å kom-
me til bruksklar hytte i helgen, 
sier Torfi nn Schiefl oe.

Tekst: Ulf-Arvid Mejlænder 
redaksjonen@avisdrift.no
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SKEDSMO
FLISESPIKKERLAUGET
ONSDAGER OG FREDAGER KL. 11-13 
STATSRÅD IHLENS VEI 113, STRØMMEN
Da har vi startet opp igjen etter 
julen og alle pensjonister og 
trygdede (vi er ikke så nøye på 
det) som har lyst til å snekker litt 
eller har en stol, bord, gyngehest, 
gammelt treskap eller trelampe som 
trenger litt reparasjon er hjertelig 
velkommen. For mer info www.
fl isespikkerlauget.no

NARNIA
TORSDAG 23. JANUAR KL. 18:00 
FOLKETS HUS, STRØMMEN 
Strømmen barneteater viser 
forestillingen ”Narnia” Eventyret 
om Narnia er en fantastisk historie 
om kampen mellom det gode 
og det onde! Aslan som leder 
de gode, trenger hjelp av de fi re 
barna Lucy, Edmund, Peter, og 
Susan til å beseire den onde 
heksa Jadis som har hatt makten 
i Narnia i over 100 år. Vil kraften 
til heksa svekkes når de 4 barna, 
slår seg sammen med dyrene i 
Aslans hær? Vil de klare å vinne 
over henne og gi Aslan makten 
tilbake?

KULTURKAFÉ - PRØYSEN FOR 
TO
TORSDAG 23. JANUAR KL. 12:00 I CON-
NECT, LILLESTRØM KULTURSENTER

Elin Prøysen er datter av en av 
landets mest kjente menn, dikteren 
og visesangeren Alf Prøysen. I dag 
får du møte henne sammen med sin 
mann Egil Johansson. Oppvokst i 
Nittedal har hun ikke samme dialekt 
som sin far, men framfører hans 
viser med en innlevelse og intensi-
tet som ville gjort gamlefar stolt. I 
«Prøysen for to» er både kjente og 
mindre kjente Prøysen-viser med, 
fi nt fl ettet sammen med fortellinger 
og ankedoter. Her er masse energi, 
tempo og godt humør i førersetet.
Dørene åpnes kl. 11.00.

VINTERMYGGEN - SUGAR 
ANNE & HER GOOD ROCKIN’ 
DADDIES
TORSDAG 23. JANUAR KL. 19:30 I 
CONNECT, LILLESTRØM KULTURSENTER
Tradisjon tro inviterer Lillestrøm 
Sugar Anne & her Good Rockin’ 
Daddies ble til som et prosjekt 
etter en forespørsel fra Skedsmo 
Bluesklubb og Lillestrøm jazzklubb. 
De to klubbene ønsket å feire 
skuddårskvelden 2004 på Roots i 
Strømmen med et velspillende rhyt-
hm & blues – band, og repertoaret 
skulle bestå av nyarrangerte låter fra 
1940-, 1950- og 1960-tallet. Ban-
det opptrådde de neste årene på 
Fagerborg hotell natt til første mai, 
Byfesten, Ribbejazz m.m., men så 
ble medlemmene altfor travle med 
egne prosjekter, og orkesteret end-
te opp nærmest som et kultband.
Mange av musikerne har imidlertid 
de siste åra uttrykt sterke ønsker 
om å spille sammen igjen, og på 

10-årsjubileet sitt skal de gjøre 
nettopp det.

INGRID BJØRNOV OG OSLO 
FAGOTTKOR
FREDAG 24. JANUAR KL. 19:00 I 
TEATERSALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 

Etter fem års musikalsk sam-
arbeid mellom Oslo fagottkor 
og deres høye beskytter Ingrid 
Bjørnov, og attpåtil tiårsjubileum 
for koret, er det klart for ju-
bileumstur. Den går til Sydney 
i Australia, med Mardi Gras i 
kikkerten og med konserter i 
selveste Sydney operahus. Som 
oppladning til dette har Ingrid 
Bjørnov og koret gjort fl ere hus-
konserter, hvor det aller beste 
fra korets repertoar har stått på 
programmet. Publikum får nyte 
særdeles unison skjønnsang 
med en humoristisk vri. Du har 
aldri hørt - eller sett - «Nature 
boy», «ABBA-sonaten i Grieg-
moll» eller «Løvenes konge» som 
dette!

SMAK HOT!
LØRDAG 25. JANUAR KL. 18:00 I KA-
FEEN - SCENE 5, LILLESTRØM KULTUR- 
SENTER
Noen går for det milde og svale. 
Noen går for andre varianter. Some 
like it HOT! Så svetten renner! Tør 
du utfordre smaksløkene og utfor-
ske styrkeskalaen Scoville, som går 
fra 0 til 15 millioner? Har du lyst til 
å teste mat som er litt over middels 
sterk? Velkommen skal du være! 
Prisen inkluderer mat og foredrag.

KING OF TROLLS
LØRDAG 25. JANUAR KL. 22:00 I 
CONNECT, LILLESTRØM KULTURSENTER

Hvem sier at det ikke fi nnes troll? 
Det gjør det i aller høyeste grad og 
den i kveld kan du attpåtil se dem 
i levende live i Connect. KING OF 
TROLLS har allerede rukket å gjøre 
seg bemerket for det norske folk, da 
han stilte opp i Melodi Grand Prix i 
2008 med låta ”Far Away”

STØTTEKONSERT FOR 
FILIPPINENE
MANDAG 27. JANUAR KL. 19:00 I 
STJERNESALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER
Situasjonen etter tyfonen som herjet 
over Filippinene er svært alvorlig. 
Millioner er rammet, mange har 
mistet nære og kjære, er skadet og 
har mistet alt. Hjelpemannskaper 
gjør en omfattende innsats og vi 
ønsker å hjelpe til. Møt opp på vår 
støttekonsert mandag 27. januar. 
Disse artistene vil opptre for deg 
denne kvelden, Jørn Hoel, Jenny 
Jensen, Trond Granlund, Teddy 

Bears, Nordre Sving, SeenJean, 
The Hound Dogs og The Endroom, 
Rune Rudberg og Stephen Ackles. 
Pengene fra støttkonserten vil gå til 
medisiner, mat og klær til kriseram-
mede på Filippinene. Det er Røde 
Kors som mottar støtten til dette 
øremerkede formål. 

REIDAR LARSEN & TERJE 
TYSLAND
ONSDAG 29. JANUAR KL. 19:30 I 
STJERNESALEN LILLESTRØM KULTUR-
SENTER

Blå pianist møter trønder-rocker 
– Terje Tysland & Reidar Larsen leg-
ger ut på turné. Reidar Larsen og 
Terje Tysland deler scene og gjør 
tandemkonsert,  hvor de samspiller 
på hverandres låter i duoformat.
De legger ut på en 10-dagers turné 
i Norge, og dette blir første gangen 
de reiser rundt for å formidle sine 
ferieminner og historier. Det er to 
herrer med særdeles lang fartstid i 
norsk musikkliv som drar av gårde.

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 Volt scene i Frivilligsen-
tralen/Aktivitetshuset Volts lokaler i 
6. etg i Lørenskog hus. Gratis!

FOREDRAG OM FUGLER OG 
INSEKTER I HAGEN
TORSDAG 23. JANUAR KL. 19:00 FRAM-
TIA, LØRENSKOG HUS 

Lørenskog Hagelag inviterer hage-
venner til foredrag om �Fugler og 
insekter i hagen� ved Vidar Gunn-
arsen. Kaffe med hjembakte kaker 
og utlodning med fi ne gevinster. 
Medlemmer gratis,
andre kr. 30.

KULTURNATT 2014
TORSDAG 23. JANUAR KL. 17:00 LØR- 
ENSKOG HUS

Kulturnatt er et samarbeidsprosjekt 
mellom de ulike kulturvirksomhete-
ne i Lørenskog hus, lokale lag og 
foreninger, Lørenskog bygdemuse-
um Skårer gård og Kultursenteret 
Fredheim skole. Det blir åpent hus 
med aktiviteter i Lørenskog hus 
og i området rundt, blant annet 
lysvandring og uteaktiviteter i Råd-
husparken, gratis kinoforestilling, 
ulike kulturinnslag og forestillinger 
samt andre aktiviteter i regi av 
kulturavdelingene i Lørenskog hus 
i samarbeid med lokale organisa-
sjoner. Det blir i tillegg aktiviteter på 
Skårer gård og på Kultursenteret 
Fredheim skole. Kl. 17.00: Show 
med murbaljetrommer fra DKS og 
St. Laurentiuskoret (Festplassen)
Kl. 17.45: Lørenskog Toraderi og 
Leikarringen Hunar (Biblioteket)
Kl. 18.00: Lørenskog skolekorps: 
«Balle Frost og leketøybanditten» 
(Storstua) Kl. 19.00: Lørenskog mu-
sikalteater. Utdrag fra «Peter Pan», 
som spilles i mai. (Vasshjulet) Kl. 
19.30: Seniorkoret (Vasshjulet)
Kl. 20.00: Lørenskog Mannskor 
(Vasshjulet) Kl. 20.30: Lørenskog 
skolekorps Hovedkorps (Vasshjulet)
Kl. 21.00: Slutt (Vasshjulet)

BALLE FROST OG LEKETØY-
BANDITTEN
FREDAG 24. JANUAR KL. 18:00 STOR-
STUA, LØRENSKOG HUS
Bli med når 75 musikanter fra 
Lørenskog skolekorps i alderen 
8-12 år spiller opp til en spennen-
de musikkhistorie! Det blir store 
oppslag i avisen når det viser seg 
at leketøybanditten har slått til mot 
byens eneste leketøysbutikk. Tina 
Tørner har fått fatt i privatdetektiv 
Balle Frost, og sammen forsøker de 
å løse problemet.

FAMILIEDISCO
LØRDAG 25. JANUAR KL. 12.00 VASS-
HJULET, LØRENSKOG HUS  
Ta med venner og familie – det er 
discotid! Vi har kul og barnevennlig 
musikk, discolys og såpeboble-
maskin. I tillegg har vi tegnesaker, 
byggeklosser og kafé. Hva mer kan 
man ønske seg på en helt vanlig 
lørdag? Alder: 0-100 år

RÆLINGEN
BRIDGE-KVELD
TORSDAGER KL. 18:30 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER

Rælingen Bridgeklubb spiller bridge 
fra kl 18.30 hver torsdag kveld ut 
april på Fjerdingby Trivselssenter. 
Du kan komme med eller uten 
makker (vi ordner muligens en). 
Velkommen innom å se hvordan vi 
har det. Kontakt: Arne Stenersen tlf 
92801083.

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 forutset-
ninger, 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.

MARIKOLLEN BAD
TIRSDAG OG TORSDAG KL. 17:00 - 
21:00 (TIRSDAG KL. 16:00 - 17:00 
PENSJONISTSVØMMING)  

Tirsdag og torsdag fra kl. 17 er bas-
senget åpent for alle. Bassenget er 
16 x 14 m og fra 70 - 160 cm dypt. 
Anlegget er tilrettelagt for rullestol-
brukere. Det er badstuer, vannleker 
for barna og egne svømmebaner 
for dem som vil mosjonere. Gar-
derobene har låsbare skap med 
myntinnkast (kr 10, returneres når 
skapet låses opp). Det tilbys et lite 
utvalg varer som en service til de 
besøkende. Du får blant annet kjøpt 
håndklær, såpe, svømmebriller og 
badehetter. Svømmemerker selges 
også, og badevaktene er behjelpeli-
ge med svømmetester.

SKISENTER PÅ 
ROMERIKE:
VARINGSKOLLEN 
LØRDAGER OG SØNDAGER 4. JANUAR - 
30. MARS ÅPENT KL. 10-17. 

HURDAL SKISENTER
2. JANUAR - 6. MARS, UKEDAGER 
ÅPENT KL. 10-20.30 HELGER KL. 10-17.

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

Tips oss 
om det skjer noe 
arrangement i 

din nærhet!       

     hvaskjer@
romeriksposten.no 

Mitt
instrument

Da Petter Marius var to, tre år gammel ble han 
fasinert av de svarte og hvite tangenten på pianoet. 
I en alder av åtte ble han tildelt en kornett da han 
begynte i skolekorpset. Men han ga aldri slipp på 
pianoet og har utvidet rekken av instrumenter han 
behersker. Her finner du trombone, banjo, baryton 
og althorn melodika, i tillegg til en haug andre 
instrumenter han får lyd i. På ei skive med Adjágas 
spilte han inn 11 instrumenter. På det mest aktive 
har han spilt i 25 ulike grupper i løpet av ett år.

 — Det er vanskelig å velge bare ett favorittinstru-
ment blant et tosifret antall trompeter. Men favorit-
ter nå er en Lawler C7 (Bb trompet) og en fantas-
tisk piccolotrompet av Hans Kromat. Lawlerhornet 
er morsomt å spille på. Hornet er veldig inspirert av 
legendariske Martin Committe 50 talls sound. Den 
er laget av en religiøs trompetfanatiker i Tenessee, 
men jeg kjøpte den pent brukt av en trompetnerd. 
Piccoloen har jeg selv vært med på å utforme deler 
av, på fabrikken i Wilstedt, nær Bremen. Så den er 
tilpasset meg og min måte å spille på.
 
 — Når låter disse instrumentene best?
 — Lawler trompeten klinger spesielt bra i blåserek-
ker og storband. Den freser litt når den spilles 
høyt, og det er herlig. Piccoloen låter nok best når 
Reinhold Friedrich spiller på den. 
 
 — Har du en favorittlåt du liker å spille? 
 — Den låta som oftest er i hodet mitt er kanskje 
Well You Neednt´t, av Thelonius Monk. Mest på 
grunn av det koret Chet Baker leverer på «The last 
great concert» med NDR Big Band. Favorittølet 
mitt «Brother Thelonius» gir meg også assosiasjo-
ner til denne låta.

 — Din beste opplevelse med disse instrumen-
tene? 
 — Piccoloen ga meg en god følelse av trygghet i et 
halvt år når jeg gjorde Les Miserables i fjor. Mens 
Bb-trompeten er min daglige gledesbringer.

 — Jeg henter inspirasjon fra veldig mange ulike utø-
vere. Skulle jeg hatt et jazzforbilde måtte jeg nok 
ha laget min egen Frankenstein med Chet Bakers 
melodiske teft, Miles Davis innovasjon, tonefylden 
til Mathias Eick, følsomheten til Arve Henriksen, 
teknikken til Wynton Marsalis, pusteteknikken til 
James Morrison - og så videre... Listen er lang og 
vokser stadig. He he...

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument? 
 — Jeg foreslår Erik Jøkling Kleiva, som jeg spiller 
med i Ett Fett Storband. Håper og tror at han har 
en del spennende instrumenter å fortelle om. Ellers 
vil jeg gjerne anbefale en av ungene jeg dirigerer i 
Lillestrøm Juniorkorps. Da kan du ta kontakt med 
Ingeborg. Hun spiller horn og er en fornuftig jente. 
fine ting om den fine, sorte gitaren sin. 
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Petter Marius Gundersen
Lawler C7 (Bb trompet)

Alder: 36
Bosted: Lillestrøm
Spiller i: Adjágas, Amund Maarud 
Band, Ska Patrol, The Phantoms, Ett 
Fett Storband og Lillestrøm Musik-
korps.
Musikkstil: Jazz, pop, rock, blues, 
world musikk, klassisk, musikal, stor-
band, ska, reggae, elektronika.

Lørenskog kommu-
ne arrangerer kultur-
natt for andre gang 
– med  trommes-
how, strikkeverksted 
og lysvandring.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I morgen, torsdag 23. januar, ar-
rangerer Lørenskog kommune 
kulturnatt for andre gang. Kul-
tursektoren i kommunen er ho-
vedarrangør, i samarbeid med 

Kulturnatt i 
Lørenskog

lokale lag og foreninger, Løren-
skog musikk- og kulturskole, 
Lørenskog bygdemuseum/Skå-
rer gård og Kultursenteret Fred-
heim skole.

Gjennom ettermiddagen 
og kvelden blir det aktiviteter 
for hele familien både ute og 
innendørs. Det hele blir dratt 
i gang kl. 17.00 på festplassen 
utenfor Lørenskog Hus med 
trommeshow signert Den kul-
turelle skolesekken og korsang 
fra St. Laurentiuskoret. 
                                   
LYSVANDRING
Videre utover kvelden blir det 
strikkeverksted med Lørenskog 
Husfl idslag, tegneverksted, le-

selavvo, aking og annen akti-
vitet i Rådhusparken, utdrag fra 
Peter Pan med Lørenskog musi-
kalteater og konserter med Lø-
renskog seniorkor og Lørenskog 
Mannskor.

Ungdommer fra aktivitetshu-
set Volt kommer til å ha åpent 
verksted i Drømmeslottet der 
barn i alle aldre kan få prøve seg 
på sjonglering og akrobatikk.

Fra kl. 18.30 - 21.00 kan du 
være med på lysvandring fra 
Rådhusparken og frem til Lang-
vannet. På veien vil det være ly-
sinstallasjoner laget av studen-
ter fra Kunsthøgskolen i Oslo og 
lysdesignstudenter fra Høgsko-
len i Buskerud og Vestfold.

MYE PÅ PROGRAMMET: Det legges opp til mye aktivitet i Lørenskog Hus i morgen. (Foto: Bernt Rostad)

Nå ut til 28.000 husstander i Skedsmo, Lørenskog 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!

KULTUR
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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 27. januar

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
L.E. NORDBY
Nedre Ryensvei 23
2010 Strømmen

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:

LEKKER 
AMERIKANER

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

BOLLER

REGNSKAP

- Regnskap  - Lønn
- Juridisk bistand - Årsoppgjør
- Stiftelse nye selskaper 

REGNSKAPSBISTAND

Anne Baisgård tlf. 922 16 825 
Christin Bakkeli tlf. 991 61 266

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

av erfaren rørleggermester  
67 90 38 48/ 95 04 17 28

RØRLEGGER

Tlf. 63 81 19 81 - www.ahalvorsen.no
Depotgata 20, Lillestrøm

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no 

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

STILLAS

TANNLEGE

Nr. 36 – 2013  37

Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.
Helt ny selveierleilighet på 71 kvm til kun kr. 7 000 pr mnd**

Gjør din pensjonstilværelse enkel. Frigjør kapital og tid – uten overraskende
vedlikeholdskostnader. Leiligheter fra 71-131 kvm – velg den som passer ditt behov!

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.Klikk deg inn på trysilhus.no og finn ut mer om prosjektet!

RÅ
HO

LT
 I 

EI
DS

VO
LL

Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

*Gjelder de som kjøper leilighet innen 1. desember 2013.
**Ved 80% Husbanklån. Husbankens flytende rente pr. okt.’13 er 2,08%.

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

av erfaren rørleggermester  
67 90 38 48/ 95 04 17 28

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

- Regnskap  - Lønn
- Juridisk bistand - Årsoppgjør
- Stiftelse nye selskaper 

REGNSKAPSBISTAND

Anne Baisgård tlf. 922 16 825 
Christin Bakkeli tlf. 991 61 266

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

Tlf. 63 81 19 81 - www.ahalvorsen.no
Depotgata 20, Lillestrøm

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no 

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

Moelven Elektro AS 
2050 Jessheim   
Tlf. 63 92 87 90
www.elektro.moelven.no
post.elektro@moelven.no

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

Tlf. 40 46 75 78 
www.b-h-s.no

Annonsere 
i Romeriksguiden?

Send mail til kim@romeriksposten.no
Annonsere i Romeriksguiden Tlf. 41 30 61 61 

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

Telefon: 92 21 45 95
E-post: hans.ording@tiurn.no 

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

30 års erfaring – Gratis befaring
Tlf. 416 38 247 – 63 87 80 00

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

Telefon: 92 21 45 95
E-post: hans.ording@tiurn.no 

KONSULENT

SNEKKER

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

Tlf. 40 46 75 78 
www.b-h-s.no

DYREPARK

ELEKTRO

Moelven Elektro AS 
2050 Jessheim   
Tlf. 63 92 87 90
www.elektro.moelven.no
post.elektro@moelven.no

FLIS

Kutterspon/ 
Sponballer
- Vi leverer også hele trailerlass 
direkte til sluttbruker. 
- Norges mest solgte kutterspon. 
- Kjøp rimeligere direkte fra 
produsent. Ingen mellomledd. 
- Vi tilbyr støvfrie sponballer for 
både hester og gårdbruker. 

2337 Tangen  
Tlf. 62 57 46 00 - tts@teroteknisk.no

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

INDUSTRIOVNER

KJØKKEN

Det er vi som enkelt, raskt og rimelig 
skifter ut dører, skuffer, benkeplater og 
beslag på ditt gamle kjøkken, uansett 

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

Ring i dag for en 
kostnadsfri 

samtale/befaring.
NORSK
KJØKKEN-
FORNYING AS
Tlf. 91 19 99 17

	 SPØR	OSS,
-	det	vil	lønne	seg

SPAR OPPTIL 20% NÅ!
Det er vi som enkelt, raskt og rimelig

skifter ut dører, skuffer, benkeplater og 
beslag på ditt gamle kjøkken, uansett 

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

  SPØR OSS,
- det vil lønne seg

Nordiske  
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for 
flis, ved og 

pellets.

www.nordiske.no

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

Tlf. 62 51 00 80 • Mob. 976 29 497
e-mail: marius@rb-as.no • www.rb-as.no

RENHOLD

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

CONTAINER

Annonsere 
i Romeriks-

guiden?

Ring Kim på 
tlf. 41 30 61 61 eller 
send mail til kim@
romeriksposten.no

Annonsere 
i Romeriks-

guiden?

Tlf. 41 30 61 61

Annonsere her?
Tlf. 41 30 61 61

Annonsere 
i Romeriks-

guiden?

Tlf. 41 30 61 61

Vi er helt konge 
på boller!

NYE EIERE

Åpent hver dag fra 1. mai kl. 10-18
Ring 62 57 69 50 el. 909 57 238

E-mail: n.runar@online.no

Ring Kim på tlf. 41 30 61 61 
eller send mail til kim@romeriksposten.no

Annonsere 
i Romeriksguiden?

TRAPP

Gratis og uforpliktende befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

Tlf. 907 44 662 
post@holtet-transport.no

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

TRANSPORT

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03 • www.fagtrapp.no

Alt i innvendige trapper
Alt i inn- 

vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03  

www.fagtrapp.no

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE
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Bli med når vi gjen-
skaper kampen
mellom to utdødde
gigantdyr: sabeltann-
katten og kjempe-
dovendyret. Sabeltann-
katten var i mange
millioner år sjefen
blant alle dyrene som
levde i Nord-Amerika.

Da det ble landforbin-
delse mellom Nord- og
Sør-Amerika for tre
millioner år siden, fikk
sabeltannkatten nye
byttedyr å jakte på. Ett
av disse var kjempedo-
vendyret – en enorm
planteeter fra sør.
NRK1 søndag kl 18.30

To kjemper møtes ansikt til ansikt
Gjenopplev magien fra
Det Norske Teatrets
beste musikaler. Fra
«Oklahoma» til «Jesus
Christ Superstar» –
Det Norske Teatret har
fra starten av vært
teatret for de store
musikalene. I forbin-
delse med 100-årsju-

bileet laget de en fest-
forestilling med sang-
er fra de beste musi-
kalene som har blitt
satt opp her gjennom
tidende. Forestillingen
ble fremført i oktober,
og høstet stormende
jubel fra publikum.
NRK1 lørdag kl 20.55

Det Norske Teatrets beste musikaler

Kriminalpsykologen
I «Den fordømte» blir
tre døde jenter funnet
i en gruve, og kriminal-
psykolog Sebastian
Bergman blir satt på
saken. Sebastian får
mulighet til å sette på
plass en gammel
fiende, men etterforsk-
ningen viser seg å bli
en personlig utfor-
dring, mye større enn
han var forberedt på.
NRK1 fredag kl 22.25

ONSDAG 22.1

TORSDAG 23.1

FREDAG 24.1

tvukens

07.00 Morgensending
15.55 Ut i naturen seervi-
deo
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Still-
het – den nye luksusen (r)
16.20 Normal galskap (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Naturens mirakel-
ungar (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Optimistene (1)
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 Broadchurch (r)
01.00 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Landeplage (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Billedbrev (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
19.05 Brøyt i vei (r)
19.45 Verdas farlegaste
vegar (3)
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 (3)
23.30 I Jan Baalsruds fot-
spor (r)
24.00 Onkel Joes rullande
butikk (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 OL-drømmen (r)
16.00 Home and Away
(208)
16.30 Home and Away
(209)
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 (102)
20.00 Matagentene (2)
20.30 TV 2 hjelper deg (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Østenfor all fornuft –
historier fra Russland
22.45 Criminal Minds (12)
23.40 Hawaii Five-0 (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Beck: Brannbilen
som forsvant (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom (r)
12.40 112 – Politiet (r)
13.40 Smallville (13)
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 Broom (r)
22.05 Broom (r)
22.35 Ekstreme tog (4)
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 (24)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Norges styggeste
rom (8)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (1)
21.30 Sleepy Hollow (3)
22.30 Luksusfellen (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 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
(8)
20.30 Winter Wipeout (3)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Person of Interest (7)
23.30 Castle (r)
00.30 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)
18.30 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 (2)
22.30 Storage Hunters (r)
23.00 Storage Hunters (r)
23.30 Cops (r)
24.00 Amerikansk fotball:
NFL Gameday. Ukentlig NFL-
magasin.
00.35 Nattsending

07.00 Morgensending
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Tra-
gedien på Folla (r)
16.20 Normal galskap (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Naturens mirakel-
ungar (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 Brenner – historier
fra vårt land (2)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 I Jan Baalsruds fot-
spor (3)
22.10 Broadchurch (6)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hetetokter og kaos
(r)
00.45 Nattsending

10.00 Morgensending
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
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Onkel Joes rullande
butikk
23.25 Kongo – domstol til
salgs
00.15 Hva er Det muslim-
ske brorskapet? (r)
01.10 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Fantastiske hjem (1)
13.05 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Tid for hjem (r)
16.00 Home and Away
(206)
16.30 Home and Away
(207)
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 (101)
20.00 TV 2 Sporty: Gjør
livet lettere (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 OL-drømmen (4)
22.45 Forhandleren (r)
23.45 Nytt Land: Otto Sver-
drups glemte polarrike (r)
00.45 Mord og mysterier (r)
01.45 Mord og mysterier (r)
02.45 Løgner (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom (r)
12.40 112 – Politiet (r)
13.40 Smallville (12)
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 Be the Boss (1)
22.30 Nattarbeiderne (r)
23.00 Nattarbeiderne (9)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Vegas Strip (r)
01.25 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 (23)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Norges styggeste
rom (7)
20.30 Luksusfellen (1)
21.30 The Mentalist (9)
22.30 Revenge (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I Met Your Mot-
her (r)
01.05 Bones (r)
02.00 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
(7)
20.30 På liv og død (6)
21.30 CSI (8)
22.30 Castle (r)
23.30 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 2 – The Next
Level. Am. actionthriller fra
2005.
23.30 Cops (r)
24.00 Seinfeld (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
14.45 Svenske hemmelig-
heter.
15.00 NRK nyheter
15.10 Hotellenes hemmelig-
heter (r) (7)
16.00 NRK nyheter
16.10 V-cup alpint. Høyde-
punkter super-G, menn.
16.40 V-cup alpint. Super-
kombinasjonen slalåm,
menn. Direkte fra Kitzbühel.
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup alpint. Høyde-
punkter superkombinasjo-
nen, menn.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (3)
20.55 Nytt på nytt (3)
21.25 Skavlan
22.25 Den fordømte (1)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Den fordømte (1)
00.10 Tom Petty – Running
Down A Dream (3)
01.50 Nattsending

08.25 Morgensending
10.00 Distriktsnyheter
12.25 Puls (r)
12.55 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 Arkitektens hjem (r)
19.30 Landeplage (r)
20.00 Ingen grunn til
begeistring (2)
20.30 Visepresidenten (3)
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Billedbrev (r)
21.40 Vesten – på veg mot
stupet? (r)
22.25 Motstandskamp i
skyggeland (4)
23.15 Mammon (r)
00.15 Hvite slaver (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Hvordan overleve (r)
16.00 Home and Away
(210)
16.30 Home and Away
(211)
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 (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Norske talenter (2)
22.15 Mord og mysterier (r)
23.10 Mord og mysterier (r)
00.10 Eurojackpot trekning
(52)
00.25 Fritt vilt III. Norsk
grøsser fra 2010.
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 M*A*S*H (r)
10.45 Hushaiene (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom (r)
12.40 112 – Politiet (r)
13.40 Smallville (14)
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)
16.55 Rød beredskap (1)
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 Robin Hood.
Br. drama fra 1991.
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 Nattarbeiderne (r)
00.25 Nådeløse innkrevere
(r)
00.55 Nådeløse innkrevere
(r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
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 (25)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 How I Met Your Mot-
her (r)
21.30 Jeg, meg og Irene.
Am. komedie fra 1999.
23.35 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.40 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 (14)
21.00 Showtime.
Am./austr. actionkomedie
fra 2002.
22.55 The Graham Norton
Show (13)
23.55 Castle (r)
00.50 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 The Marker. Am. acti-
on fra 2008.
24.00 Aksjonen (r)
01.00 Nattsending

SØNDAG 26.1

LØRDAG 25.1

MANDAG 27.1

TIRSDAG 28.1
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05.40 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.05 Norsk polarhistorie (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (9)
14.45 Svenske hemmelig-
heter (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 X Games
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydep. Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 X Games. Høyde-
punkter snøbrett superpipe
finale, menn.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Brøyt i vei (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mammon (5)
22.30 Prosjekt perfekt (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (2)
00.45 Nattsending

11.25 Morgensending
13.25 Hva er Det muslim-
ske brorskapet? (r)
14.20 QuizDan (r)
15.10 Mesternes Mester (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 (3)
20.15 Aktuelt
20.55 Gal etter antikke sto-
ler
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Skispor fra 1952 til
1982 (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 En arktisk romodyssé
23.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
00.10 Puls (r)
00.40 Program ikke fastsatt
01.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (1)
15.00 Vinnerskallen (r)
16.00 Home and Away
(212)
16.30 Home and Away
(213)
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 (103)
20.00 Vinnerskallen (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Varg Veum – I mørket
er alle ulver grå (r)
22.45 Varg Veum – I mørket
er alle ulver grå (r)
23.45 Torpedo (r)
00.45 Beck: Polis, polis,
potatismos (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom (r)
12.40 112 – Politiet (r)
13.40 Smallville (15)
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)
16.55 Rød beredskap (2)
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
(5)
22.30 Suits (5)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Vegas Strip (r)
01.20 Et mørkt sinn (4)
02.20 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 (26)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Norges styggeste
rom (9)
20.30 Teenage Boss Sveri-
ge (4)
21.30 NCIS: Los Angeles
(12)
22.30 NCIS (2)
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 Bones (r)
02.00 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 4-stjerners middag
(9)
20.30 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
21.30 Brille (r)
22.30 Revolution (13)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (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)
15.30 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 (4)
22.30 Brooklyn Nine Nine
(4)
23.00 Dads (4)
23.30 Two and a Half Men
(r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
10.15 Vinterstudio
11.00 Vinterstudio. fra Kitz-
bühel.
11.30 V-cup alpint. Utfor
menn.
13.15 X Games. Høyde-
punkter Big Air, finale.
14.15 Vinterstudio
14.30 V-cup kombinert. Lag-
konkurranse hopp.
15.15 V-cup kombinert. Lag-
konkurranse langrenn 4x5
km.
16.00 V-cup fristil. Skicross.
17.00 V-cup alpint. Utfor
kvinner.
18.00 V-cup hopp. Kvinner.
Direkte.
18.30 Vinterstudio
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes Mester (4)
20.55 Musikalar i 100
21.55 Lindmo
23.00 Kveldsnytt
23.15 Mrs Mandela. Br.
drama fra 2010.
00.45 Nattsending

09.40 Morgensending
12.20 Hovedscenen (r)
14.10 Bør sukker forbys? (r)
15.10 QuizDan (r)
16.00 Kunnskapskanalen
17.00 Verdas farlegaste
vegar (r)
18.00 Bokprogrammet (r)
18.30 Gal etter lamper (r)
19.00 Onkel Joes rullande
butikk (r)
19.55 Billedbrev (r)
20.05 Menneskehetens
siste dager (r)
21.00 Nyheter
21.10 Når katastrofen kom-
mer (r)
21.55 Melancholia.
Da./sv./fi./ty. science ficti-
on-drama fra 2011.
00.05 Motstandskamp i
skyggeland (r)
00.55 Vesten – på veg mot
stupet? (r)
01.40 Ingen grunn til
begeistring (r)
02.10-02.40 Visepresiden-
ten (r)

06.00 Morgensending
08.08 Wendy (r)
08.32 Winx Club (100)
08.56 Angry Birds (38)
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Too Fat To Fight (5)
12.30 Too Fat To Fight (6)
13.00 Den uendelige histo-
rien. Ty. drama fra 1984.
15.00 Golden Globe Awards
2014 (r)
17.00 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Veien til Amazonas
(3)
20.00 Klippkompaniet (4)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (3)
22.15 Hodejegerne. Norsk
krimdrama fra 2011.
00.15 Breathless (r)
01.15 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 (r)
18.35 Little Britain (r)
19.10 Little Britain (r)
19.45 Little Britain (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Demolition Man. Am.
action fra 1993.
23.10 The Code. Am. thril-
ler fra 2009.
01.10 Criminal Minds (r)
02.05 Criminal Minds (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.10 Project Runway Sveri-
ge (r)
13.10 Project Runway Sveri-
ge (r)
14.10 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.10 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.10 The Middle (22)
16.40 The Middle (23)
17.15 The Middle (24)
17.50 How I Met Your Mot-
her (11)
18.20 How I Met Your Mot-
her (12)
18.50 Montazamis og ven-
ner (r)
19.50 Fired Up! Am. kome-
die fra 2009.
21.30 Baby Mama. Am.
romantisk komedie fra
2008.
23.15 Blue Streak. Am./ty.
actionkomedie fra 1999.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Bingobanden USA (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Friends (r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Two and a Half Men
(r)
17.00 Herlige hjem (3)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Skulk med stil. Am.
komedie fra 1986.
21.00 America's Funniest
Home Videos (15)
21.30 Limitless. Am. thriller
fra 2011.
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
(121)
12.30 Hell's Kitchen USA
(122)
13.30 Hell's Kitchen USA
(123)
14.30 Hell's Kitchen USA
(124)
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 (2)
22.00 Flight of Fury. Br./am.
actionthriller fra 2007.
24.00 Half Past Dead 2.
Am. actionfilm fra 2007.
01.55 Haunted Highway (r)
02.55 Nattsending

06.20 Morgensending
13.15 Vinterstudio
13.30 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, menn.
14.15 Vinterstudio
14.30 V-cup kombinert.
Langrenn.
15.00 X Games. Høyde-
punkter ski Big Air, finale.
16.00 V-cup hopp. Kvinner.
17.00 Vinterstudio
18.00 NM rally. Mountain
Rally Norway.
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Norske naturperler
(5)
20.55 Jakten på Norge
1814-2014 (4)
21.45 Miss Marple (2)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Ikke gjør dette hjem-
me – Canada (r) (3)
00.10 Mesternes Mester (r)
01.10 Nattsending

10.40 Økonomisk vekst -
lavere lønn (r)
11.40 Debatten (r)
12.40 All makt hos folket?
(r)
13.40 Konge i 40 år (r)
14.40 Året med den sven-
ske kongefamilien (r)
15.40 Onkel Joes rullande
butikk (r)
16.35 Lindmo (r)
17.35 Norge rundt og rundt
(r)
18.00 Bokprogrammet (r)
18.30 Gal etter møbelklas-
sikere (r)
19.00 Skavlan (r)
20.05 Menneskehetens
siste dager (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
00.10 Hva er Det muslim-
ske brorskapet? (r)
01.05 Når katastrofen kom-
mer (r)
01.50-04.00 Melancholia.
Da./sv./fi./ty. science ficti-
on-drama fra 2011.

06.00 Morgensending
13.00 Ski Classics 2014:
Oppsummering. Høydepunk-
ter, intervjuer og kommenta-
rer etter målgang i langløpet
Marcialonga.
13.30 Too Fat To Fight (7)
14.00 Too Fat To Fight (8)
14.30 På kanten (r)
15.30 Nord for sola (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 (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Breathless (4)
22.45 Vinnerskallen (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 Rød beredskap (r)
17.00 Vår morderiske jord
(r)
18.00 Strongman Champi-
ons League (15) Styrke-
sport.
19.00 World's Scariest (r)
20.00 World's Scariest (4)
21.00 Snikskytter. Am. acti-
onthriller fra 2007.
23.25 Kokainens pris (r)
00.25 Be the Boss (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Historien om oss.
Am. romantisk komedie fra
1999.
13.45 The Middle (r)
14.20 Norges styggeste
rom (r)
15.20 Norges styggeste
rom (r)
16.20 Norges styggeste
rom (r)
17.20 Norges styggeste
rom (r)
18.15 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
19.20 Luksusfellen (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.20 The Blacklist (11)
22.20 Smokin' Aces. Am.
actiondrama fra 2006.
00.10 The Middle (r)
00.40 The Middle (r)
01.15 Baby Mama. Am.
romantisk komedie fra
2008.
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.25 Top 20 Funniest (r)
10.15 Melissa & Joey (r)
10.40 Friends (r)
11.05 Friends (r)
11.30 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 (10)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Rizzoli og Isles (8)
23.30 Major Crimes (13)
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 Kongen av Queens (r)
14.30 Kongen av Queens (r)
15.00 Ice Road Truckers (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 The Exes (10)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (2)
20.30 Family Guy (2)
21.00 Two and a Half Men
(11)
21.30 How I Met Your Mot-
her (7)
22.00 Against the Dark.
Am. actiongrøssser fra
2009.
23.55 Sleepy Hollow (3)
00.55 Grimm (r)
01.55 Out There (r)
02.25 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 Hygge i Strömsö (10)
14.45 Svenske hemmelig-
heter (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hotellenes hemmelig-
heter (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge (r)
16.20 Normal galskap (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 V-cup alpint. Slalåm
1. omgang, menn.
18.30 Glimt av Norge (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen (r)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Best i verden (5)
22.10 Broadchurch (7)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Merkevarens hemme-
lighet (r)
00.05 Nattsending

09.55 Morgensending
13.05 Et land i brun saus (r)
13.35 Gal etter antikke sto-
ler (r)
14.05 Aktuelt (r)
14.45 Urix (r)
15.05 Det hendte her (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Optimistene (r)
19.45 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
20.15 Aktuelt
20.55 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, menn.
21.40 Oddasat
21.45 Glimt av Norge: Skå-
latårnet (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Historien om Wikile-
aks
23.30 En norsk romodyssé
(r)
00.20 Ut i naturen (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Fantastiske hjem (5)
13.10 Supernanny (r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (2)
15.00 Best i verden (r)
16.00 Home and Away
(214)
16.30 Home and Away
(215)
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 (104)
20.00 Tid for hjem (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Grey's Anatomy (3)
22.40 Hvordan overleve (4)
23.40 The Good Wife (4)
00.40 Beck: Roseanna (r)
01.35 Beck: Roseanna (r)
02.35 Løgner (r)
03.20 White Collar (12)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 M*A*S*H (r)
10.45 Hushaiene (r)
11.40 Crash Course (r)
12.10 Broom (r)
12.40 112 – Politiet (r)
13.40 Smallville (16)
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)
16.55 Rød beredskap (3)
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 (4)
22.30 Arrow (3)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Vegas Strip (r)
01.20 Et mørkt sinn (5)
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 (27)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Norges styggeste
rom (10)
20.30 The Crazy Ones (1)
21.00 The Crazy Ones (2)
21.30 Two and a Half Men
(11)
22.00 How I Met Your Mot-
her (5)
22.30 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (4)
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
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
(10)
20.30 Kongsvik videregå-
ende (r)
21.00 Kongsvik videregå-
ende (r)
21.30 Ari og Per løser ver-
densproblemer (4)
22.30 CSI: NY (r)
23.30 Castle (r)
00.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Indiana Jones: Jakten
på den forsvunne skatten.
Am. actionkomedie fra
1981.
23.55 How I Met Your Mot-
her (r)
00.25 Cops (r)
00.55 Nattsending
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Kulturcruise på Donau
med journalist Jahn Otto Johansen

Reis bort i påsken og opplev våren langs 
Donau! Cruiset starter og ender i Østerrikes 
hovedstad Wien og hver dag besøker vi nye 
byer og interessante steder. Blant annet 
Ungarns hovedstad Budapest, Slovakias 
hovedstad Bratislava, vinbyen Dürnstein og 
benediktinerklosteret i Melk.
Forfatter og tidligere utenrikskorrespondent 
Jahn Otto Johansen, og hans kone Siv Kirsten, 
er med på som reiseledere og vil holde flere 
foredrag underveis.

16.–23. april 2014 fra kr 13 940

Ukraina og Svartehavet
Elvecruise på Dnepr fra Kiev til Odessa. 
Avslutt med hotellopphold i Istanbul

Opplev Ukrainas gamle byer og historie mens 
vi seiler nedover Dnepr fra Kiev til Svarteha-
vet. Se Kievs fantastiske klostre og katedra-
ler, Livadia-palasset i Jalta og Odessas rike 
kulturskatter. Turen avsluttes med to netter 
på hotell i Istanbul i Tyrkia.

15.–28. juni 2014
21. august–3. september 2014 
 fra kr 18 975

Tyskland Polen
Elvecruise fra Berlin til Szczecin og 
hansabyen Stralsund

Vi seiler fra Berlin, på elvene Havel og Oder, 
til den polske byen Szczecin. Videre langs 
den tyske Østersjøkysten til Usedom og 
Rügen, før cruiset ender i den gamle, histo-
riske hansabyen Stralsund, som også står 
på Unescos verdensarvliste. Stralsund, som 
ligger på en øy, var en av de første hansaby-
ene, og har beholdt sin opprinnelige bykjerne 
fra middelalderen.

13.–20. september 2014 fra kr 14 950

www.escape.no 
tlf. 22 01 71 71 · info@escape.no

Elvecruise på Elben i Luthers fotspor
med journalist Olav Gran-Olsson

Bli med på en fascinerende reise langs Elben fra Potsdam til Praha, et områ-
de som begeistrer med flott natur, små landsbyer og historiske byer.Opplev 
vakre Dresden, porselensbyen Meissen og Luthers by, Wittenberg. Med på 
turen er Olav Gran-Olsson, journalist og tidligere NRKs korrespondent.

13.–20. september 2014 fra kr 16 990

Vikingenes Island 
med journalist og historiker Halvor Tjønn

Sammen med Halvor Tjønn besøker vi den sørlige delen av Island, som  
var området hvor vikingene først gikk i land. Vi får en innføring i en spen-
nende historie og besøker flere av Islands store attraksjoner, blant annet 
Den blå lagunen og Geysir.

29. mai–3. juni 2014 kr 13 980

Reis med Escape Travel
ESCAPE TRAVEL tilbyr førsteklasses reiseopplevelser til alle kontinenter. 

Våre dyktige  konsulenter skreddersyr reiser tilpasset ditt budsjett. Vi tilbyr elvecruise, cruise, 

togreiser og rundreiser med eller uten reise leder. På � ere av våre fellesturer har vi med 

anerkjente foredragsholdere som er eksperter på sine områder.

Drømmer du om å reise på elvecruise i 2014? Bestill vår store Elvecruisekatalog!

Bestill spesialprogram!
Det meste er inkludert! 

Prisen gjelder pr. person i delt dobbelrom/lugar og inkluderer 
flyreise, lokal transport, de fleste måltider (helpensjon på 

elvecruiset), stort utfluktprogram og norsk reiseleder.

MED NORSK 
 REISELEDER


