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Ut med burger - 
inn med rå fi sk

TEMA: KJØKKEN OG BAD

VIL UT AV LEIDE 
LOKALER

       I dag leier Skedsmo kommune 6000 kvadrat-
meter til kontor- og helserelaterte virksomheter 
i Lillestrøm. Kommunen ser på muligheten for 
å bygge et eget bygg ved politistasjonen for å 
huse disse virksomhetene.  

Side 6-7

Om tre uker stenger Burger King 
etter å servert Whopper i 15 år 
på Lillestrøm Torv. Kjøpesenteret 
ønsker fornying og vil ha inn en sus-
hi-restaurant. 

Side 4-5

Konkursbølge 
over Skedsmo
I løpet av 2013 var det en økning 
på hele 20 prosent i antall konkur-
ser i Norge. Ny tabell viser at det 
var en forholdsvis høy konkursrate 
også i Skedsmo kommune i fjor. 

Side 10-11

Nytt kjøkken 
på en - to - tre

— Nervene blir 
største utfordring

Du trenger ikke rive hele kjøk-
keninventaret for å få et fl unken-
de nytt rom. Med litt maling og 
smarte triks kan du komme langt. 

Side 20-21

Søndag 9. mars fremfører 
Elisabeth Carew sin låt «Sole 
Survivor» i årets siste delfi nale 
av Melodi Grand Prix. – Nervene 
blir den største utfordringen, sier 
hun. 

Side 32
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HARDE 
FA K TA

600
METER LANG ER 
SKIBAKKEN I MARI
KOLLEN.

73
BABYER BLE FØDT PÅ 
AHUS UKE 5. 

-14
GRADER ER LAVESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ RASTA DE SISTE 30 
DAGENE. 

Ring  Elisabeth på 
tlf. 483 23 443 eller 

Anita på tlf. 483 20 157 

Annonsere 

her? 

 

Lørdag 8. februar blir det Blues-
Maraton i Lillestrøm Kulturpub. 
Det vil bli arrangert Non-stop 
konserter fra kl. 15.00 til ut i de 
små timer. Noen av artistene som 
skal stå på scenen er Heidi Andre-
sen Band, Paranoid Penguins, 
Ronny Coolcat Band, SeenJean 
og Menn i Tide. Alle bandene og 
musikerne stiller opp gratis og 
samtlige inntekter skal gå uav-
kortet til Vidar Strands Minne-
fond. Utdelingen av årets stipend 
fra Vidar Strands Minnefond vil 
også foregå i løpet av kvelden.

BluesMaraton 
i Lillestrøm

OBS! Husk vår 

strikkekafè tors-

dager kl. 18-20.00

Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm 
Man. - ons/fre. 10-18, tors. 10-20,  lør. 10-16  

Sauer er “ålreite” dyr
Stikk innom for 
inspirasjon!TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING

TV-INSPEKSJON - GRAVING
TINING AV VANNRØR

ALT AV RØRLEGGERTJENESTER
PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

#eidsvoll #tåke #romeriksposten @klokkenisten

#eidsvoll #tåke #romeriksposten @klokkenisten

#losby #winter #snow #romeriksposten @fruriise

MÅNEDENS 
VINNER: 
Her er månedens 
vinnerbilde! Et fl ax-
lodd blir sendt til 
deg i posten.
                 Gratulerer!

#lykt #snø #sortoghvit #romeriks-

posten @sportylene

#losby #winter #snow #romeriksposten @fruriise

#lykt #snø #sortoghvit #romeriks-

#fetsundlenser #romeriksposten @astnord

#fetsundlenser #romeriksposten @astnord

#fetsundlenser #romeriksposten @astnord

createurene.no Tlf: 07623  |  e-post: firmapost@roaf.no  |  For mer informasjon se www.roaf.no

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

Har du ikke mottatt startpakken?  
Send e-post til firmapost@roaf.no eller ring 07623.

Nå skal alle ha fått startpakken med matavfallskurv og 
grønne poser. Matavfall legges i den grønne posen, som knytes 
igjen med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen ute. 
Matavfallet blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel.

Plasten kastes sammen med restavfallet, og sorteres ut  
i sorteringsanlegget  – for å bli til nye produkter.

Takk for at du bidrar!  
Sammen skal vi gjøre en fantastisk jobb!

Jeg er i gang med  
å sortere matavfall!

Er du?
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Ut med burger - inn med rå fisk
Om tre uker stenger 
Burger King etter 
å ha vært 15 år på 
Lillestrøm Torv. Kjø-
pesenteret ønsker 
fornying og vil ha 
inn en sushi-restau-
rant.  
  
 

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

 
– Jeg ble litt overrasket over at 
leieavtalen ikke ble fornyet. 
Men det er ikke så mye jeg får 
gjort når avgjørelsen er tatt, 
sier daglig leder ved Burger 
King Lillestrøm, Ghyas Akh-
tar.

STENGER OM TRE UKER
1. desember fikk de ansatte be-
skjed om at restauranten ikke 
får fornyet leiekontrakten på 
Lillestrøm Torv, og må ut av 
senteret. Siste åpningsdag blir 
lørdag 22. februar. Slike leieav-
taler skrives vanligvis for fem 
eller ti år av gangen. 

– Hvordan reagerer kundene 
på nedleggelsen?

– Alle som vet om dette blir 
på en måte litt sinte, frustrer-
te og oppgitte. De spør hvor 
ungdommene, barnefamiliene 
og de selv skal gå, sier Akhtar, 
som opplever at enkelte kun-
der tar nedleggelsen tungt. 

Akhtar har vært i Burger 
King siden 1998. De siste seks 
årene har han vært daglig le-
der for restauranten i Lille-
strøm. 

– Mine ansatte har fått be-
skjed om å ta kontakt med an-
dre BK-restauranter for å se et-
ter jobbmuligheter. Der vil de 
sannsynligvis få en ny jobb. 
Men det er ganske mange sko-
leungdommer som jobber hos 
meg, og da passer det ikke all-
tid å jobbe andre steder siden 
de går på skole og bor i Lille-
strøm, forklarer daglig leder. 

– Viser kundene forståelse for 
vedtaket?

– De fleste som har hørt 
om dette forstår ikke hvorfor. 
Noen har ønsket å starte en 
underskriftskampanje for å be-
holde burger-restauranten på 
senteret. Men når senteret har 
signert en ny avtale med en 
annen aktør kan de ikke kom-
me ut av denne avtalen uten 
videre, sier Akhtar. 

KOMMER TILBAKE 
Restauranten har en god blan-
ding av kunder. På ettermidda-
gen er det mange skoleungdom-
mer og vanlige folk som kjøper 
seg lunsj. På kvelden stikker 
folk som har vært på jobb inn-
om og tar seg en matbit før de 

drar hjem. I helgene er det en 
god del barnefamilier innom. 
Daglig leder opplyser at de har 
cirka 300 kunder hver dag. 

– Restauranten i Lillestrøm 
tjente vi penger på, slik vi 
gjør på de andre restaurante-
ne våre. Vi var derfor innstil-
te på å forsette i disse lokale-
ne. Når det ikke blir slik, må 
vi bare se oss rundt og finne 
andre alternativer, opplyser 
direktør i Burger King, Rune 
Sandvik. 

– Vil Burger King etablere seg 
på nytt i Lillestrøm?

– Vi vil nå vurdere å åpne 

en ny restaurant et annet sted 
i Lillestrøm. Målet vårt er å 
ha på plass en ny restaurant 
innen ett år. Vi jobber aktivt 
med å finne nye løsninger. 

– Hvordan reagerte dere da re-
stauranten ikke fikk fornyet leie-
kontakten?

– For oss var det en dårlig 
nyhet. Samtidig vet vi at kjøpe-
senteret og andre har forskjel-
lige behov som gjør at de vel-
ger andre løsninger. Så kan vi 
forstå, eller ikke forstå, valgene 
som blir gjort. Så forstår jeg at 
Lillestrøm som senter trenger å 
gjøre noe nytt. Om det er riktig 

at de bytter ut oss med noe an-
net, er en annen sak. 

Sandvik forteller at de fikk 
tilbud om å flytte andre steder 
på senteret, men dette var ikke 
av interesse for Burger King.

ØNSKER NY IMAGE
På sin Facebookside opplyser 
Lillestrøm Torv at de vil få en 
av Romerikes lekreste sushi-re-
stauranter på en svært sentral 
beliggenhet i senteret. Kjøpe-
senteret er sikker på at dette blir 
en flott attraksjon og en vide-
reutvikling av senterets butikk-
miks, og mener dette vil bidra 

til å heve imagen på senteret. 
Men ikke alle er like positi-

ve med å bytte burger, pom-
mes frites, baguetter og smoot-
hies med sushi. Lillestrøm har 
tre sushi-restauranter i kort 
gangavstand fra senteret.

Senterleder ved Lillestrøm 
Torv ble kontaktet på telefon 
og epost for en kommentar. 
Han har ikke latt høre fra seg 
før saken gikk i trykken.

AKTUELTAKTUELT

FORNYES UTEN BURGER: – Jeg har hørt er at senteret skal fornyes. Men jeg forstår ikke helt hvordan det skal gjøres ved å kaste oss ut, sier 
daglig leder ved Burger King, Ghyas Akhtar. 

GOD BUTIKK: Rundt 300 personer stikker daglig innom burger-restauranten for å ta en lunsj eller middag. 

1. Kommer du til å savne Burger King i Lillestrøm?
2. Hvor finner du byens beste burger?

Karianne Ekeberg
Strømmen
 
1. - Nei, jeg kommer nok 
ikke til å savne burger-
restauranten. Jeg spiser 
så sjelden i Lillestrøm så 
jeg vil derfor ikke merke at 
restauranten blir borte. 

2. Vet ikke. Jeg er mer glad 
i kebab og kinamat.

Sefu Rajabu
Lørenskog
 
1. - Ja, jeg vil nok komme til 
å savne Burger King. Jeg 
går ofte dit med venner. De 
har billig mat her.  

2. - Jeg spiser ikke så mye 
burger at jeg kan plukke ut 
noen som har den beste 
burgeren. 

Synne Heskestad Wiik 
og Karin Heskestad 
Sørumsand
 
1. Ja. Når vi er i Lillestrøm 
pleier vi alltid å gå innom 
Burger King for å spise og 
kose oss. 

2. - Det er vanskelig å si. Vi 
synes at burgeren på Bur-
ger King er veldig god, vi 
har derfor ikke spist burger 
på andre steder i Lillestrøm.

Jonas Amundsen
Lillestrøm
 
1. - Ja, jeg kommer til å 
savne burger-restauranten. 
Jeg pleide å spise lunsj 
eller middag her tidligere, 
men har et nyttårsforsett 
om å spise litt mindre 
burger. 

2. - Den beste burgeren i 
byen finner du hos Sybilla.  

Lene Lauritsen
Auli
 
1. - Ja, kanskje. Når vi 
besøker Lillestrøm stikker 
vi gjerne innom restauran-
ten. Barna liker seg veldig 
godt der. 

2. - Jeg har ikke prøvd 
så mange andre burge-
re i byen, men husker at 
Løkkans i Storgata hadde 
veldig gode burgere.

5 PÅ GATA
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Vil ut av leide lokaler
I dag leier Skeds-
mo kommune 6000 
kvadratmeter til 
kontor- og helsere-
laterte virksomheter 
i Lillestrøm. Kom-
munen ser på mu-
ligheten for å bygge 
et eget bygg ved 
politistasjonen for å 
huse disse virksom-
hetene.  

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

– Mange av kommunens lei-
ekontrakter hos private gård-
eiere utløper om fem til seks 
år. Hvis vi lykkes med å få 
på plass en ny bygning vil vi 
kunne huse de funksjonene vi 
i dag leier lokaler til. Men det-
te er på utredningsnivå. Det er 
et stykke fram til det står en 
bygning på tomta, sier fagsjef 
Per Gunnar Plassen ved eien-
domsavdelingen i Skedsmo 
kommune.

SER FLERE MULIGHETER
Et mulig salg av tomta ved 
tinghuset lå inne i det forri-
ge budsjett- og handlingspro-
grammet til kommunen. Men 
kommunen har nå tatt tomten 
ut av listen over eiendommer 
som skal selges. Hovedårsaken 
er at Skedsmo kommune har 
planer om å bruke hele eller 
deler av tomten i egen regi, 
alternativt kan tomten være 
aktuell for andre offentlige 
formål.

  – Skolekapasiteten i Lille-
strøm er veldig anstrengt. For 
Volla og Vigernes skole vil det 
være naturlig å vurdere tilbygg 
til disse skolene før man byg-
ger en ny skole. Vi har fått et 
oppdrag fra kommunestyret 
om å finne en ny tomt til en 
ny skole i Lillestrøm. I hand-
lingsplanen har vi sagt at vi vil 
vurdere om tomten ved politi-
huset kan egne seg til for ek-
sempel skole og/eller lokalme-
disinsk senter. Dette er noen 
av formålene som vurderes, 
forteller Plassen. 

Tomta ved politihuset er på 
8900 kvadratmeter. Her kan 
kommunen tenke seg en form 
for byskole. Behovet for ute- 
og oppholdsareal er ikke like 
stort for en byskole som på en 
typisk, tradisjonell skole. 

– I og med at vi kanskje 
kan få et bygg på opp til seks 
etasjer på tomta vil bygget ha 
et potensiale på rundt 30.000 
kvadratmeter til sammen.   
Dog er det forestående plan-

STOR TOMT: – Dette er en 
sentralt beliggende tomt med 
gangavstand til det meste som 
kan brukes i egen regi, sier 
fagsjef Per Gunnar Plassen ved 
eiendomsavdelingen i Skedsmo 
kommune.

STOR TOMT:Skedsmo kommune kan tenke seg å bygge et eget bygg på tomta ved Jonas Lies gate/Depot gata.

prosess som avgjør faktisk po-
tensial.

MILLIONER I 
TOMTEINNTEKTER
De siste to årene har Skedsmo 
kommune solgt tomter for til 
sammen cirka 40 millioner kro-
ner. Kommunen har i årsbud-
sjett 2014 og handlingsprogram 
for 2014 -2017 en liste over ei-
endommer Skedsmo kommune 
eier og som skal legges ut for 
salg. Den samlede tomtesalgs- 
inntekten anslås til 100 millio-
ner kroner. 

– For å få gjennomført tom-
tesalgene trengs det en god del 
forberedelser. Blant annet skal 
det lages reguleringsplaner for 
å foredle salgsobjektene i størst 
mulig grad. Før man selger er 
det vanlig at man lager en plan 
som forteller noe om området 
og om hva som kan bebygges 
og om hvilke formål det er mu-
lig å realisere på tomten. Og det 
er viktig for oss å legge vekt på 
samfunnsmessige hensyn i til-
legg til det kommersielle aspek-
tet, opplyser Plassen.

– Kan kommunen gjøre seg rik 
på tomtesalg?

– Vi kan ikke selge alt vi eier 
siden vi har behov for å bygge 
bygninger for offentlige funk-
sjoner selv. Vi er også midt 
inne i arbeidet med kommu-
neplanen hvor vi også belyser 
behovet for arealer til sosial in-
frastruktur, som skoler, barne-
hager og sykehjem. 

Skedsmo er en presskom-
mune som vokser med cirka 
1000 nye innbyggere hvert 
år. Arealbehovet vokser med 
befolkningsveksten. Tomte-
salgsinntektene kommunen får 
øremerkes til bruk som egenka-
pital til fremtidige investerin-
ger. De nye omsorgsboligene 
som bygges ved Libos er en del 
av prosjektet som finansieres 
gjennom salg av tomter. 

– Uansett ville kommunen 
aldri blitt rik på tomtesalg. Vi er 
ikke en så stor kommune geo-
grafisk. Dog er noen av tomte-
ne sentralt beliggende tomter 
som vil kunne gi en god inn-

tekt til kommunen når disse 
står ferdig utviklet og regulert. 

SENTRAL BELIGGENHET
Gjennom årenes løp har tom-
ten ved politihuset blitt vurdert 
brukt til fl ere forskjellige for-
mål. Før Høgskolen i Akershus 
etablerte seg i Telenorbygget 
på Kjeller var tomten vurdert 
brukt til høgskolen. Et annet 
alternativ har vært å benytte ei-
endommen til et nytt tinghus. 
Tomten har også blitt vurdert 
benyttet til en ny politihøgsko-
le. 

– Dette er en sentralt belig-
gende tomt med gangavstand 
til det meste. Vi har ikke noe 
takst på den, så det er vanske-
lig å gi et konkret kronebeløp 
på hva verdien er. Men nå er 
det snakk om å bruke den i 
egen regi, alternativt til andre 
offentlige formål, forteller Plas-
sen.

Skedsmo kommune lager 
mulighetsstudie som skal se på 
hele området, inkludert friom-
rådet ned mot elva og området 
rundt tinghuset og politihuset. 
Mulighetsstudiet vil fortelle 
noe om utviklingspotensialet 
for nybygg og hvilke typer fri-
områdefunksjoner kommunen 
kan få inn. 

– Vi vurderer også hvilke ak-
ser vi kan åpne for fra det of-
fentlige veinettet som vil gjøre 
området mer tilgjengelig. Det 
blir en vitalisering av friom-
rådet langs elva. En ny regule-
ringsplan vil vise hva som blir 
mulig å bygge på tomten. 

Målet er å få på plass en ny 
reguleringsplan så fort som 
mulig. I planen skal kommu-
nen se på hvilke formål de kan 
få inn, og hvor mange kvadrat-
meter de kan utnytte.

  – Dagens regulering er all-
menn nyttig formål, forret-
ning, bolig og kontor. Når vi 
skal vurdere hvilke formål som 
skal inn her kan det være ak-
tuelt med for eksempel skole, 
kontor, helserelatert virksom-
het. Men hvis det er plass, kan 
vi også vurdere boligformål på 
tomta.

  – I og med at vi kanskje kan få et 
bygg på opptil seks etasjer på tomta 
vil bygget ha et potensiale på rundt 

30.000 kvadratmeter til sammen.
                    Per Gunnar Plassen, 

eiendomsavdelingen i Skedsmo kommune

”

 – Mange av kommunens leiekontrakter hos 
private gårdeiere utløper om fem til seks år. 
Hvis vi lykkes med å få på plass en ny bygning 

vil vi kunne huse de funksjonene vi i dag leier 
lokaler til.

                    Per Gunnar Plassen, eiendomsavdelingen i Skedsmo kommune

”

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig 

Har du lyst på nytt, flott 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.

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

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

Ta kontakt  
i dag, med  

Bjørn Langli på  
tlf. 93 43 56 95.

Jeg kommer 
gjerne hjem til 

deg for en gratis 
uforpliktende 

kjøkkenprat. 

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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Ring  Elisabeth på 
tlf. 483 23 443 eller 

Anita på tlf. 483 20 157 

Annonsere 

her? 
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ALLTID MYE GODT OG RIMELIG
FRA NORDBY SUPERMARKET!

Tilbudene gjelder for private husholdninger t.o.m. søndag 9. februar,
eller så langt beholdningen rekker.
NB! Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

Gjør en god handel hos oss. Hver dag!

KALVESTEK
Fersk, pr kg / SEK

www.nordbysupermarket.se    facebook.com/nordbysupermarket

5990

Tilbudene gjelder for private husholdninger t.o.m. søndag 9. februar,

NB! Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

Gjør en god handel hos oss. Hver dag!

facebook.com/nordbysupermarket

APPELSINER
Pr kg / SEK

POTETGRATENG
Längta, 2 kg / SEK

5903990

CHICKEN NUGGETS
Guldfågeln, fryst, 2 kg / SEK

KYLLINGINDREFILET
Rose Poultry, fryst, 2 kg / SEK

9990 7990

AKTUELT

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 

Med øl i fokus
I morgen åpnes 
mang en ølkran for 
fulle mugger i Lille-
strøm. Du kan også 
spise deg gjennom 
forskjellige retter 
med øl som en in-
grediens. Ølet inntar 
Lillestrøm og er i 
fokus frem til og 
med lørdag med et 
varierende program. 
Velkommen til den 
første ølfesten i Lil-
lestrøm!
 

Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

Det er 13 forskjellige barer og 
restauranter i Lillestrøm som 
har gått sammen for å lage en 
festival for å hedre ølet. Rune 
Christensen hos Klimt er en av 
mange initiativtakere for Lille-
strøms første ølfestival.

Dette er første gang, men vi 
håper dette blir en årlig tradi-
sjon, forteller Rune.

ØL I ENHVER FORM
Programmet for festivalens 

tre dager er varierende. Felles-
nevneren er øl, og stedene er 
de forskjellige pubene og re-
staurantene i byen.

Ølfestivalen bygges opp på 
at de forskjellige arrangemen-
tene skjer på de forskjellige 
stedene, forteller Rune. På re-
staurantene er fokuset på øl til 
maten, eller øl i maten. På pu-
bene og barene er det blant an-
net øl-smaking, og forskjellige 
opplegg, forteller Rune.

VARIERENDE MENY
I tillegg på programmet fi nnes 
det blant annet en minimes-
se med øl og mat. Det er også 
mulig å melde seg opp på et øl-
tog, og bli guidet rundt til fi re 
forskjellige steder med forskjel-
lige tilbud med forklaring og 
historie om ølet. Det kommer 
også en øl-guru, Espen Smith, 
som skal holde «Beer tasting» 
på Jekyll and Hyde. Her burde 
det være noe for enhver smak, 
og nok til å stilne både tørsten 
og sulten.

PASSET PÅSTEMPLET
Som gjest og deltaker er det 

bare å møte opp på de forskjelli-
ge stedene. Det er ikke nødven-
dig med festivalpass. Noen av 
arrangementene må du melde 
deg på.

Det selges ”øl-pass” hvor 
deltakerne kan samle stempel 
fra de ulike stedene, og der-
med bevise for seg selv og an-
dre at man har vært innom de 
ulike stedene.

- Alle som har lyst får eget 
pass, så man kan samle stem-
pel på hvor du har vært, fortel-
ler Rune.

Han forteller at han er spent 
på hvor mange som kommer, 
men tar det med stor ro.

- Vi tar det easy i forhold til 
hvordan det vil ende, men vi 
er positive. Ølet er jo veldig i 
vinden!

For å se det fulle program-
met: www.ølfest.com

 

Utstillingen «Oslo – Syd-Amerika 
– Lørenskog» av Manfred Ober-
bauer åpner lørdag 8. februar kl. 
13.00 i Kunstsalen i Lørenskog 
Hus. Manfred Oberbauer er født 
i 1958 i Østerrike, men har bodd i 
Norge siden 1990.

Han har hatt en rekke sepa-
ratutstillinger og kollektivut-

Utstilling med Oberbauer
stillinger, og er medlem av NBK 
- Norske Billledkunstnere og 
LNM - Landsforeningen Norske 
Malere.

Utstillingen omfatter en rekke 
akvareller som er blitt til under 
en reise i Syd-Amerika – en tre 
måneders tur over 12000 kilome-
ter gjennom 6 forskjellige land.

FRA SYD-AMERIKA TIL LØRENSKOG: Utstillingen omfatter fl ere 
akvareller som er blitt til under en reise i Syd-Amerika – her fra Buenos 
Aires. (Foto: Privat)

 

Månedens kunstner ved Skeds-
mo bibliotek i februar er Grete 
Johansson.
Johansson er født i Oslo i 1952 og 
ble medlem av Skedsmo kunst-
forening i 2013. På 1980-tallet 
deltok hun på en rekke kurs hos 
Jørgen Dukan i Lørenskog.
Årene i mellom har hun spora-
disk hatt maling som hobby og 
har i den forbindelse deltatt på 
kurs med ulike instruktører i inn- 

Månedens kunstner
og utland.
Siden 2010 har hun vært elev hos 
maleren Bjørn Engkrog på Høy-
bråten og det var under hans vei-
ledning at hun virkelig ble bitt av 
“malebasillen”.
Utstillingen i Skedsmo bibliotek 
er hennes første separatutstilling 
og viser bilder som stort sett er 
malt de siste årene, fl ere av dem 
er inspirert av strandlivets gleder. 
Bildene er malt med akryl.

Månedens kunstner ved Skeds-
mo bibliotek i februar er Grete 
Johansson.
Johansson er født i Oslo i 1952 og 
ble medlem av Skedsmo kunst-
forening i 2013. På 1980-tallet 
deltok hun på en rekke kurs hos 
Jørgen Dukan i Lørenskog.
Årene i mellom har hun spora-
disk hatt maling som hobby og 
har i den forbindelse deltatt på 
kurs med ulike instruktører i inn- 

Månedens kunstner
og utland.
Siden 2010 har hun vært elev hos 
maleren Bjørn Engkrog på Høy-
bråten og det var under hans vei-
ledning at hun virkelig ble bitt av 
“malebasillen”.
Utstillingen i Skedsmo bibliotek 
er hennes første separatutstilling 
og viser bilder som stort sett er 
malt de siste årene, fl ere av dem 
er inspirert av strandlivets gleder. 
Bildene er malt med akryl.

ØLHUND: Er du en hund etter 
øl burde du ta deg en tur til Lille-
strøm og byens første ølfestival.
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Foto: A
ndreas K

leiberg

LØRENSKOG/RASTA 

DIN EGEN OASE HØYT HEVET 
OVER OMVERDENEN

INTERESSERT I LØRENSKOG PÅ SITT BESTE? 
Kontakt megler: Ragnhild 907 41 817 – Heidi Siri 906 93 484

•  2-, 3- og 4-roms 
selveierleiligheter, 
areal fra 51–158 m2 BRA 

•  Store vindusfl ater og mye lys
•  Vannbåren oppvarming 

med fjernvarme 
•  Kjøkken med hvitevarer 

og fl islagte baderom 
m/gulvvarme

•  Mulighet for individuell 
tilpasning av boligen

•  Tøffelavstand til 
Triaden kjøpesenter

•  Planlagt byggestart 
før 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. 

Les mer på: 
kruse-smith.no

AKTUELT AKTUELT

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

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

Konkursbølge over Skedsmo

Tror på et bedre 2014

I løpet av 2013 var 
det en økning på 
hele 20 prosent i 
antall konkurser i 
Norge. Nye tabel-
ler viser at det var 
en forholdsvis høy 
konkursrate også i 
Skedsmo kommune 
i fjor. 

— Veldig mange 
bedrifter melder om 
optimisme i forhold 
til inneværende år, 
sier småbedrifts-
økonom i DNB, Ellen 
Dokk Holm.  

 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Det har vært en særdeles stor 
økning i antall konkurser i 
Norge det siste året. Faktisk 
en vekst på nesten 20 prosent. 
Totalt har det vært 4.562 kon-
kursåpninger, noe som er 754 
flere enn året før. Lokale tall 
viser at det har blitt klart fle-
re konkurser også i Skedsmo. 

— TAKTSKIFTE
– Norsk økonomi har hatt stor 
vekst de siste årene, men nå 
har det skjedd et taktskifte i 
norsk økonomi, sier småbe-
driftsøkonom i DNB, Ellen 
Dokk Holm. 

Hun forklarer endringen 
med svakere vekst i oljeinves-
teringene, eksporten og be-
driftens investeringer.

– Også forbruket og boligin-
vesteringene har utviklet seg 
svakere det siste året, tilføyer 
Holm.

 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

– I følge vårt bedriftsbaromter 
for2014 er det bare et fåtall av 
bedriftene som tror på dårlige-
re resultater i år, sier Holm.

Dermed tror hun på færre 
konkurser.

– Nesten seks av ti bedrif-
ter sier at både omsetning og 
lønnsomhet kommer til å øke 

KONKURSER I SKEDSMO
I følge de nye tallene fra Sta-
tistisk sentralbyrå ble det åp-
net konkurs i 69 foretak med 
adresse i Skedsmo kommune 
forrige år. Dette er hele 22 fl ere 
enn året før. Dette er alle orga-
nisasjonsformer, også person-
lig eide foretak med organisa-
sjonsnummer (valgfritt). Dette 
gir 1,4 konkurser per 100 be-
drift i Skedsmo. Snittet i Norge 
er 0,9 konkurser per hundre 
foretak.

 I Lørenskog kommune kom 
man til 27 konkurser, som her 
er en økning på tre bedrifter. 
Konkursraten er i Lørenskog 
på én per 100 bedrift. Det er 
sammesom i Rælingen, der det 
i fjor var ni konkurser, én me-
renn året før.

BEST PÅ OVERLEVELSE
Av de 428 kommunene i Nor-
ge, så var det faktisk 66 av 
dem som gikk gjennom fjor-
året uten en eneste konkursåp-
ning. Således blir det vanskelig 
å kåre den mest standhaftige 
bedriftskommunen i Norge. 
Men om vi tar utgangspunkt 
i antall eksiterende bedrifter, 
så kan vi våge oss utpå og kåre 
Øystre Slidre i Valdres til ”best 
på overlevelse” i Norge. Her 
var det 621 bedrifter, og alle 
består.

I motsatt ende er det ikke 
fullt så attraktivt, og her fin-
ner vi Evenes kommune i 
Nordland med 2,7 konkurser 
per 100 bedrifter.

BEST I AKERSHUS
I Akershus kan vi på samme 

måte si at Hurdal kommune får 
den gjeve tittelen som Akers-
huss «minste konkurskommu-
ne», da det her var 314 bedrifter 
og bare én konkurs. Skedsmo 
kommune ble i fjor verstingen 
i Akershus, sammen med Eids-
voll kommune. Der var det 
1.909 bedrifter og 27 konkurser 
(1,4 per hundre).

Om vi rangerer samtlige 
kommuner i Norge, så finner 
vi Skedsmo helt nede på 402. 
plass på denne listen. Løren-
skog er nummer 348 her, mens 
Rælingen er nummer 329.

KONKURSER I AKERSHUS
Det er meget store forskjeller 
på konkursutviklingen i det 
norske land. Østfold har hatt 
en vekst i antall konkurser på 
formidable 48 prosent det siste 
året. Også det øvrige Østlandet 
har hatt stor økning. Det sam-
me har Rogaland og Møre og 
Romsdal. Størst nedgang var 
det i Finnmark, Sogn og Fjor-
dane og Sør-Trøndelag.

Det var 495 konkursåpnin-
ger i Akershus i fjor. Dette er 
112 flere enn året før, som gir 
en økning på hele 29 prosent. 

FÅR MINDRE Å GJØRE
– Utviklingen i Norge kan 
karakteriseres som en «my-
klanding» for norsk økonomi. 
Husholdningene står for det 
klart største bidraget til norsk 
økonomi, men det private 
forbruket bærer ingen preg 
av kjøpefest. Boliginvesterin-
gene har vist en svakere ten-
dens i det siste, og boligpri-
sene har stagnert, sier Holm.

– Nå som markedet roer seg 
noe ned er det naturlig at noen 
bedrifter får mindre å gjøre 
og må avslutte virksomheten. 
Samtidig kan det også være be-
drifter som har stor vekst som 
kan slite økonomisk fordi det 
koster å vokse, forklarer Holm.

dette året. I tillegg tror mange 
at omsetningen og lønnsom-
heten vil bli som i fjor, poeng-
terer hun.

USTABILE 
KONTANTSTRØMMER
Holm sier videre at DNB som 
bank kjenner seg igjen i bedrif-
tenes spådommer.

– Vi ser at det er veldig man-
ge bedrifter som gjør det bra, 
mens noen få sliter litt.

En hyppig årsak til kon-
kurser er at bedriftens kon-
tantstrømmer, også kalt «cash 
flow», er ustabile. Dette fører 
til likviditetspress slik at be-
driftens økonomi blir vanske-
lig å styre. 

– Det er innbetalingene av 
utestående fordringer og god 
kostnadskontroll som sikrer 
overlevelsen til bedriftene, 
mener Holm.

MYKLANDING: Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, forklarer de økte konkurstallene med et 
taktskifte og «myklanding» av norsk økonomi. (Pressefoto) 

Ved inngangen på 2014 var 
det totalt 4.823 bedrifter med 
stort og smått i Skedsmo kom-
mune, mens Lørenskog hadde 
2.686 foretak i vigør. I Rælin-
gen finnes det 941 foretak i 
drift.

Konkursåpninger 
2013, og utvikling fra året før. Kilde: SSB

RÆLINGEN       9       1              1,0
SKEDSMO     69    22              1,4
LØRENSKOG     27      3              1,0
AKERSHUS   495  112              0,9
NORGE                     4.562  754              0,9

UTVIKLING
PER 100 

BEDRIFTER (%)ANTALL

Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60  
strommen@nordicstone.no - www.nordicstone.no

KONKURS: Brønnøysundregistrene - nettopp i Brønnøysund - be-
handler stadig oftere konkurser fra vårt område. (Foto: Dag Rognlien 
Stenberg/Romeriksposten)
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Post og Telegrafbygningen ble tatt i bruk våren 1927. I 1935 ble bygget utvidet. Pos-
ten holdt til i 1. etasje. Dette var den første bygningen i Lillestrøm som var bygget 
spesielt som postkontor. Posten fl yttet ut i 1944. Her holdt televerkets lillestrøm-
sentral til fra 1927 til 1987. I 1954 var Lillestrøm blant de første i landet som fi kk 

automatisk telefonsentral. Telebygget ble restaurert på begynnelsen av 1990-tallet 
av andelslaget Gamle Lillestrøm BA. Helt fram til 1992 kunne du ringe fra sentral-
styrte telefonbokser inne i 1. etasje. 
                                                                                             Av: Roy Mortensen   

STORGATA POST/
TELEBYGGET 1929 - 2014

1929

2014

   Byens kompetansesenter på kjøkken, parkett, vinduer og dører.

3000 kvm utstilling der 
du kan finne ditt 
drømmekjøkken.

Våre proffesjonelle 
kjøkkenkonsulenter 
planlegger ditt kjøkken 
gratis for deg.

Levering hjem.

VI monterer og 
river det gamle.

SALG

SALG
SALG

Kampanjeperiode 15 januar - 15 februar.

-kjøkkensalg hos Sentrum Bygg
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GARDEROBE-MANNEN

Våre salgskonsulenter er profesjonelle på skreddersydde skyvedørs-
garderober og walk-in løsninger. La de komme hjem til deg nå. 
Gå ikke glipp av årets tilbud, OL-garderober laget på dine mål. 

Bestill et hjemmebesøk i dag på www.garderobemannen.no

GRATIS
HJEMMEBESØK
Kj�� v�� �L-g�r��r��� (�e���n�e� �nt���)

www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

Oslo  22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud
Asker/Bærum  67 53 10 90 Billingstadsletta 11
Ski  64 96 33 10 Haugenveien 35 (Ås)

Våre salgskonsulenter er profesjonelle på skreddersydde skyvedørs- 
garderober og walk-in løsninger. La de komme hjem til deg nå.
Gå ikke glipp av årets tilbud, OL-garderober laget på dine mål.

Bestill et hjemmebesøk i dag på www.garderobemannen.no

Oslo 22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud
Asker/Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11
Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (Ås)

www.garderobemannen.no

M

Mjøslihytte Type II: 
Nøkkelferdig 

uten tomt 
Kr  1.350.000  

Mjøslihytte Type I:

Nøkkelferdig 

uten tomt

Kr 1.650.000

Svært gode 
kvaliteter 

Selveiet tomt i 
Mjøsli fra 

Kr 350.000
Ingen byggeplikt

Masse hytte og 
tomt for pengene 

Kontakt:

otto@mjosli.no

930 31 102

Velkommen til visning søndag  13:00-15:00 
Ta av E6 ved Strandlykkja, nord for Minnesund

 Mjøsli - i villmarksrike • 930 31 102 • www.mjosli.no

Hvorfor mister du strømmen?
Strømbrudd er mye 
sjeldnere nå enn for 
20 år siden. Når det 
skjer, er årsaken 
som oftest vær og 
vind. Andre feil er 
mer overraskende. 

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther
redaksjonen@avisdrift.no

– Den viktigste årsaken til 
strømbrudd i Norge er uten 
tvil omgivelser som påvirker 
anleggene. Det vil si vind, tor-
denvær, snø og is, busker og 
trær, fugler og dyr, for å nevne 
de viktigste, sier senioringeni-
ør Jørn Heggset i Statnett.

Statsforetaket har ansvaret 
for å føre feilstatistikk for hele 
det norske strømnettet. De 

fleste strømbruddene skjer lo-
kalt i distribusjonsnettene som 
drives av andre nettselskaper 
rundt omkring i landet.

Vinden er den enkeltståen-
de faktoren som gir flest feil i 
strømnettet.

– De strømførende linene 
begynner å bevege seg i sterk 
vind. Når to liner kommer nær 
eller borti hverandre, skjer 
det en kortslutning. Slik feil 
er forbigående og retter seg 
som oftest opp selv. I kraftige 
stormer kan man oppleve mer 
dramatiske feil som at en mast 
knekker eller velter. Dette er 
feil det tar lengre tid å repare-
re. I områder uten alternative 
forsyningsveier kan det av og 
til medføre langvarige strøm-
brudd, forteller Heggset.

Det overordnede strømnettet 
er bygd opp slik at det skal fin-
nes alternative forsyningsveier 
dersom det oppstår en feil.

– Vinden kan også velte over-
ende trær som slår ut strømnet-
tet. Hvis treet faller videre mot 
bakken etter å ha vært nær eller 
i berøring med linen, får man 
som regel kun en forbigående 
feil. Hvis treet blir liggende 
mot linen, får man en varig feil 
som kan gi et lengre avbrudd. 
Fallende trær utgjør ikke noe 
problem for sentralnettet, for-
teller Heggset.

Busker og trær som vokser 
raskere enn forventet i en led-
ningstrasé kan av og til kom-
me for nær eller helt borti line-
ne og lede elektrisiteten ned i 
bakken, med strømbrudd som 
resultat.

LYNET HAR SKYLDA
Tordenvær er et annet plagsomt 
naturfenomen. Hver sommer 
buldrer de over landet og for-
årsaker en rekke korte strøm-
brudd.

– Når lyn slår ned i eller i 
nærheten av elektriske anlegg, 
blir det tøffe spenningspåkjen-
ninger på anleggene, noe som 
ofte gir kortvarige, forbigåen-
de kortslutninger. En sjelden 
gang opplever man at en kom-
ponent går i stykker og fører til 
lengre strømbrudd, sier Anders 
Bostad, som leder Feilanalyse-
seksjonen i Statnett.

Nær halvparten av alle 
strømbrudd skjer på grunn av 
påvirkning fra omgivelsene. 
Men også tekniske feil skaper 
problemer. I 2012 stod teknisk 
feil for 23 prosent av den ikke 
leverte energien, altså den 
strømmen som ville kommet 
frem til forbruker hvis strøm-
nettet hadde vært intakt.

– Dette er årsaker knyttet til 
selve anleggene, for eksempel 
aldring, slitasje eller korro-
sjon på komponenter. Av og til 
knekker trestolper på grunn av 
råte, forteller Bostad.

Noen ganger går strømmen 
av grunner som faller uten-
for hovedkategoriene. Både 
svaner og kråker på strømled-
ninger har slukket lyset for 
nordmenn. Det har også ung-
dommer som driver med fri-
tidsaktiviteten parkour, som 

innebærer å hoppe rundt på 
bygninger. De kan fort komme 
borti elektriske installasjoner.

Andre velger å bruke elek-
triske anlegg som blink.

På Finnsetra i Møre og 
Romsdal ble det meldt om 
brann i en mast. Årsaken vis-
te seg å være at noen hadde 
skutt i stykker ni isolatorskåler 
med en hagle. Kanskje var det 
en frustrert jeger? undrer Jørn 
Heggset.

RUSTET FOR 
EKSTREMVÆR
Klimaforskere spår fl ere stor-
mer og mer nedbør i årene som 
kommer. Lynaktiviteten kan 
komme til å øke med 25 pro-
sent fram mot 2050, ifølge en 
rapport fra NVE.

– Vi kan ikke utelukke flere 
strømbrudd på grunn av dårlig 
vær i fremtiden, sier avdelings-
leder Rolf Risdal i Statnett.

Risdal leder avdeling Led-
ningsberedskap i Statnetts Nett-
driftsdivisjon, som rykker ut 
ved alvorlige feil i sentralnettet.

De kommende ti årene vil 
Statnett investere fem til sju 
milliarder kroner årlig for å 
ruste opp og bygge neste gene-
rasjon sentralnett.

Når vi bygger nye kraftled-
ninger tar vi høyde for mer ek-
stremvær enn før. De har ster-
kere fundamenter, master og 
liner for å kunne tåle mer is og 
vind. Vi plasserer master bare 
på steder vi anser som rassikre, 
sier Risdal.

FÆRRE STRØMBRUDD
På tross av stadig villere vær går 
strømmen sjeldnere nå enn før. 
I 1992 var det 50 000 megawat-

timer strøm som ikke kom frem 
til kundene på grunn av strøm-
brudd. 20 år senere, i 2012, var 
tallet nede i 11 545 megawat-
timer. Det utgjør knapt en ti-
endedels promille av det årlige 
strømforbruket i Norge.

– Det har vært en klar ned-
gang i antall strømbrudd de 
siste ti årene. Unntaket er 
2011, da stormen Dagmar her-
jet, forteller Jørn Heggset.

I 2012 opplevde hver strøm-

kunde om lag 3,2 strømbrudd. 
Hver kunde var strømløs i en 
time og 49 minutter, ifølge av-
bruddsstatistikken for 2012 fra 
NVE.

– Vi blir nok aldri helt kvitt 
strømbruddene. Vi må nok 
leve med at vi bor i et land 
med tøffe værforhold som vil 
påvirke kraftledninger og an-
dre værutsatte komponenter 
også i fremtiden, sier seniorin-
geniør Jørn Heggset i Statnett.

SPRENGER KRAFTMAST: I desember 2012 tok stormen to kraftmaster i Førrebotn, Sauda. Dynamitt 
måtte til for å fjerne den ene. (Foto: Statnett)
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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 

STILLAS

SYKKEL

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

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!
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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@romerikspos-

ten.no

Annonsere her?
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

BILPLEIE

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

VED

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

Annonsere 
i Romeriks-

guiden?

Ring Kim på 
tlf. 41 30 61 61 eller send 
mail til kim@romerikspos-

ten.no

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Robsrudkrysset mot 
pipa på Coca Cola - 
bygget

VINNER:
AMUND TANGEN
Piggsoppveien 19b 
1476 Rasta
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NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

GULV FRA KJENTE  
LEVERANDØRER:
- Upofloor parkettgulv
- Parla parkettgulv
- Alloc laminatgulv
- Dala Floda furugulv
- Moelven heltre eik

All parkett er 14 mm. 
Med 3,5 mm toppsjikt 
Kan slipes mange ganger
Enkelt klikksystem 
 
30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

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 
14 mm. 

520,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm. 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk. 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Ask Natur Mattlakk hvit
14 mm. 3 stav Øk.  

168,-
Pr. kvm 

NÅ

Dala Floda Furugulv
21x137 mm. Øk. 
Hardvoksoljet Hvit PARKETTGULV

AASEN HANDEL AS 

Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (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!

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411
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kuff i hvit fra Skeidar. 500 kr. 
Tlf.95153965.

Stort undulatbur og et til para-
kitt/dvergpapegøye selges billig.
Tlf. 99 39 21 38/Jessheim.

22 pakker 10 cm Rockwool sel-
ges for kr. 1500,- Hentes Rasta, 
Lørenskog tlf. 67 90 28 61. 

100 år gammel rokokko sofa 
med orginalt trekk og utskjæ-
ringer kr. 2000,- Heltre rød 
bondeseng, massiv utskjæringer 
i rygg med madrass lengde 210 
bredde 124 kr. 4000,- 100 år 
gammelt dørblad med naturmo-
tiv kr. 1500,- Gammelt smijerns-
stativ med kobberkjele, sukker-
kopp, fl øtemugge og brenner 
kr. 1500,- 2 doble lampetter kr. 
800,- Endel lysestaker selges 
også. Tlf. 93 88 33 18. 

Gjør et kupp! Kunst, smykker, 
pyntegjenstander og bøker sel-
ges. Første man til mølla. Tlf. 41 
43 40 51.

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

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

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

Ikke kast sykkelen din. Ikke la 
den bli til spiker til naboens 
nye bod. Jeg tar imot alle typer 
sykler uansett stand.  Ring meg 
på 928 24901 og jeg henter. 
Alternativt så kan den avsettes 
hos meg.

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

Takmåking/måking av gårdsplass 
med sneskuffe utføres raskt og 
effektivt. Ring 90 99 01 80.

VED SELGES
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.

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

pion/ Bosch. Ett parti med 
Champion og Bosch plugger 
selges samlet med rabatt eller 
enkeltvis for 20,- pr.stk.70 stk. 
type: Champion N7YC, (Bosch 
nr. er W5DC) 12 stk. type: 
Bosch nr. W6DC. 80 stk. type: 
Champion N9YC, (Bosch nr. er 
W7DC). Dekorative retrolamper 
i div. størrelser og fasonger. 1 
stk. dekorativ italienskprodusert 
messing taklampe med 4 stk 
pendler og frynser, i retrostil 
fra slutten av 70-tallet med 
tilhørende: 2 stk. vegglamper i 
samme stil selges samlet for kr. 
1200,- eller høystbydende. 1 stk. 
dekorativ enkel prismelampe i 
krystall selges for kr. 200,- eller 
høystbydende. 2 stk. dekorati-
ve prismelamper i krystall fra 
70-tallet selges samlet for kr. 
500,-eller høystbydende. 2 stk. 
messing retrolamper for vindus/
takoppheng fra tidlig 70-tallet 
selges samlet for kr. 300,-høyst-
bydende. 3 stk. nye rullgardiner, 
bredde 120 cm. med komplette 
oppheng, laksefargede med 
kapper, selges samlet for kr. 
350,- Grundig stentofon(ubetyd-
lig brukt) med 6 kassetter. Fin 
å bruke hvis man skal ta opp 
samtaler i møter, eller som en 
vanlig huskeliste. selges kr.600,- 
eller høystbydende. Hella Comet 
FF 100 tåkelys (nytt sett i eske) 
medfølgende pærer, rele , bryter 
,deksler og komplett ledningssett 
selges 600,- eller høystbydende. 
Maurpulver. 4 bokser av 500 
gram Brødrene Nelsons maur-
rent selges for kr.300,- meget 
effektivt maurpulver.Verktøysett, 
uåpnet lite og nytt inneholdende 
drill, multisaks, skrutrekker og 
LED-lommelykt, bits-sett og 
slipesett, 2 stk. 3,6 volt batterier 
og lader. Til sammen 40 deler 
selges til kr. 300,- eller høy-
stbydende eller prisantydning 
(nypris kr. 500,-).For bilder og 
mer  informasjon ring tlf. 95 79 
29 29 eller mail: phonix.invest@
getmail.no.

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

Retro taklampe med 4 glass-
kupler. Ca.1950 tallet. Bilder 
kan sendes.Kr. 500,- Pakke med 
fi skebøker/natur. Div.bøker selges 
gjerne samlet for bedre pris! 
Bl.a.Hans Lidmann. Ant. pris 
blir vi enige om. 30-50,-pr.stk. 
Digital Satellite receiver VIASAT.
UBRUKT m/fjernkontroll og alt 
inntakt. Kr. 400,- Flott grillsett 
i 6 rustfrie deler. Ligger i fl ott 
aluminiumskoffert. UBRUKT. 
Kr. 200,- Røykeapparat for fi sk/
kjøtt etc. i rustfritt stål.2 brenne-
re. UBRUKT. Kr. 200,- Melissa 
iskremmaskin.Veldig lite brukt. 
Kr. 200,- toresorvold@hotmail.
com, mekanisk@artech.no, tlf. 41 
90 70 59.

Combee seng 90x200cm i eik 
farge med bunn, og 3 senge-

99 984 - harald@kartofi l.net

Ubrukte og strøkne Aiwa høyt-
talere på 40 w, 6 ohm, ca 20 
x 30 cm, selges kr. 600,- eller 
høystbydende. Dekorativt teservi-
se i hvitt polsk porselen type”-
WANEL” med gulldekor, kanne, 
liten mugge, sukkerskål og 12 
kopper og skåler selges kr. 800 
eller høstbydende. Telefoner fra 
Telenor i ulike design, farger og 
typer, selges for høystbydende: 
1. Tele tastafon, produsert av 
Elektrisk Bureau uke 31/1983. 
2. Telenor Luna, produsert uke 
5/1995. Ubrukt Hantelsett 
for trening i hendig koffert, på 
tilsammen 20 kg. (2 x 10 kg.) 
tilhørende hantler og vekter i uli-
ke størrelser selges høystbyden-
de. Juleplatter fra årene 1976 
og 1980 fra Porsgrund porselen 
selges høystbydende. 3-4 stk. 
kartonger med glass, porselen, 
keramikk, kobber- pyntegjen-
stander selges samlet, mange 
gode funn. Kan også stykkes 
opp. Selges høystbydende. 7 stk. 
Quart (ca. 7 liter) Quaker State 
Peak Performence mineralolje 
10W-40 selges høystbydende. 
(Veiledende utsalgspris i butikk 
er 135,- inkl. mva. pr. quart.)
Ny Transformator type : Noratel 
LF96CH-22024-GS( 24 volt 
300 voltampere(watt) IP 44, 
Elnummer: 6643580, selges 
kr.1000,- eller høystbydende. 
Transformerer ned fra 230-
250volt til 24 volt med en kapa-
sitet på 300 watt. Typisk bruk er 
alarmer, lavvoltbelysning i hage 
og basseng. Gamle kassetter. ca. 
200 stk. orginale og ca. 100 stk. 
uinnspilte/opptakskassetter sel-
ges høystbydende.  Til samlere 
av polett/nøkkelringholdere og 
refl ekser.Ca. 100 stk. polett/nøk-
kelringholdere(inkl. dubletter), 
og ca. 50 stk. refl ekser, alt med 
forskjellige logoer selges samlet 
eller hver for seg til høystby-
dende. Ringpermer og brevord-
nere. 1 kartong med ca. 20-30 
stk. pent brukte, i forskjellige 
typer og farger, selges samlet til 
høystbydende. Eksosklemmer, 
startsperrer og låsebolter. 20 stk. 
eksosklemmer, 2 stk. vifterei-
mer, 2 stk. Mopar låsboltesett, 
2 stk. Defa startsperrer selges 
helst samlet, hver for seg eller til 
høystbydende. Plugger, Cham-

jakke str 140 blå/rød kr 100 har 
bilde. Bjørn Dæhli skidress Blå 
/Rød str 164 kr 200 har bilde. 
Bjørn Dæhli ski bukse str 152 kr 
100. Snowboard støvler  merke 
snakeboot str 43 passer str. 
40-41 kr 250 har bilde. Hvite 
danseskøyter str 37 kr 125. 
Hockey skøyter str 40+41 selges 
kr 150 pr stk.Nye svarte Støvlet-
ter fra Zizzi, str 41 med plass til 
bred legg,(25,5cm skaftevidde), 
og 36 cm høye kr 350 ( ny-
pris1900) (Har bilde). 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 , aktivitetsbø-
ker ,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. Tan-
gen 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 Har 
bilde. OL karaffel med motiver 
20 cm høy selges kr 500 kr Har 
bilde. Boble jakker i div farger 
+ svarte boblebukser str 12-14 
år i  mange kjente merker som 
Head, Skogstad H2O  mellom 
100-150 kr pr stk. Ny JC Svart 
Dressjakke str 46 ubrukt m/
lapper på ny pris kr 995 selges 
kr 400,- har bilde. Ubrukt hjem-
mestrikket rød genser i fl ette-
mønster  ca str 12-14 Arm 40 
lengde 50 og bredde 43 cm. Har 
bilde.  Kr 400. Ubrukt «Fana» 
genser (ligner) Hjemmestrikket 
i blå /hvit  Hvit i bunn med blå 
lus kr 400 (har bilde) ca str 14 
år Arm 50cm Lengde 58 Bredde 
45.Ski sko langrenn Alpina str 
41 skinn+42 skinn +43 m /
glidlås ,  mellom kr  100 og 300 
(har bilde)Tlf. 63 875480 eller 
928 41746. 

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 

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.

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

Diverse verktøy til salgs. Bile, 
svans, diverse til tømmerdrift, 
sauesaks etc. 1500,- Ring 
99504910.

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

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.

Kulehylser til kanon til salgs. 1 
500,- Ring 99 50 49 10.

| Swix ski jakke 2 blåfarger str 
140 vind og vannavstøtende 
kr 100 har bilde. Kandahar ski 

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

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE
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Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Du trenger ikke 
rive hele kjøkkenin-
ventaret for å få et 
fl unkende nytt rom. 
Med litt maling og 
smarte triks kan du 
komme langt.

Vi nordmenn elsker å pusse opp 
– ifølge Prognosesenteret ligger 
vi faktisk på topp i Europa når 
det gjelder å bruke penger på 
oppussing. Å gi kjøkkenet ditt 
en ny og frisk look trenger imid-
lertid ikke å koste en formue.

I stedet for å rive ut hele kjøk-
keninnredningen, kan du gjøre 
små ting som å skifte benkepla-
ter, skap og skuffer eller gi rom-
met et malingstrøk. Og vips har 
du et nytt kjøkken. 
                                                
GOD RESPONS
Bjørn Langli i Norsk Kjøkk-
enfornying forteller at mange 
velger å bare skifte ut noe av 
innredningen, som oftest skap-
dører og skuffronter. Han me-
ner det gir et like godt resultat.

– Så lenge skrogene er ok blir 
det som et helt nytt kjøkken når 
vi er ferdige. Vi bytter ofte ikke 
bare fronter, men bygger f.eks 
til takhøye overskap og forlen-
ger de skapene som er. Vi kan 
også lage fl ere skuffer og mo-
dernisere løsningene, forklarer 
Langli.                                                                                               

– Responsen er veldig bra. 

Nytt kjøkken 
på en - to - tre

Det ser ut som om folk har fått 
øynene opp for dette. Vi får sta-
dig fl ere henvendelser, sier han.
                                                 
NY TAPET                                                                                            
Kreativ leder ved Informasjons-
kontoret for farge og interiør 
(IFI), Bjørg Owren, mener det er 
mange små ting man kan gjøre 
for å fornye kjøkkenet.

– Mye penger kan spares 

ETTER: Maling 
samt noen nye 

tekstiler og detaljer 
kan gjøre mye i et 
rom. (Foto: Espen 

Grønli/ifi .no)

FØR: Du trenger ikke å kaste ut den gamle kjøkkeninnredningen, dersom 
den er i god stand. (Foto: Espen Grønli/ifi .no)

på å male innredningen. Eller 
fjern noen av skapdørene og 
mal en frisk farge inne i skapet. 
Sy noen puter i mønstret stoff 
som tar opp fargen og bruk 
dem på stoler eller sittebenk, 
tipser hun.

Et nytt, sprekt tapet kan også 
gjøre susen på et gammelt kjøk-
ken.

– Har du en slett vegg over 

VI FEIRER NYTT ÅR MED
KAMPANJEDAGER

HOS NOREMA!

GRATIS
MONTERING
fra 13. jan. til 15. feb.

*

*Tilbudet gjelder i perioden 13. januar til 15. februar for alle som kjøper kjøkken for minimum kr 40 000, eksklusiv hvitevarer, benkeplater, 
kummer og blandebatterier, og innen 50 km kjøre avstand fra våre butikker. Frakt kommer i tillegg. Levering må skje før 1. mai 2014.

Norema Kjøkkenstudio Skårer – Skårersletta 43, 1473 Lørenskog – Telefon: 61 31 83 10 (nybygg) – Telefon: 61 31 83 00 (forbruker)

benken kan du sette opp ta-
pet. Hvis det er papirtapet kan 
det lakkeres med vanntynnbar 
lakk, da tåler det masse vann-
sprut, forklarer Owren.

Det fi nnes mange spennen-
de tapeter i ulike stiler å velge 
mellom, alt etter hva du liker. 
Alt fra landlig, retro, industrielt, 
geometrisk, sort/hvitt, roman-
tisk til 60-talls-mønster.

MAL KJØKKENGULVET
Det mange kanskje ikke tenker 
på er at man også kan gi kjøk-
kengulvet et malingstrøk.

– Vinyl kan man ikke male, 
men både parkett, linoleum og 

laminat kan males, sier Bjørg 
Owren.

Det er imidlertid viktig å 
huske på grunnarbeidet: god 
vask, grunning, sparkling og 
pussing før du setter i gang med 
malekosten.

– Maler du på ubehandlet 
treverk, er det viktig først å 
bruke kvistlakk på alle kvister. 
Ellers vil de spytte kvae senere, 
og du får stygge fl ekker i malin-
gen, sier interiørkonsulent Ellen 
Skifjeld til ifi .no.

Nå ut til 28.000 husstander i Skedsmo, 
Lørenskog og Rælingen - eller 15.800 
husstander i Eidsvoll, Nannestad og 

Ullensaker. Med en annonse i Romeriks-
posten får du mye value for money!

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

Annonsér i 
Romeriksposten!
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Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Svart kjøkkeninnredning er 
veldig trendy nå. Svart innred-
ning er veldig fi n å kombinere 
med lyse materialer på vegger, 
benkeplater og møbler, slik at 
helhetsuttrykket likevel ikke blir 
mørkt, forklarer Birthe Midtun, 
sjefredaktør i BoligPluss.

Sort skiller seg 
ut som den store 
trendfargen på kjøk-
kenet akkurat nå.

Eksempelvis kan man kom-
binere det mørke med lyst tre.

– På interiørmessen i Paris 
nylig var det den nordiske tren-
den med lette møbler i lyst tre 
som dominerte. Så et kjøkken 
med svart innredning og spise-
bord i lyst tre er en veldig tren-
dy kombinasjon, sier Midtun.

 
FARGER PÅ DETALJENE
Selv om svart er helt riktig på 
kjøkkenet nå, er det imidlertid 
lov å sprite opp uttrykket med 
andre farger. Midtun forteller 
at det på interiørmessen i Paris 

også var mye pastellfarger å se.                                                                                                                   
– En trend vi har sett en stund 

er at det er mer farge i interiøret. 
Så nå blir det mer og mer van-
lig å kombinere farger også på 
kjøkkeninnredningen, ved for 
eksempel å ha svarte dører på un-
derskapene og grønne dører på 
overskapene. I tillegg er det mye 
farger på detaljene, slik at du kan 
få et spennende og personlig kjøk-
ken ved å velge fargerikt tilbehør.                                                                                       
Du har alle muligheter til å få et 
spennende kjøkken bare ved å 
bytte ut småtingene, mener Mid-
tun.

MER OG MER MARMOR
Marmor er et materiale som så 
smått har inntatt kjøkkenet. 
Det kommer vi til å se mer av 
fremover. 

– Det er et materiale som 
har vært i trendbildet en stund, 
men da mest på småting. Nå ser 
vi at det kommer mer og mer 
marmor inn på kjøkkenet, som 
for eksempel på benkeplater el-
ler veggplater over kjøkkenben-
ken, sier Birthe Midtun.

KOMBINER FARGER: En 
svart kjøkkeninnredning kan 

kombineres med andre farger 
for å sprite opp uttrykket. (Fo-

to: www.homedesign.com)

INTERIØREKSPERT: Sjefredaktør 
i BoligPluss, Birthe Midtun. (Foto: 
Johs. Bøe)

Premium er en serie med førsteklasses kjøkken fra HTH til alle
som drømmer om å omgi seg med vakre ting av høy kvalitet i

hjemmet. Premium-produktene kjennetegnes av gjennomført
kvalitet og et avansert designuttrykk som skiller seg ut fra meng-

den. Akkurat nå kan du få et stilrent og eksklusivt kjøkken med
fronter i valgfri farge og høyglans uten tillegg i prisen. Du sparer

flere tusen kroner, og kan utnytte tilbudet på alle modeller.
Ta turen innom HTH, opplev de lekre Premium-kjøkkenene,

og hør mer om det eksklusive tilbudet.

OSLO · Munkedamsveien 35 · 0250 Oslo · Tlf: 22 86 29 20 · www.hth.no
ALNA senter · Strømsveien 245 · 0668 Oslo · Tlf: 22 91 40 00 · www.hth.no · Åpningstider mandag–fredag kl 10.00–21.00, lørdag kl 0900–1800
SKØYEN · Drammensveien 126 · 0277 Oslo · Tlf: 40 00 22 08 · www.hth.no
DRAMMEN · Bjørnst.Bjørnsonsgt. 92 · 3044 Drammen · Tlf: 31 30 16 00 · www.hth.no
HTH GDS BUTIKK OG LAGER · Gladengveien 17 · 0661 Oslo · Tlf: 94 03 10 00 · www.hth.no

*Tilbudet gjelder alle forarbeidinger i lakkfarger + høyglans
(frisider, fronter, paneler, sideflater m.m.). Gjelder ikke forkanter.

Spesialtilbud på eksklusiv
dansk kjøkkendesign
til deg som drømmer om

det lille ekstra

ATHENA CIRCLE

Spesialtilbud*
Spar flere tusen kroner på kjøkken
– nå valgfri farge og høyglans uten
tillegg i prisen på alle modeller.
Kampanjeperioden 20/1-15/2-2014.

Superlørdag
Ekstra opplevelser for de som
elsker godt kjøkkendesign

For å annonsere ring:
Anita på tlf. 483 20 157 

eller Elisabeth på tlf. 483 23 443

Neste ukens tema:

Hjem & interiør

Nå skal kjøkkenet være sort

FÅ ORDEN PÅ AVFALLSSORTERINGEN
PELLY 6153
 
• 2-delt sortering med manuelt uttrekk 
  og fulluttrekkskinner.
• For sidemontering i min. 40 cm skap.
• Ramme i sølvfarge
• Leveres med 2 bøtter à 10 liter.

Mål: Bredde: 280 mm - Dybde: 513 mm - 
Høyde: 320 mm

WESCO Trio Master DT
 
• 3-delt sortering med manuelt uttrekk.
• For bunnmontering i min. 40 cm skap.
• Metallramme og fulluttrekk kulelagerskinne.
• Kraftige bøtter med metallhåndtak ,1 stk à 16 l 
og2 stk à 8 l.
 
Mål: Bredde: 338 mm - Dybde: 475 mm - Høyde: 
320 mm

Vauth-Sagel Øko Senter 50/3
 
• 3-delt sortering for sidemontering i skrog 
og dør i min. 50 cm skap.
• Bøttene står i en ramme som følger døren 
når den åpnes.
• Leveres med 3 stk bøtter à 9 + 12 + 18 liter.
 
Mål:Bredde: 450 mm - Dybde: 460 mm -  
Høyde: 525 mm

kr. 1870,-
kr. 1050,-

kr.1995,-
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Tekst: Guri Haram/ifi .no 
Foto: Espen Grønli/ifi .no

SJAKKRUTER: Gulvet 
har fått sjakkruter i vinyl. 
En anelse varme er tilført 
med eggehvite vegger og 
brunt treverk.

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

Nytt kjøkken?
Rask levering. Kun to til tre uker. 
50 forskjellige modeller og 70 forskjellige farger.

55 000,-

35 000,-

Myhrer Industriområde Eidsvoll  
(vis a vis Bohus LETO-møbler) 
Tlf. 93 65 99 63. Følg oss gjerne på facebook.
Åpent: Man-fre. 10-17 Tor. 10-19 Lør. 10-14

100% service og kvalitet til rimelig pris!

NORGES LAVPRISKJØKKENENERGI: Hele rommet får 
energi av bildet som formelig 
lyser i farger mot det sorte 
og hvite.

Funkisleiligheten fi kk et modernisert kjøk-
ken, og dermed ble det klart for en ny tid - 
med fargestifter til.

Fri for dekor slippes det deilige 
dagslyset inn til de luftige og 
store rommene.

Nå har oppussingsentusiast 
Stewart L. Stjernholm fått et ek-
sepsjonelt funksjonelt kjøkken.

Det er på kjøkken og bad en 
tydeligst ser at tiden er gått og 
at vi har andre behov i dag, sier 
Stewart.

HUSHJELPENS KJØKKEN
Leiligheten er et stykke arv fra 
vår hjemlige funkisarkitektur. 
Å overta en slik bolig legger 
visse bånd på hva en kan foreta 
seg med den.

– Datidens kjøkken var hus-
hjelpens domene, forteller han 
videre. Og nettopp derfor ville 
han selv være med på å utforme 
det nye, i samarbeid med interi-
ørarkitekt Johnny Pettersen.

Vekk med den gamle 
rom-inndelingen med krypinn 
for stuepiken innerst! Vekk med 
vegger mellom tidligere kjøkken 
og anretning. I stedet fi kk Ste-
wart et kjøkkenliv tilpasset våre 
dager. Et topputrustet kjøkken-
rom med lettstelte fl ater og siste 
skrik innen kjøkkenteknologi.

Kjøkkenet var pusset opp en 
gang på 60-tallet, forteller eier-
en, som fi kk jobben med å slå 
plater over strie vegger.

GAMMELT OG NYTT
Med vinylfl iser i sorte og hvite 
sjakkruter fi kk det nye kjøkke-

net et preg både av tradisjon og 
vår egen tids stil. Gulvet hadde 
tidligere stygge sår etter skille-
vegger og var ikke verdt å be-
vare. Nye generasjoner av vinyl 
har dessuten forbedret sitt rykte 
når det gjelder miljøhensyn.

Og moderne skap kom opp.
Samtidig er gammel stil be-

holdt. Tradisjonen tro har ikke 
kjøkkenet listverk, og vinduene 
er smale. Eneste varme er tre-
innslag fra vinduer og kjøkken-
benk.

Det valget tror jeg en funk-
sjonalist ville applaudert, lett-
stelt og godt å bo på som det er, 
sier Stewart.

FARGEBOMBE
Det som gjør hele rommet er et 
stort og fargesprakende bilde i 
et ellers stramt kjøkken. Hele 
rommet får energi av bildet, 
som med sine frodige farger 
og matglede riktig lyser mot 
det sorte og hvite. En anelse 
varme er tilført med eggehvite 
vegger.

– Balansegangen mellom tra-
disjon og fornyelse kan være 
vanskelig. Med nye beboere føl-
ger nye behov. En må våge å ta 
et rom i besittelse og gjøre det 
til sitt eget, sier den glade eier-
en.

Stramt og frodig kjøkken
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Stadig fl ere vil ha store fl iser på bade-
rommet, og fl isene blir bare større! Men 
det stiller gjerne andre tekniske krav til 
dusjsonen og avrenningen.

En trend innen baderom er at 
det skal være så stort som mulig. 
Det skal være god plass til både 
å være sosial, ha treningsykke-
len foran speilet, og ikke minst 
skal fl isene være store.

TRENDEN SIER «STORT»
– Vi skal ha store keramiske fl i-
ser med betong-look. De kan 
være i store størrelser, selv på 
mindre bad. Flisene kan blant 
annet ha «sanddyne-look», sier 
interiørarkitekt Åse Imset.

Mange ønsker store fl iser av 
estetiske årsaker.

– De vil ha så store som mu-
lig. Det blir mindre fugemasse 
mellom fl isene, og de store fl a-
tene gir et rolig uttrykk. Det gir 
også større romfølelse, særlig 
ved valg av rektangulære fl iser, 
sier Patrik Björklund, butikksjef 
hos Höganäs i Oslo.

Store fl iser kan være 30 cm 
x 30 cm, eller for eksempel 50 
cm x 21 cm. Den vanligste store 

Storhetens 
      tid

STORE BAD: 
En trend innen 

baderom er at det 
skal være så stort 

som mulig. Det skal 
være god plass til 

både å være sosial.
(Foto Golvabia)

størrelsen på gulv er 30 cm x 60 
cm.

Det fi nnes fl iser i størrelse 60 
cm x 120 cm, og da begynner 
det å bli ganske stort, nesten 
på høyde med en person. Men 
enda venter vi på å motta større 
fl iser enn dette, sier Björklund.

EN RØFF STIL
Butikksjefen ser i tillegg at det 
er populært med fl iser i røff stil 
og plankeformat.

– Vi har et par nye serier med 
denne rustikke stilen der også 
fl isene også kan ha et sement-
preg. Mange vil ha grått og var-
mere farger på baderomsgulvet 
og i gangen. I tillegg selger vi 
mye planker som imiterer tre, 
forteller han.

Golvabia opplever den sam-
me trenden med store fl iser. De 
selger i tillegg både store og små 
sekskantede fl iser.  

Det kan gi et mer minimalis-
tisk uttrykk med fl iser som dek-

ker større fl ater. Vi ser for øvrig 
en dreining mot varmere toner i 
fl isene nå, sier Henrik Andersson, 
salgssjef for Golvabia i Norge.

TA HENSYN TIL SLUKET
De fl este har likevel ikke så sto-
re bad at fl isene kan være i store 
størrelser.

Forutsatt at du ikke har du-
sjkabinett, men ønsker store 
fl iser, må du tenke annerledes 
rundt sluket.

– Da blir det vanskelig med 
det tradisjonelle sluket. Store fl i-
ser inntil runde sluk er teknisk 
umulig. Man får ikke et pent 
fall, for fl isene kan ikke bøyes. 
Eventuelt kan en dele de opp i 
mindre biter, sier Björklund.

En alternativ løsning ved tra-
disjonelt sluk er å senke dusjso-
nen.

Med denne løsningen må du 
fortsatt ha fall, men da kan du 
ha store fl iser i resten av rom-
met. Dersom du ønsker store 
fl iser, avklar alltid med fl isleg-
ger på befaring, understreker 
Björklund.

MOSAIKK ER FORTSATT 
«IN»
Om du ønsker å ha samme fl i-
ser over hele baderommet, kan 

du velge mosaikkfl iser i dusjso-
nen fra samme serie.

– Å kombinere med mosaikk 
i dusjfallet kan bli en detalj i seg 
selv også, sier Andersson.

Selv om store fl iser er en 
trend, selger mosaikk fortsatt 
bra.

– Ikke alle serier har mosaikk 
i tillegg, men da kan man fi n-
ne en som er veldig lik. Det kan 
være greit å vite at gulvleggere 
ofte tar dobbelt betalt ved leg-
ging av mosaikkfl iser, opplyser 
Björklund.

Hvis du ikke ønsker en sone 
med mosaikkfl iser kan du vel-
ge en annen løsning for avren-
ning. For eksempel kan rektan-
gulære renner som kommer 
i forskjellige farger og design 
være et alternativ.

– Ikke alle kjenner til at det 
fi nnes avlange sluk. De legges 
inntil veggen slik at man får et 
mer jevnt fall. På grunn av for-
men fanger det opp mer vann 
og kan legges inntil store fl iser, 
sier Björklund.

Tekst: Guri Haram/ifi .no 
Foto: Höganäs, Golvabia STORE FLISER: Nå vil vi ha store fl iser på badet. Her ser vi Gregoriana fra Golvabia.

Trendene for kjøkken 
og baderom beveger 
seg i samme retning. 
Nå kommer det toa-
letter og servanter i 
sort porselen.

–  Også på baderommet er det in 
med svart på både innredning 
og fl iser, forklarer sjefredaktør i 
BoligPluss, Birthe Midtun.

Du trenger imidlertid ikke 
å innrede hele baderommet i 
mørke farger.

– Du kan velge mørke fl iser 
i dusjnisjen, eller på bare en 
vegg og på gulvet og ha hvite, 
glatte vegger på resten. Poen-
get er å få et snev av det svarte, 
men likevel skape et lyst ut-
trykk, forklarer Midtun.                                                                                                   

– Det har også begynt å 
komme toaletter og servanter 
i svart porselen, men forelø-
pig er nok det kun for de mest 

Sort porselen 
PÅ BADET

EKSPERIMENTER MED FLISER: Nå kan du få sekskantede fl iser på 
baderomsgulvet. (Foto: Golvabia)

avanserte, legger hun til.
                                
SEKSKANTEDE FLISER
Store fl iser er fortsatt en trend, 
og disse legges tett i tett med 
smale fuger. 

– Ellers ser vi fortsatt at det 
eksperimenteres med fl iser i 
andre geometriske former enn 

fi rkantede. For eksempel kan 
du nå få heksagonformede 
(sekskantede) fl iser, som er fi ne 
å ha på gulvet i kombinasjon 
med fi rkantede fl iser på veg-
gen, forklarer Midtun.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

IMITERER TRE: Fliser i plankeformat og som imiterer tre er populære. Dette er Chalet fra Höganäs.
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Vi har så vidt kom-
met innenfor dørter-
skelen til året 2014. 
Verden er, som van-
lig de siste årene, 
noe usikker. Likevel, 
nordmenn holder 
koken - også når det 
gjelder oppussing! 
Nesten halvparten 
av Norges befolk-
ning har planer om å 
pusse opp i løpet av 
året.

Når vi går inn i et nytt år er det 
godt å kunne slå seg på brystet 
og si: Vi kommer mest sannsyn-
lig til å bli verdensmestere i opp-
pussing også i år!

Våre siste tall viser at 30 pro-
sent av husholdningene har 

Vi pusser opp - igjen!
konkrete planer for oppussing 
inne, 12 prosent har konkrete 
planer utendørs, mens 11 pro-
sent fortsatt ikke helt vet. Dette 
er tall på linje med hva vi har 
sett tidligere år, og det er også 
veldig likt det antallet hushold-
ninger som faktisk reelt sett 
gjennomfører oppussingsarbei-
der i de tusen hjem.

Høyest andel husholdninger 
med konkrete planer fi nner vi 
i aldersgruppen 46-55 år, men 
også aldergruppen under (36-45 
år) ligger høyt.

Dette er også de aldersgrup-
pene som fl ytter oftest, bruker 
mest penger på boligen og på 
mange måter har gått fra å være 
unge og likeglade til å bli kvali-
tets- og designbevisste.

DE YNGSTE ER 
KJØKKENOPPUSSERE
Stuen er det rommet som fl est 
har planer om å gjøre noe med, 
hele 39 prosent av de som har 
konkrete planer, ser for seg ar-
beid her.

Soverommet, som i mange år 
har ligget på oppussingstoppen, 
opplevde for et par år siden å 

måtte se seg forbigått av stuen.
På tross av dette så har 33 pro-

sent konkrete planer om å pusse 
opp soverommet sitt. Med unn-
tak av de helt yngste (25-29) er 
fordelingen aldersmessig ganske 
så lik når det gjelder både stuen 
og soverommet.

De yngste er derimot kjøk-
kenoppussere! Mens 28 prosent 
av alle de som skal pusse opp 
tenker å ta for seg kjøkkenet, er 
det innenfor den yngste alders-
gruppen 63 prosent som ønsker 
å pusse opp kjøkkenet i løpet av 
de neste 12 månedene.

Å MALE ER POPULÆRT
Maling innvendig topper opp-
gavelista, fulgt av nytt gulv og 
deretter utvendig maling. Ma-
learbeidet er jevnt fordelt på 
alle aldersgrupper, det samme 
med nytt gulv.

Når det derimot gjelder nye 
kjøkkenskap og nye garderobe-
skap, ser vi at det er de yngste 
som har konkrete planer om 
dette, mens det faller med sti-
gende alder.

Årsaken til at det skal pusses 
opp i omtrent annethvert hus i 

Norge, er i hovedsak nødvendig 
vedlikehold.

Cirka to av tre respondenter 
oppgir nødvendig vedlikehold 
eller at det er nedslitt som grunn-
lag for sine planer. De yngste og 
aldersgruppen 36-45 år, er de 
som i størst grad oppgir ønsket 
om noe nytt som grunn til plan-

lagt oppussing, mens personer i 
alderen 30-35 ønsker å skaffe seg 
sin egen stil på boligen.

Overraskende få mener at det 
er venner og bekjente som på-
virker egen oppussing.

OPPUSSING: Nesten halvparten av Norges befolkning har planer om å 
pusse opp i løpet av året.

Tekst: Truls Vasvik/Prognose-
senteret Foto: Guri Haram/Ifi .no

SANIPRO Azur 80 x 80 eller 90 x 90 
buet krom profiler m/ klart glass

5 995,– 
Veil. 6 490,-

INR Bric 4, 91 x 91 eller 101 x 101 cm, 
buet dusjkabinett med to svingdører, 
klart glass med frostet bakvegg. Med 
termostat og takdusj.

INR Bric 2, femkantet dusjkabinett med 
skyvedør, klart glass front med frostet 
bakvegg. Hvit profil med marmor kar, 70 x 90 
og 80 x 90 h/v, 90 x 90. Uten blandebatteri.

INR Bric 3, femkantet dusjkabinett med 
skyvedør, klart glass front med frostet 
bakvegg. Hvit profil med marmor kar, 80 x 
90 h/v, 90 x 90 og 100 x 100. Med termostat 
og takdusj.

8 990,– 
Veil. 9 990,-

12 990,– 
Veil. 14 990,-

13 990,– 
Veil. 15 990,-

INR Niagara (buet) 70, 80, 90 og 100 cm. 
Kombiner som du vil blank, matt eller 
hvit profil. Seks typer glass. Gjelder også 
Angel dusjhjørne (rett).

5 995,– 
Veil. 6 995,-

DANSANI    |    DURAVIT    |    ASPEN    |    SCALA    |    VEDUM    |    IFÖ    |    PORSGRUND    |    VILLEROY & BOCH    |    HANS GROHE    |    GROHE    |    DAMIXA    |    TAPWELL    |    INR    |    KERASAN    |    DUSCHOLUX    |    SVEDBERGS   |    MACRO    |    PRESSALIT    |    COSMIC
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OSLO VVS SENTER

Åpningstider: man–onsdag: 10–18 

torsdag: 10–20, fredag: 10–17

lørdag: 10–15

www.oslovvssenter.no

Norges beste baderomsutvalg! 
Strømsveien 325 (v/ Ikea på Furuset) 

1080 Oslo, tlf: 23 28 70 80. 

OSLO VVS SENTER

DURAVIT Starck badekar for innbygging med ben og overløp, normalt lagervare

-20%
på veiledende priser

Opptil

-20%
på veiledende priser

VEDUM svensk kvalitetsprodusent av baderomsmøbler. Gjelder alle serier, også nyheten Free, ut februar!

SCALA BAD alle speil og speilskap, gjelder ut februar.

-25%
på veil. priser

opptil

-25%
på veil. priser

-25%
på veil. priser

opptil

-25%
på veil. priser

HANSGROHE gjelder hele sortimentet i seriene Hansgrohe og Axor, til og med 22/2
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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.

Skitur, Losby
10 mennesker ute på 
skitur. Losby. Fotografi  
fra 1920-1930. Bildet er 
hentet fra Akershusmu-
seet.

En gang i livet bør du unne
deg et ekte kvalitetskjøkken

Nå har du muligheten, i år fyller nemlig

Huseby Kjøkken 40 år! Dette feirer vi

med å gi jubileumstilbud på alle våre

kjøkkenmodeller.

Kampanjeperiode 17. jan til 28. feb 2014

Sørumsgt. 66    2004 LILLESTRØM  telf.63811161 fax 63811361
Epost: post@ojohansen.no    web: www.ojohansen.no

Vinduer -  Dører -  Kjøkken – Garderobe – Garasjeporter – Gulv. mm.
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UTBYGGER: Jessheim Stadion Bolig AS

DNB Eiendom Nybygg   Romerike

Eiendomsmegler Glenn Pettersen 
Mobil 911 16 218

SALG VED:

Jessheim Park har en svært gunstig beliggenhet med nærhet både til Jessheim sentrum og til meget attraktive         
friluftsområder. I ett av de oppførte husene selger vi nå noen fl otte, oppgraderte og innfl yttingsklare leiligheter, blant 
annet 3 toppleiligheter med store terrasser. Alle er moderne 4-roms selveierleiligheter i fl ere størrelser – med heis 
og garasje! Se www.jessheimpark.no eller fi nn.no (kode 46109471) for planløsninger og mer informasjon. Kontakt 
megler Glenn Pettersen på telefon 911 16 218 for visning!

Noen få oppgraderte
leiligheter igjen!

 

- Nervene blir 
største utfordring
Søndag 9. mars 
fremfører Elisabeth 
Carew sin låt «Sole 
Survivor» i årets 
siste delfinale av 
Melodi Grand Prix. 
– Nervene blir den 
største utfordringen, 
sier hun.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I 2010 deltok Elisabeth Carew 
fra Lørenskog i Melodi Grand 
Prix med låten «Rocketfuel». 
Den gang gikk hun ikke videre 
til den store finalen. I år er hun 
tilbake i Grand Prix-sirkuset 
med låten «Sole Survivor». Den 
har hun skrevet og produsert 
sammen med Mats Lie Skåre, 

Simon Climie og manageren 
David Eriksen.

– Det er en midttempo poplåt 
med mye energi. Jeg får en skik-
kelig god følelse av den, så jeg 
håper publikum får den samme 
opplevelsen, sier Carew til Ro-
meriksposten.

 
MÅ JOBBE HARDT
Elisabeth Carew debuterte som 
artist i 2008 med suksess-sin-
gelen «Destructive». Låten var 
i høy rotasjon på landets radio-
stasjoner og gikk også inn på 
VG-lista Topp 20. Hun hadde 
en av sine aller første opptre-
dener foran 80 000 mennesker 
på Rådhusplassen, og deltok si-
den på VG-liste-turneen.

Lørenskog-jenta forteller at 
hun nå skal jobbe hardt før hun 
går på Grand Prix-scenen igjen. 

 – Jeg kan kun styre min egen 
innsats, så de forventningene 
jeg har er kun til meg selv. Jeg 
må jobbe hardt fremover, slik at 
det meste sitter på automatikk. 
Nervene blir den største utfor-
dringen, sier Carew, som er den 

eneste av årets deltagere som 
har vært med tidligere.

SETTER PREG PÅ 
MUSIKKÅRET                                                                               
Det er 15 bidrag som konkur-
rerer om seieren i årets Melodi 
Grand Prix.

– Dette er låter og artister 
som kommer til å sette preg på 
musikkåret 2014, det tør jeg ga-
rantere. Jeg er intet mindre enn 
ekstatisk over de 15 bidragene i 
årets MGP, uttaler musikkan-
svarlig for Melodi Grand Prix, 
Vivi Stenberg.

I år skal alle de tre delfinale-
ne arrangeres på en og samme 
helg, 7. - 9. mars, på Folketeate-
ret i Oslo. Elisabeth Carew skal 
fremføre sin låt i den tredje og 
siste delfinalen 9. mars. 

Allerede i midten av februar 
blir imidlertid låtene sluppet i 
sin helhet. Hittil har publikum 
kun fått høre små klipp på 15 
sekunder av hver låt.       
                                      
SPENNENDE                                     
– Jeg har ikke hørt noe mer av 

de andre bidragene enn resten 
av Norge, så jeg har ikke fått 
gjort meg så mye tanker der. 
Men det er spennende at låte-
ne slippes 19. februar. Da har 
publikum tre uker til å bli kjent 
med låtene før vi går på scenen, 

sier Lørenskog-jenta.
Lørdag 15. mars går finalen 

av stabelen i Oslo Spektrum. Det 
blir et helaftens show der bidra-
get som får æren av å represente-
re Norge i Eurovision Song Con-
test i København i mai, blir kåret.

KLAR FOR GRAND PRIX: Elisabeth Carew fra Lørenskog er klar med 
låta «Sole Survivor». (Foto: Kim Erlandsen/NRK)

Godt fornøyd med 
støttekonserten

LOKAL ARTIST: Trond Granlund fra Lørenskog stilte opp. (Foto: Hilde Kjøs)

Jørn Hoel, Trond 
Granlund og Jenny 
Jenssen skapte liv i 
Lillestrøm Kultursen-
ter under støttekon-
serten for Filippinene 
forrige uke. Initiativ-
tager Roger Lind-
hjem er fornøyd med 
responsen.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Mandag i forrige uke ble støtte-
konserten for de tyfonrammede 
på Filippinene arrangert i Lil-
lestrøm Kultursenter. Initiativ-
tager Roger Lindhjem er godt 
fornøyd med kvelden. 

– Det ble en flott fest med 
cirka 200 gjester. Alle artistene 
på plakaten stilte opp og de le-
verte virkelig varene. Alle gjorde 

en strålende innsats, sier  Lind-
hjem til Romeriksposten.
                          
STORKOSTE SEG                              
Artistene som stod på scenen 
var Jørn Hoel, Jenny Jenssen, 
Trond Granlund, The TeddyBe-
ars, The Hound Dogs, Nordre 
Sving, SeenJean, Rune Rudberg, 
Stephen Ackles samt Rome-
riks-bandet The Endroom.

– Vi har fått flotte tilbakemel-
dinger, folk så ut til å storkose 
seg, sier Lindhjem.
                                   
FEMSIFRET BELØP                                 
På forhånd hadde Løren-
skog-mannen forhåpninger om 
å samle inn mellom 120 000 – 
130 000 kroner til de tyfonram-
mede.                                                                                      

– Regnskapet er ikke helt i 
boks, men det blir ihvertfall et 
femsifret tall som går uavkortet 
til Filippinene etter at utgiftene 
er trukket fra, forteller Roger 
Lindhjem. Halvparten av de 
innsamlede pengene skal gå 
til Røde Kors, mens den andre 
halvparten gis til Leger Uten 
Grenser.

NÆRKONTAKT MED PUBLIKUM: Danseband-dronningen Jenny Jenssen fikk god kontakt med publikum. 
(Foto: Roy R. Mortensen)

KULTUR

  – Vi har fått flotte 
tilbakemeldinger, folk  
så ut til å storkose seg, 

                                            Roger Lindhjem,
                                                     initativtaker”
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SKEDSMO
PER ANDERS NORDENGEN - «I 
FYR OG FLAMME»
ONSDAG 05. FEBRUAR KL. 19:00 I 
STJERNESALEN, LILLESTRØM KULTUR-
HUS 
Dette foredraget handler om 
utbrenthet og stressmestring! Hvor-
dan kan vi få til et samspill mellom 
arbeidsliv og privatliv som gjør at 
vi ikke risikerer å møte veggen? 
Det handler om å ta ansvar for vårt 
eget liv og vår egen arbeidsglede. 
Det handler om de nye trendene i 
arbeidslivet. Og ikke minst handler 
det om hvordan vi kan klare å ta 
vare på og beholde de beste med-
arbeiderne. 
 
VET DU HVA DU KOMMER 
TIL Å FÅ? DU SOM ER GLAD I 
PRØYSEN.
TORSDAG 06. FEBRUAR KL: 19:00 I 
STJERNESALEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bli med Lars Klevstrand og hans 
datter på konserten ”Vet du hva du 
kommer til å få?”(du som er glad i 
Prøysen). 23. juli 2014 er det 100 
år siden Alf Prøysen ble født. Her 
får du servert en reise gjennom Alf 
Prøysens viser, sett med to unge og 
to litt eldre øyne. Øynene til Hannah 
Bergh-Johnsen og til faren hennes, 
Lars Klevstrand. To generasjoner i 
hver sine tidsepoker, den ene mer 
preget av Prøysen en den andre. 
Men likevel satte han sine spor hos 
begge, og begge har ham stadig 
under huden. 
 
VINTERMYGGEN - JONAS 
ALASKA
TORSDAG 06. FEBRUAR KL: 19:30 I 
CONNECT, LILLESTRØM KULTURHUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er snart to år siden Jonas 
Alaska dukket opp, tilsynelatende 
fra ingenting, og på rekordtid fikk 
sitt store gjennombrudd i Norge.  
Sin unge alder til tross, er Jonas en 
bemerkelsesverdig tekstforfatter og 
låtskriver, med et særegent uttrykk 
og en sterk stemme. Artister som 
Paul Simon, John Lennon og Bob 
Dylan blir ofte nevnt som referanser 
til Jonas Alaskas musikk, men han 
klarer kunststykket å aldri bli en 
kopi. Tekstene har en tematikk og 
et språk som gjenspeiler den tiden 
Jonas selv lever i. Dørene åpner 
kl. 19.00 – bandene står klare fra 
ca kl. 19.30! Ta med deg alle du 
kjenner og fyll opp en av Norges 
flotteste klubbscener! 
 
FLISESPIKKERLAUGET
TIRSDAGER OG TORSDAGER KL. 11-13 
STATSRÅD IHLENS VEI 113, STRØMMEN 
Da har vi startet opp igjen etter ju-
len 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 repa-
rasjon er hjertelig velkommen. For 
mer info www.flisespikkerlauget.no 
 
SKØYTESKOLE KUNSTLØP
TORSDAGER KL. 17:00 SKEDSMO 
ISHALL   
Romerike kunstløpklubb har startet 
opp sin populære skøyteskole 
torsdager kl 17.00 i Skedsmo Ishall. 
På skøyteskolen lærer barna god 
skøyteteknikk gjennom lek og moro. 
Kurset passer for barn fra 5 år og 
oppover. Påmelding gjøres til karit-
lind@hotmail.com eller ved direkte 
oppmøte. 
 
BOKPRAT
FREDAG 07. FEBRUAR KL. 12:00 HOVED-
BIBLIOTEKET PÅ STRØMMEN 
Trenger du boktips eller ønsker bare 
å møte andre leseinteresserte? 
Skedsmo bibliotek inviterer til kaffe, 
kringle og gode anbefalinger. 
 
HANK SYNGER CASH
FREDAG 07. FEBRUAR KL: 19:30 I 
STJERNESALEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter å ha portrettert Cornelis Vre-
eswijk på film, og turnert Norge og 
Sverige med sine egne tolkninger 
av Cornelis musikk, fikk Hans-
Erik ”Hank” Dyvik Husby endelig 
muligheten til å la en gammel drøm 
gå i oppfyllelse: nemlig å oversette 
noen av Johnny Cash sine mange 
låter til norsk. Han har funnet fram 
et knippe låter, som viser Cash sine 
mange dype og åndelige sider. Lå-
tene viser en mann som levde et liv 
fra nederst i rennesteinen til øverst 
på stjernehimmelen. 
 
BLUES MARATHON
LØRDAG 8. FEBRUAR KL.15:00 KULTUR-
PUBEN, LILLESTRØM
Det blir non-stop konserter fra kl 15 
til ut i de små timer. Alle band og 
musikere stiller opp gratis denne 
lørdagen og samtlige inntekter går 
uavkortet til Vidar Strand`s Minne-
fond. Det blir utdeling av stipender 
fra dette fondet i løpet av kvelden. 
Du betaler kr 50,- i cover (eller mer 
om du ønsker) som går direkte inn 
i Minnefondet. Med andre ord, det 
blir nok en lørdag fylt av blå toner 
på Kulturpuben:) 
 
ØLFESTIVAL
TORSDAG 6. - LØRDAG 8. FEBRUAR 
LILLESTRØM
Torsdag 6. februar går startskuddet 
for den første Lillestrøm Ølfestival!
Torsdag 6/2, fredag 7/2 og lørdag 
8/2 får man anledning til smake mat 
laget med øl, mat med øl til, smake 
øl fra små og store bryggerier i Nor-
ge og fra resten av verden, få tips 
om å starte mikrobryggerier og få 
et innblikk i en av de mest økende 
trender innen mat og drikke til mat.
Hele 13 restauranter og barer i 
Lillestrøm er med. 
 
PENSJONISTUNIVERSITETET 

- RETTSMEDISINER DR. KARI 
ORMSTAD
TIRSDAG 11. FEBRUAR KL: 12:00 I 
STJERNESALEN 
”Moderne rettsmedisin, detektivar-
beid basert på storting og småting”. 
Rettsmedisin er medisinsk kunn-
skap anvendt i rettslig sammen-
heng. Denne delen av medisinen 
har som oppgave å bistå den sivile 
og strafferettslige rettspleien og 
er en fellesbetegnelse på flere 
ulike medisinske fagspesialiteter. 
Nyutviklede metoder som har gitt 
mulighet for å få frem informasjon 
fra DNA-materiale har revolusjonert 
bruken av biologiske bevis i krimi-
nalsaker. Kari Ormstad er avde-
lingsdirektør ved Folkehelseinstitut-
tet. Hun har hatt mange utfordrende 
oppgaver, blant annet obduksjon 
av Olof Palme. Foredraget starter 
kl. 12.00, dørene åpnes kl. 11.00 
med enkel servering. Medlemmer fri 
entré, ikke medlemmer kr 50,- med 
adgang fra kl. 11.45. 
 
SILYA
ONSDAG 12. FEBRUAR KL: 19:00 I 
TEATERSALEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stjernekamp på NRK1 har vært en 
ubetinget seersuksess i høst, og 
over 1 million seere fikk med seg 
finalen der SiLyA gikk seirende ut!
Med sine energiske opptredener 
og sprudlende personlighet har hun 
fått en stor fanskare hos det norske 
publikum. SiLyA ble først kjent for 
det norske publikummet gjen-
nom gruppa ”Multicyde” som slo 
igjennom i 1999 med «Not for the 
Dough», melodien som bygget på 
et tema fra filmen Flåklypa Grand 
Prix. Live er det en deilig miks av 
låter fra SiLyAs musikalske univers, 
og i tillegg noen låter som folket 
elsket i Stjernekamp.  
 
KUNSTUTSTILLING
ÅPENT TORSDAGER, LØRDAGER OG 
SØNDAGER, GALLERI BROGATA 2
Lørdag åpner Skedsmo kunstfore-
ning Medlemsutstillingen for 2014.
Det er ialt 69 medlemmer som 
stiller med sine 109 kunstverk på 
utstillingen vår i år i Galleri Brogata 
2. Åpningstidene i Galleri Brogata 2 
er ellers: Torsdager 17-19, lørdager/
søndager 12-15. Velkommen! 

 

LØRENSKOG
 
APPLIKERING/LAPPETEK-
NIKK-KAFE
ONSDAG 5. FEBRUAR KL. 10-13, 
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG BYGDE-
MUSEUM  
Lørenskog Husflidslag arrangerer 
applikering- og lappeteknikkafé 
annenhver onsdag. Ta med eget 
håndarbeid og hygg deg med like-
sinnede! Åpent for både medlem-
mer og ikke-medlemmer.

NYGAMMELT
TORSDAG 6. FEBRUAR KL. 19:00 SAM-
FUNNSSALEN, KJENN  
Lørenskog toraderi og Lørenskog 

trekkspillklubb spille ropp til dans. 
Gammeldans og mer moderne 
rytmer. Gjestemusikere er Tore 
Svensberget og Jo Fredrik Øyamo. 
Servering til hyggelige priser. 
 
LUNSJKONSERT
FREDAG 7. FEBRUAR KL. 12, LØREN-
SKOG BIBLIOTEK  
Lørenskog musikk– og kulturskole 
og Lørenskog bibliotek gjør i stand 
til en musikalsk lunsjstund i bibliote-
ket. På programmet førstkommende 
fredag står musikk av Gustav Holst, 
Johann Pachabel, Leroy Andersen 
mfl. Instrumentene som får tonene 
til å klinge er fiolin, trompet, gitar og 
det blir vokale innslag. Velkommen! 
 
KJØKKENET - BARNEFORESTIL-
LING
LØRDAG 8. FEBRUAR KL. 13.00, VASS-
HJULET, LØRENSKOG HUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I utkanten av en by ligger et forlatt 
og falleferdig hus. En dag kommer 
det to mennesker til huset, fra hver 
sin kant. De står på hver sin side av 
huset og tenker: ”Her kan jeg bo!”.
Den ene er en gammel sjømann, 
som omsider har gått i land. Den 
andre er en foreldreløs liten jente 
som har rømt fra barnehjemmet. 
Sjømannen halter gjennom 
inngangsdøren. Jenta klatrer inn 
gjennom et vindu. De møtes på 
kjøkkenet. Ingen av dem vet hva de 
skal si, men begge tenker: ”Jeg kom 
først!”. Manus, regi, koreografi og 
scenografi: Jo Strømgren. 
 
KUNSTMØTE
MANDAG 10. FEBRUAR KL. 11:15 
LØRENSKOG SYKEHJEM 
Finn Harsem har gjennom mange 
år tatt turer i skog og mark, på 
Finnmarksvidda og langs lakevass-
drag i både Sør- og Nord-Norge, 
og de siste årene har disse turene 
med telt, sovepose, ryggsekk, 
tegneblokk, blyant og kamera vart 
i ca. 8 uker hvert år. Dette har det 
blitt mange flotte bilder og malerier 
av, og på sine kunstbesøk tar Finn 
Harsem med seg et utvalg av disse 
samt historiene bak og gir oss et 
innblikk i den ville og vakre naturen 
i Norge. 
 
«1814. MIRAKLENES ÅR»
MANDAG 10. FEBRUAR KL. 12:00 
LØRENSKOG BIBLIOTEK 
I 2014 feirer vi 200-årsjubileet for 
Grunnloven. Karsten Alnæs gir 
oss et levende bilde av hvor mye 
vi faktisk har å feire, og hvor sterkt 
de dramatiske hendelsene preger 
dagens Norge.Velkommen! Fri 
entré. Samarbeid 60+ og Løren-
skog bibliotek. 
 
LUNSJKULTUR 60+: ERIK BYE 
- MANNEN MED DET STORE 
HJERTET
TIRSDAG 11. FEBRUAR KL. 12.00, 
VASSHJULET, LØRENSKOG HUS 
Her får du historien om en av 
Norges første medie-helter. Den 

vennen alle ønsker seg. Varm, venn-
lig, raus og lyttende, med kamera-
tekke, talegave og ekte medfølelse. 
Erik Bye viste en stor kjærlighet til 
ordet, til viser og vers. I forestillin-
gen fremføres viser som ”Vårherres 
klinkekule”, ”En sang under skjorta”, 
”Hildringstimen” og ”Skumværsval-
sen”. Erik Bye gjorde ”Vandrings-
vise”, ”Vise fra tømmerskogen”, og 
”Jørgen Hattemaker” til sine egne, 
fordi han ydmykt beundret dikte-
re som Einar Skjæraasen, Hans 
Børli og Alf Prøysen. Ikke minst er 
forestillingen spekket med fakta og 
historier fra Erik Byes liv og virke 
som journalist og kunstner. Med Leif 
Blix og Lars Nygård. 

 
RÆLINGEN
 
PETRINEHØY SENIORDANS OG 
ÅPEN KAFÉ
ONSDAGER KL. 12.45 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Petrinehøy Seniordans ønsker nye 
og gamle medlemmer velkommen 
til seniordans og åpen kafé hver 
onsdag kl 12.45. Her gis mulighet 
for både trim og sosialt samvær, og 
det er like aktuelt for enslige som 
for par. 
 
KULTURSKOLEN JUBILERER
SØNDAG 9. FEBRUAR KL. 14:00 MARI-
KOLLEN KULTURSAL
Kulturskolen fyller 15år, grunn-
lovsjubileet, Prøysenjubileet og 
mye mye mer. Søndag 9.februar 
viser kulturskolen forestillingen «Vi 
jubilerer» kl 14 og kl 16 i Marikol-
len kultursal.Bli med på å markere 
kulturskolens 15års jubileum og 
starten på grunnlovsjubileet i 
Rælingen. Forestillingen markerer 
15 års jubileet til kulturskolen og 
tar inn elementer omkring grunn-
lovsjubileet, Prøysenjubileet, frihet 
med mer. Om lag 100 barn, ung-
dom og voksne bidrar på scenen 
for å levendegjøre forestillingen.
Du vil møte «fanfare for a 
common man» for stort messing 
og slagverkere, solo sang, gitar 
og pianoorkestere, band, dans, 
lyskunst og mye mer. Alle fagene 
i kulturskolen er representert. 
Kommer du? 
 
KORØVELSE
MANDAGER OG LØRDAGER KL. 19:00, 
ØVRE RÆLINGEN KIRKE
Lyst til å synge sammen med 
oss?Rælingen Sanglag øver hver 
mandag i Øvre Rælingen kirke. 
 
 

UT PÅ SKI: 
 
VARINGSKOLLEN  
LØRDAGER OG SØNDAGER, ÅPENT TIL 
30. MARS ÅPENT KL. 10-17.  
 
HURDAL SKISENTER 
ÅPENT TIL 6. MARS, UKEDAGER KL. 
10-20.30 HELGER KL. 10-17.
 
MARIKOLLEN SKISENTER
TIRSDAGER - TORSDAGER KL. 17.30-21

SKIHYTTE MED ENKEL  
SERVERING
LØRDAGER OG SØNDAGER KL. 12-16 
BEKKESTUA, ROMERIKSÅSEN
 

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
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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 10. februar

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
SVEIN ORMSTAD
Strømsveien 55, leil. 311
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:

PAPIR TIL 
RESIRKULERING

161

Rørosmartnan  18.-22. februar 2014 

• Åpningsseremoni tirsdag 18.02 kl. 12   
• Åpne bakgårder med god,
  gammeldags martnasstemning 
• Konserter, teater, musikk og dans 
• Kjøring med hest og rein 
• Tombola og basar 
• Barne- og familieaktiviteter

Program

For 161. gang arrangeres Rørosmartnan. Fem dager
i februar forvandles Røros til en livlig markedsplass med
yrende folkeliv, og god gammeldags martnasstemning  
med lasshandel og spell i bakgårdene.

Direktefly Gardermoen - Røros Lufthavn  
med Widerøe flere ganger daglig.
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Annet hvert år arran-
geres NRKs solist-
konkurranse for klas-
siske instrumentalis-
ter. I kveld er det klart
for 2014-finalen i
«Virtuos». Vinneren får
Den norske solistpris
på kr 100 000 og blir
Norges kandidat i

Eurovisjonens interna-
sjonale konkurranse
Young Musicians i
Køln i mai. Den som
vinner, får også solist-
oppdrag med Kring-
kastingsorkestret.
Espen Beranek Holm
er programleder.
NRK1 søndag kl 21.45

Klart for finale i NRKs solistkonkurranse
På TV 2 får du all
spenningen og drama-
tikken fra det 16
dager lange mester-
skapet. Thomas og
Harald tar i mot med-
aljevinnere, aktuelle
utøvere, støtteapparat,
gamle idrettshelter,
konkurrenter og

utøverfamilie hver
kveld gjennom hele OL
fra sitt studio i Sotsji.
Med seg på laget har
de Solveig Kloppen og
Truls Svendsen som
vil rapportere på ulikt
vis fra OL og fra verts-
landet Russland.

TV 2 lørdag kl 21.40

Thomas og Harald sender fra Russland

Bedre enn Lille-
hammer 1994?
Nå braker det løs!
3500 utøvere ligger i
hardtrening for å kjem-
pe om 294 medaljer
fordelt på 98 øvelser i
OL i Sotsji. I dag sen-
des åpningsseremoni-
en fra Fisjt Olympiasta-
dion i Sotsji. Kommen-
tatorer er Jørn Sundby
og Johan Kaggestad.

TV 2 fredag kl 17.00

ONSDAG 5.2

TORSDAG 6.2

FREDAG 7.2

tvukens

07.00 Morgensending
15.10 Eit enklare liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge (r)
16.20 Dialektriket (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Pattedyrenes verden
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 Brenner – historier
fra vårt land (4)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 I Jan Baalsruds fot-
spor (5)
22.10 Europas beste
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet (r)
23.45 Lulu og Leon (r)
00.30 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Arkitektens hjem (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Putin, Russland og
Vesten (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
19.45 Underveis (2)
20.15 Aktuelt
20.55 Landeplage (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Den siste, russiske
limousin
23.20 Putin, Russland og
Vesten (r)
00.20 Pussy Riot – pønka-
ranes protest (r)
01.15 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Ekstrem oppdragelse
(r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (8)
15.00 Tid for hjem (r)
16.00 Home and Away
(226)
16.30 Home and Away
(227)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (109)
19.30 Hotel Cæsar (110)
20.00 TV 2 Sporty: Gjør
livet lettere (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 OL-drømmen (6)
22.45 OL-studio. Fra studio
i Sotsji.
23.45 OL-drømmen (r)
00.45 Beck: Mannen med
Ikonerna (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 112 – Politiet (r)
13.40 Smallville (22)
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 (9)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Be the Boss (3)
22.30 Fjorden Cowboys (1)
23.00 Fjorden Cowboys (2)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Aspirantene (3)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (33)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Norges styggeste
rom (15)
20.30 Luksusfellen (3)
21.30 The Mentalist (11)
22.30 Revenge (5)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Tough Love (3)
01.10 How I met Your Mot-
her (r)
01.40 How I met Your Mot-
her (r)
02.10 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
(15)
20.30 Tangerudbakken
borettslag (r)
21.30 CSI (10)
22.30 Castle (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 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 og
krystallhodeskallens rike.
Am. actioneventyr fra 2008.
24.00 Cops (r)
00.35 Nattsending

07.00 Morgensending
15.10 Jakten på Nordlyset
(r)
15.50 Glimt av Norge: Sjø-
badet i Trondheim (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge:
Lofotfiske på Røst (r)
16.20 Dialektriket (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Pattedyrenes verden
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Optimistene (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Samenes nasjonal-
dag
23.00 Kveldsnytt
23.15 Gud og vitskapen (r)
00.05 Hotell mor og far (r)
01.05 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Landeplage (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Putin, Russland og
Vesten (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
19.45 Ei verd av krydder (2)
20.30 Mesterkokken Hes-
ton (r)
20.55 Filmbonanza (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Forstå katastrofen
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Putin vender tilbake
24.00 I Jan Baalsruds fot-
spor (r)
00.30 Schrödingers katt (r)
01.00 Frankrikes hemmeli-
ge agenter (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.45 OL i Sotsji: Etter
snowboard.
14.00 OL-studio.
15.00 OL i Sotsji: Freestyle.
Kulekjøring, kval., kvinner.
15.50 OL-studio.
16.15 OL i Sotsji: Kunst-
løpsstudio.
16.30 OL i Sotsji: Kunstløp.
Lagkonkurranse, menn.
18.00 OL i Sotsji:
18.10 OL i Sotsji: Kunstløp.
Lagkonk., kortprogram, par.
18.45 OL i Sotsji: Kunst-
løpsstudio.
19.00 OL i Sotsji: Kunstløp.
Lagkonkurranse, kortpro-
gram, par.
20.00 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Skiskytterkongen (2)
22.45 Criminal Minds (14)
23.45 Hawaii Five-0 (4)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 112 – Politiet (r)
13.40 Smallville (1)
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 (10)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(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 (6)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Aspirantene (4)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (34)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Norges styggeste
rom (16)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (3)
21.30 Sleepy Hollow (5)
22.30 69 saker du vill veta
om sex (2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Tough Love (4)
01.05 How I met Your Mot-
her (r)
01.35 How I met Your Mot-
her (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
(16)
20.30 Winter Wipeout (5)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Person of Interest (9)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 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 Aksjonen (4)
22.30 Storage Hunters (15)
23.00 Storage Hunters (16)
23.30 Cops (r)
24.00 Amerikansk fotball:
NFL Gameday. Ukentlig NFL-
magasin.
00.35 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 Optimistene (r) (3)
14.45 Ein dag i Sverige (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (15)
15.50 Glimt av Norge: Tre-
pleieren (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Aldri
så gale (r)
16.20 Dialektriket (r) (3)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Pattedyrenes verden
(r) (3) Plantejegere.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (5)
20.55 Nytt på nytt
21.30 Skavlan
22.35 OL-kveld Sotsji
23.15 Kveldsnytt
23.30 Luther (1)
01.10 Peter Gabriel - So (r)
02.10 Nattsending

10.00 Morgensending
13.10 Den siste, russiske
limousin (r)
14.05 Debatten (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Ei verd av krydder (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Optimistene (r)
19.40 Ingen grunn til
begeistring (4)
20.10 Geniet Carl Fabergé
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Lydskygger (r)
21.35 Vesten – på veg mot
stupet? (r)
22.25 Motstandskamp i
skyggeland (6)
23.15 Clinton og Blair – et
mektig vennskap. Br./am.
drama fra 2010.
00.45 Filmbonanza (r)
01.15 Mammon (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Hotel Cæsar (r)
12.05 Hotel Cæsar (r)
12.40 Fantastiske hjem (3)
13.05 Ekstrem oppdragelse
(r)
14.00 Skiskytterkongen (r)
15.00 Vinnerskallen (r)
16.00 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
17.00 OL i Sotsji: Åpnings-
seremoni. Direkte fra Fisht
Olympiastadion i Sotsji.
20.00 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 OL-studio. Høyde-
punkter fra åpningsseremo-
nien.
23.10 Eurojackpot (2)
23.25 Babylon A.D.. Am.
actioneventyr fra 2008.
01.25 300. Am. action fra
2007.
03.35 Kvinners utrolige dob-
beltliv: Kvinner i krig (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 M*A*S*H (r)
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (2)
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 (11)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Transformers. Am.
science fiction-action fra
2007.
23.45 Criminal Minds (r)
00.40 Nådeløse innkrevere
(r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (35)
17.30 Bones (r)
18.30 Junior Masterchef US
(r)
19.30 The Crazy Ones (r)
20.00 The Crazy Ones (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 How I Met Your Mot-
her (r)
21.30 Take Me Home
Tonight. Am. romantisk
komedie fra 2011.
23.20 Sex og singelliv (34)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.35 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 (12)
20.30 America's Funniest
Home Videos (17)
21.00 Fire bryllup og en
gravferd. Br. romantisk
komedie fra 1994.
23.15 The Graham Norton
Show (15)
00.15 Castle (r)
01.10 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 Star Wars I – Den
skjulte trussel. Am. eventyr-
drama fra 1999.
00.40 Nattsending
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06.55 Morgensending
10.30 Vilde Frang – Fiolinen
er min stemme (r)
11.00 Adils hemmelige dan-
sere (r)
12.00 Poirot (r)
13.40 Ei iskald verd (r)
14.40 Norge rundt (r)
15.05 Kongens tale.
Br. drama fra 2010.
16.55 ABBA (r)
17.45 «En gang gitarkame-
rat, alltid gitarkamerat» (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes Mester
(6)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (1)
21.35 Lindmo
22.35 Sotsji 2014
23.15 Kveldsnytt
23.30 The Adjustment Bure-
au. Am. thrillerdrama fra
2011.
01.10 Dansefot jukeboks
m/chat
03.40 Nattsending

09.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
09.55 Distriktsnyheter
12.20 Hovedscenen (r)
14.25 Brøyt i vei (r)
15.05 QuizDan (r)
15.55 Kunnskapskanalen
17.55 Best i verden (r)
18.35 Norske naturperler (r)
19.15 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
20.00 Ut på tur til Svalbard
(r)
21.00 Nyheter
21.10 En arktisk romodyssé
(r)
22.00 Orions belte. Norsk
actionthriller fra 1985.
23.30 Motstandskamp i
skyggeland (r) Skuffelser og
håp.
00.20 Vesten – på veg mot
stupet? (r)
01.10 Ingen grunn til
begeistring (r)
01.40-02.40 Ei iskald verd
(r)

06.00 Morgensending
13.20 OL-studio
13.30 OL i Sotsji: Skøyter.
5000 meter, menn – fortset-
ter.
14.20 OL-studio
14.35 OL i Sotsji: Skøyter.
5000 meter, menn – fortset-
ter.
15.15 OL-studio
15.30 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 10 km sprint, menn.
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL-studio
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 OL i Sotsji: Før free-
style
19.00 OL i Sotsji: Freestyle.
Kulekjøring, finale, kvinner.
20.30 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (1)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.05 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 OL i Sotsji: Snowbo-
ard (r) Slopestyle, menn.
14.40 OL i Sotsji: Før frees-
tyle. Før kulekjøring, kvinner.
15.00 OL i Sotsji: Freestyle.
Kulekjøring, kvinner.
15.35 OL i Sotsji: Aking.
Kvalifisering, menn.
17.00 Putins OL
17.30 OL i Sotsji: Hopp.
Kvalifisering, normal bakke,
menn.
18.35 OL i Sotsji: Aking.
Kvalifisering, menn – fort-
setter.
20.00 OL i Sotsji: Langrenn.
15 km skiathlon, kvinner (2
x 7,5 km)
21.25 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 10 km sprint, menn.
23.05 Slipp Jimmy fri.
Norsk/br. animasjonskome-
die fra 2006.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 I'm Having Their Baby
(3)
13.00 I'm Having Their Baby
(4)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 The Mindy Project (r)
16.30 The Mindy Project (r)
17.00 The Mindy Project (r)
17.35 Anger Management
(2)
18.05 Anger Management
(3)
18.40 How I met Your Mot-
her (r)
19.15 How I met Your Mot-
her (r)
19.50 Ed. Am. komedie fra
1996.
21.30 American Pie 2.
Am. komedie fra 2001.
23.20 American Pie Pre-
sents: The Book of Love.
Am. komedie fra 2009.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.55 Melissa & Joey (r)
11.25 Friends (r)
11.55 Friends (r)
12.25 Friends (r)
12.55 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Two and a Half Men
(r)
14.20 Two and a Half Men
(r)
14.50 Two and a Half Men
(r)
15.20 Two and a Half Men
(r)
15.50 Two and a Half Men
(r)
16.20 Herlige hjem (5)
17.20 Sinnasnekker'n (r)
18.25 Footloose.
Am. drama fra 1984.
20.30 Kongsvik videregå-
ende (r)
21.00 Kongsvik videregå-
ende (r)
21.30 Goldeneye. Br./am.
actionthriller fra 1995.
24.00 CSI: NY (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (5)
14.00 The Office (6)
14.30 The Office (1)
15.00 The Office (2)
15.30 30 Rock (5)
16.00 30 Rock (6)
16.30 30 Rock (7)
17.00 30 Rock (8)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (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 (3)
22.00 Star Wars: Episode II
– Klonene angriper. Am.
actioneventyr fra 2002.
00.50 Legion. Am. action-
eventyr fra 2009.
02.50 Nattsending

06.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.15 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö (15)
16.00 NRK nyheter
16.20 Dialektriket (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Pattedyrenes verden
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Sotsji 2014. Høyde-
punkter fra OL i Sotsji, inter-
vjuer, reportasjer og gjester.
20.25 Puls
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mordene i Fjällbacka:
Tyskerungen. Sv. krim fra
2013.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (4)
00.45 Nattsending

09.40 Morgensending
12.30 Ei iskald verd (r)
13.30 Ei verd av krydder (r)
14.15 Vitenskapens verden
(r)
15.10 Mesternes Mester (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Velkommen til byen
(r)
19.10 Hovedscenen (r)
19.45 Korrespondentane
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Skispor fra 1952 til
1982 (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Kampen mot kryp-
skyttarane (1)
23.15 Italiensk for begyn-
nere. Da./sv. dramakome-
die fra 2000.
01.00 Puls (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
15.20 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio.
16.00 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 12,5 km jaktstart, ski-
skyting, menn.
16.45 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio. Etter 12,5 km
jaktstart, skiskyting, menn.
17.00 OL-studio
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni.
18.00 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 OL i Sotsji: Freestyle.
Kulekjøring, finale, menn.
20.30 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (3)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 Varg Veum: Kalde
hjerter (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 FC Sotsji
14.40 OL i Sotsji: Før frees-
tyle. Direkte fra Sotsji.
15.00 OL i Sotsji: Freestyle.
Kulekjøring, kvalifisering,
menn.
16.30 OL i Sotsji: Etter fre-
estyle. Direkte fra Sotsji.
16.45 OL i Sotsji: Curling.
USA – Norge, menn.
19.00 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 12,5 km jaktstart,
menn.
20.00 OL-drømmen (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Vår morderiske jord
(7)
22.30 Suits (7)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.20 Aspirantene (5)
01.50 Senkveld i Sotsji (3)
02.50 I Survived (4)
03.45 Dexter (r)
04.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mot-
her (9)
15.30 How I met Your Mot-
her (10)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (36)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Teenage Boss Sveri-
ge (6)
21.30 NCIS: Los Angeles
(14)
22.30 NCIS (4)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Tough Love (5)
01.05 How I met Your Mot-
her (r)
01.35 How I met Your Mot-
her (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 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
21.30 Brille (r)
22.30 Revolution (15)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 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 Garasjen (6)
22.30 Brooklyn Nine Nine
(6)
23.00 Dads (6)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.40 Morgensending
10.00 Mesternes Mester (r)
11.00 Adils hemmelige dan-
sere (r)
12.00 Poirot (r)
13.45 Ei iskald verd (r)
14.45 Glimt av Norge: Skå-
latårnet (r)
15.00 Rain Man (r) Am.
drama fra 1988.
17.10 QuizDan (r)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sotsji 2014
20.15 Norske naturperler
(7)
20.55 Jakten på Norge
1814-2014 (6)
21.45 Virtuos
23.00 Kveldsnytt
23.15 Filmbonanza (r)
23.45 Ikke gjør dette hjem-
me – Canada (r)
00.25 Mesternes Mester (r)
01.25 Mammon (r)
02.25 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
03.15 Nattsending

08.10 Morgensending
11.15 Ei verd av krydder (r)
12.00 Lindmo (r)
13.00 Kongens tale (r) Br.
drama fra 2010.
14.50 Europas beste (r)
15.35 Kreml og Russlands
skjulte historie (r)
16.25 Geniet Carl Fabergé
(r)
17.15 Landeplage (r)
17.45 Norge rundt og rundt
(r)
18.10 Skavlan (r)
19.15 Velkommen til byen
(3)
19.25 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
20.05 Vitenskapens verden
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
21.45 Styrke 10 fra Navaro-
ne Br. action fra 1978.
23.45 Nasjonalgalleriet (r)
00.15 Clinton og Blair – et
mektig vennskap Br./am.
drama fra 2010.
01.45-02.45 Ei iskald verd
(r)

06.00 Morgensending
15.00 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio
15.30 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 7,5 km sprint, kvinner.
17.00 OL-studio
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL-studio
18.15 OL i Sotsji: Før hopp
18.30 OL i Sotsji: Hopp.
Normalbakke, 1. omgang,
menn. Direkte.
19.20 OL-studio
19.35 OL i Sotsji: Hopp.
Normalbakke, finaleomgang,
menn. Direkte.
20.10 OL i Sotsji: Etter
hopp
20.30 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (2)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 Thomas og Harald
møter idrettskongen (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.25 OL i Sotsji: Etter
snowboard. Etter slopestyle,
kvinner.
12.00 Vinnerskallen (r)
13.00 Vinnerskallen (r)
14.00 OL i Sotsji: Alpint.
Utfor, menn.
15.30 OL i Sotsji: Aking.
Finale, menn.
16.55 OL i Sotsji: Snowbo-
ard – Høydepunkter. Høyde-
punkter fra snowboard slo-
pestyle, kvinner.
17.35 OL i Sotsji: Aking.
Finale, menn – fortsetter.
18.35 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
18.45 OL i Sotsji: Aking.
Finale, menn – fortsetter.
19.20 OL i Sotsji: Langrenn.
30 km skiathlon, menn
(2x15 km, skibytte)
21.00 K-19. Am./br./ty. dra-
mathriller fra 2002.
23.40 Kokainens pris (r)
00.40 Be the Boss (r)
01.35 Senkveld i Sotsji (2)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Ramona and Beezus.
Am. familiekomedie fra
2010.
13.50 The Mindy Project (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)
18.20 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
19.20 Luksusfellen (r)
20.20 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.20 The Blacklist (13)
22.20 American Pie: Bryllu-
pet. Am./ty. komedie fra
2003.
00.05 Anger Management
(r)
00.35 Anger Management
(r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.55 Melissa & Joey (r)
10.20 Bingobanden USA (r)
10.45 Friends (r)
11.10 Friends (r)
11.35 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Two and a Half Men
(r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Winter Wipeout (r)
16.30 Winter Wipeout (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 4-stjerners middag (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Castle (12)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Rizzoli og Isles (10)
23.30 Major Crimes (15)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Office (r)
11.30 The Office (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Aksjonen (r)
14.30 Garasjen (r)
15.30 Ice Road Truckers (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 (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (4)
20.30 Family Guy (4)
21.00 Two and a Half Men
(13)
21.30 How I Met Your Mot-
her (9)
22.00 Star Wars III –
Revenge of the Sith. Am.
science fiction fra 2005.
00.50 Sleepy Hollow (4)
01.50 Grimm (r)
02.50 Out There (r)
03.15 Nattsending

06.30 Morgensending
15.20 Hygge i Strömsö (17)
16.00 NRK nyheter
16.20 Dialektriket (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Pattedyrenes verden
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 OL-kveld Sotsji. Høy-
depunkter fra OL i Sotsji,
intervjuer, reportasjer og
gjester.
20.25 Ut i naturen
20.50 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mordene i Fjällbacka:
Havet gir, havet tar. Sv. krim
fra 2013.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.25 Ghost Town (r) Am.
komedie fra 2008.
02.05 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Et land i brun saus
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Ei iskald verd (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Norske naturperler (r)
19.45 Livet på kostskolen
(1)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Det gode bondeliv –
tilbakeblikk (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Kongo – rikt land
med mørk historie
23.20 Historia om kristen-
dommen (r)
00.10 Kampen mot kryp-
skyttarane (r)
00.55 Ut i naturen (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 OL-studio
15.30 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio
16.00 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 10 km jaktstart,
kvinner.
16.50 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio
17.00 OL-studio
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL-studio
18.30 OL i Sotsji: Hopp.
Normalbakke, 1. omgang,
kvinner.
19.00 OL-studio
19.20 OL i Sotsji: Hopp.
Normalbakke, finaleomgang,
kvinner.
20.00 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (4)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 The Good Wife (6)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 OL i Sotsji: Snowbo-
ard. Kvalifisering halfpipe,
menn.
14.10 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
14.30 OL-drømmen (4)
15.30 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
16.00 OL i Sotsji: Snowbo-
ard. Semifinale halfpipe,
menn.
17.05 OL i Sotsji: Langrenn.
Semifinaler og finaler sprint
menn og kvinner.
18.30 OL i Sotsji: Snowbo-
ard. Finale, halfpipe, menn.
19.30 OL-studio
19.40 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 10 km jaktstart,
kvinner.
20.30 FC Sotsji
21.00 Californication (r)
21.35 Kokainens pris (6)
22.30 Arrow (5)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Revenge (2)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (37)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Junior Masterchef
USA (3)
21.30 Two and a Half Men
(13)
22.00 How I Met Your Mot-
her (7)
22.30 The Crazy Ones (5)
23.00 The Crazy Ones (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Tough Love (6)
01.10 How I met Your Mot-
her (r)
01.40 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 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Kongsvik videregå-
ende (r)
21.00 America's Funniest
Home Videos (18)
21.30 CSI: NY (r)
22.30 CSI: NY (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 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 The Other Guys. Am.
actionkomedie fra 2010.
23.30 How I Met Your Mot-
her (r)
24.00 Nattsending
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