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Lørdag 22. februar er det klart 
for et nytt SMAK-arrangement 
i kafeen «Scene 5» i Lillestrøm. 
Denne gangen er det fi sk som 
står på menyen.            
                                      Side 32

Med skrei på 
menyen

Maria Mena synger for et fullsatt 
Lørenskog Hus torsdag 27. 
februar.            
                                      Side 34

Utsolgt hus for 
Maria Mena

«En fortryllende harmoni av 
fuksia, lilla og rosa undertoner.» 
I løpet av vårens moteshow og 
på den røde løperen, var allerede 
fargen der. Hils på årets farge 
2014, valgt av Pantone!            
                                  
                                  Side 20-21

Lilla er en inter-
nasjonal trend

En bolig i Rælingen hadde i fjor 
en gjennomsnittlig kjøpesum 
på nær 3,7 millioner kroner. Det 
betyr at prisutviklingen der har 
vært mye bedre enn det vi ser i 
resten av Norge. Også Skedsmo 
har god vekst.             
                                  
                                     Side 6-7

God prisutvik-
ling i Rælingen

TEMA: HJEM &INTERIØR

VIL STYRKE LØRENSKOG 
SENTRUM

Senterleder ved Metro senter, Torgeir Kjos 
Sørensen, håper utbygginger vil bidra til å 
styrke Lørenskog sentrum. – Vi har enda et 
stykke å gå i forhold til å tilby et fullgodt 
tilbud som kan skape yrende liv her, men vi 
er på god vei, sier han.    
                                                               Side 4-5

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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HARDE 
FA K TA

78
BABYER BLE FØDT PÅ
AHUS I UKE 6.

-19,7
GRADER ER LAVESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ LILLESTRØM DE 
SISTE 30 DAGENE. 

-4,1
GRADER VAR GJENN
OMSNITTSTEMPERA
TUREN I BLYSTADLIA 
DEN SISTE MÅNEDEN.  

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

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

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

#fetsundlenser #romerike #frostopia #romeriksposten 

@astnord

#instagram_kids #romeriks-

posten @stgaup

vinner som får Flaxlodd i posten.

#fetsundlenser #romerike #frostopia #romeriksposten 

@astnord

#instagram_kids #romeriks-
#instagram_kids #romeriks-

posten @stgaup

#losby #crisp #winter #romeriksposten @fruriise

 

Lørenskog bridgeklubb har nett-
opp avsluttet en tre-kveldsturne-
ring, og den ble vunnet av Reider 
Skuland og Roger Bendheim, 
med Kjell Ruud-Hansen og Ola 
Granøien på andre plass, og Gre-
te Klaveness og Gerd Nilsen på 
tredjeplass. 

Klubben vil gjerne ha fl ere 
spillere og oppfordrer Romeriks-
postens lesere til å komme på 
Løkenåsen skole hver mandag fra 
kl. 1830. Mer informasjon ved le-
deren Toralf Stødle, tlf. 67 90 43 
66.

Bridgeturnering

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!

Gjelleråsen (ved ST1 og Brødbakern),Bryn (Tvetenv 55), Alnabru 
(Brobekkveien107) og Holmlia (Rosenholmveien 7)

drømmetomter for salg
Mosetertoppen og Moseteråsen, to av Norges mest attraktive hyttefelt,  

troner på toppen av Hafjell – med perfekt beliggenhet  
for langrenn, alpint og terrengsykling.

best på langrenn
Rett utenfor hyttedøren på  

Mosetertoppen går lysløypa som  
leder ut i Birken-terrenget. Et løype-

nett som gang på gang har blitt  
kåret til Norges beste. 

best på alpint
Hafjell og Kvitfjell utgjør  

sammen Norges største ski- 
destinasjon. Mosetertoppen  

ligger i knute punktet på toppen  
av Hafjell-gondolen.

best på terrengsykling
Hafjell har det som kanskje er  

Europas beste downhill-sykkelanlegg, 
i tillegg er det et unikt nettverk  

av sykkelstier i fjellheimen  
rett utenfor hyttedøren.

600
– antall kilometer med oppkjørte langrennsløyper  

i området hafjell – sjusjøen – lillehammer

For visning kontakt: 
Fred Arne Gade –– m: 982 94 543

www.moseterasen.no

For visning kontakt: 
Stein Plukkerud –– m: 902 90 303

www.mosetertoppen.no

Nordvik & Partners 
Megler: Stian Pøhner –– m: 971 15 621

e-post: pohner@nordvikpartners.no

DNB Eiendom 
Megler: Bente Stubberud  –– m:  913 39 949

e-post: bente.stubberud@dnbeiendom.no
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www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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www.norskkjokkenfornying.no

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

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Husk å spørre etter Bjørn
for å få annonserabatten!

Spar tusenlapper!
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I utgave 5/2014 skrev vi i spalten 
«Før og nå» at Andelslaget Gam-
le Lillestrøm BA (nå Foreningen 
gamle Lillestrøm) hadde restau-
rert telebygget i Storgata. Dette 
viser seg å være feil. Hvem som 
har restaurert bygget kjenner vi 
ikke til.

Rettelse

Senterleder ved 
Metro senter, Tor-
geir Kjos Sørensen, 
håper eventuelle ut-
bygginger vil bidra 
til å styrke Løren-
skog sentrum. 

Olav Thon Grup-
pen må vente til 
sommeren med å 
realisere sine ut-
byggingsplaner for 
Triaden i Lørenskog.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

 
I 2008 ble Metro senter byg-
get ut. 20 000 kvadratmeter 
ble rehabilitert, mens 12 000 
kvadratmeter ble bygget nytt. 
Steen og Strøm Norge AS, som 
forvalter Metro senter, har 
ikke umiddelbare planer om 
å bygge ut ytterligere, men 
utelukker ikke at det vil skje i 
fremtiden.                                                                                                      

– Romerike er det områ-

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

 
Triaden i Lørenskog har i dag 
83 butikker fordelt på 27 000 
kvm over tre plan. Lenge har 
Olav Thon Gruppen hatt et 
ønske om å utvide senteret 
med 12 500 kvm. Hittil har 
imidlertid fylkesmannen og 
fylkeskommunen satt kjepper 
i hjulene for dette.

– Det er riktig at planpro-
sessen står litt i stampe. Kom-

Vil styrke 
Lørenskog 
sentrum

Vil bygge ut - må vente

det i Norge med høyest be-
folkningsvekst, noe som gir 
rom for økt kapasitet. Erfa-
ring viser at i de områdene 
der handelen styrkes blir det 
mindre handelslekkasje. Når 
totaltilbudet blir bedre lokalt, 
trenger man ikke reise andre 
steder verken for å finne varer 
eller variasjon, sier Research 
Manager i Steen og Strøm, Ha-
rald Nilsen.                    

TØFFE FORHOLD
Senterleder ved Metro, Torgeir 
Kjos Sørensen, mener de er på 
god vei til å skape et godt sen-
trum i Lørenskog.                                                                                               

– Vi håper at eventuelle ut-
bygginger vil bidra til å styr-
ke sentrum ytterligere. Den 
største befolkningsveksten er 
ventet i sentrum, nærmest mu-
lig hovedveien. Vi har enda et 
stykke å gå i forhold til å tilby 
et fullgodt bredt tilbud som 
skaper yrende liv her, men 

vi er på god vei, sier han og 
nevner spesielt kommunens 
satsing med nytt kulturhus, 
Rådhusparken, nye Løren-
skog Sentrum kollektivtermi-
nal og ny videregående skole.                                                                                                             
Han påpeker at man i Løren-
skog-området finner landets 
største kjøpesentertetthet.                                                                                                    

– Tilbudet i varehandelen 
her har vokst i høyere takt enn 
etterspørselen. Det betyr tøf-
fe forhold mellom handelsak-
tørene som fører til kamp om 
markedsandelene. Det er viktig 
at den kommunale planleggin-
gen ivaretar en viss harmoni i 
forholdet mellom takten i næ-
ringsutviklingen og takten i ut-
viklingen av lokal kjøpekraft, 
sier Sørensen.         

                                                                                                                                             
FOR FÅ BOLIGER                                                            
Senterlederen mener derfor at 
det bør være et enda større fo-
kus på boligbygging.                                                                                                                        

– Selv om befolknings-

veksten er sterk på Romerike ge-
nerelt, har veksten i Lørenskog 
for perioden 2004-2012 vært 
på beskjedne 1,4 prosent. Selv 
om det for mange ikke oppleves 
slik, er det et faktum at det fort-
satt bygges for få boliger her, 
påpeker han.

Kommunen har beregnet at 
det må bygges 5 500 nye bo-
liger i Lørenskog frem mot år 
2025 for å gi rom for Løren-
skogs andel av den forvente-
de befolkningsveksten i Os-
lo-området.                                                                                                                             

GODT UTGANGSPUNKT                                   
– Så vidt jeg kjenner til man-
gler det foreløpig ca. 2500 
planlagte boliger for å nå det 
målet. Jeg mener derfor at det 
viktigste nå, i tillegg til full 
fokus på boligbygging, er å vi-
dereutvikle sentrumsområdet 
i Lørenskog til å bli enda mer 
velfungerende. Vi har det aller 
beste utgangspunktet. Klarer 

vi å videreutvikle gode funk-
sjoner og et enda mer mang-
foldig tilbud, vil Lørenskog 
sentrum etter hvert oppleves 
som en pulserende kjerne, me-
ner Torgeir Kjos Sørensen.

PÅ VEI: – Vi har enda et stykke 
å gå i forhold til å tilby et fullgodt 
tilbud som kan skape yrende liv her, 
men vi er på god vei, sier senterle-
der ved Metro senter, Torgeir Kjos 
Sørensen. (Foto: Anne Merete 
Rodem)

VIL BLI STØRRE: Senter-
direktør ved Triaden, Jørgen Lund 

Solvei, mener det er marked for 
vekst i Lørenskog. - Ikke minst 

har markedet Oslo nord mange 
potensielle kunder for oss, mener 

han. (Foto: Pressefoto)

METRO: Steen og Strøm Norge 
AS, som forvalter Metro senter, 

har ikke umiddelbare planer 
om å bygge ut ytterligere, men 
utelukker ikke at det kan skje i 

fremtiden. (Foto: Pressefoto)  

munen er positiv til vår plan 
og mener dette er en ønsket 
utvikling for området. Fylkes-
mannen og fylkeskommunen 
har imidlertid hatt innven-
dinger til deler av planen da 
de mener den ikke stemmer 
med nåværende kommune-
plan i Lørenskog, forklarer di-
rektør for eiendomsdivisjonen 
i Olav Thon Gruppen, Tron 
Harald Bjerke.

 
FOR STORT                                
Fylkesmannen mener at det 
nye kjøpesenteret blir for 
stort. Skal et senter bygges ut 
med mer enn 3 000 kvadrat-
meter, må man dokumentere 
at det er nødvendig med tan-
ke på antall innbyggere eller 
dekningsgraden for handel. 
Siden Triaden ligger en kilo-
meter unna sentrum, mener 
Fylkesmannen også at en ut-

bygging vil svekke Lørenskog 
nye sentrum som kommune-
senter.                     

En ny kommunedelplan for 
Lørenskog er under utarbeidel-
se nå, og kommer til høring i 
juni. 

– I den nye planen vil Skårer 
Vest/Triaden-området forhå-
pentligvis få en annen plan-
messig status. De fleste av fyl-
kets innvendinger vil etter vårt 
skjønn da bortfalle, mener Bjer-
ke. 

MÅ VENTE                                                          
Senterdirektør ved Triaden, Jør-
gen Lund Solvei, bekrefter at ut-
byggingsplanene må vente.

– Det er litt tidlig å kunne 
utdype dette så veldig kon-
kret ennå. Vi har jo et ønske 
om utvidelse, men må avven-
te den nye kommunedelpla-
nen i Lørenskog i juni. Der er 

det en forutsetning om at vi 
kommer under det som kal-
les «sentrum». Hvis det går 
i orden vil vi komme med 
utbyggingsplaner, sier han.                                                                                                                                           
Solvei er ikke i tvil om at mar-
kedet tillater at Triaden kan 
bli større.                                                                                 

– Selvsagt. Det flytter stadig 
inn mange nye mennesker til 
regionen. Ikke minst er marke-
det Oslo nord et sted hvor det 
bor mange potensielle kunder 
for oss i Lørenskog, sier senter-
direktøren.      

 
  
 

Det er 17 år siden Lillestrøm 
Trekkspillklubb arrangerte sin 
første dansekveld, «HYGGE-
DANS OG GLADTRIM», I Skeds-
mo Samfunnshus. Helt siden 
starten, med få unntak, har be-
søkstallet ligget på  120 til 150 
gjester. Og det er ofte at flere gjes-
ter kommer langveis fra. 

Torsdag den 13.  februar kl. 19 
starter årets sesong og de har be-
søk av «Bæljtrøkken» som spiller 
gammeldans, og «Vidars» som 
spiller den øvrige dansemusik-
ken.

Dansekveld

BLI MED PÅ DANS: Lillestrøm 
Trekkspillklubb arrangerer danse-
kveld på Skedsmo Samfunnshus 
13. februar.   
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Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60  
strommen@nordicstone.no - www.nordicstone.no

En boligeiendom 
med bygning i Ræ-
lingen hadde i fjor 
en gjennomsnittlig 
kjøpesum på nær 
3,7 millioner kroner. 
Det betyr at prisut-
viklingen der har 
vært mye bedre enn 
det vi ser i resten av 
Norge. Også Skeds-
mo har god vekst. 
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

Gjennomsnittlig kjøpesum 
for en eiendom med bolig-
bygning i Lørenskog var i fjor 
på 3.712.000 kroner. Dette 
er høyeste snitt blant de tre 
kommunene Romeriksposten 
utkommer i. Det viser ferske 
tall fra Statistisk sentralbyrå. 
I Rælingen kommune var til-
svarende snitt på 3.688.000 
kroner, mens snittet i Skeds-
mo landet på 3.647.000 kro-
ner. Spesielt store forskjeller er 
det altså ikke på våre kanter.

-KAN VAREIE MYE
Hvert år presenterer SSB om-
setningsstatistikk helt ned på 
kommunenivå, og det er denne 
vi har brukt til å regne gjen-
nomsnittlig kjøpesum. Byrået 
slår fast at statistikken ikke nød-
vendigvis gir et godt bilde på 
prisutviklingen, da standard, 
beliggenhet og størrelse på bo-
ligene kan variere mye fra år til 
år. Like fullt er det enighet om 
at jo fl ere omsetninger det har 
vært – jo mer mening gir tallene 
omkring prisutviklingen.

TINGLYSTE EIENDOMMER
Statistikken omfatter alle 
tinglyste omsetninger (overdra-
gelser) av fast eiendom. Det ble 
i løpet av fjoråret tinglyst totalt 
848 slike omsetninger i Skeds-
mo kommune. Dette er ti færre 
enn året i forveien, en nedgang 
på én prosent. I hele Norge ble 
det i fjor omsatt 2,5 prosent 
færre eiendommer med fast bo-
lig enn året før.

I Lørenskog kommune var det 
581 slike tinglysninger, som er 
57 flere enn året før, en økning 
på elleve prosent. Rælingen had-
de 279 tinglyste kjøp i fjor, som 
er hele 77 flere enn året før - en 
sjelden vekst på 38 prosent. 
Merk altså at det snakkes om 
tidspunktet for tinglysninger 
her. Det kan ofte gå både uker og 
måneder før et salg blir tinglyst.

SNITTSUMMEN
Med såpass stor masse bør det 

God prisutvikling på eiendom i Rælingen

være forsvarlig å kunne se litt 
på utviklingen av snittprisen 
for eiendommene på Romerike. 
Det interessante her er nemlig 
at kjøpesummen per eiendom 
har gått opp med 14 prosent i 
Rælingen fra 2012. Sett i for-
hold til resten av landet er dette 
en meget god utvikling, da det 
på landsbasis var en økning på 
syv prosent. Gjennomsnittei-
endommen med bolig i Norge 
kostet i fjor 3.049.000 kroner.

I Skedsmo kommune har 
gjennomsnittlig kjøpesum 
gått opp med 8,3 prosent det 
siste året. Det må også sies 
å være pene tall. Lørenskog 
hadde en litt mindre vekst, 
med 3,2 prosent oppgang.

HØYEST SNITT I AKERSHUS
I Akershus ble det tinglyst 
12.004 omsetninger i fjor, noe 
som er hele 5,7 prosent fl ere enn 
året før. Sammen med Sør-Trøn-
delag og Møre og Romsdal, er 
Akershus eneste fylke med øk-
ning i antall omsetninger i fjor. 
Gjennomsnittlig pris var på 
3,77 millioner kroner, noe som 
er 7,2 prosent mer enn året før. 
Den kommunen med høyeste 
gjennomsnittlige kjøpesum ble 
Bærum, hvor snittet ble på 5,21 
millionerkroner. Det er også 
høyeste i hele landet. Og det er 
langt derfra til Hurdal kommu-
ne, som har Akershus´ laveste 
snittpris – 1,72 millioner kroner. 

RANGERING AV VÅRE
I Norge er det altså  Bærum kom-
mune som suverent topper list-
en for 2013. Deretter følger fak-
tisk Gol i Buskerud, som hadde 
noen svært dyre omsetninger i 
fjor. Randaberg i Rogaland tar 
tredjeplassen. Så er det et hav av 
penger ned til Leka kommune i 
Nord-Trøndelag, som hadde et 
snitt på 254.000 kroner for sine 
fi re omsetninger.

Om vi lager en landsover-
sikt på dette, og plasserer Bæ-
rum øverst, så finner vi Løren-
skog på en fin 11. plass blant 
de 423 kommunene med mer 
enn tre omsetninger. Rælin-
gen og Skedsmo følger hakk i 
hæl på 13. og 14. plass. 

Topp 10 Norge
Gjennomsnittlig kjøpesum, eien-
dommer med boligbygning. 2013

BÆRUM            5.215.000
GOL                   4.564.000
RANDABERG    4.546.000
OSLO                 4.472.000
ASKER              4.392.000
FROGN              4.302.000
STAVANGER     4.230.000
OPPEGÅRD      4.160.000
SOLA                 4.150.000SOLA                 4.150.000SOLA

SANDNES        3.844.000

Omsetning fast eiendom 2013
Fast eiendom med bygning, 2013. Utvikling fra året før. Kilde: SSB

LØRENSKOG    581             3.712.000             3,2

RÆLINGEN    279              3.688.000           14,0

SKEDSMO   848              3.647.000             8,3

AKERSHUS            12.004              3.770.000              7,2

NORGE                   86.402              3.049.000              7,0

SNITTPRIS UTVIKLING (%)ANTALL

GOD PRISUTVIKLING: Boliger i Rælingen har hatt god prisutvik-
ling i 2013.  

Grethe Grønnestad fra Løren-
skog er kunstneren bak måne-
dens bilde i Rælingen bibliotek. 
Grethe begynte å male i 2006 
og har siden vært medlem av 
Maleklubben i Rælingen kunst-
forening. 

Hun har deltatt på fl ere av 
maleklubbens utstillinger i 
Sandbekkstua. Grethe har også 
vært antatt på den juryerte 
Rælingsutstillingen i 2006 og 
2010. I tillegg har hun stilt ut på 

Månedens bilde

Trivselssenteret, Rælingen bibli-
otek og Aur Prestegårds somme-
rutstilling.

SOPPTUR: Bildet «Sopptur» av 
Grethe Grønnestad er valgt ut til må-
nedens bilde i Rælingen bibliotek. 
(Foto: Privat)
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Dårlig vær? Nå kan 
du kombinere shop-
pingen med morsom 
aktivitet for barna. 

Tekst: Dag Rognlien Stenberg 
dag@avisdrift.no 

Nå kan du ta med barna til 

Innendørs skøyte-
bane på Triaden 

Triaden og stå på skøyter 
innendørs.

– I hele uke 7 vil det store 
torget vårt bli bygd om til en 
stor innendørs skøytebane 
der barn og voksne kan kose 
seg og ha det moro, forteller 
senterdirektør ved Triaden, 
Jørgen Solvei.

Skøytebanen er åpen man-
dag – fredag 13.00-19.00 og 

Vi ekspederer din blå resept,  
elektronisk (E-resept)  

og på papir.

DIN LOKALE LEVERANDØR  
AV HELSE- OG SYKEPLEIEARTIKLER

BUTIKKEN VÅR FINNER DU PÅ SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET) PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 96 72

Godkjent av NAV for utlevering  
av utstyr på blåresept 
• Inkontinens
• Kateterisering
• Stomi
• Brystproteser
• Ernæring

Øvrige produktområder
• Ortoser og støttebandasjer 
• Støttestrømper og 
 kompresjonsbehandling
• Reisestrømper
• Sårprodukter
• Hud- og fotpleie
• Helsesko

Vi tilbyr utkjøring av varer

Trygg og profesjonell hjelp:

TilbudTilbudTilbudTilbudTilbudTilbudTilbudTilbudTilbudTilbudTilbudTilbud

nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-nå 25,-

DIN LOKALE LEVERANDØR AV 
HELSE- OG SYKEPLEIEARTIKLER

BUTIKKEN VÅR FINNER DU PÅ SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET) PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 96 72

Tena Wet  
Wash Glove

 
- skånsom, hendig og fuktet vaskevott

- kan varmes i mikrobølgeovnen
- gir en pleiende kroppsvask uten bruk av såpe og vann

- inneholder lotion og ettterlater huden ren og myk
- brukes på hele kroppen

- 8 stk. i pakken 
 

NYHET

lørdag fra 10.00-16.00.
– Der vil det være  perso-

nell som hjelper til og vi stil-
ler med skøyter (fra str 26 og 
oppover) og hjelmer.

– Det beste er at dette er 
gratis for alle, sier senterdirek-
tør Jørgen Solvei.

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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Det er registrert fre-
dede kulturminner 
på mer enn 100 000 
norske eiendommer. 
Nå er det blitt enkelt 
å fi nne ut om du for 
eksempel har en 
vernet gravplass på 
tomta.
 

Tekst: Dag Øyvind Olsen 
redaksjonen@avisdrift.no 

På mange boligtomter er det 
registrert fredede arkeologiske 
kulturminner, som rester et-
ter boplasser eller gravhauger,

– Det er både interessant 
og av stor betydning å få vite 
om slike funn er registrert på 
din eiendom, sier salgs- og 
markedsdirektør Sindre Land-
mark i Norsk Eiendomsinfor-
masjon.

Norsk Eiendomsinforma-
sjon leverer eiendoms- og kar-
tinformasjon til privatperso-
ner, firmaer og det offentlige. 
Opplysninger om kulturmin-

Bor du på et kulturminne?
ner er nå gjort tilgjengelige på 
nettportalen Infoland.no.

– Er det registrert faste kul-
turminner på eiendommen, 
kan du ikke grave, og det er 
nyttig å vite for eksempel om 
man skal kjøpe ny eiendom 
eller planlegger å bygge ut på 
en eiendom man allerede har.

KLARE REGLER
Hovedregelen er at alle faste ar-
keologiske kulturminner fra før 
reformasjonen (1537) er fredet. 
Samiske kulturminner som er 
mer enn 100 år gamle er auto-
matisk fredet.

Løse kulturminner som er 
eldre enn 100 år er statens ei-
endom. Finner eller grunneier 
har ikke eiendomsrett til slike 
kulturminner, ifølge Riksanti-
kvaren.

Ved å søke i matrikkelen får 
du raskt svar på om det er re-
gistrerte kulturminner på din 
eiendom.

– Kulturminneregisteret 
er for lite kjent blant folk. 
Noen har derfor fått pro-
blemer med Riskantikvaren 
fordi de ikke har vært klar 
over at de har kulturminner 
på eiendommen. Riksanti-
kvaren kan gi store bøter for 

AKTUELT

www.selvaagbolig.no/smh

ren
o

m
m

e.n
o

Nye selveierleiligheter 
sentralt på 
Lørenskog

Salg ved Selvaag Bolig
Marius Falch Orvin, tlf: 970 31 969, e-post: mfo@selvaagbolig.no

• 50 til 101 kvm BRA
• Kun hjørneleiligheter 
• Fra 2 090 000,- inkl. parkering 

i garasje
• Store, solrike balkonger
• Kjøkken fra HTH 

LIVET ER LETTERE NÅR ALT ER I NÆRHETEN!
Ved Søster Mathildes Hage har du tur- og skogs- 
områder, shoppingsentre, kafeer, butikker og et 
godt servicetilbud. Oslo sentrum er 15 min. unna 
og kollektivtilbudet er meget godt. Her er det lett å 
få litt ekstra ut av tilværelsen.

• Ekstra takhøyde
• Eikeparkett
• Fjernvarme og balansert 

ventilasjon
• Første leiligheter står  

ferdige i oktober i år

SØSTER MATHILDES HAGE
Visning
Søndag
kl. 12-13

i Ola Hegebergs-
gate 17

uopprettelig skade på kul-
turminner, ifølge Landmark.

VIKTIG KILDE
Matrikkelen er et viktig regis-
ter med teknisk informasjon 

om alle norske eiendommer og 
er en del av portalen Infoland. 
Der er det enkelt å hente ut 
opplysninger om eiendom.

– Informasjonen som lig-
ger i offentlige arkiver kan 

man ha bruk for mange gan-
ger i livet, ikke bare hvis man 
vurderer å kjøpe ny eiendom 
eller ønsker å bygge, sier Sin-
dre Landmark i Norsk Eien-
domsinformasjon.

KULTURMINNER: På mange boligtomter er det registrert fredede arkeologiske kulturminner. (Foto: Colourbox)
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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.

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-
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 

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

Ubrukt slalomski 100 cm lange 
m Rossignol bindinger for barn 
selges til kr 1.200.-

Myntsett fra 1979-1984-1988-
1989-1990-1991-1992-1993-
1994-1995-1996-1997. Og OL 
Pin fra Lillehammer selges.Gi 
bud.Tlf.97 79 94 28.

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 
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 

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-
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 

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 
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-

TIL SALGS

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

MATERIELLFRIST: 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva 
pr annonse for bedrifter

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

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

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE

10 70/ 94 84 71 73. 

1 Alexander lammeskinnsjakke 
str. 38, kr. 500,- Wenche tlf. 957 
32 988, Lørenskog. 

Ski lengde 120 cm + skistaver 
ca. 80 cm ønskes kjøpt. Tlf. 
90846986.

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.

Brun seksjon i 3 deler gis bort 
hel eller delt. Hver del 90 x 48 
x 180. Tlf.  67 90 50 92/91 76 
93 30.

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

SOLSKJERMING 

 - VINTERKUPP!
Markiser – persienner – screen 
og interiørgardiner. Vi har også 
garasjeporter. Ring din lokale 
leverandør i Fasadeprodukter 
AS for gratis måltaking: mob: 
459 09 949. E-post: martinl@
fasadeprodukter.no.

GARASJEPORTER 

 - VINTERKUPP!
Varmgalvaniserte leddporter i 
stål. Alle farger og varianter. Vi 
har også markiser og persienner.
Ring din lokale leverandør i 
Fasadeprodukter AS for gratis 
måltaking: mob: 459 09 949. 
E-post: martinl@fasadeprodukter.
no.

SNEKKER MED
FAGBREV
Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for snekker og malearbeid. 
30 års efaring. Tlf. 94 82 76 78. www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  



M   RSDAG 
& VALENTINE

M   RSDAG 

25%
Alle hjertesmykker

Juvelen Lørenskog Storsenter, 67 90 75 30   www.juvelen.no

375 gull med 
diamanter 0,10ct WP

Før kr 2.599,-

Nå 1.899,-

sølv med zirkonia
Før kr 399,-

Nå 199,-

375 hvitt gull 
0,02ct WP
Før kr 1.499,-

Nå 999,-

Thune Triaden lørenskog sTorsenTer • Tlf 67 97 75 55 
www.thune.no

Morsdag og
Valentines day

sølVhjerte
Med kjede

545,-

30 % RABATT  
PÅ ALLE  

SMYKKER MED  
HJERTE

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Til en du er glad i...

Klut 19,- Håndkle 69,- 
Badehåndkle 129,- 

Princess

Rund pute med knapp 199,-
Telys kopper 39,- /stk

Kremmerhuset

Jamie Oliver stekepane 28 cm
499,-

christiania GlasmaGasin

Duftlys
89,-/stk

lille himmel

Krus fra Søgne med tekster
129,-

Dorothea

Dior J’adore gavesett
845,-
KicKs

Skinnhandsker
349,-
morris

Chablis bolle 30 cm
299,90

KiD

Believe skilt
69,-

Princess

Cecilie Enger: Mors Gaver 379,- 
“Glad i deg” bamse 89,- 

norli

Brett 229,- Servietter 49,- 
Telysholder m/bjørkenever 79,- 

Dorothea

Brille etui med morsom tekst
149,-

Dorothea

triaden lørenskog storsenter 3

14. februar er dagen for å gi en du er glad i en ekstra oppmerksomhet! 
Og du trenger ikke å skrive kjærlighetsbrev for å imponere…
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KNALLPRISER!

Triaden Lørenskog Storsenter. 
Butikk i plan 2. Tlf. 67 97 64 07 G-SPORT TRIADEN

PAKKEPRIS

799,- ROSSIGNOL TURSKIPAKKE TIL VOKSEN
Rossignol X-Lite Tour Waxbase Tursk Stødig marka smørbarski som er lett å 
bruke. Trekjernen med mykt spenn gir en stødig ski som er lett å få feste med. 
God innsving gir en letthåndterlig ski. Salomon Sns Profi l Auto Universal 
Binding En meget god og solid binding for alt fra tur/marka- til treningsbruk. 
Salomon Escape 5 Langrennsko  Langrennssko for turløperen. Escape 5 betyr 
meget god støtte og komfort med Salomon SNS Profi l systemet . 

NORHEIM 
CROSS COUNTRY TECH GLOVE
En teknisk langrennshanske som puster og transpor-
terer fuktighet slik at man føler seg tørr og varm under 
aktivitet. God passform som gjør at hansken sitter godt 
på hånden.

NORDICA 
ONE 40/45 SLALOMSTØVLER
Meget komfortabel nybegynner støvel med ekstra bred 
lest. Meget lett å ta av eller på selv i kaldt vær.

ADIDAS SONIC BOOST TIL DAME OG HERRE
Mengdetreningssko med fantastisk støtdemping og løpsfølelse. 
Det revolusjonerende Boostmaterialet gir en god og spenstig 
støtdemping.

NORHEIM GEISER
ALPINE DOWN JACKET TIL DAME
En god og varm og lett jakke fylt med 95%dun/5%dunfyll. Jakken har 
regulering på hette, chin fl ap med myk trikot på toppen av front glidelås. 

NORHEIM HEDLO
DUNJAKKE TIL HERRE
Varm og lett dunjakke fylt med 90% dun og 10% fjær. Fast hette med 
justeringsmuligheter. Elastikk med enhåndsstramming i nederkant. 

FROST SOFTSKØYTE
Softskøyten fra Frost er en myk og meget komfortabel 

skøyte for de minste barna. Skøyten har mykt og komforta-
belt fôr som tar vare på de minste føttene.

PAKKEPRIS

1499,- ROSSIGNOL TRENINGSSKI MED BINDING
Rossignol Evo Classic Nis Turski En race performance ski. Lett og komfortabel 
ski med racing såle. Vekt: 640 gram i lengde: 180 cm. Rottefella Exercise Classic 
Bulk Binding Utviklet for løpere som ønsker en manuell turbinding tilpasset NIS 
systemet. Bindingen har en enkel og brukervennlig åpne/lukke mekanisme og 
har alle NNN egenskapene.

DIVERSE FJELLSKI TIL KNALLPRIS
Fischer, Atomic og madshus.

BILLIG!

500,-

FROST SOFTSKØYTE
Softskøyten fra Frost er en myk og meget komfortabel 

SJEKK PRISEN

599,- NORHEIM 
CROSS COUNTRY TECH GLOVE

SJEKK PRISEN!

79,-
SJEKK PRISEN!

799,-
SJEKK PRISEN!

999,-

NORDICA 

SJEKK PRISEN!

999,-
SJEKK PRISEN

799,-

KNALLPRISER!
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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.

Rælingen Musikklag
Rælingen Musikklag på 
travstevne ved Lang-
vannet. Fotografert i ca. 
1910. Bildet er hentet fra 
Akershusmuseet.

Store hyttetomter  
med panoramautsikt!
Priser fra kr. 450.000,-
Byggetrinn 2 er lagt ut nå, mange nye tomter! 
Kr. 50.000 i rabatt til de ti første i byggetrinn 2.

For visning og informasjon, ta kontakt med grunneier:   
Tlf. 907 92 786/916 81 575   
E-post: si-vasru@online.no

- midt mellom Hafjell,  
Kvitfjell og Skeikampen!

www.musdalseter.no

Fra skiløypa (Foto: J. Skaug)

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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Lilla er en internasjon al trend
«En fortryllende harmoni av fuksia, lilla og 
rosa undertoner.» I løpet av vårens motes-
how og på den røde løperen, var allerede 
fargen der. Hils på årets farge 2014, valgt 
av Pantone!

 

 
Nå har Pantone, en kjent leve-
randør av fargesystemer, kåret 
lillafargen «Radiant Orchid» 
til Årets Farge 2014.

Pantone har finkjemmet 
verden på jakt etter fargepå-
virkninger. Dette kan inklude-
re underholdningsindustrien 
og filmer som er i produksjon, 
reiser kunstsamlinger, nye ar-
tister, populære reisemål og 
andre sosioøkonomiske for-
hold. Eller til og med kom-
mende idrettsarrangementer 
som fanger verdensomspen-
nende oppmerksomhet.

FEMINITET I FOKUS
I Norge har vi vært tidlig ute 
med lilla. Fargerike kåret «lilla» 
som Årets Farge 2013.

– Det er andre året på rad at 
vi treffer godt med fargevalg 
i forholdt il de internasjona-
le trendene, sier en fornøyd 
Dagny Thrumann-Hoelseth, 
kreativ leder i Fargerike.

Hun mener lilla er en beha-
gelig farge som gjør oss vakre-
re. En spennende farge å leke 
seg med.

– Lilla kan ikke beskrives 
som annet enn feminin. Både 
blondiner og brunetter får en 
ekstra glød i dens omgivel-
ser, enten det er på vegg eller 
plagg. Den er kreativ og syn-
lig. Lilla oppfattes gjerne som 
klassisk på klær, men mer vå-
gal i et interiør, sier hun.

Radiant Orchid skal ifølge 
Pantone være tillitvekkende 
og utstråle stor glede, kjær-
lighet og helse. En fengslende 
lilla, som trekker deg inn med 
sin forførende sjarm.

Fra Fargerikes fargekart, 
Årets Farge 2013, vil fargen 
Wisteria FR1308 oppfattes 
som veldig lik, mens Indie 
FR1307 er en litt mørkere og 
kraftigere variant.

PASSER I HELE HUSET
– Lilla er en farge med flere per-
sonligheter. Du finner de var-
me fiolette tonene på den ene 
siden, og de kjølige indigo-ny-
ansene på den andre. De varme 
gir energi, mens de kjølige ny-
ansene er mer avslappende, sier 
Thrumann-Hoelseth.

Avhengig av nyanse, kan der-
for lilla brukes hvor som helst i 
huset. De duse lavendeltonene er 
nøytrale og kan brukes overalt.

De sterkere nyansene er 

SYRIN: Nydelig syrin 
fra Nordsjö. Øvre del: 

WN.02.77 og nedre del: 
U0.05.75.

MØRK INDIGO: Dette er også LADY Pure Color 4623 Mørk Indigo 
fra Jotun.

TRENDY: Norsk Eklektisk 
Wisteria FR1308 fra 
Fargerike.

Tekst: Guri Haram/ifi.no  
Foto: Produsentene

mer kompliserte, og egner seg 
nok først og fremst på detal-
jer. De er veldig intense i sin 
sterkeste drakt, og anbefales 
ikke å brukes av personer med 
psykiske lidelser. Den sterke 
energien kan rett og slett vir-
ke for stressende på enkelte. 
De mørke nyansene, derimot, 
de støvete og de duse, skal 
ikke ha denne effekten og kan 
i tillegg med hell brukes på so-
verommet, sier hun.

MATCHER BLÅGRØNT
I Norge har både Fargerike og 
Nordsjö, kåret blågrønt til Årets 
Farge 2014. For deg som vil føl-
ge trendene, er heldigvis de to 
fargene blågrønt og lilla som 
skapt for hverandre.

Lilla utgjør en perfekt 
match med blågrønt, turkis 
og lys gul. Likeledes er det en 
pulserende farge som vil fris-
ke opp nøytrale farger som 
grått, beige og taupe.

– De kler hverandre rett og 
slett utrolig godt! Det er en so-
fistikert og spennende miks, 
og de fleste nyansene kan bru-
kes om hverandre. Studerer 
du fargekartene, ser du lett at 
her er det full klaff!

Før kåringen for 2013, fant 
Fargerike i sine kvalitative og 
kvantitative analyser at lilla 
hadde et uløst potensiale. Ny-
ansen ble tolket på en annen 
måte enn tidligere. Kombina-
sjoner med korall og blågrønn 
satte lilla i et nytt lys.

I dag viser våre data at far-
gen uten tvil har beveget seg 
oppover, og at toppen ikke er 
nådd. Lilla vil i alle sine ny-
anser være trendy i flere år 
fremover, understreker Thru-
mann-Hoelseth. 

FARGEKART MED STORT 
SPENN
Selv om malingsbedriftene 
valgte blågrønt som Årets Farge 
2014, består fargekartene deres 
av flere nyanser og farger.

I Nordsjö sitt fargekart, har 
retningene «Do it now», «Ur-
ban Folk», og «Secret garden» 
lilla med. I sitt nyeste farge-
kart har i tillegg Jotun satt lil-
la på kartet.

I sitt nye fargekart for 2014 
kaller Flügger sine lillafarger 
«Asian Violet» og «Electric Pur-
ple». Fargene kan sees på store 
prøver i Flügger-butikkene.

GARDEROBE-MANNEN

Våre salgskonsulenter er profesjonelle på skreddersydde skyvedørsgarderober 
og walk-in løsninger. La de komme hjem til deg. 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���)

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

– Lilla er fremdeles et veldig 
trygt valg. Vi er på vei inn i en 
fargeepoke som inneholder vel-
dig mange forskjellige farger og 
nyanser, omtrent alt er lov. Det 
viktige i den kommende epo-
ken er å velge etter eget hjerte og 
smak, sier den kreative lederen.

Lilla har vært en populær 
farge i Norge i mange år, og 
da Fargerike valgte denne til 
Årets Farge 2013, visste de 
at mange ville ha et motset-
ningsfylt forhold til den.

– Noen følte nok at lilla 
hadde vært synlig veldig len-
ge, mens andre rett og slett 
bare misliker fargen. Men så 
har du de som virkelig elsker 
fargen. Lilla er den nest mest 
populære fargen blant norske 
kvinner etter blått, den er po-
pulær uavhengig av trender, 
sier Thrumann-Hoelseth.
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Hyggelige priser, rask levering

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

SALG - MONTERING - SERVICE
Av varmepumper og Airconditioner

Luft-Luft / Luft-Vann

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

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

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

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

Prisene er ferdig montert eks. strøm
Rentefri avbetaling gjennom Resursbank 

Enkel kjøkkenfornyelse
Vil du ha en lett 
vaskbar fl ate over 
kjøkkenbenken - i 
kult design. Et «kit-
chen board» kan 
være løsningen.

Hva skal du gjøre med halv-
meteren over kjøkkenbenken? 
En ny kolleksjon «kitchen bo-
ard» - spesialdesignet for nor-
disk interiør har sett dagens 
lys.

KLIKKES PÅ PLASS
Fibo- Trespo kitchen board he-

ter den nye kolleksjonen pa-
neler, som kan klikkes på plass 
over kjøkkenbenken.

– Det er fl ere grunner til å 
velge «kitchen board». Det de-
korerer kjøkkenet ditt på en 
lett og lekker måte. Den tåler 
vannsprut og temperatursving-
ninger, sier Torunn Mangseth, 

markedsføringssjef i Byggma.
Panelet klikkes enkelt på 

plass med et spesialpantertet 
system for klikklås. Og festes 
derfor rett utenpå veggen som 
er der fra før.

TÅLER VANNSPRUT
– Det beskytter veggen bak 
kjøkkenbenken. I tillegg er det 
perfekt mot vannsprut, og fl ek-
ker fra for eksempel baking. 
Renholdet er dessuten en fryd, 
sier Mangseth.

«Kitchen board» er spesi-
altilpasset panel for områder 
mellom benk og overskap på 
kjøkkenet. Alle design kan 
også leveres i fullformat der-
som man for eksempel har et 
åpent område uten overskap.

KULE DESIGN
Panelene kan monteres direkte 

på stenderverk eller på eksis-
terende skrufaste vegger. De 
selges hos alle ledende byggeva-
reforhandlere.

«Kitchen board» er foruten 
å være enkelt å montere, så å 
si vedlikeholdsfritt. Kollek-
sjonen består av 21 varianter 
med forskjellige design, hvor-
av syv er helt nye på marke-
det.

De har spesialdesignede 
overfl ater som varierer fra 
sort betong med skimmer, via 
«shabby chic», fransk landstil, 
til skiferbrudd strukturer og 
ny trendy betongdesign.

Tekst: Guri Haram/ifi .no 
Foto: Produsentene

«KITCHEN BOARD»: Røde farger er tøft, særlig i kombinasjon med et svart kjøkken.

ELEGANT DESIGN: «Frozen Champagne» er en elegant design.

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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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 LAVPRISKJØKKEN

Tid for kontraster
Den viktigste interiørtrenden for 2014 er 
kontraster. Marmor møter kobber og glass 
møter tre.

– Den viktigste stilen - el-
ler trenden - om vi skal kalle 
det det, er at kontraster mø-
tes. Vakre materialer settes 
opp mot hverandre og ska-
per spenning. Marmor møter 
kobber eller tre og glass møter 
tre, forklarer interiørekspert 
og tidligere redaktør for Elle 
Decoration, Helle Tjaberg.                                                        
Gull, messing, kobber og 
marmor var de store it-mate-
rialene i 2013. Ifølge Tjaberg 
vil ikke denne trenden dø ut.                                                                                        
- Dette er fremdeles veldig ak-
tuelt. Materialer som kobber 
og marmor begynte å bevege 
på seg for alvor i 2012, men 

holder fortsatt koken, sier in-
teriøreksperten. 

FORTSATT FARGERIKT                                                         
Etter mange år med mye hvitt, 
beige og støvete nyanser, har 
fargene gjort sitt inntog igjen. 
Denne trenden vil også fortset-
te.

– Akkurat som på mote-
fronten har fargene inntatt 
interiøret igjen. Fra pudrede 
pasteller for dem som sliter 
litt med å løsrive seg fra det 
lyse og hvite, til sterkere blå- 
og grønnfarger eller dype rød- 
og lillatoner for dem som vå-
ger, forteller Tjaberg.

Og det er ikke bare detalje-
ne som skal være fargerike.

– Man ser også plutselig at 
produsentene gjerne presen-

terer større møbler som sofaer 
i farger, selv om mange nok 
fremdeles vil foretrekke å vel-
ge en litt nøytral farge på slike 
møbler, sier hun.

Hvis du ikke vil ha en 
knallfarge på møblementet, 
er det imidlertid enkelt å leke 
seg med fargerike puter, gardi-
ner eller annet tilbehør.                                                     
                                    
GRØNNE PLANTER
På møbelfronten er det særlig et 
tradisjonsmøbel som har kom-
met tilbake for fullt i norske 
stuer.

– Et møbel som virkelig har 
gjort comeback er ørelappsto-
len – både i mer klassiske og 
moderne varianter, sier Tja-
berg.                                                                     

På tekstil- og tapetfronten 
er det mye mønster som skiller 
seg ut.                                        - 
Der er det spesielt to retninger 

jeg vil fremheve; geometriske 
mønstre og fargesterke bloms-
termønstre, sier interiørek-
sperten.

Når det kommer til blom-
ster er det grønne planter som 
står sterkest akkurat nå.

– Det er viktig med store, 
grønne planter igjen, det skal 
bugne som i et drivhus, sier 
Helle Tjaberg.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

INTERIØREKSPERT: Tidligere 
redaktør for Elle Decoration, Helle 
Tjaberg. (Foto: Privat)

FARGERIKT: Etter mange år med mye lyse nyanser, har fargene kommet tilbake. Produsentene presenterer gjerne også større møbler i sterke farger. (Foto: Jan Larsen/ifi .no)

Kontakt Anita på 
tlf. 483 20 157 eller 

Elisabeth på tlf. 483 23 443

Annonsere her? 
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Gode gulvvalg i entréen
I entréen må det velges et gulv som er 
robust, men det betyr ikke at det ikke kan 
være pent. Det fi nnes fl ere gode alternati-
ver. Her er interiørarkitektens råd.

En tenker gjerne at interiør-
arkitekten først og fremst vier 
sin oppmerksomhet til de mer 
estetiske sidene ved våre om-
givelser – men det er slett ikke 
hele sannheten. Interiørarki-
tekt Trond Ramsøskar levner 
ingen tvil om at entréen er et 
rom som skal være en visuell 
opplevelse – en forsterkning 
av førsteinntrykket som inn-
gangsdøren presenterer nå du 
kommer til et hjem. Samtidig 
er det viktig at du tar praktis-
ke hensyn, slik at entréen blir 
enkel å leve med i hverdagen.

Den behøver slett ikke å være 
en miniatyrutgave av stuen din 
– den er i første rekke et rom 
som skal fungere til daglig bruk 
og mye trafi kk.  Dette er det vik-
tig å ta hensyn til – spesielt ved 

valg av gulvbelegg, sier han.

SOLIDE OG VARIGE GULV
– Uansett om vi snakker om 
et hjem med småbarnsfamilie 
eller en enslig pensjonist, så 
ønsker vi jo at gulvet i entreen 
skal være godt å gå på og - ikke 
minst - lett å holde rent. Mye 
trafi kk, dels med utesko, gjør 
også at det blir mye slitasje. 
Derfor bør du velge et gulvbe-
legg som er solid og kan holde 
en stund, anbefaler Ramsøskar.

Samtidig bør gulvet passe 
inn rent visuelt. Forhold som 
størrelsen på rommet, vegger 
og tak, innredning og belys-
ning er med å skape en helhet 
som skal fortelle noe om hvem 
som bor i huset. Jeg vil anbe-
fale relativt mørke fargetoner 

på et entrégulv. Det gir rom-
met et lavere tyngdepunkt og 
skitt blir mindre synlig.

FLISER - ET POPULÆRT 
VALG
– Undersøkelser viser at kera-
miske fl iser står høyest på listen 
over ønsket gulvbelegg i nor-
ske entréer – og da selvfølgelig 
med varmekabler. Med dagens 

strømpriser, er dette et valg en 
bør tenke gjennom. Når kable-
ne først er installert, krever det 
disiplin å la være å bruke dem. 
Dessuten bygges det hus i dag 
der det ikke egner seg å ha fl iser 
i entréen, sier Ramsøskar.

Ifølge interiørarkitekten be-
høver man slett ikke å følge 
trender ved valg av fl is. Det er 
viktigst at gulvet er funksjonelt 
og at man liker det. Sannsyn-
ligvis vil gulvet ha et liv som 
strekker seg gjennom mange 
generasjoner av trender.

– Jeg pleier å anbefale bruk 
av store, kvadratiske fl iser – 
gjerne så store som 60x60 
eller 90x90. Da får du færre 
fuger, som jo er det svakeste 
punktet på et fl isgulv. Dersom 
du vil spanderer på deg litt 
ekstra, kan du velge fl iser med 
betegnelsen «rettifi cato». Det 
vil si at de har skårne, skarpe 
kanter – noe som gjør at du 
kan benytte smalere fuger (2 
mm) – og som ligger i plan 
med fl isfl aten, sier han.

Når det gjelder farger har 
Ramsøskar en forkjærlighet 

for litt mørke jordfarger og 
helst en litt matt overfl ate for-
di den virker varmere.

Jeg vil også nevne de klas-
siske, oktagonale mosaikk-
mønstrene som du i dag får 
kjøpt i egne gjør-det-selv-
sett. Denne designen settes 
sammen av ganske små fl iser 
– men det er ikke så vanskelig 
å få det til som folk tror, tipser 
han.

VINYL - SPENNENDE OG 
SLITESTERK
– Når vi foretar spørreundersø-
kelser, viser det seg at det kun 
er et fåtall som sier at de vil ha 
entrégulv med vinyl. Nå er det 
imidlertid kommet en rekke 
spennende løsninger som ab-
solutt kan anbefales, sier Ram-
søskar.

Vinyl fi nnes i dag i en rek-
ke ulike design, og er et sikkert 
valg når det kommer til slite-
styrke og renhold.

– Personlig vil jeg anbefale 
en heldekkende variant som 
kan limes til de fl este underlag. 
Dette er noe de fl este kan leg-

ge selv i løpet av en helg. Det 
er lite praktisk å måtte sperre 
av entréen over lang tid. Om 
du velger et vinylbelegg med en 
markert struktur og gjerne et 
melert mønster, vil den både se 
og kjennes varmere enn en slett 
overfl ate, avslutter eksperten.

GUMMI - INDUSTRIELT OG 
MODERNE
Gummi som gulvbelegg har 
for det meste vært forbeholdt 
næringsbygg. Nå er gummi-
gulvene for full fart på vei inn 
i norske hjem. De er tøffe, de er 
slitesterke, og de er gode og lyd-
dempende å gå på.

Gummigulv har mange fi ne 
egenskaper – og de lages for det 
meste av råvarer fra naturen. 
Gulvbelegg av gummi kommer 
i alle farger og mønster. Mest 
brukt er nok knottegummi i 
ulike varianter.

FLISER

Fliser er nordmenns første-
valg når de ønsker seg nytt 
gulv i entreen. Både fl iser og 
naturstein som skifer er gode 
valg, men de krever en del 
arbeid. Underlaget må være 
helt dødt så om konstruk-
sjonen ikke er forberedt for 
fl iser kan det bli et omfat-
tende arbeid. Når det gjelder 
keramiske fl iser er det en 
endelighet å velge mellom 
både når det gjelder design, 
kvalitet og størrelser.

VINYL

Vinylbelegg er et produkt 
som har utviklet seg enormt 
de siste årene. Vinylen 
bygges opp av fl ere lag og i 
tillegg til belegg i en farge – 
kan få overfl ater med natur-
tro imitasjoner av keramiske 
fl iser, naturstein eller tregulv.
Dagens vinylbelegg fås også 
med dempende materia-
ler som gjør gulvet mykt 
og lydløst å gå på. Vinylen 
leveres både som fl iser og 
på rull i bredder som gjør at 
du neppe får skjøter på et 
entrégulv.

VINYL: Vinylgulv som ser ut som keramisk fl is.GUMMIGULV: Finnes i fl ere farger

Tekst: Harald Sola Berentsen/
ifi .no Foto: Kristian Owren/ifi .
no, Espen Grønli/ifi .no, Frode 
Larsen/ifi .no, Per Erik Jæger/

ifi .no, Golvabia, INTAG

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!
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Instinktene råder
Vi ser det gjennom 
de «nye» naturpro-
duktene. Vi vil ha 
det vi kjenner til som 
ekte, men som kan-
skje ikke er det. 

En av verdens mest velre-
nommerte trendeksperter Li-
dewij Edelkoort, skriver på sin 
hjemmeside at fra nå av er det 
instinktene som råder.

«Mennesker er hypnotisert 
av dyr og lengter etter en mer 
instinktiv eksistens, hvor den 
intuitive villskapen i sin ka-
rakter er adressert og utfordret. 
Dermed er dyreskinn og besti-
alske former oversatt til tekno-
logiske materialer og tredimen-
sjonale produkter av designere».

TEKSTIL MED TEKSTUR
Jannicke Sveen, daglig leder i 
INTAG kan bekrefte at dette 
er en kommende trend. Flere 
i hennes stall var på den store 
tekstilmessen MoOD i Brüssel 
i høst. Taktilitet sees i form av 
stoffer med mye tekstur, natur-
stoffer, samt bruk av grove og 
fi ne stoffer i kombinasjon.

– Kombinasjoner skaper 
oppbygning. Et eksempel på 
hva folk vil ha, er puter med 
silke mot grov bunn. Puter er 
for øvrig det store «statemen-
tet» nå, der folk viser hvem de 
er, sier hun.

Også Åse Jerrhag i Green Ap-
ple, har lagt merke til at nord-
menn vil ha grove tekstiler.

Vi selger i bøtter og spann 
av lin. Det har vi gjort i fl ere 
år. Men lin kan være så mye, 
det er ikke bare én type. Lin 
forandrer utseende etter hvil-
ken behandling det har fått. 
Vi selger mye vasket lin, den 
har personlighet og er ikke så 
ensformet, sier hun.

STREKKBART TEKSTIL 
Innofa, som INTAG er agent for, 
har startet med strikkede teksti-
ler i ull, som er strekkbare. Den 
nederlandske designen er særlig 
fl otte til møbler.

Det er ekstremt strekkbart. 
Nå kommer mange etter, blant 
andre Dominique Kieffer. Det 
var masse av dette på Stock-
holm Furniture Fair tidligere 
i år. Strikkingen gjør det også 
mulig å skape tredimensjona-
le stoffer med taktil struktur. 
Tredimensjonal vevning, og 
vattert 3D-effekt kommer for 
fullt, sier Sveen.

ULIKE STOFFBLANDINGER
Der det før kun skulle være lin, 

silke og rene naturmaterialer, 
ser Jerrhag nå at kundene bryr 
seg om ulike komponenter.

Vil de ha noe som silke, må 
det ikke være råvaren silke. 
Det kan like gjerne være poly-
ester med det samme uttryk-
ket. Det blir ikke noen dårli-
gere vare fordi om det består 
av en blanding. Blandingen 
blir bedre når du leker! Før 
var det fl ere motforestillinger 
mot syntetiske produkter, men 
utviklingen innen tekstil har 
gått framover. Mye vi har sett 
i den senere tid er at fl ere vil 
ha det blanke, som litt gull og 
glitter i stoffene. For å få til det 
utseendet må det brukes syn-
tetiske stoffer. En bestselger 
vi har er lin med trykt gull 
og sølv oppå. Da er den grove 
strukturen i bunnen, sier hun.

ULL I MANGE VARIANTER
Ull blir også mye brukt, i tillegg 
til fi lt. Mange velger dog ikke 
bare å ha rene ulltekstiler. Det 
er ullmikser med alt fra 10 til 
50 prosent ull.

Noe av bakgrunnen for det-
te er at ull er et kostbart råma-
teriale.

– Alle i Norge er godt kjent 
med ull, men nå er det en 
verdenstrend. Det kan henge 
sammen med at man under 
tøffere tider går tilbake til 
klassiske produkter, med den 
følelsen det gir. Ullmiksen er 
like bra til hverdagsbruk, men 
det kommer an på hvor mye 

som består av råvaren, ull. Ull 
har en selvrensende egenskap, 
og denne egenskapen blir 
svekket med tilførsel av andre 
fi bre. Ull har i tillegg fl amme-
hemmende egenskaper, sier 
Sveen hos INTAG.

Men det viktigste for tek-
stil-kjøperen ser ut til å være 
designen.

– De ønsker først og fremst et 
fl ott utseende, men også at det 
har god holdbarhet. Fokuset på 
slitestyrke henger sammen med 
den lange tradisjonen med ull i 
Norge. Mange vil derfor sam-
menlikne andre sammenblan-
dinger med Martindale-verdi-
ene (red.anm. målenheten for 

slitestyrke) til ull.
Sveen er enig, og legger til 

at noen ullvarer blir for harde 
for folk.

Derfor kan en tilsette andre 
fi bre så det blir mykt og beha-
gelig. Det går mye i polyester, 
men noen ganger viskose, sier 
Sveen.

KUNSTLÆR ER TRENDY
Sveen ser også at kunstlær er en 
sterk trend.

– Vedlikeholdsfri hud i 
polyuretan er igjen mer mil-
jøvennlig enn PVC. Kunst-
lær har den fordelen at det 
kommer i metervis, og det er 
et stort utvalg i bra kvalitet. 

Tekst: Guri Haram/ifi .no 
Foto: Guri Haram/ifi .no, 

produsentene

Som polyuretan, har det en 
pustende effekt og er beha-
gelig å sitte på. Kunstlær kan 
anvendes mange steder, som 
over hodegjerde på senger, og 
trekk til spisestoler og lounge-
møbler. Det er enklere å jobbe 
med enn skinn, og har stor 
slitestyrke. Det har vært en 
trend i fl ere år, ettersom det 
generelt er et stort marked for 
hud i Norge, men nå ser vi at 
trenden styrker seg, avslutter 
Sveen.

OPPBYGGENDE EFFEKT: Puter i ulike stoffer og tekstur fra Green Apple, gir i samspill en oppbyggende effekt.

OPPLEVES EKTE: «Winter Home Collection» fra INTAG «Winter Home» har pelsimitasjoner i materialer 
som nesten oppleves som ekte.

KOMBINERE: Matt, 
blankt og grove tekstiler er 
en fl ott kombinasjon. Her 
med kolleksjonen «De Le 

Cuona».

SUNN PLANTE: Arekapalmen 
er en av plantene som har 
gode egenskaper når det gjelder 
luftrensing og luftfuktighet. (Foto: 
MeinWohnDekor)

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

Annonsere her?

 

Grønne planter i interiøret kom 
tilbake i trendbildet i fjor, og er 
spådd å bli en stor trend også 
fremover. - Ikke bare er de fl otte 
å se på, de er bra for innemiljøet 
også, sier Kari Janne Standal, re-
daksjonssjef i interiørmagasinet 
rom123.

Den amerikanske rom-
fartsadministrasjonen NASA 
har nå laget en liste over plan-
ter som har gode egenskaper 
når det gjelder luftrensing og 
luftfuktighet. Disse plantene 
skal også være lette å stelle og 
vedlikeholde: Ladypalme, Are-
kapalme, Gummiplante, Bam-

Grønne luftrensere
buspalme, Dvergdaddelpalme, 
Dracaena, Eføy, Ficus, Fredslilje 
og Bostonbregne. (Kilder: Bo-
Grønt, Wikipedia)

SALG!

Tempur Continental Cloud/Original  
før 34 990,-   

Nå 27 990,-

Tempur Basic Cloud/Original  
før 27 990,-   

Nå 22 390,-

Sonja Kontinental Pocket  
før: 13 990   

Nå 9 990,-

Maud Kontinental Sone pocket  
før 16 990,-   

Nå 11 990,-

Toppmodell Crystal Kontinental 
før 18 990,-   

Nå 14 990,-

Strømsveien 50, 2010 Strømmen
Tlf: 63 81 47 37 - www.madrasseksperten.no

Åpent Man. - Tors. kl. 10-18, Fre. kl. 10-16, Lør. kl. 10-14

Gratis utkjøring!  

Inntil 20km

Siste sjanse
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Leserartikkel
Av: Steinar Bunæs

Med de mange gode erfaringe-
ne fra oppstarten i 2013 satses 
det i år på en enda bedre Sa-
gelvafestival. Planleggingen er 
i full gang, og hovedtrekkene 
er på plass. Sett like godt av fre-
dag 13. juni i almanakken med 
en gang!

NYE MULIGHETER VED 
FLAEN
Strømmen Vel sto i fjor på elvas 
østside ved Flaen, i år blir stan-
den på vestsiden. Taraldset Ei-
endom har gitt klarsignal for å 
bruke området rundt det gamle 
fyrhuset som nå rehabiliteres. 
Den nye brua er allerede på 
plass, men vil bli ikke bli åp-
net før litt ut på våren, kanskje 
blir det en åpningsseremoni 
på selve festivaldagen. Brua vil 
inngå i gangveisystemet mel-
lom Sagstien og Sagdalsveien, 
og dermed gi enkel adgang til 
fyrhusområdet fra begge sider 
av Sagelva.

MØLLEPARKEN FÅR NY 
ATTRAKSJON
Sagelvas Venner åpner den nye 
Strømmenkverna med et større 
arrangement på lørdag 3. mai. 
Kverna blir også en naturlig ho-
vedattraksjon på Sagelvafesti-
valen. Ellers blir det som i fjor 
varierte musikalske innslag, og 
Skjettenspeiderne gjentar suk-
sessen med sin elveoversetting 

Sagelvafestivalen i år også

for de yngre årsklasser.

SLORA BLIR BYGGEOMRÅDE
Det ser ut til at fjorårets fest-
plass på Slora må fl yttes lenger 
ned langs elva pga idrettshallen 
som skal bygges der. Det vur-
deres fl ere aktuelle steder, dette 
blir avklart med det første.

MANGE PARTER DELTAR
Som sist er Strømmen Rotary-
klubb hovedarrangør, og også 
denne gang fi nnes mange an-
dre kjente Strømmenaktører 
på listen over medarrangører: 
Sagelvas Venner, Strømmen 
Vel, Strømmen IF, Folkets Hus, 
Trevar’ns Venner, Lions Club 

Strømmen, Strømmen og Skjet-
ten Sanitetsforening, Skedsmo 
Frivilligsentral, Strømmen kir-
ke og Skedsmo kommune. 

Her blir det altså et variert 
tilbud til alle lag i befolknin-
gen, fra unge til eldre. Derfor er 
det bare å sette av dagen, og å 
følge med på Sagelvafestivalen 
på Facebook eller på www.sa-
gelvafestivalen.no.

ØNSKER DU Å DELTA?
Alle som har lyst til å delta og 
vise seg på festivalen kan kon-
takte aktivitetskoordinator@sa-
gelvafestivalen.no. Programmet 
er langt fra ferdig og det ønskes 
for eksempel danseoppvisninger, 

teatre, moteshow, idrett, lek, fri-
villige som vil ha stand der osv. 

SPONSORER
For å få til et skikkelig arrange-
ment trengs bistand fra både fri-
villige og næringslivet. Det må 
skaffes strøm og høytaleranlegg 
fl ere steder, podium og danse-
platting, telt til servering og som 
beskytter stands mot dårlig vær, 
stand (bord), skilt for plakater 
på hvert sted, markedsføring og 
mye mer. Alt dette koster! Alle 
som kan bidra (enten med utstyr 
eller midler) er svært velkomne! 
Kontakt prosjektleder for ytter-
ligere informasjon: E-mail: pro-
sjektleder@sagelvafestivalen.no. 
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Tekst: Lørenskog kommune

I perioden 18. februar - 20. fe-
bruar fra kl. 08.00 til kl. 15.00 
ønskes alle barn mellom 8 og 
12 år velkommen til Losby be-
søksgård. Du vil få delta i stell 
og kos med dyrene våre. Det 
vil bli lagt opp til aking og 
skigåing ute på gården. Norsk 
Folkehjelp lærer bort første-
hjelp ute i naturen. Lørenskog 
husfl idslag har toving, spik-
king og baking av sveler eller 
lomper. 

REDUSERTE KINOPRISER
Kinoen setter opp aktuelle 
barne- og ungdomsfi lmer på 
dagtid hele vinterferieuka til 
reduserte priser, blant annet 
«Karsten og Petra på vinterfe-
rie», «Kule kidz gråter ikke» og 
«Frost» Der blir det også tegne-
verksted hver dag, og onsdag 
19.februar blir det besøk av 
ansiktsmaler. Besøksgården til-
byr aktive vinterferiedager for 
barn, Kjenn folkebad er åpent 
mandag til fredag fra kl 10-21 
og det prepareres skiløyper og 
legges skøyteis på kommunens 
grusbaner dersom været tillater 
det. Nyinnkjøpte snowboar-
delementer vil stå til fri bruk i 
Rådhusparken.

SKRU PÅ EGET KJØRETØY
Mandag 17. og torsdag 20. fe-
bruar kl. 10.00–15.00 kan man 
komme og skru på eget kjøre-
tøy. Håndverktøy kan lånes. På-
melding skjer ved oppmøte og 
arrangementet er gratis.

Onsdag 19. februar kl.11.00-
15.00 er det aktivitetsdag på 
åkeren innenfor Sørlihavna. 
Kom og lek i akebakken. Det blir 
akekonkurranse! Ta med akeut-
styr selv. Vi har ski og noen ake-
brett til utlån. Det blir mulighet 
for grilling. Ta med grillmat selv 
eller kjøp i akebakken. NB! Vær-

Informasjon fra Lørenskog kommune:

Full fres i vinterferien

forbehold. Følg med på www.
lorenskog-kultur.no for info.

FOTOKURS OG SELVFOR-
SVAR
Volt har åpen kafé mandag til 
onsdag kl. 15.30 – 21.30 i
vinterferien. I tillegg har vi akti-
viteter og kurs du kan være med 
på. Volts tilbud er til ungdom 
fra 8. klasse og oppover.

For ungdom fra 8. klasse og 
oppover arrangeres fotokurs for 
jenter. Mandag 17. og tirsdag 
18.februar kl.18.00-21.00. Her læ-
rer du å bruke de viktigste funk-
sjonene i et speilrefl eks-kamera 
(lukkertid, blender osv.). Du får 
en introduksjon i Adobe Photos-
hopCS6 og bildekomposisjon. Ta 
med eget speilrefl ekskamera! Er 
du medlem på medieverkstedet 
er det GRATIS for deg å være med 
på fotokurset, for andre koster 
kurset kr. 150,- Påmelding: volt@
lorenskog.kommune.no

Ukulelekurs for ungdom 
(gutter og jenter) fra 8. klasse og 
oppover. Mandag 17. og tirsdag 
18.februar kl. 17.00-18.30. Har du 
lyst til å lære deg å spille ukulele? 
Da har du fl aks, for i vinterferi-
en har kommunen ukulelekurs 
på aktivitetshuset Volt. På kurset 
vil man lære basisferdighetene 
man trenger for å kunne komme 
i gang med instrumentet. Kurset 
er beregnet for nybegynnere og 
vil ta for seg enkle akkorder, ryt-
mer og melodi. Vi kommer til å 
øve på å spille og synge samtidig, 
samt spille sammen med hver-
andre. Kurset foregår i grupper 
på maks 4 personer, og må være 
fulltegnet for at det skal bli gjen-
nomført. Har du en egen ukulele 
må du gjerne ta med deg den. De 
deltagerne som ikke har en egen 
ukulele kan få låne dette på Volt.
Påmelding: volt@lorenskog.kom-
mune.no. Pris kr. 150,-

Jentekveld fra 8. klasse og 
oppover onsdag 19. februar kl. 
16.00 – 21.30. Lær selvforsvar 
kl. 16.00 – 19.00. Filmkveld kl. 
19.00 – 21.30. Første del av kvel-
den får du mulighet til å være 
med på en grunnleggende inn-
føring i selvforsvar for jenter. 
Selvforsvarskurset holdes av 
kvinnelige instruktører og varer 
i 3t. Ta på klær du kan bevege deg 
i og ha med drikkefl aske. Ingen 
påmelding – bare møt opp! An-

Neste uke er det 
vinterferie. Løren-
skog kommune kan 
tilby et spennende 
og variert program 
for barn og unge.

FOTOKURS: På Volt arrangeres 
fotokurs for ungdom fra 8. klasse. 
(Illustrasjonsfoto)

LØRENSKOG HUS: Ukulele- og selvforsvarskurs er noe av det som tilbys på Lørenskog hus i vinterferien. (Foto: Christian Bell)  

Mitt
instrument

Renate begynte å spille kornett da hun gikk 
i tredje klasse. Da hun var tolv år byttet hun 
til trompet. For ett år siden fikk hun en kraftig 
leddbetennelse slik at hun nesten ikke klarte å 
holde trompeten oppe. Renate hadde ikke lyst til 
å slutte i korpset. Dermed ble trompeten byttet 
ut med tuba. Dette instrumentet kan hun ha på 
fanget under øvingene. 

 — I dag er armen nesten helt frisk igjen, men 
jeg har ikke lyst til å bytte tilbake til trompet. Jeg 
trengs mer på tuba enn på trompeten. Jeg føler 
at tuba er det instrumentet som var ment for 
meg, på en måte. Jeg har jo tross alt min egen 
lille trompet nå.

Da savnet etter å spille trompet ble for stort, 
kjøpte hun seg like godt en trompet i september 
i fjor. Renate opplyser at det er en Avava pocket 
trompet i svart som er utrolig god til å være så 
liten. 

 — Favorittinstrumentet mitt må være tubaen jeg 
låner av korpset. Merket er Yamaha, men munn-
stykke er Kelly. Den har en svært god klang som 
jeg elsker å spille med. Tubaen låter svært godt 
når jeg får spille så sterkt, men pent, som jeg 
bare orker i et stykke. Men den låter også fint 
selv når det spilles svakt. 

 — Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
 — Favorittlåta mi er vel «mitt hjerte alltid vanker», 
som jeg lærte på trompet for en god stund 
siden. Jeg liker også å spille «amazing grace». 

 — Din beste opplevelse med tubaen?
 — Min beste opplevelse så langt må vel være 
Viken sommerkurs som jeg var på i fjor sommer. 
Der lærte jeg mye, og fikk noen utfordringer. En 
annen god opplevelse var da jeg fikk tubaen til-
bake etter reparasjon, og alle bulkene var borte. 

 — Har du noen musikalske forbilder?
 — Tine Thing Helseth kommer alltid til å være 
mitt første forbilde, men jeg ser også opp til vel-
dig mange i Lillestrøm musikkorps. Ole Edvard 
Anthonsen er mitt andre første forbilde siden 
han også spilte trompet. 

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til 
Mitt Instrument? 
 — Jeg foreslår Emma Engevold. Hun har også 
spilt mer enn ett instrument. Emma spiller i Lil-
lestrøm skolekorps.
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Renate B. Søisdal
Yamaha Tuba
 
Alder: 15
Bosted: Lillestrøm
Spiller i: Lillestrøm skolekorps
Musikkstil: Litt av hvert, både  
klassisk og filmmusikk

KULTUR

dre del av jentekvelden er gratis 
fi lmkveld på storskjerm. Vi vi-
ser «The Notebook» med Ryan 
Gosling i hovedrollen. Ta med 
kleenex, vi stiller med popcorn.

SJAKKDAG
Lørenskog bibliotek er et av lan-
dets mest moderne bibliotek 
med mange muligheter. Du kan 
spille Xbox, Wii og Nintendo 
DS! Du kan lese bøker og tegne-
serier! Vi har 11 PCer på barne- 
og ungdomsavdelingen! Grup-
per fra SFO’er kan kontakte oss 
for avtale om lesestund.

Åpent mandag, tirsdag, ons-
dag og torsdag: kl. 10.00–20.00.
Fredag og lørdag: kl. 10.00–16.00.

Mandag 17. februar kl. 14.00 
arrangeres sjakkdag. Vil du lære 
å spille sjakk? Vi får besøk av 
en instruktør som kan lære ak-
kurat deg å sette motstanderen 
i sjakk matt. I tillegg til vanlig 
sjakk kan du også prøve vikin-
genes versjon av sjakk. Selv om 
du kan sjakk fra før er du også 
velkommen til å spille. Passer 
for barn og unge.

Tirsdag 18. februar kl. 17.00 
arrangeres jentekveld. Vi har 
gleden av å invitere alle jenter 
på 7.klassetrinn til jentekveld 
på biblioteket. Vi får besøk av 
Veronica fra Studio Uno Hårde-
sign som skal lære bort lure tips 
om sminke og hårstyling. Etter-

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

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

på har vi turnering på spillmas-
kinene våre.

Onsdag 19. februar kl. 14.00 
arrangeres brettspilldag for ung-
dom. Brettspill fi nnes i alle for-
mer og for enhver smak. Om du 
vil sende hæren din for å knuse 
kompisen din, tjene deg styrtrik 
på malm og korn, eller bygge 
fantastiske landskap, så har vi alt 
du kan ønske deg. Kom og prøv 
våre brettspill eller ta med deg 
ditt eget. Når det er brettspilldag 
på biblioteket kan du alltid fi n-
ne noen å spille med. Passer for 
ungdom og oppover.

Lørdag 22. februar kl. 10.00 
arrangeres barnas lørdagstime. 
Start lørdagen med en hyggelig 
stund i biblioteket. Passer for 
barn 3-6 år. Velkommen! Fri 
entré.

Utsolgt hus for 
Maria Mena
Maria Mena synger 
for et fullsatt Løren-
skog Hus torsdag 
27. februar.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Det er tydeligvis mange som 
gleder seg til at Maria Mena 
kommer til Lørenskog, for 
konserten er helt utsolgt, for-
teller markedsfører ved Lø-
renskog Hus, Siri Røhr-Staff.                                                                            
Sangerinnen var på besøk i Lø-

renskog første gang i februar i 
fjor, og også den gang ble billet-
tene revet vekk.                                                                                        

– Det var en fantastisk kon-
sert sist, så vi gleder oss til å ha 
henne på besøk igjen, sier Røhr-
Staff.                                                                                                                 

PÅ TURNÉ                            
Mena slapp sin sjette plate 
«Weapon In Mind» i fjor høst. 
I begynnelsen av februar star-
tet hun sin nye turné i Sveits. 
De siste dagene har hun holdt 
fl ere konserter i Tyskland, før 
hun nå vender tilbake til Nor-
ge. Storstua i Lørenskog blir 
et av de siste stedene artisten 
besøker før turneen avslut-

tes i begynnelsen av mars.                                                                                                          
Maria Mena fi kk sitt gjennom-
brudd som 16-åring med lå-
ten «My Lullaby». Siden den 
gang har hun gitt ut fl ere hits, 
som «Just Hold Me», «Miss You 
Love» og «All This Time».

TIL LØRENSKOG: Maria Mena inntar Storstua i Lørenskog Hus i slutten av februar. (Foto: Pressefoto)

Anita på tlf. 483 20 157 
eller Elisabeth 

på tlf. 483 23 443

Annonsere her? 
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SKEDSMO
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. 
 
DANSEKVELD
TORSDAG 13. FEBRUAR KL. 19 SKEDS-
MO SAMFUNNSHUS PÅ SKEDSMOKOR-
SET 
Vi  har besøk av «Bæljtrøkken» 
som spiller gammeldans, og 
«Vidar´s» som spiller den øvrige 
dansemusikken. Det blir pause med 
kaffe og kaker.  Vi ønsker hjertelig 
velkommen til en ny dansekveld på 
Skedsmokorset! 
 

KULTURKAFÉ -  
GEIR HELLJESEN
TORSDAG 13. FEBRUAR KL: 12:00 I 
CONNECT, LILLESTRØM KULTURSENTER 
«NOBELS FREDSPRIS – OVER 
ALLE GRENSER» Kåseriet tar for 
seg hovedtrekkene i historien bak 
fredsprisen, hvordan ble den til, 
hvem har æren for at det ble slik, 
hvorfor skulle Norge få dele ut akku-
rat den prisen. Hvordan skal Alfred 
Nobels testamente forstås? Geir 
Helljesen knytter til endel anekdoter, 
forteller om de store stridighetene 
omkring en rekke av tildelingene, 
og forteller også om sine møter 
med prisvinnere. Dørene åpnes kl. 
11.00.  
 
MOZART I ORD OG TONER
TORSDAG 13. FEBRUAR KL: 19:00 I 
TEATERSALEN, LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vakkert konsertforedrag med 
Wolfgang Plagge. Mozart – gåten 
som døde så altfor ung – hvem var 
han, og hvordan var hans samtid? 
Hvorfor ble han som han ble, og 
hvem var hans venner og uvenner? 
En kveld med spennende vinklinger 
og vakker musikk. 

HELLBILLIES
TORSDAG 13. FEBRUAR KL: 20:00 I 
STJERNESALEN LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
Når Hellbillies kommer til Lillestrøm 
er det en av landets mest populære 
og samtidig folkekjære artister som 
entrer scenen. 2013 var et magisk 
konsertår for Hellbillies. Høyde-
punktene strakte seg fra Kristi-
ansand i sør, til Tromsø i nord. Med 
blant annet Kongsberg Jazzfestival, 
Olavsfestdagene i Trondheim og 
opptreden på hjemmebane på 
plakaten, kan man telle nesten 70 
konserter og over 100.000 publi-
kummere i løpet av én sesong.
 
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. 
 
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! 
 
HARD TO HANDLE
LØRDAG 15. FEBRUAR KL. 15.00  
KULTURPUBEN LILLESTRØM
Skedsmo Bluesklubb inviterer til 
GRATIS eftasblues! Hard To Hand-
le Bluesband består av fire medlem-
mer, alle fra Krødsherad i Buskerud 
– Arne Skinnes, trommer – Åge 
Nymoen, gitar – Bjørn Ellefsen, 
bass og Randi Ødegård Nymoen, 
vokal og sax. Bandet gjør coverlåter 
i sin egen stil, og har med nerve og 
sjel gjort musikken til sin rekreasjon. 
Trives godt med det vi gjør, har 
det moro på scenen, og har en lun 
humor seg imellom. Dem samhold 
gjenspeiles også i formidling av 
musikken dem spiller.  

 
ORANGO
LØRDAG 15. FEBRUAR KL. 22:00  
KULTURPUBEN LILLESTRØM
Skedsmo Bluesklubb inviterer til 

Konsert! Lørdag 15. februar blir det 
gjenhør med ORANGO som gjes-
tet oss i Bluesteltet under Byfesten 
i 2013. Gled dere folkens, detta er 
tøft. Kom tidlig,bli til sent!

 

LØRENSKOG
 
KUNSTMØTE MED FINN  
HARSEM
ONSDAGER KL. 12:00 ROLVSRUD-
HJEMMET  
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. 
 
DAMETRIMMEN FRESKIS
ONSDAGER KL. 12:00-12:30 VOLT  
6. ETG. LØRENSKOG HUS 
Dametrimmen Freskis ønsker kvin-
ner i alle aldre velkommen til trim!
Arrangeres av Lørenskog frivillig-
sentral, Friskis&Svettis og Hammer 
Turn. Enkel trim som passer for alle. 
Avholdes i Volt scene i Frivilligsen-
tralen/Aktivitetshuset Volts lokaler i 
6. etg i Lørenskog hus. Gratis! 
 
STRIKKEKAFE
ANNENHVER ONSDAG KL. 10-14 
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG BYGDE-
MUSEUM 
Lørenskog Husflidslag arrangerer 
strikkekafe på formiddagen annen-
hver onsdag. Ta med eget håndar-
beid og hygg deg med likesinnede. 
Åpent for både medlemmer og 
ikke-medlemmer. 
 
”TO STJERNER PÅ FOLKETUR”
TORSDAG 13. FEBRUAR KL. 17:00 
ROLVSRUDHJEMMET  
Konsert med Jon Faukstad og Sven 
Nyhus som er noen av de beste på 
sine instrumenter innen folkemusikk 
og gammeldans. De vil presentere 
både kjente og kanskje noen ukjen-
te slåtter fra deres karriere. 
 
SKØYTEDAG
TORSDAG 13. FEBRUAR KL. 17-19 
FJELLHAMAR 
Fjellhamarskogen Velforening arran-
gerer skøytedag. Velkommen store 
og små til skøytedag i Myrveien 3 
Torsdag 13. januar kl. 17-19
(med værforbehold). Vi serverer 
gratis pølser og brus! 

 
GISLE BØRGE STYVE TRIO
TORSDAG 13. FEBRUAR KL. 19.30 
STOSTUA, LØRENSKOG HUS

 
Musikken er melodisk, vakker og 
groovy, med fantastiske koringer og 

finstemt instrumentering. I sentrum 
står Gisle Børge Styves varme vo-
kal og lekne piano, ledsaget av Per 
Willy Aaseruds trompet og Helge 
Harstads bass. Trioens spennende 
musikalske arrangementer gir også 
plass til fioliner, vinglass, klokkespill, 
perkusjon og slide-bass! Trioens 
stadig voksende publikum reiser 
alltid hjem etter konsertene med et 
smil om munnen og fløyel om hjer-
tet. En konsert med trioen omtales 
av flere som ”ren terapi av absolutt 
høyeste karakter”, og publikum 
får mulighet til å både le og gråte. 
Samspillgleden står i sentrum, og 
trioen koser vettet av seg med leken 
musikalitet og verbale innspill.  
 
HAGELAGSMØTE
TORSDAG 13. FEBRUAR KL. 19 FRAM-
TIA, LØRENSKOG HUS 
Tema: Stauder i komposisjon hele 
året ved Madeleine von Essen.
Alle hageinteresserte er velkom-
men, medlemmer gratis, andre kr. 
30. Nye medlemmer tegnes.

SJAKKDAG
MANDAG 17. FEBRUAR KL. 14:00 
LØRENSKOG BIBLIOTEK 
Vil du lære å spille sjakk? Vi får 
besøk av en instruktør som kan lære 
akkurat deg å sette motstanderen 
i sjakk matt. I tillegg til vanlig sjakk 
kan du også prøve vikingenes ver-
sjon av sjakk.Selv om du kan sjakk 
fra før er du også velkommen til å 
spille. Passer for barn og unge.

GRATIS SWING-KURS
TIRSDAG 18. FEBRUAR KL. 19-21 
FJERDINGBY TRIVSELSSENTER 
Rælingen Frivilligsentral arrangerer 
gratis Swing-kurs på Trivselssente-
ret kl 19-21. Det blir kurs i ameri-
kansk swing. Her kan både par og 
enslige møte opp å lære. 

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 ons-
dag kl 12.45. Her gis mulighet for 
både trim og sosialt samvær, og det 
er like aktuelt for enslige som for par. 
 
BRIDGE-KVELD
TORSDAGER KL. 18:30 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Rælingen Bridgeklubb spiller bridge 
fra kl 18.30 hver torsdag kveld ut 
april på Fjerdingby Trivselssenter. 
Du kan komme med eller uten 
makker (vi ordner muligens en). 
Velkommen innom å se hvordan vi 
har det. Kontakt: Arne Stenersen tlf 
92801083. 
 
LAPPERING
LØRDAG 15. FEBRUAR KL. 10-15  
HEIMEN GRENDEHUS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rælingen Husflidslag har lappering 
i sine lokaler på Heimen.Ta med 
det du holder på med og symaskin. 
Åpent for alle som liker å sy, med 
liten eller stor erfaring med lappe-
teknikk. Vi hjelper hverandre.Ta med 
matpakke, te og kaffe serveres. Pris 
kr. 30,-. Alle er hjertelig velkommen! 
 
KORØVELSE
MANDAGER OG LØRDAGER KL. 19:00, 
ØVRE RÆLINGEN KIRKE
Lyst til å synge sammen med oss?
Rælingen Sanglag øver hver man-
dag i Øvre Rælingen kirke. 
 
INNEBANDYTRENING MIKRO/
MINI (4 TIL 9 ÅR)
MANDAGER 16:30 MARIKOLLEN 
FLERBRUKSHALL
Innebandytrening for barn alders-
gruppe 4 – 9 år mandager 16:30 
– 18:00 – ha det gøy, lek og lær.
Vi har også tilbud for eldre unger, 
ungdom og voksne: Gutter 12 
(G12) Mandager 18:00 – 19:00 
(aldersgruppe 10-13). Gutter 15 
(G15) Mandager 19:00 – 20:30 
(aldersgruppe 14-16). Selv om 
lagene har betegnelse “gutter” 
kan dere jenter selvsagt komme 
på trening – vi har bare ikke 
funnet noen innebandyjenter ennå 
– mixed-lag er ikkeno problem :) 
“A-laget” Menn 5. div. mandager 
20:30-22:00 aldersgruppe 17 – 
oppover. 
 

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
TIRSDAG - TORSDAG KL. 17.30-21
Anlegget er et attraktivt tilbud for 
barn og unge som enten ønsker 
å satse aktivt på alpint som sin 
idrett, eller som ønsker å ha ski 
som fritidsaktivitet. I Marikollen er 
det også lysløyper, en liten skøy-
tebane samt en romslig kafeteria/
varmestue. 

ÅPEN KAFÉ
SØNDAGER KL. 11-15 SKIHYTTA  
LØRENSKOG
Velkommen innom skihytta i 
Hovelsrudveien hver søndag. Vi 
serverer våre berømte vafler og har 
fyr i peisen. Kortautomat. Arrangør 
Lørenskog skiklubb
 
SKIHYTTE MED ENKEL  
SERVERING
LØRDAGER OG SØNDAGER KL. 12-16 
BEKKESTUA, ROMERIKSÅSEN
Bekkestua, som drives av Holter 
IF, har enkel servering lørdag og 
søndag i skisesongen. Hytta ligger 
i løypenettet som kjøres av Ski-
foreningen og Åsen IL. Nærmeste 
parkering er Gresakervangen i 
Holter Almenning, der det er 2 km 
lett terreng til hytta, godt egnet for 
barnefamilier. 

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

KULTUR

Lørdag 22. februar 
er det klart for et nytt 
SMAK-arrangement 
i kafeen «Scene 5» 
i Lillestrøm. Denne 
gangen er det fisk 
som står på menyen.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

 
– Dette kan bli årets fineste fiske-
middag; det er lørdag og vi ser-
verer god vin til. Eneste forutset-
ning er at man liker fisk, smiler 
Sissel Tveit, som driver catering-
byrået Nobel Catering med Fro-
de Hellum. Sammen står de bak 
SMAK-arrangementene som hol-
des ved kafeen «Scene 5» i Lille-
strøm Kultursenter. Lørdag 22. 
februar er det skrei med poteter, 
gulrøtter, lever og rogn som står 
på menyen. 
                                  
FALLER I SMAK 
– Det ser også ut til at vi får 

Med skrei på menyen
en foredragsholder flybå-
ren inn fra Lofoten, men 
det er ikke bekreftet ennå. 
Så langt er det en del som 
har meldt seg på, men det er 
plass til flere, forklarer Tveit.                                                                                                                                       
Hun kan fortelle at matarran-
gementene i Lillestrøm faller i 
smak.

– Noen av arrangementene 
er mer populære enn andre, 
som f.eks vinsmakingen. Det 
blir fullbooket på kort tid. I 
mars skal vi ha «Smak av In-
dia», der vi får besøk av den 
populære kokken Niru Kum-
ra, og vi planlegger også en 
champagne-kveld når våren 
er her, forteller Tveit. 

 
MAT FRA ROMERIKE
I slutten av april starter de 
opp et nytt konsept; SMAK 
Romerike. Her skal tradisjons-
mat fra vårt eget distrikt bli 
servert.

– Dette er vi veldig spent 
på. Vi har utviklet en helt 
egen Romeriksmeny, og får 
besøk av Lørenskog-bandet 
Enda Kaldere og Romeriks-ek-
spertene Øystein Søbye og Ola 
Einbu. Det gleder vi oss til, 
sier Sissel Tveit.

GIR MERSMAK: Christian Hansen (t.v.), Frode Hellum og Sissel Tveit fortsetter med sine SMAK-arrangementer i 
Lillestrøm. (Foto: Anne Merete Rodem)

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!
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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 17. februar

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
JARLE G. SOLVIN
Sætervegen 5 D
2006 Løvenstad

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:

NÆRINGSRIK 
NISTEMAT

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Blokkene i Kanalveien 
ved Lillestrøm stasjon.

VINNER:
TORMOD DELMANN
Stillverksvein 10
2004 Lillestrøm

H
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Denne gangen har vi vært litt lengre nord på Romerike. Dette er fra et event i helgen som var, kan du gjette hvor?

Neste ukes tema:

Trening, helse og kropp

Ta kontakt med: 
Anita på tlf. 483 20 157 eller 
Elisabeth på tlf. 483 23 443
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I kveld er det 200 år
siden det ble bestemt
at Norge skulle erklæ-
res som selvstendig
stat. Vi feirer med en
direktesendt jubi-
leumsforestilling. Det
var på stormannsmø-
tet på Eidsvoll i 1814
at erklæringen om en

selvstendig stat kom.
Det ble også bestemt
at vi skulle lage vår
egen grunnlov. Kvel-
dens festforestilling
skjer utendørs, og den
markerer den offisielle
åpningen av jubileums-
året 2014.
NRK1 søndag kl 20.14

Gratulerer med Grunnloven, Norge!
Marty Rathburn var et
sentralt medlem av
Scientologikirka i USA.
Han samarbeidet tett
med lederen David
Miscavige og kjendis-
medlemmet Tom Crui-
se. Så forlot han dette
trussamfunnet. Nå
prøver mange å gi

ham et dårlig rykte og
hindre ham i å uttale
seg om kirka. Sciento-
logikirka i USA er
omstritt og medlem-
mene strengt kontrol-
lert, også når de forla-
ter trossamfunnet.

NRK2 lørdag kl 20.10

Scientologene slår tilbake

Senkveld i Sotsji
Etter nok en dag med
OL-sendinger på TV 2
tar Thomas og Harald i
mot medaljevinnere,
aktuelle utøvere, støt-
teapparat, gamle
idrettshelter, konkur-
renter og utøverfamilie
i Sotsji. Solveig Klop-
pen og Truls Svendsen
rapportere fra verts-
landet.

TV 2 fredag kl 21.40

ONSDAG 12.2

TORSDAG 13.2

FREDAG 14.2

tvukens

06.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.15 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö (18)
16.00 NRK nyheter
16.15 Den store reisen (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
20.20 Eidsvollsbygningen til-
bake til 1814
20.50 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mordene i Fjällbacka:
Strandrideren. Sv. krim fra
2013.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet (r)
23.45 Lulu og Leon (r)
00.30 Nattsending

08.45 Morgensending
12.40 Brenner – historier
fra vårt land (r)
13.10 Arkitektens hjem (r)
13.40 Aktuelt (r)
14.20 Urix (r)
14.40 Spitfire-kvinnene (r)
15.40 Bokprogrammet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Optimistene (r)
19.45 Underveis (3)
20.15 Aktuelt
20.55 Landeplage (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Generasjon XL (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Scientologane slår til-
bake
23.15 Historia om kristen-
dommen (r)
00.05 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
15.50 OL i Sotsji: Skøyter.
1000 m, menn -fortsetter.
16.30 OL i Sotsji: Etter
skøyter. Direkte fra Sotsji.
16.45 OL-studio
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Tsjekkia – Sverige, 1. perio-
de, gruppespill, menn.
18.45 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
2. periode.
19.35 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
3. periode.
20.30 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (5)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 Mordene i Sandhamn
(r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 OL i Sotsji: Snow-
board. Halfpipe, kvalifise-
ring, kvinner.
14.15 OL-drømmen (r)
15.15 OL i Sotsji: Aking.
Dobbel.
16.00 OL i Sotsji: Snow-
board. Semifinale halfpipe,
kvinner.
17.00 FC Sotsji (r)
17.30 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio. Programleder: Knut
Skeie Solberg.
18.00 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
18.30 OL i Sotsji: Snowbo-
ard. Finale halfpipe, kvinner.
19.30 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
20.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Latvia – Sveits, gruppespill
menn.
22.10 OL i Sotsji: Ishockey.
Tsjekkia – Sverige, gruppe-
spill, menn.
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 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 (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (38)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(11)
21.30 The Mentalist (12)
22.30 Revenge (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Tough Love (7)
01.10 How I met Your Mot-
her (r)
01.40 How I met Your Mot-
her (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 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 Tangerudbakken
borettslag (r)
21.30 CSI (11)
22.30 Castle (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 Land of the Lost. Am.
eventyraction fra 2009.
23.25 Cops (r)
24.00 Anger Management (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.15 Lisenskontrolløren (r)
13.45 Glimt av Norge (r)
14.00 NRK nyheter
14.15 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö (19)
16.00 NRK nyheter
16.20 Den store reisen (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.
20.25 Schrödingers katt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Gud og vitskapen (r)
00.10 Hotell mor og far (r)
01.05 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Underveis (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Velkommen til byen
(r)
15.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Grønlandsbarna (r)
19.45 Ei verd av krydder (3)
20.30 Mesterkokken Hes-
ton (r)
20.55 Filmbonanza (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Forstå katastrofen
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Arven etter Picasso
23.25 Scientologane slår til-
bake (r)
00.15 Frankrikes hemmeli-
ge agenter (r)
01.10 Schrödingers katt (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio.
15.00 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 20 km normaldistanse,
skiskyting, menn.
17.00 OL-studio. Direkte.
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Canada – Norge, 1. periode,
gruppespill, menn.
18.45 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Canada – Norge, 2. periode,
gruppespill, menn.
19.35 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Canada – Norge, 3. periode,
gruppespill, menn.
20.30 OL-studio.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (6)
22.45 OL-dagen.
23.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 OL i Sotsji: Kortbane
skøyter. 500 m, kvinner.
13.30 OL-drømmen (r)
14.30 OL-studio.
15.00 OL i Sotsji: Skøyter.
1000 m, kvinner.
15.35 OL-studio.
15.45 OL i Sotsji: Skøyter.
1000 m, kvinner – forts.
16.25 OL-studio.
17.00 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Russland 1. perio-
de, gruppespill, kvinner.
18.45 OL-studio.
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Russland 2. per.
19.35 OL-studio.
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Russland 3. per.
20.25 OL i Sotsji: Ishockey.
Canada – Norge, gruppe-
spill, menn.
22.35 OL i Sotsji: Ishockey.
Slovakia – USA, gruppespill,
menn.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (4)
14.00 The Crazy Ones (r)
14.30 The Crazy Ones (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 (39)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Oppskriften på nett-
dating (1)
21.30 Sleepy Hollow (6)
22.30 Det du vil vite om
sex (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Tough Love (8)
01.10 How I met Your Mot-
her (r)
01.40 How I met Your Mot-
her (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Happy Endings (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 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 Winter Wipeout (6)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Person of Interest
(10)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 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)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Aksjonen (5)
22.30 Storage Hunters (17)
23.00 Storage Hunters (18)
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(4)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
13.15 Brenner – historier
fra vårt land (r)
13.45 Glimt av Norge (r)
14.00 NRK nyheter
14.15 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö (1)
16.00 NRK nyheter
16.20 Den store reisen (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
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (6)
20.55 Nytt på nytt
21.30 Skavlan
22.35 OL-kveld Sotsji. Høy-
depunkter fra OL.
23.15 Kveldsnytt
23.30 Luther (2)
01.10 Nattsending

09.45 Morgensending
13.40 Mesterkokken Hes-
ton (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 Eidsvollsbygningen til-
bake til 1814 (r)
19.30 Landeplage (r)
20.00 Ingen grunn til
begeistring (5)
20.30 Visepresidenten (5)
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Vesten – på veg mot
stupet? (r)
22.20 Motstandskamp i
skyggeland
23.10 Milk. Am. drama fra
2008.
01.15 Arven etter Picasso (r)
02.10 Filmbonanza (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 OL i Sotsji: Alpint.
Superkombinasjon, slalåm,
menn.
13.35 OL i Sotsji.
14.30 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio.
15.00 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 15 km normaldistanse,
skiksyting, kvinner.
16.50 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio.
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Norge – Finland, 1. periode,
gruppespill, menn.
18.45 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Norge – Finland, 2. periode.
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Norge – Finland 3. periode.
20.30 OL-studio.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (7)
22.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Sveits 1. periode,
gruppespill, menn.
14.15 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
14.25 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Sveits 2. periode.
15.05 OL i Sotsji.
15.15 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Sveits 3. periode.
15.55 OL i Sotsji.
16.30 OL-studio.
17.00 FC Sotsji
17.30 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
18.00 OL-studio.
18.30 OL i Sotsji: Freestyle.
Hopp, kvinner.
19.30 OL i Sotsji: Hopp.
Stor bakke, kvalifisering,
menn.
20.15 OL i Sotsji: Ishockey.
Canada – Østerrike, gruppe-
spill.
22.25 OL i Sotsji: Ishockey.
Norge – Finland, gruppespill,
menn.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (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 (40)
17.30 Bones (r)
18.30 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 How I Met Your Mot-
her (r)
21.30 Shallow Hal. Am.
romantisk komedie fra
2001.
23.30 Sex og singelliv (39)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.20 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 (13)
20.30 America's Funniest
Home Videos (19)
21.00 Runaway Bride. Am.
romantisk komedie fra
1999.
23.10 The Graham Norton
Show (16)
00.10 Castle (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
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 IV: Stjerne-
krigen. Am. sci-fi eventyr fra
1977.
00.35 Aksjonen (r)
01.35 Nattsending

SØNDAG 16.2

LØRDAG 15.2

MANDAG 17.2

TIRSDAG 18.2
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06.35 Morgensending
11.10 Adils hemmelige
dansere (r)
12.10 Poirot (r)
13.55 Ei iskald verd (r)
14.55 Italiensk for begyn-
nere. Da./sv. dramakome-
die fra 2000.
16.45 Ut i naturen (r)
17.10 QuizDan (r)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 OL-kveld Sotsji
20.14 Grunnlovsjubileet
2014
21.35 Jakten på Norge
1814-2014 (7)
22.25 Folk
23.05 Kveldsnytt
23.20 Filmbonanza (r)
23.50 Ikke gjør dette
hjemme – Canada (r)
00.30 Mesternes Mester (r)
01.30 Jakten på Norge
18-14-2014 (r)
02.20 Adils hemmelige
dansere (r)
03.20 Nattsending

10.20 Debatten (r)
11.20 Ei verd av krydder (r)
12.05 Jakten på Wallace (r)
12.55 Namastey London.
Indisk komedie fra 2007.
15.05 Landeplage (r)
15.35 Niklas i Canada
16.35 Scientologane slår
tilbake (r)
17.25 Lindmo (r)
18.25 Norge rundt og rundt
(r)
18.50 Skavlan (r)
19.55 Velkommen til byen
(4) Sv. serie.
20.05 Vitenskapens verden
(r) Bli meir kreativ. Br. doku-
mentar.
21.00 Nyheter. Siste nytt fra
NRKs nyhetsredaksjon.
21.10 Hovedscenen.
Figaros bryllup fra
Glyndebourne operafestival.
00.10 Nasjonalgalleriet (r)
Programleder: Helle Vaag-
land.
00.40 Ei iskald verd (r)
01.40-02.40 Noma på
kokepunktet (r)

06.00 Morgensending
11.00 OL i Sotsji: Langrenn.
Stafett, menn (4 x 10 km).
Direkte.
13.30 OL-studio
15.00 OL i Sotsji: Skøyter.
1500 m, kvinner. Direkte.
16.00 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 15 km fellesstart,
menn. Direkte.
17.00 OL-studio
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Finland – Canada, menn,
gruppespill. Direkte.
20.30 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (9)
22.45 OL-dagen. Høyde-
punkter fra dagens øvelser.
23.15 FC Sotsji
23.45 Mordene i Sandhamn
(r)
00.45 Senkveld i Sotsji (r)
01.50 FC Sotsji (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
13.30 OL i Sotsji: Ishockey.
Russland – Slovakia, 1. peri-
ode, gruppespill.
14.15 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
14.25 OL i Sotsji: Ishockey.
Russland – Slovakia, 2. peri-
ode, gruppespill.
15.05 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
15.15 OL i Sotsji: Ishockey.
Russland – Slovakia, 3. peri-
ode, gruppespill.
15.55 OL i Sotsji: Skøyter.
1500 m, kvinner.
16.35 OL i Sotsji: Curling.
Norge – Sveits, menn.
19.00 Skiskytterkongen (r)
20.00 FC Sotsji (r)
20.30 OL i Sotsji: Ishockey.
Østerrike – Norge, gruppe-
spill. Menn.
22.40 Talladega Nights.
Amerikans komedie fra
2006.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.35 Norges styggeste
rom (r)
13.40 Norges styggeste
rom (r)
14.40 Norges styggeste
rom (r)
15.40 Norges styggeste
rom (r)
16.35 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
17.35 Luksusfellen Sverige
(r)
18.40 I dine sko. Am./ty.
romantisk dramakomedie
fra 2005.
21.00 It's Complicated. Am.
dramakomedie fra 2009.
23.00 Oppskriften på nett-
dating (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Anger Management
(r)
01.00 Anger Management
(r)
01.25 The Mindy Project (r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.50 Melissa & Joey (r)
10.15 Bingobanden USA (r)
10.40 Friends (r)
11.05 Friends (r)
11.30 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Two and a Half Men
(r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Winter Wipeout (r)
16.30 Sinnasnekker'n (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 Sinnasnekker'n (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Castle (13)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Rizzoli og Isles (11)
23.30 Major Crimes (16)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (5)
20.30 Family Guy (5)
21.00 Two and a Half Men
(14)
21.30 How I Met Your Mot-
her (10)
22.00 Star Wars VI: Jedi-
Ridderen vender tilbake.
Am. science fiction fra
1983.
00.35 Sleepy Hollow (5)
01.30 Grimm (r)
02.30 Out There (r)
03.00 Nattsending

06.55 Morgensending
09.25 Firehouse Dog. Am.
familiekomedie fra 2007.
11.10 Adils hemmelige dan-
sere (r)
12.10 Poirot: Siste time
hos tannlegen (r)
13.55 Ei iskald verd (r)
14.55 Uskyldens tid (r) Am.
romantisk drama fra 1993.
17.10 ABBA (r)
18.00 David Blaine – magi
eller virkelighet (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes Mester
(7)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (2)
21.35 Lindmo
22.35 OL-kveld Sotsji. Høy-
depunkter fra OL i Sotsji,
intervjuer, reportasjer og
gjester.
23.15 Kveldsnytt
23.30 Beyond a Reasonable
Doubt. Am. thriller fra 2009.
01.10 Nattsending

09.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
09.50 Distriktsnyheter
12.15 Europas beste (r)
13.00 Virtuos (r)
14.15 Lars and the Real
Girl (r) Am. dramakomedie
fra 2007.
16.00 Kunnskapskanalen
18.00 Jakten på Wallace (r)
18.50 QuizDan (r)
19.40 Bokprogrammet (r)
20.10 Scientologane slår til-
bake (r)
21.00 Nyheter
21.10 Niklas i Canada
22.10 Soul Kitchen. Ty.
komedie fra 2009.
23.45 Noma på kokepunk-
tet (r)
00.45 Vesten – på veg mot
stupet? (r)
01.30 Motstandskamp i
skyggeland (r) (6)
02.25 Ingen grunn til
begeistring (r) (5)
02.55 Visepresidenten (r)
03.25-04.25 Ei iskald verd
(r) (3) Forsommer.

06.00 Morgensending
15.15 OL-studio.
15.30 OL i Sotsji: Skøyter.
1500 m, menn – fortsetter.
16.15 OL-studio.
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte.
18.00 OL-studio.
18.15 OL i Sotsji: Før hopp.
Før hopp, stor bakke.
18.30 OL i Sotsji: Hopp.
Stor bakke, 1. omgang,
menn.
19.20 OL-studio.
19.35 OL i Sotsji: Hopp.
Stor bakke, finaleomgang,
menn.
20.10 OL i Sotsji: Etter
hopp. Direkte.
20.30 OL-studio.
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (8)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 Batman. Am./br. acti-
oneventyr fra 1989.
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
14.25 OL i Sotsji: Ishockey.
USA – Russland.
15.05 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
15.15 OL i Sotsji: Ishockey.
USA – Russland.
15.55 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
16.30 OL-drømmen (r)
17.30 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Latvia.
18.45 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Latvia.
19.35 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Sverige – Latvia.
20.30 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
21.00 OL i Sotsji: Langrenn.
Stafett, kvinner (4x5 km)
22.20 Training Day.
Am./austr. thriller fra 2001.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 I'm Having Their Baby
(6)
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)
17.30 Anger Management
(4)
18.00 Anger Management
(5)
18.30 Anger Management
(6)
18.55 How I met Your Mot-
her (r)
19.25 How I met Your Mot-
her (r)
19.55 Big Fat Liar. Am.
komedie fra 2002.
21.30 50 First Dates. Am.
romantisk komedie fra
2004.
23.15 Den amerikanske
presidenten. Am. romantisk
komedie fra 1995.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Bingobanden USA (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.10 Two and a Half Men
(r)
16.40 Herlige hjem (6)
17.40 Sinnasnekker'n (r)
18.40 Flashdance. Am.
drama fra 1983.
20.30 Kongsvik videregå-
ende (r)
21.00 America's Funniest
Home Videos (20)
21.30 Tomorrow Never
Dies. Am. action fra 1997.
23.45 CSI: NY (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (9)
14.00 The Office (10)
14.30 The Office (5)
15.00 The Office (6)
15.30 30 Rock (9)
16.00 30 Rock (10)
16.30 30 Rock (11)
17.00 30 Rock (12)
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 (4)
22.00 Star Wars V: Imperiet
slår tilbake. Am. science fic-
tion fra 1980.
00.35 Nattsending

06.30 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.15 Brenner – historier
fra vårt land (r)
13.45 Glimt av Norge:
Isdraumen (r)
14.00 NRK nyheter
14.15 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö (2)
16.00 NRK nyheter
16.20 Den store reisen (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.
20.25 Puls
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mordene i Fjällbacka:
Lysets dronning. Sv. krim fra
2013.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (1)
00.40 Nattsending

08.45 Morgensending
12.00 Ei iskald verd (r)
13.00 QuizDan (r)
13.50 Grunnlovsjubileet
2014 (r)
15.10 Mesternes Mester (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Historien som slag-
mark (r)
19.45 Et valpeliv (1)
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 (2)
23.15 Historia om kristen-
dommen (r)
00.05 Eidsvollsbygningen til-
bake til 1814 (r)
00.35 Puls (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
16.00 OL i Sotsji: Skisky-
ting. 12,5 km fellesstart,
kvinner.
16.50 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio.
17.00 OL-studio.
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni.
18.00 OL i Sotsji: Før hopp.
Direkte fra Sotsji.
18.15 OL i Sotsji: Hopp.
Lagkonkurranse, stor bakke,
menn.
19.05 OL-studio.
19.20 OL i Sotsji: Hopp.
Lagkonkurranse stor bakke,
menn – fortsetter.
20.00 OL i Sotsji: Etter
hopp. Direkte fra Sotsji.
20.30 OL-studio.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (10)
22.45 OL-dagen.
23.15 FC Sotsji
23.45 Varg Veum
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 FC Sotsji
14.30 OL i Sotsji: Før frees-
tyle. Direkte fra Sotsji.
14.45 OL i Sotsji: Freestyle.
Hopp, menn.
16.05 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
16.15 OL i Sotsji: Bob. Toer-
bob, kvalifisering, menn.
17.45 OL i Sotsji: Freestyle
– høydepunkter. Høydepunk-
ter fra 1. omgang hopp,
menn.
18.15 OL i Sotsji: Før frees-
tyle. Direkte fra Sotsji.
18.30 OL i Sotsji: Freestyle.
Finaler hopp, menn.
19.30 OL i Sotsji: Høyde-
punkter fra curling. Høyde-
punkter fra dagens hen-
delser i curlinghallen under
OL i Sotsji, deriblant Norges
kamp mot Danmark.
20.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Semifinale 2, kvinner.
22.10 FC Sotsji (r)
22.40 Suits (8)
23.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (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 (41)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Teenage Boss Sveri-
ge (7)
21.30 NCIS (5)
22.30 NCIS (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Tough Love (9)
01.05 How I met Your Mot-
her (r)
01.35 How I met Your Mot-
her (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a
Half Men (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
20.55 The Big Bang
Theory (r)
21.25 The Big Bang Theory
(r)
22.20 Revolution (16)
23.15 Castle (r)
00.10 CSI (r)
01.10 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)
16.00 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 (r)
22.30 Brooklyn Nine Nine
(7)
23.00 Dads (7)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
13.45 Glimt av Norge (r)
14.00 NRK nyheter
14.15 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö (3)
16.00 NRK nyheter
16.20 Den store reisen (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
20.25 Ut i naturen
20.50 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Ingen lys i tunnelen (1)
22.30 Ingen lys i tunnelen (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ingen lys i tunnelen (2)
23.45 Nasjonalgalleriet (r)
00.15 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.55 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Et land i brun saus
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Gull eller gråstein (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Historien som slag-
mark (r)
19.45 Livet på kostskolen
(2)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet (3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Det gode bondeliv –
tilbakeblikk (2)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Lillebror ser deg
23.35 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
00.25 Kampen mot kryp-
skyttarane (r)
01.10 Ut i naturen (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 OL-studio
14.00 OL i Sotsji: Skøyter.
10 000 m, menn.
14.50 OL-studio
15.05 OL i Sotsji: Skøyter.
10 000 m, menn – fortset-
ter.
16.00 OL-studio
16.10 OL i Sotsji: Skøyter.
10 000 m, menn – fortset-
ter.
16.50 OL-studio
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL-studio
18.30 OL i Sotsji: Freestyle.
Halfpipe, menn, finale.
19.30 OL-studio med frees-
tyle. Direkte fra Sotsji.
20.00 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (11)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 The Good Wife (7)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Skiskytterkongen (r)
14.00 FC Sotsji
14.30 OL i Sotsji: Før frees-
tyle. Direkte fra Sotsji.
14.45 OL i Sotsji: Freestyle.
Halfpipe, menn.
16.30 OL-studio
17.00 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Playoff, menn, 1. periode.
18.45 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Playoff, menn, 2. periode.
19.35 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Playoff, menn, 3. periode.
20.25 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
21.00 FC Sotsji (r)
21.30 På innsiden: Bak
murene i Russland (r)
22.30 Arrow (6)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Revenge (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (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 (42)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Junior Masterchef
USA (4)
21.30 Two and a Half Men
(14)
22.00 How I Met Your Mot-
her (8)
22.30 The Crazy Ones (7)
23.00 The Crazy Ones (8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Tough Love (10)
01.05 How I met Your Mot-
her (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
14.45 Ut på tur med Mor-
gan og Ola-Conny (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 The Big Bang Theory
(r)
20.55 The Big Bang Theory
(r)
21.25 The Big Bang Theory
(r)
21.50 The Big Bang Theory
(r)
22.20 CSI: NY (r)
23.15 Castle (r)
00.10 CSI (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
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 UEFA Champions Lea-
gue. Bayer Leverkusen –
Paris Saint-Germain, direkte
fra Bay Arena.
23.30 How I Met Your Mot-
her (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Anger Management
(r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Nattsending
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