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Glamrockbandet NiteRain med 
Adrian Persen Steihaug fra 
Rælingen kommer til Martins i 
Lillestrøm 8. mars.              
                                   
                                      Side 33

Klar for  
Martins

Ved inngangen til 2014 bodde 
det 16.806 personer i Rælingen 
kommune. Den siste oppdate-
ringen fra Statistisk sentrabyrå 
viser at utviklingen i Rælingen 
det siste året har vært mye bedre 
enn gjennomsnittet i Norge.              
                                   
                                          Side 4

God folkevekst  
i Rælingen

 
Ellen Bakke er kvinnen som med 
et inderlig engasjement strekker 
ut frivillige hender mot de som 
trenger litt hjelp i hverdagen. 
Hennes nyeste bidrag «Gjenb-
ruksringen» er i full vekst.               
                                   
                                      Side 8-9

Med hjelpende 
hender

Premiedrøm til 
479 millioner 
kroner
Dette er faktisk den enorme 
summen folk fra våre seks 
kommuner spilte for hos Norsk 
Tipping i fjor.                                           
                                       Side 6-7

SANDVEGEN 5 – RÅHOLT
Moderne eneboliger
i kjede under oppføring
på Sandvegen 5, Råholt.

Bruksareal: Ca 125 m2

P-rom: Ca. 120 m2

Pris: Kr. 3.100.000,- + omk.

Megler: Ann Kristin Hoset, mob. 980 85 692

KAMPANJE
t.o.m. 15. mars.

Få med en varmepumpe 

til en verdi ca kr
25.000,-

OPPLADBAR TAXI 
Etter at Per Steinar Vestengen prøvekjørte en Tesla  
bestemte han seg for å prøve elbil til taxikjøring.     
                                                      Side 22-23

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

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

99
BABYER BLE FØDT PÅ
AHUS I UKE 8.

7,4
GRADER ER HØYESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ LILLESTRØM DE 
SISTE 30 DAGENE. 

8,2
M/S VAR HØYESTE 
VINDHASTIGHET 
PÅ LØVENSTAD DEN 
SISTE UKEN. 

2850
TILSKUERE ER DET 
PLASS TIL I LØREN-
SKOG ISHALL  

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?

#rådyr #fjellhamar #vinter #romeriksposten  
@tonje1971

#sky #trees #church #romeriksposten @maryekerhovd

 #snow #happyboy #crazy #joy @elisabethm456

 
  
 

Lørenskog bibliotek inviterer til 
bokbad med pusteøvelser onsdag 
12. mars kl. 19.00. Lørenskog-for-
fatter Nina Hanssen og pusteek-
spert Anette Aarsland kommer 
denne uken ut med boken «Pus-
ten». Denne dagen vil de to gi 
tips til hvordan man får et mer 
bevisst forhold til sin egen pust. 
Det er gratis inngang.

Bokbad om pust

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:   
Lillestrøm 7.-9. mars  

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

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

Kompetansesenter for bygg og anlegg
Sertifiseringsnummer: ATS-047

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!

Hyttetomt/
Nøkkelferdig hytte 

v/Rondane

www.tryvang.no

Kjempetilbud  
våren 2014

Priser fra 4.690.000,-

STRØMMEN // SAGELVA // 10 STK. REKKEHUS

Ta kontakt for mer informasjon:
Morten Briskelid Mobil:  971 53 693
Stian H. Johansen Mobil:  970 75 700

ILLUSTRASJONSFOTO/SAGELVA

Innovasjon & tradisjon
skaper trivsel

Prosjektet SAGELVA er unikt. Arkitekturen gir i større grad assosiasjoner til internasjonal urbanitet enn norsk tradisjon.
Arkitekten Nils Mjaaland (blå arkitektur landskap ab), har tegnet svært visjonære og framtidsrettede boliger, 

samtidig som han g jennom bevisst bruk av utearealer og gatetun har ønsket å g jenskape – som han selv sier – en sørlandsbys indre kvaliteter. 
Arkitekturen er moderne og utradisjonell, med fokus på miljø, detaljer og egenart.

Innflytting fra april 2014. Byggene inneholder rekkehus med 4 soverom og 2 bad fra BRA 118 kvm til BRA 124 kvm. 

HENRIK IBSENS VEI 127–145, STRØMMEN

www.sagelva.no

Store takterrasser

Salget 
er i gang

Visning etter avtale

Ann SAGELVA_246 x 365_29.01.2014_Layout 1  18.02.14  10.26  Side 1
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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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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

 
Det offisielle folketallet i Ræ-
lingen kommune var 1. januar 
på 16.806 personer. Dette er 
384 flere enn på samme tid i 
fjor. Det betyr en vekst på hele 
2,34 prosent. Sammenlignet 
med folkeveksten i resten av 

God folkevekst i Rælingen
Ved inngangen til 
2014 bodde det 
16.806 personer i 
Rælingen kommune. 
Den siste oppdate-
ringen fra Statistisk 
sentrabyrå viser at 
utviklingen i Rælin-
gen det siste året 
har vært mye bedre 
enn gjennomsnittet i 
Norge.

Norge, så er dette en meget bra 
utvikling – all den tid folke-
økningen i Norge var på 1,13 
prosent. I Lørenskog kommu-
ne telles det nå 34.697 innbyg-
gere, noe som her er en økning 
på 371 personer, som tilsier 
en vekst på 1,08 prosent. Litt 
større økning i Skedsmo, der 
folketallet økte med 1,33 pro-
sent. Totalt bor det nå 51.188 
personer i Skedsmo, som er 674 
flere enn forett år siden.

DETALJENE I RÆLINGEN
De nye tallene fra SSB forteller 
ogsså mer detaljert hvordan 
utviklingen i kommunene har 
foregått. Folketallet bestemmes 
jo av fødselsregnskapet og flyt-
teregnskapet. Og det fremkom-
mer i tabellene at 220 babyer 
kom til verden og fikk fødselsår 
2013 i Rælingen. I løpet av de 
samme tolv månedene var det 
105 personer fra Rælingen som 
døde. Og til slutt oppsummeres 
det at 1.716 personer registrerte 
flytting til Rælingen kommune 
i løpet av fjoråret. Dette samti-
dig som 1.447 flyttet ut av kom-
munen.

I Lørenskog kommune ble 
det født 341 smårollinger i 
2013, mens 223 personer gikk 
bort. Videre ser vi at 2.963 
personer kom flyttende til Lø-
renskog, mens 2.710 personer 
pakket sakene sine og forsvant 
ut av kommunen. Skedsmo 
kunne glede seg over 546 ny-
fødte, og sørge over 333 døde. 

Befolkningsutvikling i Akershus  
Folkemengde 1. januar 2014, utvikling siste år, kilde: SSB

SØRUM 16918 554          3,39

EIDSVOLL 22689 548          2,47

RÆLINGEN 16806 384          2,34

ÅS 17969 403          2,29

ULLENSAKER 32438 695          2,19

VESTBY 15944 338          2,17

FET 11048 232          2,15

NITTEDAL 22385 404          1,84

NANNESTAD 11707 200          1,74

NES  20164 339          1,71

BÆRUM                  118588                  1913          1,64

NESODDEN 18297 289          1,61

ASKER 58338 911          1,59

AURSKOG- 

HØLAND 15500 235          1,54

SKEDSMO 51188 674          1,33

FROGN 15671 201          1,30

OPPEGÅRD 26255 292          1,12

LØRENSKOG 34697 371          1,08

SKI 29542 236          0,81

ENEBAKK 10626   67          0,63

GJERDRUM   6292   24          0,38

HURDAL   2695   10          0,37

UTVIKLING UTVIKLING (%) FOLKETALL

VEKST: Folketallet i Rælingen kommune var 1. januar på 16.806 personer. Dette er 384 flere enn på 
samme tid i fjor. Det betyr en vekst på hele 2,34 prosent. (Illustrasjonsfoto)

AKTUELT

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)

Det var 4.601 som flyttet inn, 
og 4.140 som flyttet ut.

MINDRE VEKST ENN 
VANLIG
Ved årsskiftet var det registrert 
5.109.056 bosatte i Norge. Vek-
sten på 57.800 personer er fak-
tisk den svakeste i Norge siden 
2006, målt i prosent. I løpet av 

fjoråret ble det født 59.000 barn 
i Norge, og dette er 1.300 fær-
re enn året før. I tillegg merkes 
det nok at Skattedirektoratet for 
tiden har en opprydding i det 
sentrale folkeregisteret. Det er 
en del personersom har flyttet 
fra landet uten å melde fra, og 
arbeidet med å finne ut av dette 
fører til et større antall utflytin-

ger enn vanlig.  

SYV AV TI MED  ØKNING
Det er 291 kommuner i Nor-
ge som har pluss i regnskapet, 
mens fem kommuner står på 
stedet hvil. Det vil si at 132 
kommuner (32 prosent) har fol-
kenedgang. En titt på fylkeso-
versikten viser at alle 19 har øk-
ning.  Oslo har størst vekst med 
1,65 prosent, tett etterfulgt av 
Akershus og Rogaland med 1,63 
og 1,62 prosent. Sogn og Fjor-
dane har minst vekst med 0,24 
prosent.

UTVIKLING I AKERSHUS
I Akershus var det ved årets 
inngang 575.757 personer som 
bodde. Det er en økning på 
9.358 personer det siste året. 
Av alle kommunene i Akershus 
var det Sørum kommune som 
kom best ut, da det her var en 
økning på pene 3,39 prosent i 
2013. Det er altså den mestvok-
sende kommunen i Akershus 
– etterfulgt av Eidsvoll kom-
mune, som hadde en økning 
på 2,47 prosent. Deretter kom-
mer Rælingen. Den kommunen 

som har aller dårligst utvikling 
i Akershus, er Hurdal, hvor det 
ble en økning på 0,37 prosent. 

RÆLINGEN RANGERT
Norges mestvoksende kommu-
ne i fjor var Nesseby kommune 
i Finnmark. Her økte folketallet 
medså mye som 4,3 prosent. 
Hobøl i Østfold tok andreplas-

sen med 4,1 prosent. Så ble det 
”bronse” til Skaun i Sør-Trønde-
lag. På denne oversikten over 
alle landets 428 kommuner 
kommer Rælingen helt oppe 
på 28. plass. Lørenskog er num-
mer 136 på denne listen, mens 
Skedsmo er nummer 99.
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Vi har fleksible løsninger i alle prisklasser. 
Vi skreddersyr garderober og innredningsløsninger på dine mål. 
La våre garderobeselgere hjelpe deg å finne akkurat den løsningen 
du er på jakt etter.

www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

WALK-IN
løsninger tilpasset ditt behov!

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

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

 
Drømmen om storgevinsten 
lebver i beste velgående blant 
innbyggerne på Øvre Romeri-
ke. Nye tall fra Norsk Tipping 
(NT) viser at det ble spilt for 
totalt 479 millioner kroner 
blant beboerne i Skedsmo, 
Lørenskog, Rælingen, Ullens-
aker, Eidsvoll og Nannestad 
i løpet av 2013. Eidsvoll og 
Nannestad har nedgang, de 
øvrige har vekst – og Rælin-
gen størst økning med 5,2 
prosent.

– Fjoråret ser ut til å bli det 
nest beste i selskapets historie, 
rent økonomisk, sier kommu-
nikasjonsrådgiver Roar Jødahl 
hos NT. Det ble spilt for ikke 
mindre enn 12,9 milliarder 

Premiedrøm til 479 millioner kroner

kroner i fjor. Målt per innbyg-
ger var det en økning på knapt 
én prosent.

OVER 18 ÅR
Norsk Tipping har for første 
gang regnet omsetning per inn-
bygger over 18 år – som selvsagt 
gir et mer riktig bilde av spil-
lesituasjonen per kommune, 
da man må være myndig for å 
spille hos NT. For å gi et korrekt 
bilde av utviklingen, har NT 
også omregnet tallene for 2012 
tilsvarende. 

Disse tallene frembringer at 
Eidsvoll kommune på mange 
måter er som en stor spille-
kommune å regne, og størst i 
hele fylket.  Målt per innbyg-
ger over 18 år ble det nemlig 
spilt for 3.915 kroner i Eids-

voll. Det gjelder spill både via 
nettet og hos spillekommi-
sjonærer. Snittet i Norge er på 
3.286 kroner.

SNITT PÅ ØVRE 
ROMERIKE
I Skedsmo kommune var snit-
tet på 3.891 kroner per inn-
bygger, som er nest høyeste 
sum i Akershus. Og vårt om-
råde tar likegodt siste plassen 
på pallen også, da Lørenskog 
hadde et snitt på 3.859 kro-
ner. Så sniker Nes seg inn på 
plassen foran Rælingen, som 
har et snitt på 3.685 kroner 
per beboer over atten år. Ul-
lensaker har et snitt på 3.564, 
mens Nannestad har lavest 
snitt på våre kanter, med 
3.294 kroner. 

I Akershus spiller hver inn-
bygger for gjennomsnittlig 
3.026 kroner hos NT, så spil-
lingen i alle våre kommuner 
trekker tallene opp i Akershus. 
De som «bryr seg minst», bor i 
Asker kommune, og spiller for 
2.159 kroner hver på de mange 
spillene hos Hamar-selskapet.

ENORME ULIKHETER
Det er oppsiktsvekkende forskjel-
ler i Kommune-Norge når det 
kommer til spilleglede på Lotto, 
fotball, Flax eller hva det måtte 
være. Nesseby kommune i Finn-
mark troner majestetisk på tabel-
len, med utrolige 8.650 kroner i 
innsats per innbygger over 18 år. 
Lavangen i Troms er nummer 
to, mens Kautokeino i Finnmark 
gjør trioen med over 8000 kro-
ner per snute komplett. Det er et 
hav av penger ned til Vegårshei i 
Aust-Agder, hvor det kun brukes 
1.791 kroner per innbygger.

«BEST» I NORD
– Vi konstaterer at disse forskjel-
lene alltid har vært der, uten at 
vi klarer å peke på hva som er 
årsaken til dette, sier Jødahl.

Kommunene i Nord-Norge, 
samt Sør-Trøndelag, Hedmark 
og Hordaland tar de fleste plas-
sene øverst på listen. Østfold, 
Akershus og «bibelbeltet» Ag-
der-Rogaland kommer langt 
nede på listen. Så kan man 
selvsagt diskutere hvorvidt det-
te er bra eller dårlig. Foreløpig 
konstaterer vi bare at slik er det.

NYE SPILL
– Omsetningen på de forskjelli-
ge spillene svinger alltid litt fra 
år til år. Vi ser at Lotto mister 
noe omsetning i 2013, men vi 
har lansert Eurojackpot som et 
nytt produkt i lykkespill-seg-
mentet. Konkurransen fra 
utenlandske operatører er tøff, 
og vi må jobbe hardt for å sikre 
at vi har appell, spesielt hos de 
yngre spillerne, sier Jødahl.

– Det er bakgrunnen for 
at vi for få uker siden lanser-
te våre nye spill på Internett. 
Dette er spill som er vel til-
passet nye kanaler og plattfor-
mer, legger han til. 

Omsetning totalt i Akershus  
Kroner. Inkludert alle spill i 2013, endring fra 2012

EIDSVOLL  66 777 455    3 915            - 3,0

SKEDSMO               151 243 680    3 891             0,2

LØRENSKOG           101 472 986    3 859              2,5

NES   57 482 556    3 737              1,1

RÆLINGEN 46 381 444    3 685              5,2

AURSKOG-HØLAND  43 437 923    3 632              2,5

ULLENSAKER  84 544 834    3 564               0,4

NITTEDAL  58 120 131    3 553              1,3

HURDAL    6 993 788    3 307              3,6

FROGN  39 306 681    3 301              3,4

NANNESTAD  28 624 976    3 294            - 1,7

ENEBAKK  25 615 462    3 250            - 4,9

SØRUM  38 671 166    3 171              1,3

FET  26 167 284    3 158            - 0,4

SKI  66 884 565    3 044            - 0,9

VESTBY  34 972 806    2 986            - 3,8

OPPEGÅRD  57 326 637    2 912            - 0,7

GJERDRUM  13 576 378    2 910              5,8

NESODDEN  36 288 306    2 681              2,7

ÅS  29 862 269   2 228              4,7

BÆRUM                   192 919 531    2 187              0,0

ASKER  92 984 950    2 159            - 0,7

AKERSHUS           1 299 655 805    3 026              0,5

NORGE               12 908 961 118    3 286              0,8

PER INNB. ENDRING PR 
INNB. (%) 

OMSETNING

Innsats per innbygger  
Kroner spilt per innbygger over 18 år. Kilde: Norsk Tipping

RÆLINGEN              954      684            210                     765      182

LØRENSKOG              937       711            208                     746      186

SKEDSMO              915      718             201                    845      163

GJERDRUM              875      640            209                     476     136

ULLENSAKER              982       765            237                     425      142

NANNESTAD           1 006      742             251                    375      149

NORGE              859      633             237                     552      151

VIKING EXTRA ODDSEN TIPPINGLOTTO

Ankelblodtrykk redder liv
Smerter i bena kan varsle risiko for

hjerteinfarkt eller hjerneslag
Omfattende forskning viser at risiko for hjerteinfarkt og slag kan

påvises med ultralyd blodtrykksmåling i ankler og armer.
Se internet: hjerteforeningen.dk (Ankelblodtryk redder liv)

I Norge utføres målingene av ELMEDI Klinikken,
Karl Johans gate 2, Oslo.

Målingene og 1 smertefri behandling er GRATIS
DU BØR BESTILLE TID FOR SNARLIGE MÅLINGER HVIS DU HAR PLAGER

I BENA – eller hvis noe av dette gjelder deg:
Hjertesykdommer/slag i nær familie – diabetes, høyt kolesterol,

høyt blodtrykk, røyking, overvekt, lite mosjon eller stress.

RING telefon 22 47 79 30
20 års erfaring med effektiv elektro-medisinsk behandling av smerter,
kramper, åreknuter, restless legs, hovne ben, bensår, høyt blodtrykk.
HUSK GRATIS ÅRLIGE KONTROLLMÅLINGER AV ANKELBLODTRyKK

FOR TIDLIGERE PASIENTER! Ledige timer i januar.

22

Ledige timer nå!

Senere i vår lanserer NT et 
nytt spill som får navnet «Na-
bolaget», et helt nytt lotterispill 
hvor NT lover bred appell. Mer 
informasjon om dette kommer 
senere, men et artig moment er 
at dersom naboen din vinner 
på dette spillet, så vinner du 
også.

POPULÆRE SPILL 
Det er fortsatt Lotto som er 
detstørste spillet også på Øvre 
Romerike. Alle våre kommu-
ner ligger over snittet på Lot-
to. Hver innbygger over 18 år i 
Eidsvoll brukte 1.068 kroner på 
dette spillet i fjor, mens norma-
len i Norge er 859 kroner per 
snute.  Oddsen er mye større 
enn normalt i Skedsmo, Løren-
skog og Rælingen. Ullensaker 
og Nannestad ligger et stykke 
foran på Viking Lotto.

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

Annonsere  
her?

(Illustrasjonsfoto)Dette er faktisk den 
enorme summen 
folk fra våre seks 
kommuner spilte for 
hos Norsk Tipping 
i fjor. I forhold til 
året før har premie-
drømmen tilsynela-
tene gått både opp 
og ned i våre seks 
kommuner. Men 
fortsatt topper vi 
tabellen i Akershus.

 
  
 

Barnebokforfatter Anneli Klepp 
kommer til Brånås skole på 
Skedsmokorset onsdag 5. mars. 
Klepp skal ta for seg sin nyes-
te bok i Lesestartserien om Mia 
og Tor samt første bok i serien 
«Lines Verden». Alle elevene på 
1.-4-trinn, 246 barn, vil være 
samlet i gymsalen på Brånås un-
der dette forfattertreffet. 

Forfattertreff på 
Brånås skole

FORFATTER: Anneli Klepp har 
gitt ut flere barne- og ungdomsbø-
ker de siste årene. (Foto: Privat)
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23/3 Alassio, Italias Blomsterriviera 
Vi besøker Lugano, Colmar i Alsasce, fyrste-
dømmet Monaco, Nice, Pavia. Vinsmaking. Båt 
Oslo-Kiel t/r, 1/2 pensjon + 3 lunsjer  
12 dg kr 13 900,- 

9/4 Påsketur til London & Syd England 
Besøk i London Exeter, Brighton, Stone Heg-
de, Bath, Hastings, kalkklippene Brügge. Ink-
ludert billetter til Mamma Mia i London.  
12 frokoster, 4 lunsjer, 11 middager  
13 dg kr 17 500,-. 
 

16/4 Påsketur til Jylland & Flensburg 
Båt Oslo-København i utv lugarer, 3 netter på 
Kryb i Ly kroen, Besøk i HC Andersens Oden-
se, Trolden Mikrobryggeri, Koldinghus Slott 
Shopping i Flensburg, Vinsmaking 4 frokost 
3 lunsjer og 4 middager 5 dg kr 6 200 
 

27/4 Holland - Tulipantur en stor opplevelse 
Båt Oslo-Kiel t/r, 4 netter i Amsterdam, 1 natt i 
Bremen, Entre til Keukenhof, kanaltur, Sjø-
mannskirken i Rotterdam, Madurodam 1/2 
pensjon, ostefabrikk 8 dg kr 10 900,- 
 

6/5  Wien og Salzburg 10 dg kr 12 900, 
19/5  Hardanger Flåmsbanen 5 dg kr 5490 
26/5 Gekås, Ullared 3 dg kr 2 690,- 
29/5 Geiranger Ålesund 4 dg kr 4 950,- 
31/5 Færøyene, Island 8 dg kr 11 900 
3/6 Gardasjøen 11 dg kr 13 950,- 
 
Tillegg for singel rom og lugar 

AKTUELTAKTUELT

www.kungsvik.no

Ditt nye ferieparadis
En drøy times kjøretur fra Oslo ved Strömstad

Utsikt og strandnært
Gunstig finansiering

Ellen Bakke er kvin-
nen som med et in-
derlig engasjement 
strekker ut frivillige 
hender mot de som 
trenger litt hjelp i 
hverdagen. Hennes 
nyeste bidrag «Gjen-
bruksringen» er i 
full vekst.  
  
 

Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@romeriksposten.no

 
Fra et lokale på Kjeller driver 
Ellen Bakken den frivillig hjel-
peorganisasjonen «Hjelpende 
hender» - en gjenbruksring 
med stort engasjement. Her 
bugner det over av klær, sko, 
leker, barneutstyr og andre 
fine ting. 

–  Konseptet er at man kan 
bli medlem for et mindre be-
løp i året, for så å forsyne seg 
av et utvalg av sko, klær, leker, 
bøker, spill, smykker og vesker. 
Første gang kan man plukke 
fritt, andre gangen man kom-
mer må man ta med seg noe 
tilbake til ringen som man 
ikke lengre bruker, forklarer 
Ellen.

STOR INTERESSE
Interessen for gjenbruksringen 
er voksende. Og det er ikke bare 
innenfor Skedsmo kommune 
det er interesse, men også i Lø-
renskog og de andre nærliggen-
de kommunene. Ellen har gjort 
en flott jobb med å markedsføre 
den frivillige organisasjonen på 
Facebook, og har der skapt et 
forum med mange som bidrar 
og hjelper til.

I dag har gruppen over 
3000 «likes» og mange enga-
sjerte «hjelpere» som bidrar 
med ting til gjenbruksringen 
og å spre det «gode ord». 

Ellen møter den voksende 
interessen med stor innsats. 
Hun kjører rundt og henter 
ting og klær fra givere, og prø-
ver også å dekke de forskjellige 
behovene der hun kan. Folk 
kommer med ønsker og det 
blir blant annet satt igang et-
terlysning på siden for å få tak 
i de spesifikke tingene. 

– Det er så givende å se hvor 
glade folk blir når de finner 
noe fint, noe de har ønsket 
seg, forteller Ellen. 

– Forleden kom det inn en 
familie som fikk med seg skøy-
ter, keyboard, ski og andre ting 
de ikke hadde mulighet til å 
skaffe på en annen måte, for-
teller Ellen. De ble så glade og 
takknemlige!

FINT FOR MILJØET

Med hjelpende hender

En annen fin ting med konsep-
tet er at det er fint for miljøet, 
og bruk- og kast-systemet.

– Gjenbruksringen gir an-
ledning til de som ikke har 
så store muligheter til å kjøpe 
inn ting til seg selv, eller sine 
barn, og for andre å kunne gi 
bort ting man ikke bruker len-
gre, dette skaper også en miljø-
vennlig effekt ,forklarer Ellen.

I «butikken» er det mye 
fint, og Ellen lager også «ukens 
antrekk» hvor hun setter 
sammen en outfit. Prisene 
er lave og målet er at det skal 
kunne være mulig for alle å 
være en del av dette.

– Min drøm er å skape en 
gjenbruksbutikk med så lav 
pris at alle kan handle der, for-
teller Ellen.

VOKSER UT AV LOKALET
Gjenbruksringen har kun eksis-
tert noen måneder, men inter-
essen er økende og lagerplassen 
de har til disposisjon, begynner 
allerede å bli knapp.

I den anledning inviterte 
den driftige kvinnen ordfører-
ne fra kommunene rundt til å 
stille på et møte. Hun ønsker 
seg større lokale for å møte den 
voksende interessen, og ville 
gjerne høre om kommunene 
kunne bidra til å gjøre større 
plass til en realitet.

Skedsmos ordfører Ole Ja-
cob Flæten og Lørenskogs ord-
fører Åge Tovan møtte opp på 
Kjeller for å høre på Ellen og 
hennes konsept med gjenb-
ruksringen.

Begge er enige i at Ellen 
gjør en fin jobb med et fint 
prosjekt som hjelper mange i 
kommunene.

– Vi vil gjerne takke deg for 
det dere gjør, sier Ole Jacob 
Flæten, og legger til at folk 
med stort engasjement er vel-
dig bra.

Lørenskogs ordfører Åge 
Tovan lar seg også imponere 
over Ellen og hva hun har fått 
til gjennom Hjelpende hender. 

– Hadde det vært opp til oss 
alene, hadde det vært enkelt, 
sier Åge.

Ellen håper at det vil kom-
me en mulighet for et spleise-

lag mellom kommunene slik 
at  mangel på plass ikke er 
et hinder for utviklingen av 
gjenbruksringen.

ILDSJEL
Gjenbruksringen er bare en av 
mange ting Ellen legger frivillig 
innsats i, gjennom «Hjelpende 
hender». Hun startet organisa-
sjonen for et og et halvt år si-
den, og har siden da gjort 
en iherdig innsats for 
de som trenger litt 
hjelp i hverdagen. 
Blant annet deler 
hun og andre fra 
foreningen hver 
fredag ut varm 
mat, klær, sko og 
hygieneartikler til 
rusmisbrukere i kom-
munen.

– Vi brenner for rusmis-
bruker og psykisk syke, fortel-
ler Ellen.

Ildsjelen Ellen brenner kort 
sagt for alle som trenger litt 
hjelp i hverdagen og hun gjør 
en stor innsats gjennom orga-
nisasjonen. I dag bruker hun 
cirka 70 prosent av tiden sin 

på Gjenb-
ruksringen og 

har følgende mål for 
tiden videre:

– Jeg vil jobbe aktivt for å få 
«Ringen» til å gå!

EN BLID GJENG: Åge Tovan (f.v), Ole Jacob Flæten, Ellen Bakken, Monica Hansen og Elin Fagernes var alle til stede 
da Ellen informerte om konseptet med gjenbruksringen, og drømmen for dens fremtid.

ILDSJELEN: Her viser Ellen frem 
«ukas antrekk»

KJØKKENMØTE: Ordførerne 
lyttet engasjert til en engasjert 
Ellen.

Facebook:Vil du vite mer om orga-
nisasjonen? : Se deres facebookside: 
www.facebook.com/pages/Hjelpen-
de-hender

De som ønsker kan støtte som 
medlem kr: 200,- for et enkelt med-
lemskap per år. Eller kr: 300,- for 
familiemedlemskap per år.

  – Min drøm er å skape en 
gjenbruksbutikk med så lav 
pris at alle kan handle der.

                                                               Ellen Bakke”
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Ønsker du å starte egen bedrift?

Vi hjelper deg på vei! 
Se våre kurs- og veiledningstilbud på  

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:

Ønsker du å starte egen bedrift?

Vi hjelper deg på vei! 
Se våre kurs- og veiledningstilbud på  

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:

Ønsker du å starte egen bedrift?

Vi hjelper deg på vei! 
Se våre kurs- og veiledningstilbud på  

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:SamarbeidSpartnere

Ønsker du å starte egen bedrift?

Vi hjelper deg på vei!
Se kurs- og veiledningstilbud på 

www.etablerer-akershus.no

Det er for tiden flere 
boligprosjekter på 
gang i Nannestad 
sentrum. Prosjekt-
utvikler i Ø.M. Fjeld 
Utvikling AS, Kjetil 
Kronborg, forteller 
om svært godt salg 
hittil.   
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I Nannestad sentrum er det for 
tiden flere boligprosjekter på 
trappene. 

Både Smedhagen Park, 
Granlund Boligtun og Eker-
tunet er prosjekter som nå er 
under utbygging.                                                                                              

– Her i Smedhagen Park er 
31 leiligheter solgt. Det er kun 
en ledig toppleilighet i trinn 1, 
forteller Geir Nyland, prosjekt-
megler i Eiendomsmegler1.                                                                                      
Leilighetene har et bruksareal 
på mellom 56 – 76 kvadratme-
ter.                              

– Det ser ut som størrelse og 
priser traff bra her, legger han 
til.                                                                    

Kjøperne vil overta bolige-
ne rundt 1. april.                                                             

– Vi kommer trolig til å lan-

Nye boliger går unna i Nannestad

sere trinn 2 til våren, og vil 
nok kjøre mye likt der også. Nå 
får vi et flott referanseprodukt 
å vise frem, sier Nyland.

GODT FORNØYD
Bare en drøy uke før julaften 
i fjor var det salgsstart for det 
nye boligprosjektet Ekertunet i 
Nannestad sentrum. 

– Allerede på den første 
salgsvisningen ble de tre første 

FORNØYD: Prosjektmegler i 
Eiendomsmegler1, Geir Nyland. 
(Foto: Pressefoto)

leilighetene revet bort. Til nå 
er 6 leiligheter, i overkant av 
20 prosent, solgt. Dette er et 
resultat vi er godt fornøyd med 
og viser at prosjektet har truf-
fet godt i markedet, forklarer 
prosjektutvikler hos Ø.M. Fjeld 
Utvikling AS, Kjetil Kronborg.
                                
KREVENDE PERIODE   
Prosjektet består av 29 selvei-
erleiligheter med beliggenhet 
midt i Nannestad sentrum, vis-
à-vis Nannestad torg, og med 
utsikt til Romeriksåsen.                                                                        

Leilighetsprosjektet ble lan-
sert midt i en krevende periode 
i boligmarkedet.                                            

– 20 prosent solgt i løpet av 
en måned må derfor anses som 
et svært godt resultat, mener 
Kronborg. 

Byggingen av leilighetene 
vil starte i løpet av våren.
                                        
STORT LØFT
I første etasje i prosjektet Eker-
tunet blir det også etablert en 
ny stor Rema 1000-butikk. Ø.M. 

Fjeld Utvikling AS og Rema Ei-
endomsutvikling Øst AS eier 50 
prosent hver av prosjektet.

– Denne butikken vil bidra 
til å gi et stort løft for handels-
tilbudet i Nannestad og legge 
til rette for økt vekst for hele 
sentrum, mener Kjetil Kron-
borg.

Eiendomssjef Henryk Hüls i 
Rema Eiendomsutvikling Øst 
AS forteller at de lenge har sett 
etter et egnet lokale i Nanne-
stad.
                                       
STERK TRO                         
– Det blir en moderne butikk 
som vil gjenspeile hele Rema 
1000-konseptet. Nannestad har 
lenge vært av interesse for oss, 
men det gjaldt hele tiden å fin-
ne den beste plasseringen, for-
klarer Hüls til Romeriksposten.

Butikken får et areal på to-
talt 1300 kvadratmeter, in-
kludert lager og personalrom. 
Selve salgsarealet vil utgjøre 
ca. 850 kvadratmeter. 

– Vi har sterk tro på at kon-

septet vil finne mange trofaste 
kunder her. Prosjektet marke-
rer seg gjennom sin sentrale 
plassering midt i sentrum av 
Nannestad. Det er også god til-
gjengelighet til offentlig trans-
port og parkeringsplasser midt 
i sentrum. Vi er overbevist om 
at prosjektet vårt er et posi-
tivt bidrag til fremtidig sen-
trumsutvikling i Nannestad, 
sier Hüls.

NYTT PROSJEKT: Prosjektet Ekertunet be-
står av 29 selveierleiligheter midt i Nannestad 
sentrum. I første etasje kommer en ny Rema 
1000-butikk. (Foto: Illustrasjon/Ø.M.Fjeld 
Utvikling AS)

SELGER GODT: I Smedhagen Park er det kun en leilighet som står usolgt. Trinn 2 blir lansert til våren. (Foto: 
Illustrasjonsfoto)

AKTUELT

• Flotte 3- og 4-roms selveierleiligheter
• Fra 80 m2 til 108 m2 - mange med flott utsikt
• Heis og parkering i garasjekjeller 
• Ca 10 minutter fra Lillestrøm 

• Solrikt, rolig - ingen trafikk, rett ut i marka 
• Smørebod, ski- og sykkelstall
• Moderne og miljøvennlige boliger

SE MER PÅ ØYERNBLIKK.NO

Morten Briskelid Stian Holst Johansen 
morten@remm.no stian@remm.no
Tlf: 971 53 693 Tlf: 970 75 700

”Sannsynligvis de laveste
bokostnadene for en ny 
leilighet på hele Romerike

Lorentz Kvalvik, Eiendomsgruppen Oslo AS

ØYERN  blikk

VISNING ETTER AVTALE

INNFLYTTINGSKLARE 2. KVARTAL 2014
SE MER PÅ NETT:  ØYERNBLIKK.NO

Kjøpesum: Kr. 3.100.000,-  •  80% Husbanklån: Kr. 2.480.000 til 2,09% rente  •  Egenkapital: Kr. 620.000  •  Felleskostnader: Kr. 2000,-/mnd

NY 3-ROMS TIL KR. 6.300,- PR MÅNED!
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Tlf. 64 84 54 20 - Elvegata 52, 2003 Lillestrøm - volla@sportsclub.no

Ikke alle liker utfordringer – vi søker de som gjør det!

Vi tilbyr et unikt miljø med mulighet til å kombinere satsing på
toppidrett med studiespesialisering på videregående skole.

Vi tar imot søknader til VG1, VG2 og VG3

Etter avtale kan utøvere innen andre idretter bli tatt inn.
Vi tar gjerne imot individuelle besøk fra ungdommer

og foresatte. Kontakt oss for en avtale!
Tlf. 62 88 88 40

ntgkongsvinger@ntg.no www.ntg.no/kongsvinger

Send søknad på www.ntg.no innen 1. mars

Programfag
• Språk, samfunnsfag

og økonomi
• Realfag

Norges Toppidrettsgymnas
Kongsvinger

39 av utøverne i OL i Sotsji har bakgrunn fra NTG

Idretter
• Dans
• Fotball
• Håndball

• Skyting
• Sykling

 
  
 

 
Kjært barn har mange navn. 
Hos malingsleverandøren 
Nordsjö er blågrønn Årets far-
ge, men da under navnene 
«teal» eller «sjøgrønt», mens 
Fargerike har utnevnt «blå-
grønt» til Årets farge 2014. Jo-
tun og Flügger har også fargen i 
sine nyeste fargekart og der he-
ter fargene henholdsvis «5397 
Scooter» og «Relaxed Green». 

Sikkert er det i hvert fall at 
den blågrønne fargen vil stå 

Blågrønn skyller inn over landet
I år er denne fargen 
en stor trendfarge. 
Men hva mer vet 
du om blågrønt, og 
snakker du egentlig 
samme fargespråk 
som alle andre? 
Kombinasjonsfarger 
kan nemlig skape 
språkforvirring. 

mye i fokus i år.

KOMBINASJONSFARGE
Fargedesigner og interiørarki-
tekt MNIL Grete Smedal synes 
at kombinasjonsfarger, og sær-
lig blågrønn er en morsom far-
ge å diskutere på sine fargekurs.

– Det går på selve ordbru-
ken. Blågrønn er en grønn 
farge med litt blått i seg. Men 
mange kan ha en hang til å 
tenke motsatt. Hvis de tenker 
i logisk rekkefølge, står hoved-
ordet først, forklarer hun.

Den samme forvirringen gjel-
der grønnblått. Fargen er mest blå 
selv om grønn står foran i ordet.

– Fargen ser du jo, kanskje 
burde vi ha en avstemning på 
det, spøker hun og fortsetter; 
- dette har med språk å gjøre. 
Det er på tilsvarende måte med 
annet i verden. I «bilhjul» er 
hovedordet «hjul» som attpåtil 
tilhører bilen. Bi-ordet kom-
mer først. En «damehatt» er en 
hatt som til alt overmål tilhø-
rer en dame. Blågrønn skulle 
derfor forstås som grønn farge 
med blått i, sier hun.

DEN ER MEST BLÅ ELLER…?
Ifølge den tilårskomne boken 
«Farver i Farver» av Andreas 
Kornerup og Johan Wanscher 
er blågrønt nettopp mest grønt. 
Det er et generelt navn på an-
førte typiske farger, det vil si 
kraftige farger mellom blå og 
grønn, nærmest den siste. Dette 
blir lettere å forstå gjennom det 
engelske ordet «bluish green».

Smedal mener at språk-
forvirringen i den muntlige 
kommunikasjonen, i ytterste 
konsekvens, gjør det vanske-
lig å enes om den blågrønne 
fargen dersom en ikke ser den.

– En må først og fremst se 
fargene. Hvis du vil ha en blå-
grønn farge, så mener du kan-
skje ikke den samme fargen 
som selgeren oppfatter, sier 
hun.

Smedal mener at dette i 
praksis fint kan løses gjen-
nom fargeprøver, men at det 
som språkfenomen fremdeles 
er veldig interessant.

ORD SOM VISUALISERER
– Å beskrive farger med ord er 
vanskelig. Man prøver alle dis-
se tilnærmelsene som oliven-
grønt, tomatrødt og liknende. 
Det er vi ganske flinke på. 
Men spør jeg en studentgrup-
pe om å finne olivengrønn i 
et fargeatlas, da kommer det 
frem 40 farger som alle likner 
på oliven, forteller hun.

Både grønn og blå er grunn-
ord med primær betydning. 
Sekundære grunnord er ord 
som oliven og turkis, det vil 
si farger som med selvstendi-
ge ord kjennetegner mer eller 
mindre bestemte farger eller 
fargeområder. 

Smedal mener at blågrønn 
befinner seg i NCS-systemet 
mellom B50G og B90G. Der 
B50G kanskje er det nærmeste 
det vi kaller «turkis».

– I den blågrønne blandin-
gen «turkis», kan du ikke av-
gjøre om det er mest blått eller 
grønt, sier fargedesigneren. 

FARGENAVNET OPPSTÅR
Fargenavn er ofte brukt i en-
keltstående ord som «blå» for-
teller boken «Farver i Farver». 
Består fargenavn av tre eller 

flere ledd, blir navnene fort lite 
velegnet til bruk. 

En lyseblågrønngrå farge 
blir vanskelig å visualisere. I 
praksis brukes derfor ofte hjel-
peord foran selve fargenavnet 
som mørk blågrå, strålende 
oransjerød, lys gul, og blålig 
grønn. Med tiden flyttes hjel-
peordet så vi får et sammen-
satt ord. Lys gul kan derfor bli 
til lysegul og blålig grønn kan 
derfor bli til blågrønn. Og slik 
dannes fargenavn! 

Denne teknikken åpner for 
ubegrensede muligheter i for-
økelse av antallet navn, men 
rent praktisk er vi best tjent 
med å begrense en slik over-
flod.

Tekst: Guri Haram  
Foto: Produsentene

KODENE DET STRIDES OM
Beslektet med trender er 
hva som til enhver tid er 
sosialt aksepterte fargekom-
binasjoner. 

– Hvis du leser Goethe, så 
sier han at grønt og blått er 
en negativ kombinasjon. At 
de nærliggende fargene ikke 
passer sammen. Andre koder 
er rosa og rødt. Jeg lærte at 
oransje og lilla umulig kan 
passe sammen. Men så har 
vi sett flotte tekstiler komme 
med alle de aktuelle kombi-
nasjonene. Det viser hvor 
sterkt autoriteter kan påvirke 
oss, sier Smedal.

Bjørg Owren, kreativ le-
der i ifi.no legger til at det 
som kjennetegner tiden nå 
er at alt er lov.

– Et typisk trekk ved 
trenden nå er at de gamle 
reglene ikke gjelder lenger. 
Nå kan vi mikse og matche 
på kryss og tvers, sier hun.

ÅRETS FARGE: Forfriskende 
med blågrønt. Fargerike kåret den til 
Årets farge 2014. Foto: Fargerike
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Flere modeller på markedet. Stor opp-
merksomhet. Bedre kvalitet og rekkevidde. 
Og politikere som holder ord. Slik forklarer 
Elbilforeningen doblingen av elbiler i den 
norske bilparken. I dag kan vi presentere 
modellene som var mest pop på Romerike 
og i Akershus i 2013.

 
  
 

 
Det ble solgt 7.882 elbiler i 
Norge i løpet av 2013. Dette 
er en formidabel økning på 
knapt 100 prosent, da det i 
2012 rullet ut 3.950 elektriske 
biler i det norske markedet. 
Også vi på Romerike bidrar 
til den gode veksten.

ELEKTRISK 
GJENNOMBRUDD
Snorre Sletvold er generalse-
kretær i Norsk Elbilforening. 
Han sier til Romeriksposten at 
elbil-entusiastene har gått og 
ventet på «gjennombruddet».

– Men selv ikke vi trodde 
at vi skulle få en fordobling 
av elbilstanden, poengterter 
han.

– Hva skjedde egentlig?
– Det er mange grunner til 

at salget har gått såpass mye 
opp. Blant annet er det et 
resultat av flere modeller på 
markedet, samt bedre kvalitet 
og rekkevidde. 

– Dessuten har vi den så-
kalte naboeffekten, hvor det 
snakkes positivt om elbil. Det 
fører til mye oppmerksomhet. 
Så vil jeg også berømme tøf-
fe politikere som står ved sine 
lovnader, skryter Sletvold. 

FLEST I SENTRALE DELER
Brutt ned på kommunenivå 
er det selvsagt nokså få biler 
det er snakk om. Men man-
ge bekker små gjør en stor Å. 
Det er tross alt ute i vårt lang-

GJENNOMBRUDD: Snorre 
Sletvold, generalsekretær i Norsk El-
bilforening har ventet på «gjennom-
bruddet» (Foto: Elbilforeningen)

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

strakte land at elbil-feberen 
herjer. Det er helt klart store 
forskjeller, og det er sentrale 
deler av Østlandet, Vestlandet 
og Trøndelag som har størst 
handlevilje i elbil-forretnin-
gene. Fylker med mye lan-
devei kommer langt ned på 
listen - som Sogn og Fjordane, 
Hedmark, Oppland, Troms og 
Finnmark.

ØKNING PÅ ROMERIKE
Folk (eller bedrifter) fra Skeds-
mo kommune kjøpte i fjor 162 
elbiler, kan vi lese ut fra talle-
ne hos Opplysningsrådet for 
Veitrafikken (OFV). Dette er da 
snakk om splitter nye biler, og 
ingenting fra bruktmarkedet. 
Dette er en dobling fra kun 79 
solgte året før.

– Vi må huske at elbiler 
utgjør under én prosent av 
totalbilparken som er på 2,5 
millioner kjøretøy, sier Slet-
vold.

BEST AN I SKEDSMO
Det er Nissan Leaf som har 
slått klart best an i Skedsmo 
kommune. Av de 162 elbilene 
som ble solgt her var det nem-
lig 117 slike. Så er det 24 av 
Tesla Model S og 18 av Volks-
wagen Up!.

I Lørenskog var det 37 per-
soner som kjøpte elbil i 2013. 
Dette er nøyaktig det samme 
som året før, så her har man 
altså ikke bidratt noe til øk-

ningen på landsbasis. Best 
er Nissan Leaf, som er solgt 
i tolv eksemplarer, etterfulgt 
av Tesla med elleve stykker.

I Rælingen ble det kjøpt 20 
elbiler, som er en fin økning 
fra bare åtte stk året før. Det 
er Leaf som topper med elleve 
stk, mens Tesla har syv solgte 
der.

PÅ TOPP I AKERSHUS
I Akershus ble det solgt totalt 
1.503 elbiler i løpet av fjoråret. 
Dette er 466 flere enn året før, 
en økning på 45 prosent. Så 
omregnet i prosent kan en si at 
økningen i Akershus har vært 
en del mindre enn på lands-
basis. I Akershus er det Nissan 
Leaf som er solgt mest av, med 
810 i tallet. Deretter følger Tesla 
med 403, og VW Up! med 132 
solgte.

NYE MODELLER KOMMER
Sletvold i Norsk Elbilforening 
forteller at man forventer en yt-
terligere vekst av salget i løpet av 
inneværende år. Og at nye mo-
deller vil friste enda flere kjøpe-
re.

– Vi gjør regning med at det 
vil bli solgt 15.000 nye elbiler 
i år. Det betyr en vekst på 75 
prosent av bilparken. Det er 
flere nye modeller som vi tror 
vil slå godt an. Blant annet har 
vi stor tro på BMWi3 og Norges 
mest populære bil, VW Golf, 
som kommer som e-Golf om 
litt. Dessuten kommer både Re-
nault og Nissan med nye elbiler 

Elbiler per fylke  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

OSLO        1.564
AKERSHUS        1.503
HORDALAND        1.116
ROGALAND           712
SØR-TR.           644
BUSKERUD            471
VEST-AGDER           331
VESTFOLD           322
MØRE OG R.           240
ØSTFOLD           238
NORDAND           176
NORD-TR.           119
TELEMARK           108
AUST-AGDER             97
HEDMARK             79
TROMS              59
OPPLAND             54
SOGN OG FJ.             30
FINNMARK             19

Topp 10 Norge  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

NISSAN LEAF                   4604
TESLA MODEL S              1983
VOLKSWAGEN UP!             580
MITSUBISHI I-MIEV           367
CITROEN C-ZERO             95
PEUGEOT ION                       88
FORD FOCUS                83
BMW I3                     51
VOLVO C30                 10
THINK CITY                   8

Nissan Leaf suveren i Norge
Det er to model-
ler som skiller seg 
kraftig ut på el-
bil-fronten i Norge. 
Det er Nissan Leaf 
som har fått et for-
sprang, men Tesla 
spiser seg innpå.

 
  
 

 
Nissan Leaf tok et solid jafs 
av markedet da leveransene 

begynte å komme i slutten 
av 2011, et knapt år etter at 
bilen begynte å rulle på veie-
ne i USA og Japan. I løpet av 
2012 solgte den 2.298 utgaver 
i Norge og var klart størst på 
markedet. I 2013 har salget 
doblet seg her til lands, og ja-
paneren kom opp i 4.604 ut-
gaver totalt i fjor.

TESLA I STØTET
Dermed har Nissan Leaf en 
markedsandel på 58,4 prosent i 
Norge i 2013. Det var omtrent 
samme andel som året før. 

Men i fjor kom det en tydelig 
konkurrent på banen. Tesla 
Model S fikk enormt med opp-
merksomhet da den ble lansert 
og testet, og er utvilsomt den 
modellen som virkelig har satt 
elbil på bilkartet. I fjor ble det 
solgt 1.983 varianter av den, 
og markedsandelen er nå på 25 
prosent i Norge.

TILBAKEGANG
Citroen C-Zero hadde en mar-
kedsandel på hele 13 prosent i 
2012, da det ble solgt 513 utga-
ver. Men i fjor sank denne til 

Lokal elbil- 
suksess

i løpet av 2014, forteller han. 

TRENGER 
LADEINFRASTRUKTUR
Selv om bare én av hundre biler 
i Norge er elektrisk drevet, så er 
dette nok til at utfordringene 
baller på seg. Ladeinfrastruk-
turen i Norge er ikke spesielt 
utbygget, og dette er det første 
som må på plass.

– Vi trenger ladepunkt 
langt flere plasser enn tid-
ligere. Dette var tidligere et 
typisk byfenomen, men nå 
behøver vi det ved hoteller og 
restauranter, arbeidsplasser og 
parkeringsanlegg så godt som 
over hele Norge, sier han.

95 solgte og en andel på kun 
1,2 prosent. Samme skjebne led 
Peugeot iOn, som solgte 407 ut-
gaver i 2012, men bare 88 i fjor 
(andel gikk ned fra ti til én pro-
sent). Slik utvikling er naturlig 
når det kommer nye spennende 
ting på markedet.

Topp 8 Akershus  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

NISSAN LEAF                     810
TESLA MODEL S                403
VOLKSWAGEN UP!             132
MITSUBISHI I-MIEV            50
CITROEN C-ZERO                 32
BMW I3                                  24
PEUGEOT ION                       24
FORD FOCUS                        15

(Pressefoto Nissan) Elbiler i  
Lørenskog  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

Elbiler i  
Skedsmo  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

Elbiler i  
Rælingen  
Antall solgte i 2013. Kilde: Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken

NISSAN LEAF                       12
TESLA MODEL S                   11
VOLKSWAGEN UP!                8
MITSUBISHI I-MIEV              3
CITROEN C-ZERO                  2
FORD FOCUS                 1

NISSAN LEAF                      117
TESLA MODEL S                   24
VOLKSWAGEN UP!               18
FORD FOCUS                          2
MITSUBISHI I-MIEV                1

NISSAN LEAF                        11
TESLA MODEL S                     3    
VOLKSWAGEN UP!                 2

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

HYTTE
Neste ukes tema:

LADING: Med flere elbiler på 
veiene, så vokser utfordringene 
i forhold til antall ladestasjoner. 

(Foto: Elbilforeningen)
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VW Golf ble vinner 
på Romerike i 2013
Det foreligger nå 
statistikk som vi-
ser hvor mange fra 
Nedre Romerike 
som kjøpte helt ny 
bil i fjor. I dag kan 
vi presentere den 
hele og fulle over-
sikten over hvilke 
bilmerker som var 
mest populære.

 
  
 

 
Det er Opplysningsrådet for 
Veitafikken AS (OFV) som har 
oversikten over hvilke bilmer-
ker som er blitt solgt til per-
soner, offentlige instanser og 
bedrifter til alle kommuner i 
Norge. I våre seks kommuner 
var det 5.559 splitter nye per-
sonbiler som rullet ut på veiene 
for første gang i fjor. Flest had-
de Skedsmo, med 2.648 i tallet.

MEST POP PÅ ROMERIKE
Det betyr at antall nybilkjøp har 

økt i Skedsmo, Lørenskog, Skeds-
mo, Rælingen, Ullensaker og 
Nannestad det siste året. Nærme-
re bestemt har det vært en vekst 
på 5,9 prosent, eller 351 biler.

I tabellene til OFV kan vi 
se at VW Golf har flest solg-
te om vi regner sammen alle 
bilsalgene. Totalt var det 257 
eksemplarer av den populære 
tyskeren – noe som gir den 
en markedsandel på 4,6 pro-
sent blant nybilene her. Ford 
Focus er nummer to i tota-
len, med 238 biler.

PÅ TOPP I SKEDSMO
VW Golf kan utmerkes som 
vinner blant våre kommuner, 
men det er samlet sett. For det 
er ulike modellersom topper 
de forskjellige kommunene. I 
Eidsvoll er det en klar seier til 
Nissan Qashqai, mens Merce-
des tar tre av de fire første plas-
sene i Lørenskog. I Nannestad 
er det Toyota Auris som topper, 
mens Ford Focus er først både i 
Skedsmo og i Rælingen.

ØKNING I NORGE
På landsbasis ble det totalt solgt 

Topp 10 i Lørenskog  
Nybilkjøp, 2013. Kilde: OFV

MERCEDES-BENZ 
E-KLASSE                         52
MERCEDES-BENZ 
A-KLASSE                          51
KIA SPORTAGE                         45
MERCEDES-BENZ  
C-KLASSE                         36
TOYOTA AURIS                          33
KIA CEE’D                                  29
MAZDA CX-5                             27
KIA RIO                                      26
MERCEDES-BENZ GLK            24
TOYOTA RAV4                            24

Topp 10 i Rælingen  
Nybilkjøp, 2013. Kilde: OFV

FORD FOCUS                         16
VOLKSWAGEN GOLF             14
TOYOTA AURIS                       14
TOYOTA YARIS                        12
NISSAN LEAF                          11
FORD KUGA                              9
VOLVO V60                                8
SKODA OCTAVIA                      8
MAZDA CX-5                             8
TESLA MODEL S                       7

Topp 10 i Skedsmo  
Nybilkjøp, 2013. Kilde: OFV

FORD FOCUS                       157
VOLKSWAGEN GOLF           148
NISSAN LEAF                       117
FORD MONDEO                     97
VOLKSWAGEN PASSAT         78
MERCEDES-BENZ  
A-KLASSE                       74
NISSAN QASHQAI                 70
TOYOTA YARIS                        67
TOYOTA AURIS                       66
FORD FIESTA                         64Tekst: Yngve Johnsen

yngve@avisdrift.no

SKYACTIV
 technology
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ALLE GODE TING
ER TRE

Etter suksessen med Mazda CX-5 og designprisvinneren Mazda6 lanserer
Mazda nå helt nye Mazda3 med samme prisbelønte design og SKYACTIV-

teknologi. Mazda's nye generasjon biler har sterke motorer og lave utstlipp, i tillegg et
interiør som står i stil med bilens utvendige design. Kom innom og prøvekjør.

M{ZD{ CX-5 FRA

331.400,-

M{ZD{6 FRA

325.400-

NYE M{ZD{3 FRA

227 800,-

Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Prisene inkl. frakt og lev. omkostn. på 9
900,-, årsavgift tilkommer. Utstyrsnivå og farger på avbildede biler kan avvike fra priseksemplene. Mazda6: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-6,4 l/100 km, CO2-utslipp 104-150 g/km. NOx = 5-
51 mg/km. Mazda CX-5: Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155 g/km. NOx = 8–72 mg/km. Mazda3: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-5,6 l/100 km, CO2

-utslipp 104-129 g/km, NOx 8-60 mg/km.

Jessheim  Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

Oslo  Gladengveien 12 - 0661 Oslo - 23 24 30 00

Kjeller  Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-14:00
Jogstadveien 9 2007 Kjeller.Tlf. 64 83 78 70

www.mobile-kjeller.no

LØRENSKAUINGER MED DILLA PÅ MERCE: ”Merce” E-klasse troner på topp i Lørenskog. A-klasse får sølv, 
mens C-klasse endte på 4.plass over de mest kjøpte bilene i Lørenskog i fjor. I Rælingen og Skedsmo er innbygger-
ne mer måteholdne med Ford Focus og VW Golf som favorittbiler.

ToyoTa aRvika
Åkaregatan 16
Tel +46 570 29 09 00
info.arvika@toyota.nu

Ska du reSa  
till Sverige?  

www.toyota.nu

Passa på att 
serva eller 
reparera 
bilen hos 
toyota i 
arvika. 

välkommen!

10% 
Norgerabatt på service 

och reparation! Boka 

senast 31 mars 2014. 

142.151 personbiler i fjor. Dette 
betyr at nybilsalget har gått en 
god del opp det siste året. For 
i 2012 gikk det ut 137.967 nye 
biler, hvilket betyr at salget har 
økt med tre prosent i Norge.

Det er veldig liten tvil om 
hvilken bil som er Norges 
mest populære. Volkswagen 
Golf har toppet denne listen 
i mange år, og 2013 er langt 
fra et unntak. Så mange som 
7.366 eksemplarer rullet ut 
fra nybilforretningene i Nor-
ge i fjor, og dette er langt 
foran Toyota Auris med sine 
4.818 utgaver. Mer enn hver 
tyvende nye bil i Norge er en 
VW Golf. Men vi noterer at 
elbilen Nissan Leaf sikret seg 
«nybilbronsen» i Norge i fjor.

VEKST I AKERSHUS
Økning var det også i Akershus. 
Totalt ble det solgt 21.505 nye 
biler til folk og bedrifter med 
adresse i en av kommunene 
her i Akershus. Året før var det 
20.455 solgte, noe som altså be-
tyr en vekst på fem prosent.

I Akershus er det også VW 

Golf som troner øverst med 
sine 920 solgte biler. Det gir 
en markedsandel på 4,3 pro-
sent for tyskeren i Akershus. 
Deretter følger Nissan Leaf 
med 810 eksemplarer, og 
Toyota Yaris med 659.
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2743 HARESTUA | 61 32 68 00  | harestua-auto.no

385.900,-

Oppladbar taxi 
Etter at Per Steinar 
Vestengen prøve-
kjørte en Tesla be-
stemte han seg for å 
prøve elbil til taxikjø-
ring.  

 
  
 

 
– Norges taxiforbund hadde 
møte på Olavsgård på Skjetten. 
Der var blant annet miljøvern-
organisasjonen Bellona for å 
snakke om bil og miljø, samtidig 
viste de fram sin Tesla. Tre uker 
etter bestilte jeg også en Tesla, 
litt på impuls, sier Vestengen.

Elbilen har 363 hestekref-
ter og går fra 0 til 100 kilome-
ter i timen på fem og et halvt 
sekund. Teslaen hans kostet 
600.000 kroner. Bilen har alu-
minium karosseri og veier 2150 
kilo. Det er batteriene som 
trekker opp vekten. Foreløpig 
slipper el-bilister bompenger 
og parkeringsavgift. De betaler 
også litt lavere årsavgift. 

LADER I PAUSEN
Vestengen hadde kjørt taxi i 
åtte år for Øvre Romerike Taxi 
da han gikk over til Tesla. Han 
forteller at han kjører 30 mil 
om dagen og 80.000 km i året.  

– Bilen kjøres aldri til null. 
Jeg tar lunsjen hjemme og 
lader her, så lader jeg litt på 
Jessheim, Oslo og Strømmen 
Storsenter. Det blir litt lading 
rundt om kring der mulighe-
tene byr seg. 

Taxisjåføren forteller at 
han aldri har vært miljøbe-
vist, og skal heller ikke nå 
påta seg å være det. Men han 
er glad i bil og syntes Tesla 
var en artig investering. 

– Så lenge jeg tjener penger 
og klarer å leve av bilen ser jeg 
ingen grunn til å gå over til 
bensin- eller dieselbil igjen. 
El-bilen bruker ikke drivstoff 
og i tillegg er det veldig lave 
servicekostnader på den. 

– Hva gjør du om det kommer 
kunder som skal veldig langt?

– Det spørs hvor de skal og 
hvor mye strøm jeg har igjen 
på bilen. Det er hurtigladere 
rundt om kring som står plas-
sert mellom storbyene. Men 
en ting er klart, jeg er ikke 
like fleksibel som tidligere. 
De fleste skal heldigvis ikke 
så veldig langt. Om jeg får en 
tur fra Gardermoen til Oslo, 
og har lite strøm, er det ikke 
det noe problem. Jeg kan bare 
lade bilen før jeg kjører tilba-
ke til Øvre Romerike, forteller 
Vestengen.

FYLLER EN ARBEIDSDAG
Taxisjåføren tror at det kanskje 

kan bli en litt kortere arbeids-
dag hvis sprengkulda setter inn 
over mange dager. Til nå har 
han ikke hatt problemer med å 
kjøre fulle dager med Tesla. 

– Jeg har kjørt 18.500 kilome-
ter med bilen på to og en halv 
måned uten problemer. For min 
kjøring og rytme passer elbilen 
bra. Du må bare planlegge og 
være litt taktisk når du kjører. 
Men jeg håper det kommer opp 
flere ladestasjoner. Det vil gjøre 
hverdagen min litt lettere. 

Vestengen innrømmer at 
han kjører litt penere enn det 
han gjorde tidligere. Men det 
hender han trår på litt slik at 
passasjerene skal få kjenne at 
bilen har muskler. 

– Skepsisen er foreløpig 
stor blant kollegene. Jeg tror 
nok kanskje at jeg rekker å 
kjøpe meg minst en ny elbil 
før jeg får en kollega med el-
bil-taxi, sier Vestengen, som 
har kjørt 18.500 kilometer og 
brukt 4500 kilowattimer med 
strøm (rundt 3600 kroner). 

Kommunikasjonssjef Es-
pen Pedersen ved Tesla mot-
ors Scandinavia opplyser at 
Tesla Model S er en utslipps-
fri, lydsvak og komfortabel 
elbil med plass til fire passa-
sjerer og bagasje.   I 2013 ble 
det registrert 1983 Teslaer i 
Norge. 

– Bilen appellerer til kunder 
som er miljøbevisste. Model S 
har meget lave driftomkost-
ninger sammenlignet med 
tilsvarende biler. Dessuten er 
komforten fantastisk, og der-
for appellerer bilen også til 
personer som vil opp i ytelse, 
forteller Pedersen.

HYLLER ELBILSATSINGEN
Bellona mener at mange av løs-
ningene på klima- og miljøpro-
blemer ligger i utvikling av ny 
teknologi. Siden miljøvernor-
ganisasjonen importerte Nor-
ges første elbil i 1989, sammen 
med Morten Harket, har de 
jobbet for elbil som arvtaker til 
fossilt drevne biler. I Norge sto 
veitransporten for 19 prosent 
av utslippene i 2012, noe som 
betyr at det er et stort potensial 
for reduksjon her. 

– Tesla er eksempel på en 
aktør som satser og lykkes i å 
utvikle revolusjonerende tek-
nologi som gjør det utslipps-
frie alternativet fullgodt med 
det tradisjonelle. Tesla Model 
S har rekkevidde, plass og 
kjøreegenskaper som er minst 
like gode som vanlige fossilt 
drevne biler, bare at den som 
alle nye elbiler er langt mer 
energieffektiv og ikke slipper 
ut verken CO2 eller NOx un-
der kjøring. I Norge har Tesla 
Model S vært mest solgte bil 
uansett motor i flere måne-
der. Dette utløser ytterligere 
teknologiutvikling og presser 
prisene ned slik at teknolo-
gien etter hvert blir allment 
tilgjengelig. For meg som 
miljø- og klimaforkjemper er 
det viktig å støtte slike «ear-
ly-movers» som gjør at andre 
lettere kan følge etter og gjø-
re miljøriktige valg, forteller 
Frederic Hauge.

Oslo Taxi fikk sin første 
Tesla-sjåfør i fjor høst, opp-
lyser Bellona. Drosjeeieren 
Trond Gustav Sømme hadde 
kjørt elbilen Nissan Leaf en 
stund da han bestemte seg for 
å kjøpe Tesla Model S. Luft-

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

forurensning gjorde det van-
skelig for ham å puste i Oslo 
sentrum på vinterdager, og 
han ville derfor aktivt være 
en del av løsningen. Sømme 
forteller til Bellona at bilen 

innfrir forventningene og vel 
så det. Også i Asker og Bærum 
Taxi er det nå kommet en Te-
sla-sjåfør. 

INGEN MOTOR: - Noen blir veldig overrasket når de skal sjekke motoren under panseret.  Bilen har veldig god 
plass til bagasje både foran og bak. Motoren ligger ved hjulene og er ikke synlig, forteller Vestengen.

SPENNING: I 
matpausen fylles 

batteriet opp. 

GODT FORNØYD: – Bilen har fungert veldig fint som taxi, sier Per Steinar 
Vestengen.
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bretsen har følgende tips.
– Når pæra er satt i, kan 

du teste lyset på et hvitt A4-
ark som holdes over lykta. På 
nærlys skal det da lyse en rett 
horisontal strek som går opp 
til ene siden. Hvis du ser en 
sol, er pæra satt i feil, sier En-
gebretsen.

BATTERI
Batteri skifter du også lett selv, 
men der er det mer et spørsmål 
om når, og hvor overraskende 
tidspunktet kommer. Hvis du 
ikke får start på tredje forsøk, er 
det bare å skifte, mener Erik Ny-
hus i Biltema. Da er batteriet tomt 
og klarer likevel ikke å lade mer.

Vinterstid har NAF opp-
drag som kunne vært unn-
gått hvis eieren hadde tatt en 
nærmere titt på batteriet.

– Det er ikke alltid batteriet 
som er flatt, men batteripo-
lene som er fulle av irr som 
hindrer kontakt. Irr fjerner 
du med såpevann og børste. 
Skyld av med rent vann, sier 
Engebretsen.

Dette gjør du selv på bilen
Du kan spare mye 
på å gjøre enkelt 
vedlikehold selv. Å 
bytte olje, filtre og 
lyspærer er ikke 
så vanskelig som 
mange tror, ifølge 
ekspertene.

 
  
 

 
– Det kommer litt an på bil-
merket, men jeg vil anslå at på 
rundt 80 prosent av bilparken 
er det en grei jobb å bytte olje, 
oljefilter og luftfilter selv, sier 
Erik Nyhus i Biltema.

Mange setter bilen inn på 
verksted for jobber som de fint 
kunne greid selv, mener han.

– Gjør du det selv, vil bytte av 
olje og oljefilter ikke koste deg 
ikke mer enn 250-400 kroner 
og litt innsats, mot det mange-
dobbelte på et bilverksted. Men 
folk setter jo til og med bort job-
ben med å bytte vindusviskerne 
til andre, sier han.
 
OLJE
Mange bytter olje i forkant av 

Tekst: Kjell M. Kaasa   
redaksjonen@avisdrift.no

vinteren for å forberede moto-
ren på ekstra strabaser. Det er 
en relativt enkel jobb å gjøre 
selv, ifølge bileksperten til Bil-
tema. 

– Du kan enten bruke suge-
pumpe eller kjøre bilen opp 
på bukker og skru ut bunn-
pluggen. Pluggen er som regel 
bilens laveste punkt under 
motoren. Husk stort nok kar 
eller kanne til å fange opp 
oljen som renner ut, sier Ny-
hus.

Motoroljens oppgave er å 
smøre, kjøle og rense.

– Kjørelengden spiller 

inn, men oljen blir slitt og 
bør skiftes hvert år. Gammel 
olje er tykkere enn ny og glir 
saktere rundt i systemet, sier 
kommunikasjonsrådgiver Jan 
Ivar Engebretsen i Norges Au-
tomobilforbund (NAF).

Han mener sugepumpe er 
en grei metode for de fleste.

– En pumpe koster rundt 
300 kroner og puttes oppi 
samme hullet som du peiler 
olje. Sørg for å få levert den 
brukte oljen på en gjenvin-
ningsstasjon. Et oljeskift skal 
være miljøvennlig, sier Enge-
bretsen.

FILTRE
Mens du er i gang med oljeskif-
tet, kan det være greit å bytte 
oljefilter også. De fleste biler har 
skru-på-oljefilter som du løsner 
med en oljefiltertang.

– Å skifte oljefilter, er vel-
dig enkelt hvis du kommer 
til. Men bilfabrikantene har 
plassert dem nærmest over-
alt, og på noen modeller kan 
de sitte trangt plassert, sier 
Erik Nyhus i Biltema.

Et annet filter som er lett å 
bytte selv, er luftfilteret. Det 
sitter under et plastikklokk 

og er festet med klips. For-
brenningsmotorer krever ren-
set luft. Hvis luftfilteret tettes 
eller blir møkkete, kan dette 
føre til økt bensinforbruk og 
ujevn tomgang. 

LYSPÆRER
Det snakkes mye om hvor van-
skelig det er blitt å skifte lys-
pære. Et verksted tar gjerne en 
tusenlapp eller to for å sette i en 
ny for deg.

– På flertallet av bilmodel-
lene klarer folk likevel å sette 
i pærene selv. Noen merker 
har alltid hatt vanskelig pæ-
reskift, plassen du trenger for 
å komme til er i stedet viet 
luftfilteret. Men du skjønner 
når du skal holde deg unna, 
sier Nyhus.

Så lenge du ikke må ut med 
hele lykten for å få byttet, er fa-
ren for å ende opp med feil lys-
retning overdrevet, mener han. 
Pæra må uansett inn i et spor 
for å bli låst på plass.

– Folk får til mye rart, så ta 
en titt i instruksjonsboka for å 
unngå å sette lyspærene feil i, 
sier Jan Ivar Engebretsen i NAF.

Det kjører mange skjeløy-
de biler på norske veier. Enge-

PÅFYLL: Hvis bilen din ikke 
registrerer kjøremønsteret, og du 
har mye småkjøring, bør du bytte 
olje og filter en gang i året. (Foto: 
Colourbox)

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Nye Citroën Grand C4 Picasso All Inclusive har ikke bare plass til alt av unger og utstyr. Den har også det du trenger av trygghet og komfort  
på veien. Panoramafrontrute, LED lys, 7“ berøringsskjerm og Aircondition og mye mer. Ønsker du ennå mer utstyr er det enkelt å oppgradere 
modellen til et høyere utstyrsnivå. Det er ditt valg. Videre får du fem bekymringsfrie år med på kjøpet. Det inkluderer Norges-garanti, service  
og vedlikeholdsavtale og veihjelp. Aldri før har du fått så mye trygghet og komfort for pengene. Velkommen til Citroën.

www.citroen.no

Prøvekjør, si din mening om Citroën  
og vinn en tur til Paris

KJØP IKKE  
NY BIL FØR DU HAR 

PRØVD CITROËN

SCAN, KJØR OG VINN

SERVICEAVTALE

5 ÅR/65.000 KM

SERVICEGARANTI VEIHJELP

5 ÅRS
VEIHJELP
EUROPEISK

 NYHET 5 ÅRS 
FULLSTENDIG 
BEKYMRINGSFRI 
KJØREGLEDE

NÅ FÅR BÅDE UTSTYRET OG TRYGGHETEN ET BETYDELIG LØFT

Drivstofforbruk ved blandet kjøring: 98-145 CO2 g/km. 3,8-6,3 l/100 km. NOx = 15-142 mg/km. Alle personbilpriser er inkludert mva., frakt og levering Jessheim. Service og vedlikeholdsavtalen gjelder i 5 år og inntil 65.000 km. Registreringsomkostninger kommer i tillegg. 
Priser og kampanjetilbud gjelder biler bestilt til og med 31.03.2014. Tilbudene kan ikke kombineres med andre tilbud og gjelder for de forhandlerne som er med i kampanjen. Bildet er kun illustrasjonsfoto og kan avvike fra annonsert modell. For informasjon om finansiering og leasing, 
kontakt din nærmeste Citroën-forhandler. 5 år/100.000 km fabrikkgaranti gjelder alle nyregistrerte Citroën-modeller. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no.

NYE  CITROËN GRAND C4 PICASSO 
ALL INCLUSIVE ATTRACTION
FRA KUN KR 300.900,-

AUTOSALG JESSHEIM AS • ENERGIVEIEN 9 • 2069 JESSHEIM • TLF 63 94 77 80 
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Gi bilen din en ny mekaniker  
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny 
bilteknikk. Derfor finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – 
uansett merke og årsmodell. Når bilen din har vært hos oss, skal du 
være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og pri-
sen. 
 
  Høsttilbud 
Periodisk kjøretøykontroll: 390,- 
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid) 
Høstsjekk (7-punkter): 290,-  
DEFA-pakker: 
-motorvarmer: 2990,-* 
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-* 
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-* 
* Inkludert moms og montering. 
Hengerfeste: Fra kun 4990,-* 
*Inkludert hengerfeste og montering. 
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch 
 
Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på kaffe og en 
prat om bilen din. 
Velkommen!  

Autoteknikk Jessheim AS 
Energivegen 9, 2069 Jessheim 
E-post: kristian@bilmeglerenjessheim.no  

www.meca.no 

Bestill MECA service  
Gi bilen din en ny mekaniker  
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny 
bilteknikk. Derfor finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – 
uansett merke og årsmodell. Når bilen din har vært hos oss, skal du 
være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og pri-
sen. 
 
  Høsttilbud 
Periodisk kjøretøykontroll: 390,- 
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid) 
Høstsjekk (7-punkter): 290,-  
DEFA-pakker: 
-motorvarmer: 2990,-* 
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-* 
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-* 
* Inkludert moms og montering. 
Hengerfeste: Fra kun 4990,-* 
*Inkludert hengerfeste og montering. 
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch 
 
Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på kaffe og en 
prat om bilen din. 
Velkommen!  

Autoteknikk Jessheim AS 
Energivegen 9, 2069 Jessheim 
E-post: kristian@bilmeglerenjessheim.no  

www.meca.no 

Bestill MECA service  

Gi bilen din en ny mekaniker  
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny 
bilteknikk. Derfor finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – 
uansett merke og årsmodell. Når bilen din har vært hos oss, skal du 
være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og pri-
sen. 
 
  Høsttilbud 
Periodisk kjøretøykontroll: 390,- 
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid) 
Høstsjekk (7-punkter): 290,-  
DEFA-pakker: 
-motorvarmer: 2990,-* 
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-* 
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-* 
* Inkludert moms og montering. 
Hengerfeste: Fra kun 4990,-* 
*Inkludert hengerfeste og montering. 
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch 
 
Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på kaffe og en 
prat om bilen din. 
Velkommen!  

Autoteknikk Jessheim AS 
Energivegen 9, 2069 Jessheim 
E-post: kristian@bilmeglerenjessheim.no  

www.meca.no 

Bestill MECA service  

Gi bilen din en ny mekaniker  
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny 
bilteknikk. Derfor finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – 
uansett merke og årsmodell. Når bilen din har vært hos oss, skal du 
være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og pri-
sen. 
 
  Høsttilbud 
Periodisk kjøretøykontroll: 390,- 
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid) 
Høstsjekk (7-punkter): 290,-  
DEFA-pakker: 
-motorvarmer: 2990,-* 
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-* 
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-* 
* Inkludert moms og montering. 
Hengerfeste: Fra kun 4990,-* 
*Inkludert hengerfeste og montering. 
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch 
 
Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på kaffe og en 
prat om bilen din. 
Velkommen!  

Autoteknikk Jessheim AS 
Energivegen 9, 2069 Jessheim 
E-post: kristian@bilmeglerenjessheim.no  

www.meca.no 

Bestill MECA service  

Bestill MECA service
Gi bilen din en ny mekaniker
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny bilteknikk. Derfor  
finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – uansett merke og årsmodell. Når bilen din har 
vært hos oss, skal du være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og prisen.

Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på 
kaffe og en prat om bilen din.
Velkommen!

VINTERTILBUD: 
20% rabatt på service  
DEFA-pakker:
-motorvarmer: 2990,-*
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-*
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-*
* Inkludert moms og montering.
Hengerfeste: Fra kun 4990,-*
*Inkludert hengerfeste og montering.
25% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch

Tlf. 63 94 77 85 

Skal sjekke 
dekkbutikkene
Landets dekkforhandlere må regne med 
kontrollbesøk fra Statens Vegvesen de 
nærmeste månedene. Hensikten er å sjek-
ke at EU-reglene om merking blir fulgt.

 
  
 

 
– De første kontrollene har al-
lerede startet. Utover året vil 
kontrollaktiviteten tilta i om-
fang, sier rådgiver Gro Bakke-
rud i Vegdirektoratets seksjon 
for tilsyn og kontroll.

EUs dekkmerkeforskrift 
trådte i kraft fra 2013. Hen-
sikten med bestemmelsene er 
å påvirke bilistene til å kjøpe 
sikrere, mer støysvake og mer 
drivstoffeffektive dekk.

– Alle dekk skal nå være 
merket med en standardeti-
kett som opplyser hvor gode 
de er når det gjelder hvert av 
disse kriteriene. På den måten 
vil også produsentene kunne 

oppmuntres til å lage dekk 
som scorer best mulig på ka-
rakterskalaen, sier Bakkerud.

Hvis kontrollene avdek-
ker manglende, mangelfull 
eller feil merking, kan til-
synet gi pålegg om retting 
innen en gitt frist. Det kan 
også ilegges overtredel-
sesgebyr og tvangsmulkt. 

STANSER DÅRLIGE DEKK
EU-merkingen stiller flere krav 
til landets dekkforhandlere.

– I tillegg til selve dekkmerkin-
gen har vi sørget for at den sam-
me informasjonen om EU-mer-
kingen følger med regningen til 

kundene. Systemene for dette er 
på plass, sier Katrine Køste, pro-
duktsjef i dekkjeden Vianor.

Hun synes det er positivt at 
kravene til merking følges opp 
av kontroller.

– Da blir det vanskeligere for 
useriøse forhandlere å lempe 
dårlige dekk inn på markedet. 
Det er bra at informasjonskra-
vene omfatter alle som tilbyr 
dekk, også på internett og som 
partisalg, sier Køste.

Nå har Vianor også laget pla-
kater om merkeordningen. De 
skal henges opp i dekkbutikkene.

LITE KARTLAGT
Gjennom de regionale kontrol-
lene håper Vegdirektoratet også 
å få bedre oversikt over hvem 
som forhandler dekk her i lan-
det.

– Det kreves ingen godkjen-
ning for å selge bildekk. Å føre 
tilsyn med at merkeforskriften 

Tekst: Ulf-Arvid Mejlænder    
redaksjonen@avisdrift.no

BLIR SJEKKET: Alle som selger 
bildekk må være forberedt på 

kontrollbesøk fra Statens Vegve-
sen i år. (Foto: Colourbox)

LILLESETH KJETTING AS

Lilleseth Kjettinger - importør  av               kjettinger ” De sterke grønne” NYHET U-brodd firkant

Lilleseth Løft – sikringsutstyr:

Hakki 8-9-10-11mm  Tapio 9-10-11mm     Dobbel U-brodd     ” Easy On” Traktor lettkjeting        Easy on Last – Buss       Superpigg U-brodd- Traktor U-brodd  firkant 
Heltflytende piggkjettinger til traktorer          Skogsmaskinkjetting.   Firkant.m/U-brodd i 5,7mm -7mm Firkant 5,5-7mm m/camlås 7-8mm                                  7-8-9-11mm                                        

Rundslyng                                                Båndstropper                                         Løfteredskap Grade 80          Lastesurringer                                

Lilleseth Redskapsprodukter: 

LILLESETH KJETTING AS
2100 SKARNES – Tlf. 62967040

knut@lilleseth.no      www.lilleseth.no  

Lilleseth proff snø-/planeringsskjær       Lilleseth Vikploger                                 Lilleseth Rundballeklemme       Balfor vinsjer    Tømmerklo for for frontlaster     Lilleseth Dumperhenger 15,5tonn

Be om et godt tilbud på
Lilleseth produkter hos
oss eller din forhandler. 

Lilleseth U-brodd på firkant kjetting          Lilleseth U-brodd på vridd kjetting
5,7 – 7mm                                                  8-9-10-11-13mm.

overholdes kan dermed også 
bidra som kvalitetskontroll i 
en bransje som er svært åpen 
og lite kartlagt, sier Gro Bak-
kerud.

Også bilforhandlerne og alle 
andre som tilbyr nye dekk for 
salg må tilpasse seg forskriften, 
og kan omfattes av tilsynet.

Kvaliteten på dekk er viktig 
både for å redusere støyplager 
og forurensning.

– Dekk står for 20 til 30 
prosent av kjøretøyenes sam-
lede drivstofforbruk, hoved-
sakelig på grunn av rullemot-
stand. Teknologisk utvikling 
har gjort det mulig å minske 
rullemotstanden betydelig 
og redusere drivstofforbruket 
med opptil ti prosent for en 
personbil, sier Bakkerud.



Det er nå du kjøper maling! Tilbudene gjelder 
t.o.m. lørdag 1. mars

-30%-30%
på hele LADY-serien

9990,-
SPAR 4000,-

Før 13990,-

Peisovn
F 163, sort lakk
Støpejernsovn med frontglass og sideglass som 
gir godt innsyn til fl ammene fra fl ere vinkler. 
E� ekt: 3,7–9 kW. Vedlengde: 33 cm.

Peisovn
Uno 1
Liten ovn med stort frontglass og sideglass som 
gir et godt innsyn til fl ammene fra fl ere sider. 
E� ekt: 3-6 kW. Vedlengde: 30 cm.

Peisovn

Liten ovn med stort frontglass og sideglass som 
gir et godt innsyn til fl ammene fra fl ere sider. 
E� ekt: 3-6 kW. Vedlengde: 30 cm.

Peisovn
Uno 1
Liten ovn med stort frontglass og sideglass som 
gir et godt innsyn til fl ammene fra fl ere sider. 
E� ekt: 3-6 kW. Vedlengde: 30 cm.

HVOR MANGE 
SPANN SKAL 
DU HA?

89,-
SPAR 50,-

Før 139,-89,-89,-
Laminatgulv
2-stav og plank, 4 ulike dekorer, 8 mm, pr. m2

Gulvet leveres med låsesystemet 1clic2go 
som gjør leggejobben enkel. 20 års garanti mot 
gjennomslitasje og falming ved bruk i private hjem.

GJØR ET KUPP PÅ
UTGÅENDE DEKORER!

Illustrasjonsfoto

MAXBO STORMARKED SKJETTEN (HVAM) 
2013 Skjetten. Tlf. 06292. 

Man–fre 7–21 (10–18)Få inntil 200.000,- i kreditt. Se www.maxbokonto.maxbo.no

Velkommen til 22 000 m2 med 
byggevare - innredning - inspirasjon!

-25%-25%
ALLE lagerførte snøfresere

12490,-12490,-12490,-12490,-
SPAR 3760,-

Før 16250,-Før 16250,-

HERLIGE 
VÅRNYHETER
Besøk vår fl otte 

interiøravdeling!
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2 stk. kr. 800,-.  Samlet salg kr. 
9500,- Juvelmønster, litt brukt, 
Kaffeskje, 7 stk. kr. 900,- Samlet 
salg av alt, kr. 10200,-. E-post: 
bjgunde3@online.no

Har mange filmer til voksne og 
barn. Pris blir vi enige om. De 
fleste er sett på en gang. Tlf: 99 
23 72 30.

 
Hvit stellekommode på hjul 
med badakar (5 skuffer) selges. 
Babyuro (gulvmodell) selges. Noen 
retrolamper + en del blader og 
bøker. Lys brun kommode høyde 
82, bredde 72 selges. Tlf. 63 87 
74 12 eller 93 61 82 02.  
 
2 nye, ubrukte bilstereo-høyt-
talere selges for meget rimelige 
kr 600,- tilsammen. Hver av 
høyttalerne har egen pen kasse 
og hver høyttaler består av 3 
mindre høyttalere med diameter 
på henholdsvis 17,5cm, 9cm og 
7cm. Dersom du kobler inn et 
spesialfilter, kan du bruke dette 
anlegget på 220 volt i din bolig. 
Dersom rask avgjørelse kan du 
også få 2 vakre levende planter 
inkludert i handelen, dersom du 
er interessert i dette. Tlf. 47 39 
01 31/ 67 90 74 85 (Løvenstad, 
Lørenskog)

 

Gamle norske postkort og brevkor-
talbum kjøpes av lokal samler til 
god pris. Tlf 930 40 550. 
 
Hvit kommode høyde 80-82 øn-
skes kjøpt. Tlf. 63 87 74 12 eller 
93 61 82 02  
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet mili-
tært 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 92 82 49 01 og jeg henter. 
Alternativt så kan den avsettes 
hos meg. 

Ukependler ønsker rimelig sted å 
bo. Mandag-fredag. Ikke bofelles-
skap, ellers alt av interesse. Seriøs, 
sikker betaler. Tlf. 90 79 59 64 

glasshyller, 2 skuffer  Kr. 500,- Tlf. 
416 66 844.

 
 
 
 
 
Sølvbestikk; Dragemønster, ikke 
brukt. Kakespade, kr. 900,- / 
Kakegafler, 8 stk. kr. 3000,- / 
Kompottskje, kr. 800,- / Spiseskje, 
8 stk. kr. 5000,- / Syltetøyskje, 

Ubrukt slalomski 100 cm lange 
m Rossignol bindinger for barn 
selges til kr 1.200.- Tlf. 97 77 
20 54.

 
 
 
Ski lengde 120 cm + skistaver ca. 
80 cm ønskes kjøpt. Tlf. 90 84 
69 86. 
 
Vitrine/bokskap selges  B.130. 
H195. D50  innvendig lys,  3 

 
 

Diverse verktøy til salgs. Bile, svans, 
diverse til tømmerdrift, sauesaks 
etc. 1500,- Ring 99 50 49 10. 
 
Kulehylser til kanon til salgs. 1 
500,- Ring 99 50 49 10. 
 
Combee seng 90x200cm i eik 
farge med bunn, og 3 sengekuff 
i hvit fra Skeidar. 500 kr. Tlf. 95 
15 39 65. 
 
Stort undulatbur og et til parakitt/
dvergpapegøye selges billig.Tlf. 99 
39 21 38/Jessheim. 
   
1 Alexander lammeskinnsjakke str. 
38, kr. 500,- Wenche tlf. 95 73 29 
88, Lørenskog.  
 
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. 

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

ØNSKES LEID

GIS BORT

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE

Lillestrøm Kultursenter (2 kurs, á ca  4 timer)
Torsdag 13. mars kl. 18.00 og lørdag 15.mars kl. 14.00 

Påmeldingsfrist: 5. mars 2014.

Gjerdrum Kulturhus på Ask (2 kurs, á ca 4 timer)
Torsdag 20. mars kl.18.00 og lørdag 22.mars kl. 14.00

Påmeldingsfrist: 6. mars 2014.
  

For informasjon og påmelding, kontakt:
 
 Internservice AS

Tlf. 95 86 65 50
 E-mail: iv-armj@online.no - www. trseu.com/internservice

Flyskrekk?
Flyskrekkurs:  

- Fra FLYSKREKK  
til FLYGLEDE 

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

Takk til alle som sendte inn!H
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UTBYGGER: Jessheim Stadion Bolig AS

DNB Eiendom Nybygg   Romerike

Eiendomsmegler Glenn Pettersen 
Mobil 911 16 218

SALG VED:

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

Noen få oppgraderte
leiligheter igjen!

 
VISNING:
Lørdag 01. mars kl. 15.00 - 17.00
Søndag 02. mars kl. 15.00 - 17.00

For mer informasjon, se www.marion-eiendom.no

Kontakt oss på telefon 90 65 65 60
E-post: borgan@marion-eiendom.no
Se finnkode: 46069679

108 m2 ALT PÅ EN FLATE! 
Komplett kjøkken med hvitevarer.  
3 soverom, 2 bad, walk-in closet,  
2 p-plasser i garasjekjeller, heis.

RÅHOLT 
Pris kr. 3.975.000,- (Kun 30 min. fra Oslo og 7 min. fra Gardermoen)

Luksusleilighet  
i Sandvegen 10

Brukt termopanvindu med fast 
karm h. 150, br. 200 gis bort. 2 
stk. nye hvitmalte hobbyplater 
240 x 60 gis bort. Tlf. 45 69 47 
52. 
 
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@fasadepro-
dukter.no. 
  

GARASJEPORTER  
 - VINTERKUPP! 
Varmgalvaniserte leddporter i stål. 
Alle farger og varianter. Vi har også 
markiser og persienner. Ring din 
lokale leverandør i Fasadeproduk-
ter 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.

Vi gir
utfordringen

på ny! 
 

Ingen av våre lesereklarte forrige ukes  oppgave, og vi spør  derfor igjen:
Hvor er dette
bildet tatt?
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Klar for Martins

UKM nærmer seg

Glamrockbandet 
NiteRain med Adri-
an Persen Stei-
haug fra Rælingen 
kommer til Martins i 
Lillestrøm 8. mars.

Det nærmer seg 
Ungdommens kul-
turmønstring (UKM) 
på Nedre Romeri-
ke. I Skedsmo og 
Rælingen går årets 
lokalmønstring av 
stabelen søndag 9. 
mars.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Kun et halvt år har gått siden 
NiteRain kom ut med sitt de-
butalbum «Crossfire». I forrige 
uke kom rockebandet ut med 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Både i Skedsmo og Rælingen går 
årets lokalmønstring i UKM av 
stabelen søndag 9. mars, hen-
holdsvis i Lillestrøm Kultursen-
ter og Marikollen kultursal. 

–  Søndag 9. mars braker det 
løs. Lydprøver starter på for-
middagen, og det åpne arrange-
mentet starter kl. 14.00. Vi leter 
etter morgendagens talenter 
eller kreative ungdommer som 
bare har det gøy, skriver Skeds-
mo UKM på sine nettsider. 

Antall påmeldte i Skedsmo pr. 
19. februar var hele 171 perso-
ner, fordelt på 42 innslag. Påmel-
dingsfristen gikk ut denne uken.

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 

en ny singel, «The Threat», fra 
sitt kommende album. For å fei-
re singelslippet drar NiteRain nå 
på Norgesturné.

Bandet, med Adrian Persen 
Steihaug fra Rælingen bak gi-
taren, skal de nærmeste ukene 
innom Kristiansand, Ålesund, 
Oslo og Asker. Lørdag 8. mars er 
de klare for scenen på Martins i 
Lillestrøm.
                                      
MANGE FANS
Kvartetten har tidligere spilt over 
100 konserter fordelt på 12 land. 
Adrian Persen Steihaug fortalte 
nylig til Romeriksposten at de 
har mange fans verden over.                                                                                                                              

– Det er ganske kult hvordan 

vi blir tatt imot. Folk digger det 
vi gjør, og noen ganger så blir 
det nærmest krig om å ta bil-
der med oss etter konsertene, 
sa han.
                                    
SPESIELL FØLELSE
Dette blir tredje gang bandet 
opptrer på Martins. Ifølge Stei-
haug er det helt spesielt å spille 
på hjemmebane.

 – Det er alltid like fantas-
tisk å komme tilbake. Vi har 
jo spilt land og strand rundt, 
men det er en helt spesiell fø-
lelse å spille på hjemmebane. 
Den patriotiske følelsen kom-
mer alltid med en gang, sier 
gitaristen.

KVARTETT: Adrian Persen Steihaug (t.v.), Sebastian Tvedtnæs, Frank Karlsen og Morten Garberg utgjør 
bandet NiteRain. (Foto: Arild Haug Kaarmo)

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!

ØNSKER ALLE VELKOMMEN                                                     
I Rælingen holdes den lokale 
mønstringen i Marikollen kul-
tursal 9. mars kl. 15.00.                                                                                                           

– Vi ønsker alle uttrykk 
velkommen: Musikk, dans, 
drama, kunst og håndverk, 
foto, tegning, maling, video, 
standup, skrivekunst, sjongle-
ring m.m, skriver UKM Rælin-
gen på sine nettsider.                                                

Antall påmeldte pr. 19. fe-
bruar var 27 personer, fordelt 
på 12 innslag.                                                      

 En egen kunstutstilling vises 
i Aamodt ungdomshus torsdag 
6. mars. Her har ikke påmel-
dingsfristen gått ut ennå – siste 
frist for å levere kunstarbeider er 
tirsdag 4. mars.
                                  
IMPONERTE STORT
UKM Lørenskog arrangerte sin 
lokalmønstring allerede i be-
gynnelsen av februar. 

– Her var det alt fra magi til 
sang, dans og instrumentspil-
ling. Det var god stemming i 
salen, og deltakerne imponerte 
stort, skriver UKM Lørenskog 
på sine nettsider.

Deltakerne som går videre fra 
lokalmønstringene, skal repre-
sentere sine kommuner under 
fylkesmønstringen i Lillestrøm 
4.-6. april.

Mitt
instrument

Emma begynte å spille trompet for åtte år 
siden i Lillestrøm skolekorps. For fem år siden 
gikk hun over til euphonium. I tidlig alder fikk 
hun et album med den norske trompetis-
ten Ole Edvard Antonsen. Og fra de første 
tonene kom ut fra cd-plata har hun vært impo-
nert over hans musikalske ferdigheter. Emma 
forteller at hun synes Antonsen er en rå og 
dyktig trompetist. 
 
 — Jeg fikk mitt favorittinstrumentet før jul i fjor. 
Men det er korpset som eier det. Merket er 
Yamaha. Tidligere spilte jeg trompet. Grunnen 
til at jeg gikk over til euphonium var at jeg fikk 
tannregulering. Det var problematisk å spille 
trompet med regulering. Å gå fra trompet til 
euphonium var en enkel overgang. Grepene 
er de samme som på trompeten, hvis du spil-
ler i g-nøkkel. 

 — Hvorfor liker du dette hornet så godt?
 — Jeg liker det fordi det har en varm og fyldig 
klang.

 — Når låter det best?
 — Det låter best når den varme og fyldige 
klangen kommer til sin rett.

 — Har du en favorittlåt du liker å spille?
 — Jeg har egentlig ikke noen favorittlåter jeg 
liker å spille mer enn andre.

 — Din beste opplevelse med hornet? 
 — Generelt når jeg spiller.

 — Behersker du andre instrumenter? 
 — Jeg behersker ventiltrombone, bassgitar og 
gitar.

 — Hvem foreslår du som neste kandidat 
til Mitt Instrument? 
 — Jeg foreslår Stephan Gracia Slaaen. Han 
spiller gitar. Jeg synes han er en dyktig musi-
ker.
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Emma O. Engevold
Euphonium Yamaha

Alder: 16 år
Bosted: Kjeller
Spiller i: Lillestrøm skolekorps
Musikkstil: Korpsmusikk

  – Søndag 9. mars braker 
det løs. Lydprøver starter på 
formiddagen, og det åpne 

arrangementet starter kl. 14.00. 
                                           Skedsmo UKM´s nettsider
”

TALENT I LØRENSKOG: Årets lokalmønstring av UKM i Lørenskog ble nylig arrangert. Her er en av deltakerne 
i aksjon. (Foto: UKM)

Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60  
strommen@nordicstone.no - www.nordicstone.no
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SKEDSMO
TRAMTEATERSANGER
ONSDAG 26. FEBRUAR KL: 19:00 I 
CONNECT 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til en hyggelig akustisk 
kveld i Tramteatrets ånd. De 
allsidige musikerne, forfatterne og 
sangkomponistene Arne Garvang, 
Terje Nordby og Anders Rogg, har 
bidratt til det som for generasjoner 
av musikk- og teaterinteresserte 
fremstår som Tramteatrets svært 
velkjente repertoar. Nå fremfører 
de Tramteatrets og Bøljebandets 
slagere i et tidsriktig og akustisk 
format. Gled deg til å høre deres 
versjoner av «Serum Serum», «Pel-
le Parafins Bøljeband», «Velkom-
men hjem min modige Kamelia» 
m.fl.  
 
FLISESPIKKERLAUGET
TIRSDAGER OG TORSDAGER KL. 11-13 
STATSRÅD IHLENS VEI 113, STRØMMEN 
Da har vi startet opp igjen etter 
julen og alle pensjonister og 
trygdede (vi er ikke så nøye på det) 
som har lyst til å snekker litt eller har 
en stol, bord, gyngehest, gammelt 
treskap eller trelampe som trenger 
litt reparasjon er hjertelig velkom-

men. For mer info www.flisespikker-
lauget.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. 
 
AKERSHUS TEATER PRESENTE-
RER «NASJONEN»
TORSDAG 27. FEBRUAR KL: 19:30  
FREDAG 28. FEBRUAR KL. 19:30
LØRDAG 1. MARS KL. 19:30 I TEATER-
SALEN

«Nasjonen» er historien om en grup-
pe omreisende som bestemmer 

seg for å grunnlegge sitt eget land.
Et «Build your own nation-kit» er 
til god hjelp i nasjonsarbeidet, for 
oppgavene er mange: Ministerpos-
ter skal besettes, land skal erobres, 
lover skal lages, og konflikter unn-
gås. Vandringen er endelig over, og 
fremtiden er løfterik. Et nytt folk i et 
nytt land vokser frem. Hva skjer når 
en gruppe mennesker skal fordele 
land, goder, plikter og rettigheter? 
Hvordan enes man om det grunn-
leggende? Hvordan bygger man 
identitet, og hva vil det si å være 
en borger av Nasjonen? Må man 
ha en nasjonalsang? Bør man ha 
felles kleskoder? Og hva skjer når 
man finner en kilde til rikdom? Og 
hvem skal være statsminister? Hva 
med lovverket? Skal det skrives en 
grunnlov, og i så fall av hvem? Og 
er det lov å tigge? Uten å bli altfor 
opptatt av historien, og uten å låse 
oss fast i festtaler og støvete inte-
riør, forsøker vi med «Nasjonen» å 
skape rom for latterens frigjørende 
kraft på intellektet.

KUNSTUTSTILLING
ÅPENT TORSDAGER, LØRDAGER OG 
SØNDAGER, GALLERI BROGATA 2
Lørdag åpner Skedsmo kunstfore-
ning Medlemsutstillingen for 2014.
Det er ialt 69 medlemmer som 
stiller med sine 109 kunstverk på 
utstillingen vår i år i Galleri Brogata 
2. Åpningstidene i Galleri Brogata 2 
er ellers: Torsdager 17-19, lørdager/
søndager 12-15. Velkommen!

 

LØRENSKOG
 
DYPDYKK I LØRENSKOGHIS-
TORIEN!
TIRSDAG 25. FEBRUAR KL. KL. 19.00 
BIBLIOTEKET, LØRENSKOG HUS  
Grunnlovsjubileet i Lørenskog.
Dypdykk i Lørenskoghistorien!
Lørenskog omkring 1814 - i skyg-
gen av Kielfreden og Riksforsamlin-
gen. Kristian Hunskaar er historiker 
og forfatter av Lørenskog leksikon. 
Han forteller om lokalt styre og stell 
og hvordan folk i Lørenskog levde 
i 1814. Nå har han gravet seg ned 
i vår lokale historie og kommer til 
biblioteket med et originalforedrag.
Velkommen! Fri entré. 
 
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. 

MARIA MENA
TORSDAG 27. FEBRUAR KL. 20:00 
STORSTUA LØRENSKOG HUS 
Sårbart, nært og vakkert. Slik har 

vi lært Maria Mena og hennes 
fantastiske musikk å kjenne. Maria 
Mena fikk sitt gjennombrudd som 
16-åring da hun skrev låta ”My 
Lullaby”. Siden da har hun befestet 
posisjonen som en av Nordens 
mest suksessrike artister med låter 
som ”You Are The Only One”, ”Just 
Hold Me”, ”Miss You Love”, ”All 
This Time” og ”Belly Up”. Maria 
Mena er kjent for sin følsomme stil, 
personlige tekster og karakteristiske 
stemme. Hun lovprises av noen 
av verdens største artister, har 
figurert høyt på hitlistene i Europa, 
Sør-Amerika og Asia og har i løpet 
av 11 år fått et verdensomspen-
nende publikum. Fortsatt skriver 
hun alle sangene sine hjemme på 
kjøkkenet i Oslo, og høsten 2013 
slapp hun sin sjette plate, Weapon 
In Mind, som også er blitt referert til 
som hennes aller beste. 

VENNEBYEN - APAS MAGISKE 
TRYLLESHOW
LØRDAG 1. MARS KL. 14:00 STORSTUA 
LØRENSKOG HUS
Vær med å oppleve dans, moro 
og tryllekunst, når Apa skal lage et 
magisk trylleshow. Han har nemlig 
en hjemlig overraskelse oppe i en 
magisk kiste. Samtidig som Apa 
forbereder seg til sitt store show 
er Jumpie er bak scenen for å 
hjelpe til, men som vanlig finner 
han bare på tull. Apa oppdager 
plutselig at han har rotet bort nøk-
kelen til den magiske kisten, og 
Tonje og Elfie gjør så godt de kan 
for å hjelpe til å lete. Men klarer de 
å finne nøkkelen i tide? 
 
GRZEGORZ NIEMCZUK -  
CHOPIN I ORD OG TONER
LØRDAG 1. MARS KL. 19.00 VASSHJU-
LET LØRENSKOG HUS

Grzegorz Niemczuk presenterer 
et rent Chopin-program. Han er 
ikke bare en eminent formidler og 
tolker av Chopins musikk, men 
også en strålende kåsør. Som 
en del av konserten forteller han 
om Chopins liv og den musikken 
som fremføres. Kåseriet holdes 
på engelsk. Grzegorz vant 1. pris 
i den store Chopin-konkurransen 
i Warzawa i 2010 og blir nå be-
traktet som en av verdens fremste 
Chopin-tolkere. I januar i år vant 
han Carnegie Halls debutantpris i 
skarp konkurranse med mange av 
verdens fremste instrumentalister. 
Grzegorz Niemczuk er 28 år og 
har i sin korte karriere spilt med 
flere av verdens fremste symfoni-
orkestre.
 
«MUSSERENDE VINER» MED 
CHRISTER BERENS
ONSDAG 5. MARS KL. 19.30 VASSHJU-
LET LØRENSKOG HUS

Christer har besøkt oss to gan-
ger tidligere med sine vinkurs, 
begge til stor begeistring for vårt 
publikum. Nå kommer han endelig 
tilbake, og denne gangen skal han 
lære oss om musserende viner.
Christer Berens er sommelier av 
yrke og har vin som lidenskap. 
Han har vært norgesmester i 
vinkunnskap to ganger, og det ble 
også to verdensmesterskap som 
representant for Norge. Christer 
er kjent fra sine faste innslag hos 
God morgen Norge på TV2 og 
Nyhetsfredag på P4, der han 
formidler sin kunnskap om mat og 
vin til glede for seere og lyttere 
over hele landet. Han har også 
utgitt en rekke mat- og vinbøker.
NB! Påmelding stenges 1. mars.

RÆLINGEN
 
PETRINEHØY SENIORDANS OG 
ÅPEN KAFÉ
ONSDAGER KL. 12.45 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Petrinehøy Seniordans ønsker nye 
og gamle medlemmer velkommen 
til seniordans og åpen kafé hver 
onsdag kl 12.45. Her gis mulighet 
for både trim og sosialt samvær, og 
det er like aktuelt for enslige som 
for par. 
 
BRIDGE-KVELD
TORSDAGER KL. 18:30 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Rælingen Bridgeklubb spiller brid-
ge 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. 
 
INNEBANDYTRENING MIKRO/
MINI (4 TIL 9 ÅR)
MANDAGER 16:30 MARIKOLLEN 
FLERBRUKSHALL
Innebandytrening for barn 
aldersgruppe 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) Man-
dager 19:00 – 20:30 (alders-
gruppe 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. 
 
KORØVELSE
MANDAGER OG LØRDAGER KL. 19:00, 
ØVRE RÆLINGEN KIRKE
Lyst til å synge sammen med 
oss? Rælingen Sanglag øver hver 
mandag i Øvre Rælingen kirke. 
 
TJUKKASGJENGEN I RÆLINGEN
TORSDAGER OG MANDAGER KL. 19:00 
RÆLINGEN RÅDHUS
Tjukkasgjengen i Rælingen går 
tur hver mandag og torsdag. Vi 
(både tjukke og tynne, unge og 
gamle) møtes på rådhuset kl 
1900. 
 

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

BÅNN GASS med Øystein Sundes låter

Tom Styve, Ida Holten Worsøe, Tiril Heide-Steen, Stig-Werner Moe og Knut Erik Engemoen

Regi: Trond Lie | Musikalsk ansvarlig: Tom Steinar Lund

Lørdag 3. mai kl. 19:00 Ullensaker kulturhus, Jessheim
Billetter: 370,- eks. avg. | billettservice.no /815 33 133

Romantisk 

tapas for

2299,-

Koselig 
familietid for

4499,-

Fra 10. februar og ut mars gir vi deg spesialpris på tapas!

Tærudgata 2, Tlf. 63 80 30 00, lillestrom@jacobaall.no
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 3. mars

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
STEIN LANDAAS
Østaveien 15
1476 Rasta

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

EN REAL BURGER

romeriksguiden                             - Service der du bor

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

RØRLEGGER

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

KONSULENTELEKTRO

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

FLIS

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

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

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

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

RENHOLD

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

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

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

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

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

RÅ
HO

LT
 I 

EI
DS

VO
LL

Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

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

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Gratis og uforpliktende befaring

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

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

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

TRAPP

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

Alt i innvendige trapper
Alt i inn- 

vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03  

www.fagtrapp.no

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

VED

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

Annonsere  
i Romeriksguiden?

STILLAS

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

TANNLEGE

SNEKKER

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

SYKKEL

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

Annonsere her?

Annonsere her?

 
Ring Kim på

Tlf. 41 30 61 61

ARKITEKTER

BOLLER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

Vi er helt konge 
på boller!

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

CONTAINER

DYREPARK

NYE EIERE

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

E-mail: n.runar@online.no

BILPLEIE

BOLIG

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

KJØKKEN

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

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

Ring i dag for en 
kostnadsfri 

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

	 SPØR	OSS,
-	det	vil	lønne	seg

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

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

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

  SPØR OSS,
- det vil lønne seg

INDUSTRIOVNER

Nordiske  
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for 
flis, ved og 

pellets.

www.nordiske.no

GULVSLIPER

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern 
og metaller

Tlf. 468 15 000

gulvsliping 
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

 
Ring Kim på

Tlf. 41 30 61 61

Annonsere
i Romeriksguiden

Annonsere
i Romeriksguiden

 
Ring Kim på

Tlf. 41 30 61 61



38  Nr. 8 – 2014 Nr. 8 – 2014  39TV & UNDERHOLDNING TV & UNDERHOLDNING

Programleder Eli Kari
Gjengedal tråler Norge
på kryss og tvers for å
oppleve hvordan været
påvirker folk i den nye
programserien «Vær-
bitt». I løpet av åtte
programmer ser vi
nærmere på hvordan
folk lever med kulde,
snø, regn, vind, sol og
tåke. Hvert program

går direkte fra et sted i
landet som blir
bestemt ut fra værvar-
selet fra gang til gang.
Det er meteorlog John
Smits som får utfor-
dringen med å bestem-
me sendested basert
på værvarsel og tema.
Deretter jakter de på
været som er meldt.
NRK1 søndag kl 20.15

Snakker om vær og vind i ny programserie
Det er klart for en ny
sesong med «Hver
gang vi møtes». Lars
Lillo-Stenberg, Sam-
saya, ELG, Anneli
Drecker, Sigvart Dags-
land, Simone Eriksrud
og Alexander Rybak
har tilbrakt en uke
sammen på Vestre
Kjærnes gård. Første
dag er det ELG som er

hovedperson. Han har
mye å fortelle om sitt
liv og karriere, og vi
får blant annet høre
om tiden med Dance
with a Stranger. De
andre artistene skal
tolke hans egne og
Dance with a Stranger
sine låter.

TV 2 fredag kl 20.00

Ny sesong med musikalske møter på TV 2

Aarebrot direkte
Det er 200 år siden
Norge fikk sin grunnlov.
På 200 minutter skal
Frank Aarebrot fortelle
oss vårt lands historie
direkte fra «Kvarteret» i
Bergen. I anledning
grunnlovsjubileet gjør
han seg klar for en
maratonforelesning.
TV-kvelden er en hyllest
til foredraget som for-
midlingsform.
NRK2 fredag kl 20.05

ONSDAG 26.2

TORSDAG 27.2

FREDAG 28.2

tvukens

06.30 Morgensending
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det
15.00 NRK nyheter
15.10 Ville du spist
dette? (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge:
Bymarka
16.25 V-cup hopp. Direkte
fra Falun.
17.30 Oddasat
17.45 V-cup hopp. Direkte
fra Falun.
18.20 Norge rundt (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbruker-
inspektørene
20.15 Typen til (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Walkabout (1)
22.20 Trygdekontoret (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet (r)
23.45 Lulu og Leon (r)
00.30 Nattsending

09.55 Morgensending
13.35 Den store
skibutikken (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.15 Urix (r)
15.35 Bokprogrammet (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Yttersia (r)
19.45 Underveis (5)
20.15 Aktuelt
20.55 Landeplage (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Kystlandskap i
fugleperspektiv
21.35 Naturen på
vippepunktet (1)
22.30 Urix
22.50 Generasjon XL (2)
23.20 Historia om
kristendommen (r)
00.10 Forbruker-
inspektørene (r)
00.40 Politiet i Malmö (2)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Ekstrem
oppdragelse (r)
14.05 Hus til salgs –
oppussing (2)
15.00 Tid for hjem (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5832)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (113)
20.00 Det sterkeste
kjønn (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Truls – oppdrag
Hurtigruten (1)
22.40 Kjærlighet
uansett (1)
23.40 Tid for hjem (r)
00.40 Beck: Monsteret (r)
01.35 Beck: Monsteret (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (5)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (1)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Be the Boss (5)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Aspirantene (15)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen
Sverige (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your
Mother (r)
15.30 How I met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (48)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Program ikke fastsatt
21.30 Paradise Hotel (3)
22.30 Revenge (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I met Your
Mother (r)
00.35 How I met Your
Mother (r)
01.00 Paradise Hotel (r)
01.50 Bones (r)
02.35 NCIS (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Ut på tur med
Morgan 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 4-stjerners
middag (19)
20.30 Den siste viking (2)
21.30 CSI (12)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Special Victims
Unit (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions Lea-
gue. Schalke 04 – Real
Madrid. Direkte.
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.25 Seinfeld (r)
00.50 Seinfeld (r)
01.15 American Dad (r)
01.40 Nattsending

06.30 Morgensending
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det
15.00 NRK nyheter
15.10 Ville du spist
dette? (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge:
Fiskeskole i Grong
16.20 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Krokodillene tek
hemn (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Storbrannen i Lærdal
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Chicago Fire (1)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Den store ski-
butikken (r)
00.25 Solgt (r)
00.55 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Landeplage (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Velkommen til byen
(4)
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 Walkabout (r)
19.45 Ei verd av krydder (5)
20.30 Mesterkokken Hes-
ton (r)
20.55 Filmbonanza
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Ai Weiwei – ute på
prøve. Da. dokumentar.
22.30 Urix
22.50 Nasjonalgalleriet (r)
23.20 Frankrikes hemmeli-
ge agenter (r)
00.15 Schrödingers katt (r)
00.45 Politiet i Malmö (3)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Ekstrem oppdragelse
(r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (3)
15.00 Det sterkeste kjønn
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5833)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (114)
20.00 Matagentene (4)
20.30 TV 2 hjelper deg (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Samurai Sikkerhet
(1)
22.15 Criminal Minds (14)
23.15 På tur med Dag Otto
(r)
00.15 Hawaii Five-0 (7)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (6)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (2)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Broom (r)
22.05 Broom (r)
22.35 Golden Goal (1)
23.05 Nattarbeiderne (r)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Aspirantene (16)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your
Mother (r)
15.30 How I met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (49)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (4)
21.30 Paradise Hotel (4)
22.30 Sleepy Hollow (8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I met Your
Mother (r)
00.40 How I met Your
Mother (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
01.55 Bones (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Den syvende himmel
(r)
14.30 Ut på tur med
Morgan og Ola-Conny (r)
15.30 Cougar Town (r)
16.00 Friends (r)
16.30 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(20)
20.30 Winter Wipeout (8)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 The Big Bang Theory
(r)
23.00 Person of Interest
(12)
23.55 Castle (r)
00.50 CSI (r)
01.45 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 Aksjonen (7)
22.30 Storage Hunters (21)
23.00 Storage Hunters (22)
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(12)
00.25 Nattsending

06.30 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.15 Cornelis og kjærlighe-
ten (r)
13.50 V-cup kombinert.
Hopp.
15.00 NRK nyheter
15.15 Storbrannen i Lærdal
15.55 V-cup kombinert.
Langrenn.
16.30 Ut i naturen
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup hopp. Direkte
fra Lahti.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (8)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Tause vitner (1)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Tause vitner (1)
00.25 Freddie Mercury –
Dronning uten krone (r)
01.50 Nattsending

10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.15 Distriktsnyheter (r)
12.40 Underveis (r)
13.10 Puls (r)
13.40 Mesterkokken Hes-
ton (r)
14.00 Debatten (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Ei verd av krydder (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (14)
16.55 V-cup hopp. 1.
omgang.
17.55 Det søte liv
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ai Weiwei – ute på
prøve Da. dokumentar.
20.00 Oddasat – nyheter på
samisk
20.05 Norgeshistorien på
200 minutter
23.30 Norske byggeklosser
Norsk komedie fra 1972.
01.00 Rome (r)
01.50 Rome (r)
02.40 Oddasat (r)
02.55-05.20 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (4)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5834)
16.55 Kollektivet (1)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Akvariet (11)
19.30 Akvariet (12)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske Talenter (4)
22.15 Samurai Sikkerhet (r)
22.40 Else (r)
23.40 Eurojackpot (5)
23.55 Fritt vilt 2. Norsk
grøsser fra 2008.
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (7)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (3)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Walk Hard: The
Dewey Cox Story. Am. musi-
kalkomedie fra 2007.
22.55 Golden Goal (r)
23.25 Det tredje øyet (1)
00.25 Fjorden Cowboys (r)
00.55 Fjorden Cowboys (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (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 (50)
17.30 Bones (r)
18.30 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 The Crazy Ones (r)
20.00 The Crazy Ones (r)
20.30 Michael J Fox Show
(1)
21.00 Michael J Fox Show
(2)
21.30 Michael Clayton. Am.
krimdrama fra 2007.
23.35 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.45 Sex og singelliv (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (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 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Grease. Am. musikal
fra 1978.
21.35 America's Funniest
Home Videos (24)
22.05 Brille (r)
23.05 The Graham Norton
Show (18)
00.05 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Garasjen (r)
22.00 The Punisher. Am.
actionthriller fra 2004.
24.00 Aksjonen (r)
00.50 Nattsending
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06.30 Morgensending
11.30 Vinterstudio
11.45 V-cup alpint. Utfor
menn.
13.00 V-cup langrenn.
Sprint fri teknikk, kvinner og
menn.
14.40 Vinterstudio
15.15 V-cup kombinert.
Langrenn sprint.
16.00 Vinterstudio
16.15 V-cup hopp. Laghopp.
18.00 V-cup hopp. Kvinner.
18.30 Vinterstudio. Med
høydepunkter fra dagens
øvelser.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes Mester
(9)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (4)
21.35 Lindmo
22.35 Studio 1: Kurt Nilsen
(r)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Uro. Norsk thriller fra
2006.
01.00 Nattsending

08.45 Morgensending
13.40 Glimt av Norge:
Turistferja i Geiranger
13.50 Norske byggeklosser.
Norsk komedie fra 1972.
15.20 QuizDan (8)
16.10 Kunnskapskanalen
18.00 Den store skibutik-
ken (r)
19.00 Landeplage (8)
19.30 Bokprogrammet (r)
20.00 Norge gjennom 150
år (1)
20.30 Norge gjennom 150
år (2)
21.00 Nyheter
21.10 Norge gjennom 150
år (3)
21.45 Norge gjennom 150
år (4)
22.15 Norge gjennom 150
år (5)
22.55 Norge gjennom 150
år (6)
23.30 Norge gjennom 150
år (7)
24.00 Jødar og muslimar (r)
00.55 Rome (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
08.32 Winx Club
08.56 Angry Birds
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Østenfor all fornuft –
historier fra Russland
13.00 Brit Awards 2014 (r)
15.00 Kjærlighet uansett (r)
16.00 Det sterkeste kjønn
(r)
17.00 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Solsidan (1)
20.00 Hver gang vi møtes
(1)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi møtes
(1)
22.15 God kveld Norge
23.20 The Hours. Am.
drama fra 2002.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 På tur med Dag Otto
(r)
18.00 Little Britain (r)
18.35 Little Britain (r)
19.10 Little Britain (r)
19.45 Little Britain (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Setup. Am. actiondra-
ma fra 2011.
22.45 Monster. Am./ty.
drama fra 2003.
00.50 Criminal Minds (r)
01.45 Criminal Minds (r)
02.40 Criminal Minds (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 I'm Having Their Baby
(10)
13.50 Vanderpump Rules
(9)
14.45 Vanderpump Rules
(10)
15.40 The Mindy Project (r)
16.10 The Mindy Project (r)
16.40 The Mindy Project (r)
17.10 Anger Management
(9)
17.40 Anger Management
(10)
18.10 How I met Your Mot-
her (r)
18.40 How I met Your Mot-
her (r)
19.15 Karate Kid – Sannhe-
tens øyeblikk. Am. familie-
film fra 1984.
21.30 Pirates of the Carib-
bean: Dead Man's Chest.
Am. eventyrkomedie fra
2006.
24.00 Paradise Hotel (r)
00.50 Paradise Hotel (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Friends (r)
11.35 Friends (r)
12.05 Friends (r)
12.35 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
13.55 Two and a Half Men
(r)
14.25 Two and a Half Men
(r)
14.55 Two and a Half Men
(r)
15.20 Two and a Half Men
(r)
15.50 Winter Wipeout (r)
16.50 Herlige hjem (8)
17.50 Sinnasnekker'n (r)
18.50 America's Funniest
Home Videos (25)
19.20 Amors baller. Norsk
ungdomskomedie fra 2011.
21.00 America's Funniest
Home Videos (26)
21.30 Die Another Day. Am.
action fra 2002.
24.00 CSI: NY (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (17)
14.00 The Office (18)
14.30 The Office (13)
15.00 The Office (14)
15.30 30 Rock (17)
16.00 30 Rock (18)
16.30 30 Rock (19)
17.00 30 Rock (20)
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 (6)
22.00 Swordfish. Am. acti-
onthriller fra 2001.
23.40 Windtalkers. Am.
actionfilm fra 2002.
01.50 30 Rock (r)
02.15 Nattsending

06.30 Morgensending
09.45 V-cup langrenn.
15 km fri teknikk menn.
11.15 Vinterstudio
11.30 V-cup alpint.
Super-G menn.
12.45 V-cup langrenn.
10 km fri teknikk kvinner.
13.50 Vinterstudio
14.00 V-cup hopp
15.45 Vinterstudio
16.00 V-cup hopp. Kvinner.
17.00 Vinterstudio
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Værbitt (1)
20.55 Jakten på Norge
1814-2014 (9)
21.45 Musketerene (1)
22.40 Program ikke fastsatt
23.00 Kveldsnytt
23.15 Filmbonanza (r)
23.45 Ikke gjør dette hjem-
me – Canada (r)
00.25 Mesternes Mester (r)
01.25 Nattsending

08.45 Den store skibutik-
ken (r)
09.45 Debatten (r)
10.45 Eksperimentet (r)
11.45 Storbrannen i Lærdal
(r)
12.25 Ei verd av krydder (r)
13.15 Lindmo (r)
14.15 200 år på 200
minutter (r)
17.35 Glimt av Norge:
Byvandring i Ålesund (r)
17.45 Naturen på vippe-
punktet (r)
18.40 Norge rundt og rundt
(r)
19.05 Skavlan (r)
20.05 Nytt blikk på Kenne-
dy-drapet (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Fra romstasjonen til
Lofoten (r)
23.10 Jødar og muslimar (r)
00.05 Rome (r)
00.55 Rome (r)
01.45 Rome (r)
02.35 Rome (r)
03.25-04.10 Rome (r)

06.00 Morgensending
08.00 Ski Classics: Vasa-
loppet. Direkte fra Sverige
og Vasaloppet.
13.00 Ski Classics 2014:
Oppsummering. Høydepunk-
ter, intervjuer og kommenta-
rer etter målgang i langløpet
Vasaloppet.
13.30 Alaskas bjørner (r)
14.30 Alaskas bjørner (r)
15.30 Alaskas bjørner (r)
16.30 Hver gang vi møtes
(r)
18.00 En ny start på livet (r)
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Vårt Lille Land (1)
22.45 Det tredje øyet (r)
23.45 God kveld Norge (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Vår morderiske jord
(r)
15.30 Cash Cowboys (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.30 Golden Goal (r)
18.00 En moderne familie
(r)
18.30 En moderne familie
(r)
19.00 En moderne familie
(r)
19.30 En moderne familie
(r)
20.00 Atlantis (1)
21.00 Desperate timer.
Am./kan./br. krimdrama fra
2007.
22.55 Samurai Sikkerhet
(1)
23.25 Be the Boss (r)
00.20 På innsiden: Gatera-
cing i Los Angeles (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Anger Management
(r)
12.30 Anger Management
(r)
12.35 Karate Kid – Sannhe-
tens øyeblikk. Am. familie-
film fra 1984.
14.50 Svenske Hollywood-
fruer (r)
15.55 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
18.00 Program ikke fastsatt
19.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.00 Hele Norge baker (1)
21.00 Bridesmaids.
Am. komedie fra 2011.
23.05 Michael J Fox Show
(r)
23.35 Michael J Fox Show
(r)
00.05 Lånte fjær.
Am. komedie fra 1996.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.55 Melissa & Joey (r)
10.20 Bingobanden USA (r)
10.50 Friends (r)
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (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)
15.25 Two and a Half Men
(r)
15.55 4-stjerners middag (r)
16.55 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 4-stjerners middag (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (1)
21.30 Den siste viking (r)
23.00 Den siste viking (r)
24.00 Rizzoli og Isles (13)
01.00 Major Crimes (18)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Family Guy (3)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Aksjonen (r)
14.30 Garasjen (r)
15.30 Ax Men (1)
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 (7)
20.30 Family Guy (7)
21.00 Two and a Half Men
(16)
21.30 How I Met Your Mot-
her (12)
22.00 Pulp Fiction. Am.
gangsterkomedie fra 1994.
00.40 Sleepy Hollow (7)
01.25 Grimm (r)
02.10 Out There (r)
02.35 Out There (r)
03.00 Legit (r)
03.25 Nattsending

06.30 Morgensending
13.50 Velkommen til
byen (5)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (11)
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev (r)
16.20 Værbitt (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Sommerfugler (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Yttersia (2)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane (3)
22.30 Prosjekt perfekt (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (3)
00.45 Nattsending

09.40 Morgensending
11.45 Naturen på vippe-
punktet (r)
12.40 Hovedscenen (r)
14.10 Lindmo (r)
15.10 Mesternes Mester (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Værbitt (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Himmel og helvete i
den hellige by
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Den store ski-
butikken (2)
22.30 Urix
22.50 Bokprogrammet (r)
23.20 Jødar og muslimar (r)
00.15 Nytt blikk på
Kennedy-drapet (r)
01.10 Puls (r)
01.40 Oddasat (r)
01.55-04.20 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Nannyhjelpen (1)
14.05 Hus til salgs –
oppussing (5)
15.00 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5835)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (115)
20.00 På tur med Dag
Otto (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det tredje øyet (2)
22.40 Mordene i
Sandhamn (1)
23.40 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
00.40 Beck: Spor i
mørket (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (8)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (4)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne
familie (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Vår morderiske
jord (9)
22.35 Suits (10)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas
Jailhouse (r)
00.55 Skolepurken (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Vancouver (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 I'm Having Their
Baby (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your
Mother (r)
15.30 How I met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (51)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Teenage Boss
Sverige (9)
21.30 Paradise Hotel (5)
22.30 Program ikke fastsatt
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 How I met Your
Mother (r)
01.25 How I met Your
Mother (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners
middag (21)
20.30 Den siste viking (3)
21.30 Brille (2)
22.30 Revolution (17)
23.30 Revolution (18)
00.25 Castle (r)
01.20 CSI: Miami (r)
02.15 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
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 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 Garasjen (6)
22.30 Brooklyn Nine
Nine (9)
23.00 Dads (9)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev (r)
16.20 Yttersia (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup hopp. 2.
omgang. Forts, fra NRK2.
Direkte fra Kuopio.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Solgt! (2)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Krøll på hjernen (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.25 To dager i Paris Fr.
komedie fra 2007.
02.05 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Et land i brun saus
(r)
14.05 Aktuelt (r)
14.45 Urix (r)
15.05 Den store skibutik-
ken (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 V-cup hopp. 1.
omgang. Direkte fra Kuopio.
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Himmel og helvete i
den hellige by (r)
19.30 Motorsøstre (r)
19.45 Livet på kostskolen
(4)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet (5)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Ei iskald verd (r)
22.30 Urix
22.50 Filmbonanza (r)
23.20 Jødar og muslimar (r)
00.15 Ut i naturen (r)
00.45 Politiet i Malmö (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Nannyhjelpen (2)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (6)
15.00 På tur med Dag Otto
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5836)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (116)
20.00 Tid for hjem (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (9)
22.40 Else (2)
23.40 The Good Wife (9)
00.40 Beck: Hevnens pris
(r)
01.40 Beck: Hevnens pris
(r)
02.35 Transporter (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (9)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (5)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Tidenes UFO-historier
22.35 Arrow (8)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Skolepurken (r)
01.20 I Survived (6)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 MasterChef Norge (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 (52)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Junior Masterchef
USA (6)
21.30 Paradise Hotel (6)
22.30 The Crazy Ones (11)
23.00 The Crazy Ones (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I met Your Mot-
her (r)
00.40 How I met Your Mot-
her (r)
01.10 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(22)
20.30 The Big Bang Theory
(14)
21.00 Costa del Kongsvik
(1)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (1)
22.30 Special Victims Unit
(1)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Family Guy (r)
15.00 Program ikke fastsatt
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 Program ikke fastsatt
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 Happy Gilmore. Am.
komedie fra 1996.
23.05 How I Met Your Mot-
her (r)
23.35 Cops (r)
00.05 Anger Management
(r)
00.35 Nattsending



NESTE SALGSTRINN MED
PRAKTLEILIGHETER
KOMMER FOR SALG

Registrer din interesse på www.krydderhagen.no, eller ta kontakt 
med megler. Registrerte interessenter inviteres til visningssenteret 
i Haslevangen 16, for forhåndsvisning og forhåndssalg!

Hus A1 er det siste huset i “Basilikum” - første byggetrinn i Krydderhagen. 
Dette bygget får den nye, hyggelige parken som nærmeste nabo. Her blir 
det store og lyse 3- og 4-roms leiligheter fra ca. 80-130 m2. I de øverste 
etasjene blir det noen fantastiske leiligheter med store private takterrasser 
på opptil 67 m2 som vi kaller “krydderhager”; aldeles praktfulle boliger 
med fl ott utsikt over byen! Nesten alle leiligheter er gjennomgående og 
vil få to balkonger eller terrasser – noen vil til og med få tre uteplasser!

•    Mange av leilighetene blir gjennomgående og får hage 

      eller balkong på to sider! 

•    Kaféer, butikker og servicetilbud både i nærmiljøet og 

      i områdene rundt. 

•    Krydderhagen ligger midt i et av Oslos viktigste         

      kollektivknutepunkt – kun 9 minutter til Oslo sentrum. 

Visningssenteret holder åpent søndager kl 12-14, og onsdager kl 17-19. 
Velkommen!

Elegante leiligheter med gode utearealer og solforhold.

DNB Eiendom Nybygg Oslo

Salg ved: 
Jan Græsvik – Tlf. 91 16 48 48
Ingunn Husebø  – Tlf. 92 80 62 32


