
5. årgang – Nr. 12 – 26. mars 2014 Nedre
Vil bli Norges  
grillmester
Tre deltagere fra Romerike er 
med når TV 2 skal kåre Norges 
grillmester denne våren. 

 
Side 8

Innvandrer- 
ledighet øker 
Av alle arbeidsføre innvandrere i 
Rælingen, så er det 6,5 prosent 
som er registrert helt arbeids-
ledige. Økning er det også i 
Skedsmo og Lørenskog.

Side  5

– Blir stadig mer 
populært
Kommende helg arrangeres NM 
i Pole Sport for første gang. – Vi 
merker pågang av både jenter og 
gutter som ønsker å trene dette, 
sier Elise Jacobsen i LisX Pole 
Fitness i Lillestrøm.
                                    
                                    Side  11

Brasiliansk  
fargefest
Lørdag 5. april blir det samba, 
hip hop og sirkus i forestillingen 
«Brasileiro» i Lørenskog Hus. 
Hanne Tveter er klar med en ny 
forestilling i Lørenskog.
                                    
                                    Side  17

SPORT OG TRENING

ET LØFT FOR SENIORSAKEN

To til tre ganger i uken samles seniorene for å 
trene opp styrken og kondisen. Instruktør Caroline 
Nordby synes Anne Grøntvedt, Arne Hauge og de 
andre seniorene gjør en fin innsats på treningene.  
                                                                            Side 10
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HARDE 
FAK TA

13,3
GRADER ER HØYESTE 
TEMPERATUR MÅLT PÅ 
LILLESTRØM I MARS. 

-8,2
GRADER ER LAVESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ FJELLHAMAR DEN 
SISTE MÅNEDEN. 

12,9
M/S ER HØYESTE VIN-
DHASTIGHET MÅLT PÅ 
STRØMMEN I MARS. 

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?

#theodor #vår #nitelva #romeriksposten @annettethowsen

#romerike #fetsundlenser #glomma #romeriksposten @leo2048

#sunsetlovers #nitelva #insta_sky_reflection  #romeriks-

posten @astnord

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!

• Drikkevannsbrønner 
• Horisontalboring  
• Bergvarmeboring 
• Entreprenørboring 

• Rep. og service på brønner 
• Gratis befaring 

Kontakt info
www.wb-bronnboring.no 

E-mail: w.bbroas@online.no
Tlf. 901 68 966 

 
Avd. Oslo 

22 83 00 22
Avd. Rogaland 

51 91 91 19
Avd. Østfold 
69 30 88 55

W.B BRØNNBORING AS Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:   
Kongsvinger 28. -30. mars 

Lillestrøm 4. - 6. april 

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

 
  
 

Strømmen Storsenter har 
som filosofi å støtte barne- og 
ungdomsarbeid på Romerike. 
Med bakgrunn i dette, etabler-
te senteret for noen år siden 
et eget Kulturfond. Kulturfon-
det tildeles enkeltutøvere, lag, 
foreninger og organisasjoner 
innen kultur og idrett på Ro-
merike, for å motivere til ar-
beid som aktiviserer barn og 
ungdom. 

Søknadsfristen for å sende 
inn forslag på kandidater er 
mandag 31. mars. Årets tilde-
ling vil skje i månedsskiftet 
april/mai. Forslag sendes til 
hanne.berger@strommenstor-
senter.no

Send inn forslag
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Innvandrerledighet 
øker i Rælingen 
Av alle arbeidsføre 
innvandrere i Ræ-
lingen, så er det 
6,5 prosent som er 
registrert helt ar-
beidsledige. Denne 
andelen har økt 
mye det siste året. 
Økning er det også i 
Skedsmo og Løren-
skog.

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@avisdrift.no 

 
Arbeidsledighet blant innvan-
drere øker mer enn den ordi-
nære ledigheten i Norge. Det 
viser helt nye tall fra Statistisk 
sentralbyrå. De sammenligner 
tall fra siste kvartal i 2013 med 
tilsvarende i 2012. Brutt ned 
på kommunenivå ser vi at det i 
Rælingen har vært en klar øk-
ning i den samme perioden.

ARBEIDSSTYRKEN
Av alle arbeidsføre innvandre-
re i Norge, så er det nå 6,5 pro-
sent som er helt uten arbeid. 
Dette utgjør 24.887 personer. I 
tillegg kommer 8.090 personer 
som er på arbeidsmarkedstiltak. 
I resten av befolkningen er le-
digheten på 1,9 prosent blant 
arbeidsføre. 

Med innvandrer regnes per-
soner som er født i utlandet av 
utenlandske foreldre, og som har 
bostedsadresse i Rælingen eller 
et annet sted i Norge. Norskfødte 
med innvandrerforeldre regnes 
ikke som innvandrere.

Alle andelene som er utreg-
net i denne statistikken dreier 
seg om prosent i forhold til 
arbeidsstyrken, og altså ikke i 
forhold til alle bosatte innvan-
drere. Det er innvandrere fra 
hele verden, også Norden.
 
LEDIGE I RÆLINGEN
Andelen helt ledige innvandrere 
i Rælingen utgjør nå 6,5 prosent 
av styrken. Dette er dermed helt 
likt det vi ser i resten av konge-
riket. Ut fra SSB-tabellene kan 
vi lese at det er 114 arbeidsføre 
innvandrere fra Rælingen som 
ved årets inngang var registrert 
helt ledig. I tillegg var det 33 
innvandrere fra Rælingen som 
var på arbeidsmarkedstiltak. 
Disse er ikke med i utregningen.

I Skedsmo kommune er an-
delen helt ledige innvandrere 

Ledighet blant innvandrere  
Andel helt ledige i forhold til arbeidsstyrken. Utvikling siste 
år er oppført i prosentpoeng. Kilde: SSB

RÆLINGEN             6,5  1,6

LØRENSKOG           6,0  0,2

SKEDSMO              6,2  0,4

AKERSHUS             5,6  0,6

NORGE                    6,5   0,5

ANDEL UTVIKLING (%)

LEDIG: I Rælingen kommune er 6,5 prosent av alle arbeidsføre innvandrere helt uten jobb. Det er en stor 
økning det iste året. (Illustrasjonsfoto)

på 6,2 prosent. De reelle tallene 
viser at 339 fra Skedsmo var helt 
ledige, mens 137 er å finne på på 
tiltak. Litt mindre andel er det i 
Lørenskog, da nøyaktig seks pro-
sent av arbeidsøre innvandrere 
er helt ledige. Det utgjør 237 per-
sonr. Videre er 83 på tiltak.

TRE AV FIRE KOMMUNER
Det er 353 kommuner i Norge 
som har tall oppgitt i denne sta-
tistikken. Resten av kommunene 
har ikke arbeidsledige innvan-
drere i det hele tatt. Den kom-
munen i Norge som har størst 
andel arbeidsledige innvandre-
re, er Hasvik i Finnmark, der 
hele 24 prosent er ledige. Blant 
de 353 kommunene med ledig-
het, så er det 137 som har større 
andel enn Rælingen, mens 165 
har mer ledighet enn Lørenskog.

ULIK UTVIKLING I NORGE
– Når det gjelder endringer i le-
digheten blant innvandrere, 
hadde Finnmark den største øk-
ningen, på 2,9 prosentpoeng. 
Telemark hadde størst nedgang, 
med to prosentpoeng, fastslår 
SSB i sin artikkel knyttet til sta-
tistikken.

I Akershus har det vært en 
økning på 0,6 prosentpoeng 
det siste året, og Rælingen «bi-
drar» med en utvikling som 
viser hele 1,6 prosent økning. 
I Skedsmo kommune har det 
vært en økning på 0,4 prosent-
poeng i løpet av det siste året. 
Lørenskog har en marginal 
vekst på 0,2 prosentpoeng.

ANDELEN I AKERSHUS
Det er Østfold som er versting 
blant fylkene i Norge. Her var 
hele 9,8 prosent av tilgjengelig 
arbeidskraft blant innvandre-
re helt ledige. Deretter følger 
Aust-Agder (8,9%) og Finnmark 
(8,3%). Klart minst ledighet 
blant innvandrere finner vi i 
Troms, hvor bare fire prosent er-
helt uten arbeid. Deretter kom-

mer Rogaland med fem prosent.  
I Akershus er andelen helt 

arbeidsledige på 5,6 prosent. 
Dette er 0,6 prosentpoeng øk-
ning fra året før. Ut fra SSB-ta-
bellene kan vi lese at det er 
totalt 2.861 helt arbeidsledige 
innvandrere i Akershus, samt 
at 968 innvandrere er på en 
eller annen form for arbeids-
markedstiltak.

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

  Modell 204   

kr. 12.900,-

4. - 6. APRIL 2014 / NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM
• Supertilbud på griller, hagemøbler, gressklippere, hageutstyr, drivhus og hagestuer 

• Naturstein og betongstein • Mange eventhager med vann, lys og blomster 
• Stort løktorg • Kjøp vårens blomster direkte fra våre gartnere 

• Snakk med hageplanleggere og anleggsgartnere 
• Oslomesterskap i blomsterbinding 

• Seminarer

Se våre messetilbud på messe.no/hage

SAMARBEIDSPARTNERE:
Fredag: 12-19 / Lørdag: 10-18 / Søndag: 10-18

Les mer på messe.no/hage og følg oss på Facebook

DER
HAGEFOLK

MØTES

4
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Benedikte Bruknapp 
fra Rasta begynte å 
designe smykker på 
hobbybasis for to år 
siden. Nå blir mer-
ket hennes «Secrets 
by B» solgt over hele 
landet. 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Jeg har alltid vært kreativ og 
elsker å kombinere farger og 
materialer. Jeg hadde tidlige-
re drevet to interiørbutikker 
sammen med en venninne og 
savnet å være kreativ og drive 
noe som var mitt eget, forkla-
rer Benedikte Bruknapp fra 
Rasta i Lørenskog.

For to år siden begynte hun 
å designe smykker på hobby-
basis.

– Jeg startet så smått i 2012 
og allerede i 2013 merket jeg 
at det var stor etterspørsel et-
ter smykkene mine og at jeg 
hadde funnet et ”smykkehull” 
i markedet, sier hun. 

SMYKKEDESIGNER: Benedik-
te Bruknapp fra Lørenskog står 
bak smykkemerket «Secrets by 
B». (Foto: Privat)

                                          
OVER HELE LANDET 
Bruknapp forsøkte først å selge 
inn produktene sine til klesbu-
tikken Lille Himmel på Løren-
skog Storsenter.                                                                               

– De solgte veldig bra der, og 
da fikk jeg selvtillit til å selge inn 
til flere butikker, forteller hun.                                                                                                      
Nå selger Lørenskog-jenta mer-
ket «Secrets by B» i sin egen 
nettbutikk og på utvalgte steder 
på Romerike, men også i butik-
ker over hele landet. Fra Oslo, 
Bærum, Drøbak og Drammen 
til Kristiansand, Trondheim og 

Vadsø. En forhandler i Sverige 
har også tatt inn merket.
                                            
LYKKESYMBOLER
Da hun stilte ut smykkene sine 
på gave- og interiørmessen i 
Lillestrøm i januar fikk hun 20 
helt nye forhandlere.                                                                     

– Det var veldig artig, smiler 
hun.                                                                              

– Hva tror du er årsaken til 
at smykkene dine har blitt så 
populære?                           

– Jeg tror mange liker at 
smykkene er glamorøse uten å 
være prangende. De minner litt 
om gamle vintagesmykker i en 
oppdatert versjon. Smykkene er 
av messing i bunn og er belagt 
av gull. Dermed blir de heller 
ikke så kostbare, sier Bruknapp.                                                                                            
Kolleksjonen hennes består av 
både halskjeder, armbånd og 
øredobber. Lykkesymboler som 
firkløvre, hestesko, stjerner og 
hjerter bruker hun mye av.                                                                                                                        

– Det er veldig populært, for-
teller hun.
                                        
HÅNDLAGET
Bruknapp jobber i en 50 pro-
sent stilling som markedskon-
sulent i et IT-firma. Hittil har 
hun stått for all produksjonen 
alene, men nå er det så stor et-

terspørsel at det ikke er 
mulig.                                                                                         

– Til nå har jeg hånd-
laget alt selv, men etter-
som etterspørselen har 
blitt ganske stor lar det 
seg ikke gjøre lenger. Jeg 
tegner derfor smykkene 
mine og får dem pro-
dusert i fabrikker i Asia. 
Men jeg lager ca 50 pro-
sent av smykkene selv 
fortsatt, sier den kreative 
Lørenskog-jenta.

LYKKESYMBOL: Heste- 
skoen er et av mange lykke-

symboler som Bruknapp har i 
sin kolleksjon. (Foto: Privat)

AKTUELT

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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Spesialtilbud
Spar flere tusen kroner  

på nytt kjøkken

Kjøkkenkampanje

ROMERIKE KJØKKENSENTER AS
Voldgate 11, 2000 Lillestrøm 

Tlf: 63 89 05 10
www.tvis-norge.no

Kampanjeperiode fram til 12. april. Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter. 

Smykkesuksess i Lørenskog
  – Jeg startet 
så smått i 2012 
og allerede i 

2013 merket jeg 
at det var stor 
etterspørsel etter 
smykkene mine.

   Benedikte Bruknapp, 
smykkedesigner

”

262.900,-

2743 HARESTUA | 61 32 68 00  | harestua-auto.no
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Vil bli Norges grillmester
Hele tre deltagere 
fra Romerike er med 
når TV 2 skal kåre 
Norges grillmester 
denne våren. 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I vår skal TV 2 og programle-
der Stian Barsnes Simonsen 
jakte på landets beste grill-
mester i det nye konseptet 
«Norges grillmester». Gjen-
nom ti episoder skal ti par 
grille alt fra kjøtt og fisk til 
pizza, kaker og desserter.                                                   
Hele tre av deltagerne er fra 
Romerike. En av dem er Ola 
Johan Brandsnes fra Skeds-
mokorset som deltar sammen 
med Victor Ramn fra Oslo. In-
grid Olufsen fra Lillestrøm og 
Kamilla Bjørklund fra Kløfta 
stiller på et av de andre lagene.
                                               
GLEDER SEG
Brandsnes og lagkameraten 
Victor Ramn har deltatt i NM i 
grilling i flere år. 

– Det var nok der produk-

sjonsselskapet plukket oss 
opp. Vi ble kontaktet av pro-
duksjonen, som lurte på om 
vi ønsket å være med, forteller 
Brandsnes til Romeriksposten.                                                                
Programmet ble ferdig inn-
spilt i fjor høst og har vært en 
hemmelighet frem til nå.

– Jeg gleder meg fryktelig til 
det begynner, det var en su-
per opplevelse å være med. Jeg 
møtte masse fine folk, og fikk 
noen minneverdige opplevel-
ser, sier Brandsnes.                                                                                                               

– Hva var ditt fortrinn i kon-
kurransen?                                                                     

– Det er jeg litt usikker på, 
men jeg og Victor har bodd i 
kollektiv sammen, så vi kjenner 
hverandre godt og har også la-
get en del mat sammen. Det var 
jo helt sikkert en fordel, mener 
han.
                                 
OVERRASKET OVER 
NIVÅET
Ifølge programomtalen må 
deltagerne være kreative, ef-
fektive og kunne samarbei-
de godt. Programleder Stian 
Barsnes Simonsen sier til TV 
2 at han er imponert over det 
han har sett.

– Jeg må si jeg er overrasket 
over nivået til disse grillentu-

siastene vi har med i serien. 
Her er det alt fra en kar som 
griller ute 300 dager i året, til 
en som deltar i amerikansk 
mesterskap i grilling med Nor-
ges grill-landslag, sier han.

  
MER ENN PØLSER
Simonsen håper programmet 
vil inspirere TV-seerne.

– Folk flest, inkludert meg, 
er vel litt for lite kreative ved 
grillen, og nå har hele Norge 
muligheten til å bruke grillen 
for alt den er verdt, og få gode 
tips fra ekspertene. Norge er 
faktisk størst av de nordiske 
landene innen grilling, men 

DELTAR: Ola Johan Brandsnes (t.h.) fra 
Skedsmokorset og Victor Ramn fra Oslo. 

(Foto: TV2/Stine Eid)

DELTAR: Ingrid J. Opdal Olufsen 
(t.v.) fra Lillestrøm og Kamilla 
Bjørklund fra Kløfta. (Foto: TV2/
Stine Eid)

nå skal vi få vist at det er mer 
enn pølser som kan legges på 
grillen, sier han.

I hver episode er det et fast 
dommerpanel, som består av 
kjøkkensjef ved Grilleriet i 

Oslo, Jan Dahdji, og råvareek-
spert og leder av Meny-lauget, 
Espen Lie. Kjente gjestedom-
mere vil også dukke opp.                                  
«Norges grillmester» har pre-
miere mandag 28. april.

Mestergull fyller 30 år og vi feirer med å selge 1000 vis av gull og sølv smykker med 50-70% rabatt.

Benytt denne anledningen til å kjøpe noen lekre smykker til deg selv eller en du er glad.

Gull smykker  •  Diamant smykker  •  Sølv smykker  •  Gaveartikler

29. mars - 12. april

ANTHONY SANDBERG • STORGATEN 16
Lillestrøm • t.  63 81 30 54 • sandberg.storgata@mestergull.no

50%-70%

JUBELSALG
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Kommende helg 
arrangeres NM i 
Pole Sport for første 
gang. – Vi merker 
pågang av både 
jenter og gutter som 
ønsker å trene dette, 
sier Elise Jacobsen 
i LisX Pole Fitness i 
Lillestrøm.

Om en måned går 
Sentrumsløpet i 
Oslo av stabelen. 
Nesten 550 løpere 
fra Romerike har 
meldt seg på hittil.

– Blir stadig mer populært

Mange romerikinger på startstreken

 
  
 

 
Lørdag 29. mars arrangeres 
NM i Pole Sport for første 
gang i Lillestrøm Kultursen-
ter. Utøvere fra hele landet 
skal vise hva de er gode for 
i den nye idretten som kom-
binerer akrobatikk, turn og 
dans.

Arrangør er LisX Pole Fit-
ness, som har avdelinger i 
Lillestrøm og Oslo. Elise Ja-
cobsen fra Lørenskog, nå bo-
satt på Kjeller, eier og drifter 
selskapet. Hun kan fortelle at 
Pole Sport, eller Pole Fitness 
som det også kalles, er en 
voksende idrettsgren.

– Det blir stadig mer po-
pulært og vi merker pågang 
av både jenter og gutter som 
ønsker å trene dette, forklarer 
Jacobsen.
                                              
KREVER STYRKE
I Pole Sport skal man mestre 
forskjellige triks og øvelser på 
vertikale stenger. Jacobsen på-
peker at det ikke kan sammen-
lignes med poledancing.

– Det vi driver med kal-
ler vi Pole Fitness eller Pole 
Sport. Det er for å vise at det 
er en forskjell mellom måtene 
å danse med stang på. Det er 
ingen hemmelighet at verti-
kale stenger har blitt benyt-
tet i strippeklubber, men når 
man trener Pole Sport så er 
dette ganske langt unna i ut-
førelse, forklarer hun.
                            
MESTRINGSFØLELSE 
Elise Jacobsen begynte med 
Pole Sport for to år siden, og har 
deltatt i både EM og VM siden 
den gang.

– Det er fantastisk god tre-
ning for hele kroppen. Det 
krever enorm styrke, fleksi-
bilitet og akrobatikk på topp-
nivået, men det finnes også 
utallige triks og øvelser som 
ikke krever at man er sterk el-
ler smidig fra starten av, sier 
hun.

– Mestringsfølelsen er det 
som gjør at jeg synes dette 
er så utrolig gøy. I tillegg får 
man muligheten til å kombi-
nere triks og dansestiler og 
sette det sammen til koreo-
grafier. Det er en utrolig dei-
lig følelse å kunne uttrykke 
seg gjennom dans, og når du i 

 
  
 

 
– Saltrening er absolutt å an-
befale for de som har tid..... 
og det har vel de fleste som 
har blitt pensjonister, sier 
Arne Hauge.

Daglig leder ved Arena 
Trening i Lillestrøm, Øyvind 
Blikstad forteller at seniorene 
tidligere har hatt et gratis tre-
ningstilbud fra kommunen. 
Da tilbudet tok slutt for tre 
år siden, ble treningssenteret 
kontaktet av to seniorer for 
å se om Arena kunne hjelpe 
dem med å komme i gang 
med trening igjen. Gruppen 
består av menn og kvinner 
fra 67 til 90 år.

VIKTIG AKTIVITET
– Trening er viktigere jo eldre 
du blir. Her får de trent både 
styrke, kondisjon, balanse og 
koordinasjon. Vi har timer i 
styrke på tirsdager og torsdager. 
Sykkeltimene kjører vi på ons-
dagene, forteller Blikstad. 

Tilbudet viste seg raskt å 
bli svært populært. For at 

 
  
 

 
Lørdag 26. april arrangeres 
Sentrumsløpet i Oslo, og man-
ge fra Romerike kommer til å 
stå på startstreken.

– Så langt har vi nesten 550 
deltakere som har meldt seg på 
fra Romerike, forteller adminis-
trerende leder i arrangørklubben 
BUL IL, Katrine Askim Vatne.                                                                                                                    
Dette er en liten økning sam-
menlignet med fjoråret. I fjor 
på samme tid var det ca 500 på-
meldte fra Romerike.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

tillegg får vist frem hvor sterk 
og fleksibel du er, så er det 
veldig moro, legger hun til.

   
VM I JULI                                                                                                                                 
Det er 24 deltagere fra hele lan-
det som har meldt seg på til 
årets NM. 12 personer er på-
meldt i amatørkategorien, 2 i 
Elite menn og 10 i Elite kvinne. 
De som gjør det best i eliteklas-
sen i NM får også mulighet til 
å søke seg til VM i Pole Sport, 
som går av stabelen i London i 
juli.

Elise Jacobsen anbefaler 
alle som vil begynne med 
Pole Sport å ta en prøvetime 
og se om dette er noe for de
m.                                                                  

– Det beste er å dra til et 
studio og ta en prøvetime. 
Der får du et inntrykk av hva 
det går i, og kan se om dette 
er en trening du kan like, sier 
hun.    

KAN FÅ SKADER
Selv om det finnes mange vi-
deoer på nettet, er det lett å 
få skader dersom man prøver 
seg første gang på egen hånd.                                                                            

– De aller fleste studioene 
har sertifiserte instruktører 
som viser deg hvordan øvel-
sene utføres på en trygg og 
teknisk riktig måte. Man kan 
fort få belastningsskader i 
underarmer og skuldre av feil 
teknikk. I tillegg er det fort 
gjort å pådra seg en strekk i 
muskulaturen dersom man 
presser seg for hardt for tid-
lig. Man skal også være svært 
forsiktig med tøying av ryg-
gen, men dette er noe du læ-
rer på en god måte i timene, 
forklarer Elise Jacobsen.

AKROBATIKK OG DANS: Kommende lørdag skal utøvere fra hele landet vise hva de er gode for i den nye 
idretten Pole Sport som kombinerer akrobatikk, turn og dans. (Foto: Privat) 

LØPETID I HOVEDSTADEN: Nesten 550 løpere fra Romerike har hittil 
meldt seg på til Sentrumsløpet. (Foto: Kondis/Kjell Vigestad)

                                      
ØKNING                               
I skrivende stund er det totalt 
5847 påmeldte til folkefesten i 
hovedstaden.

– Det vil si at vi ligger ca 
1000 foran antall påmeldte på 
samme tid i fjor, sier Vatne. 
Påmeldingsfristen er 23. april.                                                                  
Det er også mulig å etteranmel-
de seg ved startnummerutdelin-
gen 24.-26.april. I fjor var det ca 
8 000 som fullførte de ti kilo-
meterne gjennom Oslos gater.                                                                                                                     
                                         
LØPSFEST                                                       
Sentrumsløpet ble første gang 
arrangert i 1981 – med bare 
1860 deltagere. Siden den gang 
har antall deltakere økt kraftig. 
På slutten av 80-tallet nådde lø-
pet en topp med nesten 18 000 
på startstreken. 

«Sentrumsløpet skal også 
i 2014 bli en løpsfest for både 

store og små, med underhold-
ning, felles oppvarming og 
mye moro før, under og etter 
løpet. Vi håper på masse glade 
folk både i og langs løypa. Sen-
trumsløpet handler ikke bare 

om resultater, men også om 
gleden ved å delta», står det 
på Sentrumsløpets nettsider.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

To til tre ganger i 
uken samles senio-
rene for å trene opp 
styrken og kondisen. 

Et løft for seniorsaken
flere skulle kunne delta ble 
Arena  nødt til å legge på en 
dag ekstra. Daglig leder synes 
det er veldig positivt at tre-
ningssenteret kan bidra med 
et treningsopplegg også for 
de eldre. Instruktør Caroline 
Nordby forteller at hun synes 
det er kjempemoro å trene se-
niorer. Hun opplyser at delta-
gerne i gruppen gir alt og litt 
til på treningene. 

– Er det annerledes å trene en 
slik gruppe enn det er å instrue-
re yngre folk?

– Nei, men det blir selvsagt 
gjort noen små tilpassninger 
siden det ikke går like fort 
som før. Jeg kjører de samme 
øvelsene på seniorene som 
jeg gjør på ungdommer og 
40-åringer. Seniorene er fak-
tisk mye sterkere enn flere av 
ungdommene jeg trener, for-
klarer treningsinstruktøren. 

MERKER STOR 
FREMGANG
Instruktør Caroline Nordby for-
teller at det er moro å se hvilken 
utvikling og fremgang seniore-
ne har hatt. 

– De har økt styrken med 
opp mot 60 prosent siden 
august i fjor. Det er absolutt 
spennende å være vitne til en 
slik positiv fremgang. 

Nordby har selv trent ak-

tivt i fire år. Hun har jobbet 
som instruktør, personlig tre-
ner og spinning instruktør på 
Arena i to år. 

– Pågang fra folk som har 
lyst til å trene har vært stor. 
Trening har gitt synbare re-
sultater. Jeg har merket at 
kroppsholdningen til delta-
gerne er blitt bedre og mer 
oppreist.

Hjertegruppa på AHUS har 
startet treningen for mange, 
deretter har de enkelte selv 
tatt initiativ til å fortsette 
med treningen. I tillegg kom 
Seniorsaken med et tilbud for 
tre og et halvt år siden. Etter-
som dette treningstilbudet 
kun var en eksamensoppgave 
for de som utdannet seg til 
fysioterapeuter på Høgskolen 
i Oslo, varte treningen bare i 
tre måneder. Da tilbudet tok 
slutt ønsket seniorene å fort-
sette med trening.

TRIVES PÅ 
TRENINGSSENTERET
– Arena trening har et fantas-
tisk godt tilbud for oss seniorer. 
Jeg har blitt sterkere og har fått 
bedre balanse, sier Anne Grønt-
vedt.

Grøntvedt forteller at de 
har fått et hyggelig, sosialt 
miljø på senteret. Etter tre-
ningen slapper deltagerne av 

med kaffe og vafler. 
– Da jeg startet å trene 

hadde jeg mål om å sykle 
hele veien fra Lillestrøm til 
Strømmen uten å gå av sykke-
len. Dette målet har jeg nådd. 
Ellers er målet å holde meg i 
form og ikke fallere. I tillegg 
til denne treningen bør man 
også sykle og gå litt turer, sier 
Grøntvedt. 

I mars er det tre år siden 
seniorene begynte å trene på 
Arena. Arne Hauge har vært 
med helt fra starten av.  

– Treningen fører til at du 
kommer i bedre form, både 
fysisk og psykisk. Det er in-

gen tvil om at slik aktivitet 
har en positiv innvirkning. 
Jeg slet med høyt blodtrykk. 
Blodtrykket har gått kraftig 
ned etter at jeg startet å tre-
ne. Vi har hatt folk med rygg- 
og hofteproblemer. Etter å ha 
trent i to, tre måneder har 
de blitt mye bedre. Men det 
er viktig at alle tar treningen 
ut fra sin egen forutsetning. 
Man bør ikke legge på mest 
mulig vekter første gangen, 
men heller øke etter hvert, 
forteller Hauge.

 

GIR JERNET: Her løfter 
deltagerne i seniorgruppen 

seg til bedre helse.

STÅR PÅ: Instruktør Caroline Nordby synes Anne Grøntvedt, Arne 
Hauge og de andre seniorene gjør en fin innsats på treningene. 

Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no
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L 80cm. Kr 700. Sort 1800 talls 
skjermbrett med dekor Kr 600. 
Heltre kommode blå med dekor 4 
skuffer Kr 500.  Kiddo barnestol lys 
bøk (som ny) Kr 500. Blå lenestol 
med vipp og sving Kr 500. Sort 
lenestol i skinn Kr 400. Ny lys gul 
porcelenvask Kr 200. Grønn emal-
jert håndvask Kr 200. Pastellgrønn 
servant og bide (fotvask) Kr 400. 
Tlf 456 65 211.  
 
De tre musketerer 24 bind (pene). 
Mange bokklubbøker. Bredt utvalg 
av gode bøker noe over 300 stk 
selges helst samlet kr 1000. Tlf 67 
90 38 77. 
 
Norsk veikart 130x70 i ramme sel-
ges til ca. 500,- Tlf. 67 97 01 07. 
 
Kombiskap (kjøl/frys) og ramme- 
madrass (seng) lite brukt selges 
meget rimelig. Løvenstad. Tlf. 63 
83 06 59. 
 
Whirlpool AWO 9766 (2011 mo-
dell) selgest på grunn av flytting!
Hvit frontmatet med energiklas-
se AA+, kapasitet på 6 kg.  Har 
led-display, vann-og skumkontroll, 
sentrifigurerer opp til 1400. Kjøpt 
for 6999 kr, selges for 3000 
eller bud. Kontakt meg for info på 
o.erica.wie@live.com (Løvenstad/ 
Lørenskog).

 

Spisebord/arbeidsbord fra IKEA 
(ca.2 meter). Hvit, glatt overfla-
te. Ordinærpris 1999. Selgest 
for 1000 kr på grunn av flytting. 
Selger også IKEA-seng SULTAN 
(140x200). Består av en Sultan 
Aukra rammemadrass og en sultan 
Ikea kontinental med stålbein. Lite 
brukt, så god som ny. Minstepris: 
2000. Fin og relativt ny (2012) grå 
sofa selgest på grunn av flytting. 
Det er en 3,5 seter sjeselong B234 
x D135 x H 83 cm. Ordinærpris 
7398 kr! Selgest for minstrepris 
3000 kr eller bud. Selger også 
bordet (BoConcept design i valnøtt). 
Ordinærpris: 6000. Gi bud. Kontakt 
meg for info på o.erica.wie@live.
com (Løvenstad, Lørenskog). 
 
Fire fine aluminiumsfelger m/gode 
Nokia sommerdekk, 165/65R14 til 
salgs på Løvenstad, pris: 1000 kr. 
Passer blant annet på Peugeot 206. 
Tlf. 92 61 73 67. 
 
Garasjesalg 29. mars kl. 11 - 17. 
Adresse Lensmann Haaversen-
svei 164, Holt Vestvollen, 2019 
Skedsmokorset. Salg av småmøbler, 
krystall, lamper, stoffer, Flymo 
gressklipper etc. Velkommen - Kom 
og gjør et kupp! Parkering ved 
barnehagen. 
 
Sommerdekk selges på felg, vrede-
stein passer til Renault. 185-65-
R15. Tlf. 92 69 34 61.  
 
195/60-15 alufelger med slitte 
sommerdekk, passer bl a til Ford 

Arm 50 cm Lengde 58 Bredde 45. 
Skisko langrenn Alpina str 41 skinn 
kr. 300,- (som nye kostet 999)+str 
43 m /glidlås kr. 250,- (har bilde). 
Denver Nettbrett 7 tommer Android  
med veske selges kr. 350,- Tlf. 63 
87 54 80 eller 92 84 17 46. 
 
Stiga kompostkværn brukt,  selges 
kr. 500,- 5 par gamle treski rimelig 
tilsalgs. Tlf. 45 69 47 52. 

Pent brukt lundebydrakt/bunad, blå. 
Str: 42/44, Med jakke, stor sølje, 
mansjettknapper og sko. Taksert 
til 15 000,- på husfliden. Vestfrost 
fryseboks. 300,-. Elektrolukx kjøle-
skap 300,-. Blå selskapsskinnjakke 
med lekre detaljer og minkkrage. 
Str: 40/42. Brukt en gang. 1500 
,- Tlf: 93 24 67 72. 
 
Antikk skolepult med sammenheng-
ende stol fra 1920-tallet. Komplett 
og fin. Bilde kan sendes på sms. 
Rimelig til salgs. Tlf. 90 92 02 24.

 

 
2 baderomshyller i blankt metall. H. 
180 og 140 cm. 2 gardinbrett med 
utskjæringer L. 165 Kr 500. Rund 
taklampe i krystall Kr 500.  Oljema-
leri med motiv fra Vestlandet sign. 
E Nordlien Kr 900.  Oljemaleri 
med motiv fra Trollheimen sign S. T. 
Sørensen, Kr 1400. Oljemaleri med 
motiv fra Eggedal sign. Hagan-52. 
Kr 1200. Teak møbler salongbord, 
hjørnebord. Rimelig. Nytt norsk 
produsert hvitt salongbord med 
glassplate Kr 700. 2 golvtepper 
(husflidstepper) 100 % ull str 200 
x300 Kr 500. Et mindre Kr 300. 
Krogenes 4 seter sofa i blått ullstoff 
pent brukt Kr 800. Entre  -kommo-
de med 2 skuffer, smijernsbeslag 
+ speil Kr 1500. Krogenes lenestol 
regulerbar med løs fotskammel i 
blått ullstoff ,Kr 1200. Krogenes 
slidestol med originale puter Kr 
400.  Krogenes tallerkenhylle h 70 
b 88 Kr 600. Rosemalt hjørnehylle 
h 90 Kr 500. Antikk pianokrakk og 
benk med dragehoder, rimelig. El-
dre toilett-kommode Kr 600. Kiste 
med buet lokk og smijernshåndtak 

te er sannsynligvis eneste komplette 
samling som finnes. E-post:   arne-
anth@online.no    eller ring   mobil 
91 17 51 44. Henv helst pr e.post. 
 
Komplett myntsamling  utgitt i 
tilknytning til vinter OL Lilleham-
mer 1994. 4 gull- og 12 sølvmynter 
til salgs.  I vakkert treetui. Komplett 
sett nr 000360. Ta kontakt med  
arneanth@online.no  eller mob 91 
17 51 44. 
 
Heltre eik TV benk selges på Jess-
heim.  1,20 m lang, 49 cm bred, 
50 cm høy.  Den har tre skuffer.  
Pris: kr 200.- Tlf. 97 77 20 54. 

 

| Swix ski jakke 2 blåfarger str. 140 
vind og vannavstøtende kr. 100,- har 
bilde. Kandahar ski jakke str. 140 
blå/rød kr 100,- har bilde. Bjørn 
Dæhli skidress Blå /Rød str. 164 
kr. 200,- har bilde. Bjørn Dæhli ski 
bukse str. 152 kr 100,- Snowboard 
støvler  merke snakeboot str. 43 
passer str 40-41 kr. 250,- har bilde. 
Burton grå snowboard bukse str. S 
som ny kr. 300,- ny pris 1599,- 
Hvite danseskøyter str. 37 kr. 125,- 
Hockey skøyter str. 40+41 selges kr. 
150,- pr. stk. Nye svarte støvletter 
fra Zizzi, str. 41 med plass til bred 
legg,(25,5cm skaftevidde), og 36 
cm høye kr. 350,- (nypris 1900,-) 
(Har bilde). Overføre VHS filmer 
til DVD kr. 100,- pr time, min. kr. 
300. Hadeland oljelamper. Tangen 
kr. 200,-, Spiral kr. 150,- Furu kr. 
150,-. Ubrukte Colombia vinterstøv-
ler str. 41 kr. 350,- (Ligger i eske) 
(ny pris 999,-). OL genser 1994 
str. M selges kr. 350,- Har bilde. OL 
karaffel med motiver 20 cm høy 
selges kr. 500,- Har bilde. Boble jak-
ker i div farger + svarte boblebukser 
str. 12-14 år i  mange kjente merker 
som Head, Skogstad H2O mellom 
100-150 kr. pr. stk. Ny JC Svart 
Dressjakke str. 46 ubrukt m/lapper 
på nypris kr. 995,- selges kr. 400,- 
har bilde. Ubrukt hjemmestrikket 
rød genser i flettemønster ca str. 
12-14 Arm 40 lengde 50 og bredde 
43 cm. Har bilde. Kr 400,- Ubrukt 
«Fana» genser (ligner) Hjemmestrik-
ket i blå /hvit  Hvit i bunn med blå 
lus kr. 400,- (har bilde) ca str 14 år 

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

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE

LEFT HAND, Fender Deluxe Stra-
tocaster 50th Anniversary-modell.
Meget pen og lite brukt,  ser så å 
si ny ut. Gitarkofferten ser ogsa 
ny ut. Beskyttelsestapen fortsatt 
over låsene.Gitaren er kjøpt i 2005. 
Selges kr. 13.500. Tlf. 97470762. 
solviek@vikenfibber.no

Vitrineskap i eik med lys, høyde 
212, bredde 100, dybde 30cm. Pris 
kr 1000. Seng 200x90 cm. Pris kr 
1000. Også mye annet fra dødsbo til 
salgs. Holt Vestvollen.Kontakt meg 
for info på bsaetre@yahoo.no. 
 
Hvit kommode høyde 80-82 øn-
skes kjøpt. Tlf. 63 87 74 12 eller 
93 61 82 02  
 
Spisebord i eik med med platemål 
140 x 105 cm + 2  innleggsplater 
med bredde 45 cm. Kr. 1000. 6 
spisebordstoler a kr. 100. Tlf. 41 
47 12 45 (Strømmen).

 
Unik samling av ”sistedagsbrev” 
ved nedlegging av T-K postekspe-
disjon i 1983 til salgs. Fullstendig 
oversikter vedrørende seilingsliste 
og alle 19 litra. Orginale konvolutter 
for alle aktuelle hurtigruteskip. Det-

Mondeo II, selges kr. 500,- MC 
støvler Gaerne GRW Aquatech, str 
42, ubrukte. Selges  kr 1.600,-

Shoei hjelm, str S, 2 stk goretex 
damebukser, str 38 og S, støvler 
str 38, alt er lite brukt.  Ubrukte 
støvler Forma ATV-ONE, str 45.  In-
terphone twinpack-pack, Bluetooth, 
ubrukt, og enkel Interphone, alt 
selges billig. Tlf. 92 28 46 05/92 
68 27 55. 
 
Hvit stellekommode med badekar, 
5 skuffer + babyuro. (Gulvmodell) 
Kommode, bøk med 4 skuffer. Høy-
de 80 x bredde 80. Retrolamper, 
blader + gammel mobiltelefon. Tlf. 
93 61 82 02.  

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

Hvit kommode, høyde 80-82 
bredde 80-82 ønskes kjøpt. Pent 
salongbord med hylle under ønskes 
kjøpt.Tlf. 93 61 82 02  
 
Brevkortalbum og gamle norske 
postkort kjøpes av lokal samler til 
god pris. Tlf. 930 40 550. 
 
Stige to-delt ca 8-9 meter ønskes 
kjøpt. Tlf. 63 83 06 59.  
 
Endepanel til gammelt Evalet 
badekar ønskes kjøpt. Høyde ca. 47 
cm,bredde ca. 69 cm.Tlf. 41 41 
92 81. 
 
2 TrippTrapp stoler m. bøyler øn-
skes kjøpt. Mob: 95 17 24 20.

Glad jente på 49, sønn på 21 og en 
katt, trenger et nytt sted å bo her 
i Nannestad traktene. Vi har leid 
et hus på et småbruk her i 5 år og 
stortrives med å bo sånn. Vi ser for 
oss et lite gammelt hus med sjel og 
patina, gjerne på en gård! Vi er sikre 
betalere og har gode referanser. Jeg 
kan kontaktes på tlf 984 02 765. 

Trenger du hjelp til rydding i hagen, 
luking og klipping av roser eller 
bortkjøring av avfall? Også annet 
forefallende arbeid kan påtas. Har 
lang erfaring fra oppdrag gjennom 
Frivillighetsentralen. Ring trygt: 90 
99 01 80. 
 
Er det noen som kan gi meg wald-
hornundervisning i Lillestrøm? Jeg 
har spilt althorn og mellofon tidlige-
re. Tlf. 41 69 58 85 etter kl. 16.00 

 

SOLSKJERMING  
INNTIL -30% 
Markiser – persienner – screen og 
interiørgardiner. Vi har også garasje-
porter. Ring din lokale leverandør i 
Fasadeprodukter AS for gratis mål-
taking: mob: 459 09 949. E-post: 
martinl@fasadeprodukter.no. 
 

GARASJEPORTER  
INNTIL -30% 
Varmgalvaniserte leddporter i stål. 
Alle farger og varianter. Vi har også 
markiser og persienner. Ring din 
lokale leverandør i Fasadeprodukter 
AS for gratis måltaking: mob: 459 
09 949. E-post: martinl@fasadepro-
dukter.no.

ULLERN GÅRD
MØBELLAGER
Trygt og tilgjengelig

Tlf. 980 15 003 

www.ulg.no

Ullernlåven Antikk &
Shabby Chich. Lør. og søn. kl. 12-17

tips@avisdrift.no 
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6/5 Wien og Salzburg 
Bli med til valsenes og operettenes hovedstad 
Wien. Båt Oslo-Kiel t/r 3 n i Wien 2 n i Salz-
burg 1/2 pensjon, 1 lunsj, Salzkammergut 
10 dg kr 12 900,- 

ANDRE REISEMÅL I 2014 
19/5 Hardanger og Flåmsbanen 4 dg kr 5490 
25/5 Gekås—Ullared 3 dg kr 2 690,- 
29/5  Geiranger 4 dg kr 4 950,- 
31/5 Færøyene & Island 8 dg fra kr 10 400, 
3/6  Gardasjøen 11 dg kr 13 950,- 
15/6 Riga Tallinn Tartu 7 dg kr 8 900,- 
23/6  Telemarkskanalen 3 dg kr 3 990,- 
28/6  Bornholm 6 dg kr 8 950,- 
30/6 Legoland og Løveparken 4 dg kr 4 590, 
         Barn t.o.m. 12 år kr 2 990,- 
7/7  Flor og Fjære 5 dg kr 6 950,- 
12/7 Sommer i Tyrol 12 dg kr 13 900,- 
24/7 Lofoten og Helgeland 11 dg kr 15 900,-                          
31/7 Rosefestival Fyn 4 dg kr 5 990,- 
4/8  Gotland 6 dg kr 8 490,- 
7/8  Flor og Fjære 5 dg kr 6 950,- 
7/8 Røros 4 dg kr 5 990,- 
13/8 Vinfestival i Rüdesheim 8 dg kr 9 400,-  
24/8 Hamburg og Bremen 6 dg kr 7 600,- 
31/8 Ungaren Balaton 13 dg kr 14 900,- 
17/9 Toss de Mar 15 dg kr 14 990,- 
1/10  Berlin  6 dg kr 6 950,- 

27/4 Blomstringstur til Holland  
Våren i Holland må oppleves! Båt Oslo-Kiel  
t/r, 4 n i amsterdam, 1 n i Bremen, 1/2 pensj. 
Anne Franks Hus, Kanaltur, Keukehof, Sjø-
mannskirken, Ostefabrikk, Besøk i Gouda 
8 dager kr 10 900,- 

9/4 London & Syd England 
Besøk i London Exeter, Brighton, Stone Heg-
de, Bath, Brügge. Inkludert billetter til Mamma 
Mia i London. 12 frokoster, 4 lunsjer, 11 mid-
dager  13 dg kr 17 500,-. 

KULTUR

Hilde og Klaus Ha-
gerup, Hans Olav 
Lahlum og Thomas 
Enger kommer til 
Skedsmo senter 
på Skedsmokorset 
kommende lørdag.

Krimlørdag på Korset

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Det nærmer seg påske og ikke 
minst påskekrimlesning. I den 
forbindelse kommer hele fire 
krimforfattere til Skedsmo sen-
ter lørdag 29. mars kl. 14.00.

– Vi gleder oss stort over å 
kunne invitere til forfattertreff. 
Her får vi høre om krim for 
både barn, ungdom og voks-
ne, forklarer Ragnhild Mal-
fang ved Skedsmo bibliotek, 
som arrangerer krimlørdagen 
sammen med Skedsmo bok-
handel, Skedsmo samfunnshus 
og Skedsmo senter.
                             
SMAKEBITER FRA BØKENE                                                        
Forfatterne som kommer er far 

og datter Klaus og Hilde Ha-
gerup som tar med seg sin bok-
serie for de minste, «Mesterde-
tektiv Tim & Co».                      

Hans Olav Lahlum tar også 
turen innom. Han er aktuell 
med nye krimbøker samt sin 
første spenningsbok for ung-
dom, «Huset ved havet».

I tillegg kommer krimfor-
fatter Thomas Enger fra Jess-
heim, som for tiden er aktuell 
med ungdomsromanen «Den 
onde arven».

– Vi håper at krimfans i alle 
aldre tar turen for å høre for-

TIL SKEDSMO: Forfatter 
Hans Olav Lahlum kommer 

til Skedsmokorset kommende 
helg. (Foto: Fredrik Arff)

Eidsvoll 1814, Carsten Ankers vei, 2074 Eidsvoll Verk, tlf: 63 92 22 10, www.eidsvoll1814.no

Torsdag 27. mars
Fra kl. 18.00 – 19.30
Wergelands Hus

Denne torsdagskvelden kommer den norsk-
pakistanske journalisten og forfatteren Mahmona 
Khan. Hun vil snakke om sitt forfatterskap og 
spesielt den siste boka Fra Oslo til Lahore.
Velkommen!

Inngang kr. 100,- 
(inkluderer også inngang til torsdagskveld i kjelleren i
 Eidsvollsbygningen, og til demokratisenteret i
Wergelands Hus)
 

I 2009 ga Khan ut boka Tilbakeblikk - Da pakistanerne 
kom til Norge, som formidler historier til fem pakista-
nere som kom til Norge tidlig på 1970-tallet. Våren 2011 
ga Khan sammen med Nazneen Khan-Østrem ut boka 
Utilslørt - Muslimske råtekster, en tekstsamling fra 19 
norsk-muslimske kvinner. Høsten samme år debuterte 
Khan som skjønnlitterær forfatter med ungdomsboka 
Skitten Snø, som handler om voldtekt i det norsk-
pakistanske miljøet. Dagsavisens anmelder kalte den 
«en solid skjønnlitterær debut.

FOrFatterkVeLd

M a h M O n a  k h a n

fatterne fortelle om hvordan 
de får ideer, hvordan seriene 
deres har blitt til og kanskje 
også få smakebiter fra bøkene. 
Noen sitter kanskje inne med 
spørsmål i forhold til bøkene, 
og andre vil bare se ekte for-
fattere på nært hold. Det vil 
også være være mulig å få tak 
i signerte bøker denne dagen, 
sier Ragnhild Malfang.                      

Det har skjedd store forandringer i Storgata i løpet av 110 år. I trebygningen 
til venstre holdt klær- og skobutikken Ingvald Kristensen til. Senere flyttet 
butikken Gusta Olsen inn. Trehus ble byttet ut med betong på 60/70-tallet. I dag 
befinner restauranten Fratelli seg der det vesle trehuset sto. Storgata er den 

første, store gata i Lillestrøm. Langs denne veien etablerte hovedbebyggelsen 
seg fra omkring 1880. Storgata het først Måsaveien fordi den gikk over mose. I 
1888 fikk veien sitt offisielle gatenavn. (Kilde: Lokalwiki)
                                                                                   Av: Roy Mortensen    

STORGATA 1904 - 2014

1904

2014
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TILBUD:

Implantat kr. 15 000,-  
(Ordinær pris kr. 20 000,-) 

 
Vi tar i mot pasienter  

i trivelige og 
moderne lokaler i  

Lillestrøm sentrum

Klinikken er åpen også i helgene etter avtale.

Åpningstider: Man- fre: 09.00-21.00
Nittedalsgata 21,  
2000 Lillestrøm

 

Ring oss på tlf. 63 81 81 43  
for å bestille time

Tannlegevakt i Lillestrøm

L I L L E S T R Ø M 
TANNKLINIKK

OG TANNLEGEVAKT

Lørdag 5. april blir 
det samba, hip hop 
og sirkus i forestil-
lingen «Brasileiro» i 
Lørenskog Hus. 

Brasiliansk fargefest

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Alle de fire ungdomsskolene 
i Lørenskog er involvert når 
forestillingen «Brasileiro» vi-
ses i Lørenskog Hus 5. april. 
Ca 50 ungdommer skal stå på 
scenen, og ifølge primus motor 
Hanne Tveter blir det både 
sambarytmer, hip hop og til 

FARGERIKT: Hanne Tveter er klar med en ny Brasileiro-forestilling i Lørenskog. Her fra Riksscenen i Oslo for to år 
siden. (Foto: Christer Bell)

og med sirkus.
– Her blir det sangere, sam-

badansere, hip hop-dansere, 
en sirkusgruppe og en egen 
brasiliansk bateria/tromme-
gruppe, sier Hanne Tveter fra 
Lørenskog, som står for regien.                                
                           
BRASILIANSK MUSIKK
Forestillingen er en del av 
prosjektet «Fargerik», som er 
et samarbeid mellom Løren-
skog Hus, musikk- og kultur-
skolen, Den kulturelle sko-
lesekken samt lokale skoler. 
Denne gangen har valget 
falt på brasiliansk musikk og 
Hanne Tveters sambaprosjekt 
«Brasileiro» som hun leder for 
barn og ungdom. Her opptrer 
unge og profesjonelle aktører 

sammen i en brasiliansk fest-
forestilling.

FARGERIK OPPLEVELSE
– Dette er et møtested mellom 
kulturer og musikksjangere, en 
sosial og musikalsk arena for 
ungdommer som er interessert 
i musikk fra hele verden. Det 
ligger an til å bli en fargerik og 
energisk konsertopplevelse, sier 
Tveter.

Hanne Tveter leder det 
sangmessige, Antonio Tor-
ner leder bateria/tromme-
gruppen, Sandra Ugelstad le-
der sambadanserne, Ira Sethi 
leder hip hop-danserne mens 
Rodrigo Porcino har ansvaret 
for akrobatikk- og trampoli-
negruppen.

Konsernet Hamar Media er en ledende virksomhet innen informasjon og 
 kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 160 ansatte og 
en omsetning på 245 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner:

Divisjon kommunikasjonskanaler (avis, nettavis, magasin, radio, distribusjon)
Divisjon kommunikasjonsløsninger (webpubliseringsløsninger, trykk, 
 konsulenttjenester, merkevarestrategi, tekst, idé, design)

LEDER - RIM

SALGSSJEF DIGITALE MEDIER

Leder med resultatansvar for Hamar Medias utviklingsmiljø 
og kreative avdeling, RIM, på 12 medarbeidere. Konsernet 
satser digitalt, og det er et mål å vokse med 60 mill kroner i 
et femårs perspektiv.

Hamar Media avdeling RIM består av tidligere ansatte i byrået 
RIM og internettselskapet React. I dag er RIMs kompetanse-
fokus på konsulenttjenester, program utvikling og kommunika-
sjonsløsninger. Utviklingsavdelingens løsninger bygger på 
DNN Evoq (tidligere .net NUKE). Les mer på rim.no.

Du må ha høyere utdanning innen IT, markedsføring eller 
 annen relevant utdanning. Du jobber som leder i dag, eller er 
kanskje en forretningsutvikler, innovatør eller webutvikler som 
søker lederutfordringer.

Personlige egenskaper – stikkord: Ledertype, 
 forretningsforståelse, løsningsorientert, innovativ, 
 gjennomføringsevne, relasjonsbygger.

Kontakt konsernsjef i Hamar Media, Hans Jørgen Øveraasen 
hj@hamarmedia.no, eller telefon 905 34 335.

Salgssjef digitale medier får hovedansvar for salg av an-
nonser til Hamar Arbeiderblads nettavis, h-a.no. Du skal 
etablere nye og ivareta eksisterende kunderelasjoner, og du 
vil få et  resultatansvar for våre digitale medier. Du må ha god 
kjennskap til og stor interesse for digitale medier.

Du må ha erfaring fra salg mot bedriftsmarkedet, gjerne mot 
digitale medier.

Kontakt markedssjef bedrift i Hamar Media, 
Ola Nybakk ola.nybakk@hamarmedia.no eller 
telefon 922 93 368.

Konsernet omfatter datterselskapene: 
• Hamar Arbeiderblad AS • Sør-Østerdal Media AS • Exact Media AS 
• Info Innlandet AS • Arjos Reklame AS • Mjøs Distribusjon AS 
• Mjøsa Invest 1 AS • WBG Signatur AS • Avisdrift Romerike AS 
• MVL Media AS.

telefon 922 93 368.

SØKNADER
Send søknad med CV 
 innen 11. april til Hamar 
Media AS, personal, post-
boks 454, 2304 Hamar 
eller til 
personal@hamarmedia.no. 

Søknaden merkes med 
stillings tittel. Bedriften har 
pensjons- og forsikring-
sordninger, bedrifts-
helsetjeneste samt andre 
sosiale goder som ferie-
leiligheter på Gran Canaria 
og i Antibes, kunstforening 
og tilskudd til egentrening.

LEDIGE STILLINGER I INNLANDETS
LEDENDE KOMMUNIKASJONSKONSERN

For å annonsere ring Elisabeth på tlf. 483 23 443  
eller Anita på tlf. 483 20 157

Neste ukes tema:

Bil & Motor 

 
  
 

Gamle tavler erstattes nå med 
SmartBoard på alle de åtte skole-
ne i Rælingen. 

Et SmartBoard er en digital 
interaktiv tavle – en blanding 
av den tradisjonelle tavlen og en 
datamaskin. Den har de samme 
funksjonene som en vanlig tav-
le, men gir flere muligheter i en 
mer digitalisert hverdag. Det er 
et omfattende prosjekt og i første 
omgang blir det satt opp 81 tav-
ler til sammen på alle skolene i 
Rælingen kommune. Skolene vil 
ha tavlene på plass i løpet av den 
første uken i april.

Nye tavler

tips@avisdrift.no 

TIPS OSS!

GARDEROBE-MANNEN

Hos Garderobemannen får du et hav av muligheter for garderobe-
løsninger, skyvedører og romdelere. Vi har masse spennende design-
fronter. Ta med mål i butikken og våre salgskonsulenter vil hjelpe deg.

Besøk oss nå for et kjempegodt helgekupp!

www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

HELGEKUPP
KUN torsdag, fredag og lørdag 27-29. mars

GARANTERT 

BILLIG 
på eksklusive fronter

Oslo  22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud, Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16
Asker/Bærum  67 53 10 90 Billingstadsletta 11, Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16
Ski  64 96 33 10 Haugenveien 35 (Ås), Man-Tors 10-18, Fre-Lør 10-16
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SKEDSMO
UTSTILLING MED EVA 
LANGAAS
FRA 13. MARS - 5 APRIL, MAN-FRE KL. 
11-17, TOR. KL. 11-18, LØR. KL. 11-15 
ARTGATE LILLESTRØM  
Eva Langaas stiller ut sensuelle og 
fargesprakende grafikk. Langaas 
har en lang karriere bak seg og er 
elsket av publikum og kritikere for 
sine fargesprakende tolkninger av 
storslått natur. Hun er født i 1940 
og er opprinnelig tekstilkunst-
ner, men gikk over til grafikk på 
80-tallet, og det kan vi alle glede 
oss over. Vi ønsker store og små 
velkommen til utstillingen. 
 
ELECTRIC JAZZ NIGHT
ONSDAG 26. MARS KL. 20:30 I CON-
NECT
Det er duket for en elektrisk jaz-
zaften når Ett Fett Storband igjen 
går sammen med Jarle G. Storløk-
ken, og presenterer amerikansk 
progressiv fusion og jazzrock av 
det heftige slaget. I sitt 26. år er Ett 
Fett Storband mer aktive enn noen 
gang, og fyrer løs 2014-sesongen 
med konsert på en av landets beste 
klubbscener; Connect i Lillestrøm 
kultursenter. Det blir en konsert fylt 
av energi og spilleglede.  
 
FRIIDRETTSTRENING
ONSDAGER OG FREDAGER FRA KL. 17 
SKEDSMOHALLEN 
Friidrettstrening i Skedsmohallen 
onsdager og fredager kl.17-19 for 
barn fra 7år. Trening innen friidret-
tens kast, hopp og løpsøvelser.  
 
KULTURKAFÉ - ERIK BYE - 
MANNEN MED DET STORE 
HJERTET
TORSDAG 27. MARS KL. 12:00 I 
CONNECT 
Her får du historien om en av 
Norges første medie-helter. Den 
vennen alle ønsker seg. Varm, 
vennlig, raus og lyttende, med 
kameratekke, talegaver og ekte 
medfølelse. Erik Bye viste en stor 
kjærlighet til ordet, til viser og vers. 
I forestillingen fremføres viser som 
”Vårherres klinkekule”, ”En sang 
under skjorta”, ”Hildringstimen” og 
”Skumværsvalsen”. Erik Bye gjorde 
”Vandringsvise”, ”Vise fra tømmer-
skogen”, og ”Jørgen Hattemaker” til 
sine egne, fordi han ydmykt beun-
dret diktere som Einar Skjæraasen, 
Hans Børli og Alf Prøysen. Ikke 
minst er forestillingen med Leif Blix 
og Lars Nygaard spekket med fakta 
og historier fra Erik Byes liv og virke 
som journalist og kunstner. Dørene 
åpnes kl. 11.00. 
 
SANNES & ØDEGAARD ASTRO-
SHOW ”AD ASTRA 2222”
TORSDAG 27. MARS KL. 19:00 I  
TEATERSALEN 
Astroshowet presenterer fascine-
rende fenomener i verdensrommet 
og gir et blikk inn i en kosmisk 
fremtid med romheiser, store rom-
stasjoner, baser på andre planeter, 
terraforming av Mars og reiser til 
fjerne exoplaneter. Universet opp-
leves med fantastiske bilder, filmer, 
animasjoner og lydeffekter fra de 
siste årenes utforskning. Finnes det 
livsformer på fjerne exoplaneter? 
Finnes det intelligent liv? Vil vi i så 

fall oppnå kontakt? Publikum tas 
med på en reise gjennom tid og 
rom, opplever gigantiske avstander, 
besøker merkelige planeter rundt 
fjerne stjerner, vakre gasståker, 
kolliderende galakser, sultne super-
slurpere og underlige fenomener. 
Du får se hvordan planeter og 
stjerner blir til og følger romsonder 
på Mars, i bane rundt Saturn og på 
vei til Pluto. 
 
FREDAGSPILS MED FREDAGS- 
QUIZ - ELLER DET STIKK 
MOTSATTE
FREDAG 28. MARS KL. 19:30 I KAFEEN 
- SCENE 5 
Vi starter oppvarmingen  med litt 
småvarmt  og noe iskaldt fra kl. 16.
Quizen starter  klokka 19.30. All-
mennkunnskap er et greit utgangs-
punkt. Vi trenger de kvasseste 
lagene  med de raskeste hodene.  
Maks fem hoder pr lag.  Gjerne flere 
lag per arbeidsplass /vennegjeng/
turlag. – og et ubegrensa antall 
ivrige supportere! Meld dere på til 
frode@scene5.no. Quiz er populært 
det kan bli trangt om plassen. Har 
du spørsmål? Ring 901 501 45. 
Velkommen! 

THE BEATLES 1963 - ”IT WAS 
FIFTY YEARS AGO TODAY”
FREDAG 28. MARS KL. 19:30 I TEATER-
SALEN 

Beatles 1963 presenterer alt som 
The Fab Four ga ut i 1963. Albu-
mene ”Please Please me” og ”With 
the Beatles”, samt A- og B- sidene 
på singlene ”From me to you”, ”She 
loves you” og ”I want to hold your 
hand” spilles – fra første til siste 
tone. Beatles 1963 stemmebæres 
av tre vokalister som har utmerket 
seg på ulike måter i norsk popmu-
sikk: Atle Pettersen (kjent fra ”X 
faktor” og ”Skal vi danse”), Eirikur 
Hauksson (har representert både 
Island og Norge i Melodi Grand 
Prix), Trond Granlund(rock og pop 
sanger i Norge siden tidlig 70-tall). 
 
PÅSKEKRIM FOR STORE OG 
SMÅ
LØRDAG 29. MARS KL. 14:00 SKEDSMO 
SAMFUNNSHUS 
På Skedsmokorset kan du få opple-
ve noen av Norges beste forfattere 
denne lørdagen! For de minste 
kommer Hagerup & Hagerup (Hilde 
Hagerup og Klaus Hagerup) for å 
fortelle om sin serie ”Mesterdetektiv 
Tim & Co. For ungdom og voksne 
entrer så Thomas Enger og Hans 
Olav Lahlum scenen - begge aktu-
elle med bøker for ungdom, og med 
anerkkjente krimserier for voksne. 
Fyll opp sekken med påskelittera-
tur! Det blir boksalg og signering. 
Påskekrimmen er et samarbeid mel-
lom Skedsmo bibliotek, Skedsmo 
bokhandel, Skedsmo samfunnshus 
og Skedsmo senter.  
 
NORWEGIAN POLE SPORT 
CHAMPIONSHIP 2014
LØRDAG 29. MARS KL. 18:00 I  
STJERNESALEN 

Opplev den nye sporten, der akro-
batikk og turn blir kombinert med 
dans! 29. mars 2014 arrangeres 
for første gang mesterskap i Pole 
Sport i Norge. Deltagere fra hele 
landet er invitert til å vise deg hva 
de er gode for i en hard og etter-
lengtet konkurranse. Pole Sport er 
en voksende gren i Norge, der ut-
øvere må kombinere akrobatikk og 
dans med farefylte og praktfulle triks 
utført på vertikale stenger. Kvelden 
byr på et show uten like i Norge, 
hvor du garantert vil sitte igjen med 
mye inntrykk og beundring over de 
fantastiske prestasjonene utøverne 
kan by på. For mer informasjon om 
hva dette vil dreie seg om kan du 
se på nettsiden til arrangør: www.
lisxpole.no/pole-sport. 

SMAK AV INDIA
LØRDAG 29. MARS KL. 18:00 I KAFEEN 
- SCENE 5 
Det indiske kjøkken byr på mange 
smakfulle retter. Vegetarretter, 
tandoori-retter og karri-retter. Det 
brukes flere kryddere som etter 
hvert også er blitt velkjente på våre 
breddegrader. Vi frister med deilig 
mat som passer ypperlig en norsk 
vårkveld. Vi får besøk. For å få den 
rette stemningen og innsikten får vi 
besøk av Niru Kumra, som gir oss 
innsikt i temaet indisk mattradisjon 
og kultur. Hun har vist sin matkunst 
både NrK og TV2 sine matprogram-
mer og vil være kyndig veileder når 
vi setter i stand buffeen! Velkom-
men skal du være! 

MANN (44) 
LØRDAG 29. MARS KL. 19:30 I  
TEATERSALEN 

Bård Tufte Johansen har siden 
tidlig på nittitallet laget en rekke 
humorprogrammer, blant annet Lille 
lørdag, Åpen post, Uti vår hage, 
Team Antonsen, Tazte Priv, Tre 
brødre som ikke er brødre og Brille. 
De siste to årene har Bård jobbet 
hardt, han har skrevet nytt materiale, 
testet ut, forkastet, skrevet nytt. 
Han har slitt, svettet og ledd for å 
gjøre seg klar til karrierens største 
utfordring – endelig står han alene 
på scenen med sitt eget show! I 
Mann (44) snakker Bård om alt fra 
mammablader, islam og bark fra 
Plantasjen, om å være arbeidsgiver 
for polske håndverkere, hærverk, 
kvinner og diffuse muskel- og skje-
lettlidelser.

PIPPI
SØNDAG 30. MARS KL. 14:00/16:00    
I STJERNESALEN

Pippilotta Viktualia Rullgardina 
Krusmynte Efraimsdatter Lang-
strømpe, eller Pippi sånn til daglig, 

kommer til Lillestrøm Kultursenter! 
Verdens sterkeste jente flytter inn 
i Villa Villekulla sammen med apen 
Herr Nilsson, hesten sin og en 
sekk fylt med gullpenger. Den er 
det også andre som har lyst på, 
men det er ikke særlig lurt å prøve 
å stjele fra Pippi ! Fru Prysselius 
vil ha Pippi på barnehjem, og får 
hjelp av konstablene Kling og 
KlangPasser for barn fra 3 år. 

 

LØRENSKOG
 
DAMETRIMMEN FRESKIS
ONSDAGER KL. 12:00-12:30 VOLT  
6. ETG. LØRENSKOG HUS 
Dametrimmen Freskis ønsker kvin-
ner i alle aldre velkommen til trim!
Arrangeres av Lørenskog frivillig-
sentral, Friskis&Svettis og Hammer 
Turn. Enkel trim som passer for alle. 
Avholdes i Volt scene i Frivilligsen-
tralen/Aktivitetshuset Volts lokaler i 
6. etg i Lørenskog hus. Gratis! 
 
STRIKKEKAFE
ONSDAG KL. 10-14 SKÅRER GÅRD, 
LØRENSKOG BYGDEMUSEUM 
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.

DISTRIKTSMESTERSKAPET 
FOR KORPS 2014
LØRDAG 29. MARS OG SØNDAG 30. 
MARS, LØRENSKOG HUS

Distriktkonkurransen for korps - 
Lørenskog arrangeres for tredje 
gang i Lørenskog Hus. Nytt i år 
er at vi også kommer til å benytte 
Samfunnsalen på Kjenn.
Mesterskapet samlet i 2013 hele 
88 korpsenheter fra hele Akershus 
med ca 3400 musikanter i alle 
aldre. Mesterskapet forventer også 
i 2014 tilsvarende deltakelse. Mes-
terskapet er inndelt i flere divisjoner 
hvor det konkurreres om poeng 
med 100 poeng som maksimalt. 
For de aller yngste blir man tildelt 
priser i stedet for poeng. Arrange-
mentet viser den utrolige kvaliteten 
det er på musikere i distriktet. I 
mange år har Akershus hevdet seg i 
toppen i Norgesmesterskapene for 
skolekorps. I løpet av helgen vil man 
kunne få høre musikk på meget 
høyt musikalsk nivå. Korpsene viser 
i mesterskapet at korps er så mye 
mer enn 17. mai. Mesterskapet er 
åpent for publikum, og dette er 
virkelig helgen for å nyte spille-
glede og musikk på et høyt nivå. 
Mesterskapet strekker seg over 
2 dager, og billetten man kjøper 
gjelder for en hel dag. Lørenskog 
Skolekorps og Lørenskog Musik-
korps har fått enorm erfaring med 
dette arrangementet som de nå har 
hatt ansvar for i 22 år. Det kreves 
mye dugnadsinnsats for å få alt til 
å gå på skinner. Kretsmesterskap 
har de samme korpsene arrangert 

i Lørenskog siden 1969 (44 år). 
Lørenskog Skolekorps, Lørenskog 
Musikkorps og Norges Musikkorps 
Forbund – Øst ønsker alle hjertelig 
velkommen til Distriktsmesterskapet 
2014. Hold deg oppdatert for mer 
informasjon og detaljerte spilletider: 
http://musikkorps.no//ost/korpskon-
kurranse 

RÆLINGEN
 
PETRINEHØY SENIORDANS OG 
ÅPEN KAFÉ
ONSDAGER KL. 12.45 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Petrinehøy Seniordans ønsker nye 
og gamle medlemmer velkommen til 
seniordans og åpen kafé hver ons-
dag kl 12.45. Her gis mulighet for 
både trim og sosialt samvær, og det 
er like aktuelt for enslige som for par. 
 
STRIKKEKAFE/ HÅNDAR-
BEIDSTREFF
ONSDAG 26. MARS KL. 11-14 HEIMEN 
GRENDEHUS
Rælingen Husflidslag har strikke-
kafe i egne lokaler på Heimen. Ta 
med eget håndarbeid, vi hjelper 
hverandre. Alle er hjertelig velkom-
men, vi har god plass til barnevog-
ner! Ta med matpakke, vi serverer 
kaffe og te. 
 
TRYKK START!
ONSDAG 26. MARS, FREDAG 28. 
MARS, LØRDAG 29. MARS OG SØNDAG 
30. MARS KL. 18:00 MARIKOLLEN 
KULTURSAL
Det ryker varmt av spillkontrollene 
verden over! Men på Marikollen 
Kultursal får vi være med inn i spil-
lenes verden! Trykk Start er skrevet 
av regissørene for Sceneskrekk 
Ungdomsteater. Sceneskrekk er 
kjent for å levere et bredt spekter 
av sjangere i god kvalitet og har 
opparbeidet seg et svært godt 
rykte med dyktige skuespillere og 
regissører. Denne gangen møter vi 
8 år gamle Lotte fra Rælingen. Hun 
er som mange andre barn veldig 
glad i å spille, men en dag skjer 
det noe helt spesielt; hun blir dratt 
inn i spillverden! Her møter hun 
kjente spillfigurer som Mario, Luigi, 
Prinsesse Peach, Pikachu og Tetris. 
I en helt ny verden dukker det 
stadig opp nye oppgaver som er 
både morsomme og krevende. La 
deg bli overrasket av noe helt nytt 
på scenen! Et originalt og moderne 
barneteater med musikk og dans 
du sent vil glemme. Velkommen til 
en magisk aften som er like mor-
somt for store som for små!

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

TIPS OSS 
om arrangement i  

din nærhet!

hvaskjer@romeriksposten.no

N I TTEBERG
HAGENitteberg Hage

ved Li l lestrøm Nye kjedede familiehus i  
barnevennlig område med kort  

vei til skole og barnehage. Store 
grøntarealer. Boligene har  

mange valgmuligheter. 

Estimert overtagelse: Sommer / 
høst 2015. Areal: BRA fra 91 m2 ti l 
145 m2. P-rom fra 80 m2  t i l 132 m2. 

Priser: Fra kr. 3.490.000,- 
 

Tomtevisning innerst i  
Holtveien søndag fra kl. 13 - 14 

(avkjøring fra Fetveien) 
 

Kontakt megler: 416 50 270 / 
480 99 680

www.nitteberghage.no

Vaktmesterkompaniet
rydder bomiljøene

Utendørs vårfeiing: Våren nærmer seg, og det melder seg igjen behov for 
våropprydding. I den anledning tilbyr vi maskinell feiing/spyling av asfalterte 
områder. Vi påtar oss feiing/spyling og fjerning av avfallet med alternative 
løsninger/masinkombinasjoner, og forsøker alltid å benytte den kombinasjonen 
vi mener er best egnet for det aktuelle oppdrag.

Vi tilbyr også vedlikeholdsfeiing gjennom sommermånedene, slik at man kan
opprettholde et trivelig utemiljø.

For befaring, spørsmål og priser kan du nå oss på e-post: sno@vk.no, 
eller ringe vårt sentralbord på tlf. 02317.

Våren nærmer seg!

Container til dugnad
Vi tilbyr containere til vårdugnad eller ved 
behov ellers i året. Vi har containere fra 
5-20 kubikk til blandet avfall, hageavfall m.m.

Telefon: 23 17 21 72
E-post: container@vk.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale
om hva vi kan tilby og priser.

Klubbmestre  
i bridge

 
  
 

 
Lørenskog Bridgeklubb har 
hatt klubbmesterskap over 7 
kvelder, og klubbmestre ble 
Sigurd Frydenlund og Åge 
Olsen, med Tom Stenbakk og 
Øyvind Aashamar på 2. plass 
og Jon Bendheim med mak-
ker Toralf Stødle på 3. plass.

Kom gjerne og vær med 
oss og spill! Vi har spille-
kveld på Løkenåsen skole 
hver mandag kl. 1830. Vi 
spiller i ca 3,5 t. Om du lu-
rer på noe, ta kontakt med 
lederen, Toralf Stødle på tlf. 
975 65 009.

Pris til Fjellhamar Fotballklubb
 

  
 

 
Lørdag 15. mars ble Fjellhamar 
Fotballklubb kåret til årets 
beste Bendit Cup-arrangør 
etter målrettet arbeid i 2013. 
En sjekk på 30 000 kroner, 20 
landskampbilletter og en sig-
nert landslagsdrakt ble tildelt 
klubben i forbindelse med kå-

ringen.
– Dette er en veldig for-

tjent vinner. Fjellhamar Fot-
ballklubb har lagt ned mye 
arbeid for å legge vekt på sunt 
kosthold og holdninger, sa ar-
rangementsansvarlig Herman 
Smith da prisen ble delt ut.

 (Foto: Fjellhamar Fotballklubb)

 (Foto: Fjellhamar Fotballklubb)

Annonsere 

i Romeriksposten?
Ring Elisabeth på tlf. 483 23 443  

eller Anita på tlf. 483 20 157
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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 31. mars

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
ASTRID TRØHAUGEN
Røyksoppstien 31
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:

VIL DET BLI HOLE 
IN ONE

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

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

Slakting av gris i Rælingen
Slakting. Grisen skoldes. 
Fotografert i 1957 av 
Elsa Svendsen. Rælin-
gen. Bildet er hentet fra 
Akershusmuseet.
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I kveld skal Tore først
til Trondheim hvor han
treffer Åge Aleksander-
sen, før turen går til
Austrheim og Anne
Hvidsten. Da Åge Alek-
sandersen laget sang-
en «Trondheimsnatt» i
2002 ante han ikke at
sangen skulle ende

opp som nasjonalsang
for byen Trondheim.
For Trondheimsnatt var
slett ikke ment som
noen hyllest til byen
han bodde i, men som
en hilsen til en venn
som ble utsatt for en
alvorlig ulykke.
NRK1 søndag kl 20.55

Om Åges Trondheim og Annes Austrheim
Lars Monsen blir utfor-
dret i et enda villere
terreng enn i forrige
uke. Store deler av
turen preges av
rekordstore nedbørs-
mengder, men det er
tilgangen på mat som
kanskje er den største
utfordringen. Tre knek-

kebrød utgjør hele
matrasjonen da heli-
kopteret forlater ham i
villmarken. Og når
temperaturen kryper
ned mot et par pluss-
grader, kan det være
vanskelig nok selv for
Lars Monsen.
NRK1 lørdag kl 19.55

Sulteforing og nedbørsrekord for Monsen

Dommerutvelgelse
«Norske talenter» går
inn i en ny fase når
deltakerne nå samles
til dommerutvelgelse.
Dommerne har en van-
skelig jobb å gjøre når
over 100 deltakere
skal bli til 40. De som
går videre får plass i
en av de fem direkte-
sendte delfinalene,
der de igjen skal kjem-
pe om finaleplass.

TV 2 fredag kl 20.00

ONSDAG 26.3

TORSDAG 27.3

FREDAG 28.3

tvukens

06.30 Morgensending
13.05 Jessica Fletcher (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (r)
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Yttersia (r)
15.50 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge (r)
16.20 Glemte helter (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Ei kaldblodig verd (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 Typen til (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Walkabout (5)
22.20 Trygdekontoret (5)
23.00 Nattsending

09.50 Morgensending
12.30 Ei iskald verd (r)
13.30 Japan – eit land av
pensjonistar (r)
14.20 Aktuelt (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Shakespeares uni-
vers (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (7)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Yttersia (r)
19.45 Underveis (9)
20.15 Aktuelt
20.55 Studio 1 (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Isdammen
21.35 Naturen på vippe-
punktet (4)
22.30 Urix
22.50 Generasjon XL (5)
23.20 Gjengangerne (r)
00.15 Forbrukerinspektø-
rene (r)
00.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Hjem igjen (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5852)
17.00 Vinn på minuttet (r)
18.00 Oppgrader! (16)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (129)
20.00 Det sterkeste kjønn
(5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (5)
22.40 Kjærlighet uansett
(5)
23.40 Elementary (20)
00.40 NYC 22 (1)
01.40 Criminal Minds (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Sveriges verste sjåfør
(r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (3)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (4)
16.30 Cash Cowboys (8)
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 Ødemarkens menn
(3)
22.30 Fjorden Cowboys (6)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
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 Ekstreme samlere (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 (68)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(5)
21.30 Paradise Hotel (19)
22.30 Revenge (11)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I Met Your Mot-
her (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(35)
20.30 Den siste viking (10)
21.30 Åndenes makt (3)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
20.30 How I met Your Mot-
her (r)
21.30 The A-Team. Am. acti-
oneventyr fra 2010.
23.50 Cops (5)
00.20 Anger Management
(r)
00.50 Nattsending

06.30 Morgensending
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Folk: Toralv fra
Maurstad (r)
15.50 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge (r)
16.20 Fjellfolk (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Ei kaldblodig verd (4)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Værbitt (7)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Status Norge:
Veivalg (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire (5)
23.55 Solgt! (r)
00.25 Walkabout (r)
01.05 Nattsending

09.45 Morgensending
13.20 Underveis (r)
13.50 Forbruker-
inspektørene (r)
14.20 Aktuelt (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Naturen på
vippepunktet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (8)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Svenske
hemmeligheter (r)
19.15 Walkabout (r)
19.55 Kina – det nye
imperiet (2)
20.55 Filmbonanza (8)
21.25 Oddasat
21.30 Gjengangerne (2)
22.20 Billedbrev fra
Europa (r)
22.30 Urix
22.50 Nasjonalgalleriet (r)
23.20 Et stjålet liv
00.20 Schrödingers katt (r)
00.50 Oddasat (r)
01.05-03.30 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Det sterkeste
kjønn (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5853)
17.00 Vinn på minuttet (r)
18.00 Oppgrader! (17)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (130)
20.00 Matagentene (8)
20.30 TV 2 hjelper deg (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Samurai
Sikkerhet (5)
22.15 Criminal Minds (18)
23.15 På tur med Dag
Otto (r)
00.15 Hawaii Five-0 (11)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Sveriges verste
bilfører (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (4)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (5)
16.30 Cash Cowboys (9)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne
familie (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Broom (4)
22.05 Broom (r)
22.35 Golden Goal (5)
23.05 Bellator Spring Tour-
nament (4) Kampsport.
01.05 Las Vegas
Jailhouse (r)
01.30 112 – Politiet (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Vancouver (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 (69)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Paradise Hotel (20)
22.30 Sleepy Hollow (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your
Mother (r)
00.35 How I Met Your
Mother (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Ullared (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 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
(36)
20.30 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (4)
22.00 Costa del
Kongsvik (r)
22.30 The Big Bang
Theory (r)
23.00 Person of
Interest (16)
23.55 Castle (r)
00.50 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 Politirazzia (3)
22.30 Being: Mike Tyson (1)
23.00 Being: Mike Tyson (2)
23.30 Cops (6)
24.00 Anger
Management (r)
00.30 Nattsending

05.25 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (r)
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 NM alpint.
Super-G, kvinner og menn.
16.00 NRK nyheter
16.01 NM skiskyting.
Sprint 7,5 km kvinner.
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 NM skiskyting.
Sprint 10 km menn forts.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (11)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Tause vitner (4)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Tause vitner (4)
00.25 Pop & rock-perler fra
70-tallet (2)
00.55 Nattsending

10.00 Morgensending
12.40 Værbitt (r)
13.20 Brennpunkt (r)
14.20 Debatten (r)
15.20 Urix (r)
15.40 Bokprogrammet (r)
16.10 Billedbrev (r)
16.20 Med hjartet på rette
staden (r)
17.10 NM skiskyting.
Sprint 10 km menn.
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kina – det nye
imperiet (r)
20.00 Ingen grunn til
begeistring (10)
20.30 Visepresidenten (10)
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Rome (3)
22.25 Mannen som visste
for meget. Am. thriller fra
1956.
00.20 Filmbonanza (r)
00.50 Oddasat (r)
01.05-03.30 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Hus til salgs (r)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5854)
16.55 Kollektivet (5)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (19)
19.30 Oppgrader! (20)
20.00 Norske Talenter (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske talenter (8)
22.15 Senkveld med
Thomas og Harald (4)
23.20 Samurai Sikkerhet (r)
23.50 Eurojackpot (9)
00.05 Else (r)
01.05 Flashbacks of a Fool.
Br. drama fra 2008.
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (5)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (6)
16.30 Cash Cowboys (10)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.30 Før kampen. De siste
oppdateringene før oppgjø-
ret mellom Molde og Våle-
renga i Tippeligaens 1.
runde.
18.55 Tippeligaen. Molde –
Vålerenga, 1. omgang.
19.55 I pausen
20.00 Tippeligaen. Molde –
Vålerenga, 2. omgang.
21.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaopp-
gjøret mellom Molde og
Vålerenga.
21.15 The Replacements.
Am. komedie fra 2000.
23.30 Golden Goal (r)
24.00 Det tredje øyet (5)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (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 (70)
17.30 NCIS (r)
18.30 Hele Norge baker (r)
19.30 The Crazy Ones (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 Michael J Fox
Show (9)
21.00 Michael J Fox
Show (10)
21.30 Hot Tub Time
Machine. Am. sci-fi-komedie
fra 2010.
23.15 Sex og singelliv (r)
01.45 Death Race.
Am. sci-fi-thriller fra 2008.
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
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 Costa del
Kongsvik (r)
20.00 Neste sommer (r)
20.30 Typisk deg med
Petter Schjerven (r)
21.30 Brille (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 The Graham Norton
Show (r)
24.00 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
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 Car Lot Rescue (r)
22.00 Kodenavn Mercury.
Am. actionthriller fra 1998.
24.00 Politirazzia (r)
01.00 Nattsending

SØNDAG 30.3

LØRDAG 29.3

MANDAG 31.3

TIRSDAG 1.4
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06.30 Morgensending
13.05 Jessica Fletcher (r)
13.50 Filmavisen 1959 (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (r)
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 fra
Europa (r)
16.20 Fjellfolk (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.56 Ei kaldblodig verd (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Yttersia (6)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane (7)
22.30 Det gode bondeliv (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (3)
00.45 Nattsending

09.25 Morgensending
12.35 Underveis (r)
13.05 Sportsrevyen (r)
13.35 Vitenskapens
verden (r)
14.35 Sanger om Norge (r)
15.15 Monsen på
villspor (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Værbitt (r)
19.40 Billedbrev (r)
19.50 Datalagringsdirektivet
20.15 Aktuelt
20.55 Samiske
musikkmøter (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Big data – en ny
tidsalder
22.20 Mitt yrke
22.30 Urix
22.50 Bokprogrammet (r)
23.20 Kina – det nye
imperiet (r)
00.20 Puls (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5855)
17.00 Vinn på minuttet (r)
18.00 Oppgrader! (18)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (131)
20.00 På tur med Dag
Otto (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det tredje øyet (6)
22.40 Mordene i
Sandhamn (r)
23.40 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
00.40 Uskyldig dømt (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Sveriges verste
bilfører (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 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (7)
16.30 Cash Cowboys (11)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne
familie (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Matchball.
Fotballmagasin.
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Suits (14)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas
Jailhouse (r)
00.50 Skolepurken (r)
01.20 112 – Politiet (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 (71)
17.30 NCIS (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Forfulgt (2)
21.30 Paradise Hotel (21)
22.30 NCIS (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your
Mother (r)
00.35 How I Met Your
Mother (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 NCIS (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners
middag (37)
20.30 Den siste viking (11)
21.30 Brille (6)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Brooklyn Nine
Nine (13)
22.00 Brooklyn Nine
Nine (14)
22.30 Brooklyn Nine
Nine (15)
23.00 Dads (13)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.10 Morgensending
11.35 Schrödingers katt (r)
12.05 Ut i naturen (r)
12.25 VM halvmaraton.
Direkte fra København.
14.00 Glimt av Norge:
Preikestolen (r)
14.10 QuizDan (r)
15.00 V-cup telemark.
Sprint parallell.
16.00 NM alpint. Stor-
slalåm. kvinner og menn.
17.00 NM skiskyting.
Fellesstart kvinner.
18.00 NM skiskyting.
Fellesstart menn.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Monsen på
villspor (2)
20.55 Underholdnings-
avdelingen (7)
21.35 Lindmo
22.35 Studio 1 (5)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Shanghai.
Am. thriller fra 2010.
01.00 Nattsending

09.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.00 Distriktsnyheter (r)
12.25 Hovedscenen (r)
14.10 Uten forsikring (r)
15.10 QuizDan (r)
16.00 Kunnskapskanalen
17.10 Japan – eit land av
pensjonistar (r)
18.00 KORK – hele landets
orkester
18.40 Værbitt (r)
19.20 Hemmelige svenske
rom (r)
19.35 Bokprogrammet (r)
20.05 Shakespeares uni-
vers (2)
21.00 Nyheter
21.10 Biutiful. Meks./sp.
drama fra 2010.
23.30 Status Norge:
Veivalg (r)
24.00 Mannen som visste
for meget. Am. thriller fra
1956.
01.55 Ingen grunn til
begeistring (r) (10)
03.25-03.55 Vise-
presidenten (r)

06.00 Morgensending
13.00 Restaurant SOS (4)
14.00 Kjærlighet uansett (r)
15.00 Smartere enn en 5.
klassing? (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 (5)
20.00 Hver gang vi
møtes (5)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi
møtes (5)
22.15 God kveld Norge
22.45 Himmelhytta (4)
23.15 Jernkvinnen.
Br./fr. drama fra 2011.
01.25 God kveld Norge –
Reisespesial (r)
01.50 Hoffa. Am. krim-
drama fra 1992.
05.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.05 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
10.55 Frasier (r)
11.25 Frasier (r)
11.50 M*A*S*H (r)
12.20 M*A*S*H (r)
12.50 M*A*S*H (r)
13.20 M*A*S*H (r)
13.50 M*A*S*H (r)
14.20 That '70s Show (r)
14.45 That '70s Show (r)
15.15 That '70s Show (r)
15.40 That '70s Show (r)
16.05 That '70s Show (r)
16.35 På tur med Dag Otto
(5)
17.35 Senkveld med Tho-
mas og Harald (4)
18.40 Come Fly With Me (r)
19.15 Come Fly With Me (r)
19.50 Come Fly With Me (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 The Longest Yard.
Am. komedie fra 2005.
23.10 Criminal Minds (r)
00.05 Criminal Minds (r)
01.00 Criminal Minds (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (7)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (8)
16.05 The Middle (r)
16.35 The Middle (r)
17.10 The Middle (r)
17.40 Anger
Management (21)
18.10 Anger
Management (22)
18.45 How I Met Your
Mother (r)
19.15 How I Met Your
Mother (r)
19.45 Charlie St. Cloud.
Am./kan. eventyrdrama fra
2010.
21.30 How Do You Know.
Am. dramakomedie fra
2010.
23.40 Almost Famous. Am.
romantisk drama fra 2000.
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.25 Melissa & Joey (r)
10.55 Melissa & Joey (r)
11.25 Friends (r)
11.55 Friends (r)
12.25 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half
Men (r)
14.40 Two and a Half
Men (r)
15.10 Two and a Half
Men (r)
15.40 Two and a Half
Men (r)
16.05 Two and a Half
Men (r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
20.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
21.30 Red. Am. action-
komedie fra 2010.
23.30 Special Victims
Unit (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (5)
14.00 The Office (6)
14.30 The Office (7)
15.00 The Office (8)
15.30 30 Rock (31)
16.00 30 Rock (32)
16.30 Formel 1: Malaysia
Grand Prix. Redigert opptak
fra Sepang International Cir-
cuit i Kuala Lumpur.
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 (10)
22.00 Under angrep. Am.
actionthriller fra 1998.
24.00 Hart's War. Am. krigs-
drama fra 2002.
03.05 Nattsending

06.40 Morgensending
11.30 NM skiskyting.
Stafett 3 x 6 km kvinner.
Direkte fra Voss.
12.40 Ut i naturen
13.05 NM skiskyting.
Stafett 4 x 7,5 km menn.
Direkte fra Voss.
15.00 NM alpint. Slalåm,
kvinner og menn.
Hemsedal.
16.00 Et herskapelig liv (r)
17.00 Monsen på
villspor (r)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Værbitt (8)
20.55 Sanger om Norge (3)
21.35 Musketerene (5)
22.30 Gutter er gutter (5)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Filmbonanza (r)
23.50 Monsen på
villspor (r)
00.50 Sanger om Norge (r)
01.30 Værbitt (r)
02.10 Nattsending

09.25 Debatten (r)
10.25 Med pensjonen som
innsats (r)
11.25 Schrödingers katt (r)
11.55 Forbruker-
inspektørene (r)
12.25 Puls (r)
12.55 Japan – eit land av
pensjonistar (r)
13.45 Shakespeares
univers (r)
14.40 Hansen og Hansen.
Norsk komedie fra 1941.
16.05 Lindmo (r)
17.05 Naturen på
vippepunktet (r)
18.00 Norge rundt og
rundt (r)
18.30 Skavlan (r)
19.30 Historier fra
bjørneparken (r)
20.00 Vitenskapens verden
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen. Cosi
fan tutte – av W.A. Mozart.
00.30 Nasjonalgalleriet (r)
Programleder: Helle
Vaagland.
01.00-01.55 Rome (r)

06.00 Morgensending
13.00 Disaster Guy (r)
14.00 Eventyrlig seilas (r)
14.30 Eventyrlige
nordmenn (r)
15.30 Vårt Lille Land (r)
16.30 Hver gang vi
møtes (r)
18.00 Reisen hjem
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Tippeligaen.
Sarpsborg 08 – Brann,
1. omgang.
19.50 I pausen
20.00 Tippeligaen.
Sarpsborg 08 – Brann,
2. omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Vårt Lille Land (5)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra 2014-
sesongens første serie-
runde i Tippeligaen.
23.45 Det tredje øyet (r)
00.45 God kveld Norge (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 M*A*S*H (r)
15.00 En moderne familie
(r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 En moderne familie
(r)
16.30 En moderne familie
(r)
17.00 FotballXtra: Før run-
den
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball
18.00 FotballXtra: Med run-
den
20.00 Atlantis (5)
21.00 Spider-Man 3. Am.
actiondrama fra 2007.
23.40 Samurai Sikkerhet
(5)
00.10 På innsiden: Der kar-
tellene regjerer (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Anger
Management (r)
12.45 The Middle (r)
13.15 Charlie St. Cloud.
Am./kan. eventyrdrama fra
2010.
15.00 Svenske
Hollywoodfruer (r)
16.00 Svenske
Hollywoodfruer (r)
17.00 Michael J Fox
Show (r)
17.30 Michael J Fox
Show (r)
18.00 Luksusfellen
Sverige (r)
19.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.00 Hele Norge baker (5)
21.00 Something Borrowed.
Am. romantisk komedie fra
2011.
23.00 Forfulgt (r)
24.00 Hot Tub Time
Machine. Am. sci-fi-
komedie fra 2010.
01.45 Monday Mornings
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Two and a Half
Men (r)
14.10 Two and a Half
Men (r)
14.35 Two and a Half
Men (r)
15.00 Two and a Half
Men (r)
15.30 Two and a Half
Men (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 Den siste viking (r)
19.00 Den siste viking (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (5)
21.30 Neste sommer (4)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (4)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 The Librarian.
Am. actioneventyr fra 2004.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Formel 1: Malaysia
Grand Prix. Oppsummering
av høydepunktene fra Malay-
sia Grand Prix, fra Sepang
International Circuit i Kuala
Lumpur.
14.30 Håndball: EM-kvalifi-
sering. Hviterussland –
Norge, kvinner.
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 (11)
20.30 Family Guy (11)
21.00 Two and a Half Men
(17)
21.30 How I Met Your Mot-
her (16)
22.00 12 Monkeys. Am. sci-
ence fiction-thriller fra
1995.
00.25 Sleepy Hollow (11)
01.25 Nattsending

06.30 Morgensending
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 VM cricket (Twen-
ty20) Vestindia – Pakistan.
16.50 NRK nyheter
17.05 VM cricket (Twen-
ty20) Vestindia – Pakistan.
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 VM cricket (Twen-
ty20) Vestindia – Pakistan.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Solgt! (6)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Krøll på hjernen (5)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Fylla (r)
23.45 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.25 Sanger om Norge (r)
01.05 Nattsending

10.00 Morgensending
12.40 Værbitt (r)
13.20 Lindmo (r)
14.20 Aktuelt (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Big data – en ny tids-
alder (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hvem tror du at du
er? (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Status Norge: Veivalg
(3)
20.15 Aktuelt
20.55 Atelieret (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Vilkår og betingelser
22.30 Urix
22.50 Filmbonanza (r)
23.20 Big data – en ny tids-
alder (r)
00.10 Ut i naturen (r)
00.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 På tur med Dag Otto
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5856)
17.00 Vinn på minuttet (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (132)
20.00 Hjem igjen (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (13)
22.40 Else (6)
23.40 The Good Wife (13)
00.40 Lærkevej (2)
01.35 Criminal Minds (r)
02.25 Numbers (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (7)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (8)
16.30 Cash Cowboys (r)
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 På innsiden:
Gjengpolitiet i Detroit
22.35 Verdens sterkeste
mann 2013 (2) Styrkesport-
konkurranse.
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Skolepurken (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 (72)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Britt Eklands familie
(3)
21.30 Paradise Hotel (22)
22.30 Two and a Half Men
(15)
23.00 How I Met Your Mot-
her (11)
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 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
17.10 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
(38)
20.30 The Big Bang Theory
(18)
21.00 Costa del Kongsvik
(5)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (5)
22.30 Special Victims Unit
(5)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions Lea-
gue 2013/2014. Kvartfinale
i Champions League.
23.30 How I Met Your Mot-
her (r)
24.00 Cops (9)
00.30 Anger Management
(r)
01.00 Nattsending
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Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Det lysende Saghjulet 
under Rælingsbroen

VINNER:
EDEL LUDWIGSEN
Torvgt. 36 a
2000 Lillestrøm
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NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

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

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

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

45 års erfaring med gulv. 
Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

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

GRATIS PARKERING

Moelven Eik Heltre 
Rustic 20x140 mm
Etna

660,-
Pr. kvm 

249,-
Pr. kvm 

NÅ

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav 
14 mm. 

520,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm. 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk. 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

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

168,-
Pr. kvm 

NÅ

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

AASEN HANDEL AS 

Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (Alnabru) v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis

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

www.aasenhandel.no

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!


