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Nytt yogatilbud  
i Lørenskog
Katarina Skår Henriksen og Tuva 
Selmer-Olsen startet nylig opp 
KATU Yoga i Lørenskog. 

 
Side 9 

Carew er en  
av favorittene
Melodi Grand Prix-aktuelle 
Elisabeth Carew seiler opp 
som en av vinnerfavorittene hos 
bookmakerne. 

 
Side 25 

Stadig færre bor 
på gårdsbruk
Drøye seks tusen fra de seks kom-
munene Romeriksposten dekker 
har adresse på et landbruk. Ikke 
overraskende kommer Skedsmo, 
Rælingen og Lørenskog langt ned 
på lista.    
                                        Side 6-7

Filmjobben har 
gitt mersmak
Kommende helg har kinomusikalen 
«Ta meg med!», med Marion Ravn i 
en av hovedrollene, gallapremiere i 
Lørenskog. – Dette har virkelig gitt 
mersmak, sier hun.   

                                         Side 24

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

HYTTETUR PÅ 
LAVT BUDSJETT

       Det behøver ikke koste skjorta om du ønsker 
å oppleve fjellet eller sjølivet fra en hytte. 
Følger du den røde t-en er det store sjanser 
for at du kommer frem til en av DNTs betjente 
eller ubetjente hytter.
                                                                 Side 14-15
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HARDE 
FA K TA

96
BABYER BLE FØDT PÅ  
AHUS I UKE 9.

0,9
GRADER ER SNITTEM-
PERATUR MÅLT PÅ 
LØVENSTAD DE SISTE 
30 DAGENE. 

6,7
ER HØYESTE GRADER 
MÅLT PÅ FJELLHAMAR 
DE SISTE 30 DAGENE. 

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?

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!

Maskinførerkurs 32 t. 
 

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

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

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

Kompetansesenter for bygg og anlegg
Sertifiseringsnummer: ATS-047

Fotoutstilling
Forrige helg åpnet en ny fotout-
stilling i Skedsmo bibliotek på 
Strømmen. Bildene viser moti-
ver fra Volla skole i Lillestrøm 
og er hentet fra boken «Glimt 
fra en skolehverdag; Volla sko-
les historie i bilder» som ble 
ferdigstilt før jul. Mannen bak 
bildene er den tidligere læreren 
Tormod Sund som har fotogra-
fert skolen fra 1930-tallet og 
frem til starten av 1980-tallet. 
Dagens elever har også bidratt 
med å ta bilder av skolen slik 
den ser ut i dag.

Utstillingen vil være åpen 
i bibliotekets åpningstid hele 
mars måned.

Ring  Elisabeth på  
tlf. 483 23 443 eller  

Anita på tlf. 483 20 157 

Annonsere  
her? 

#fetsundlenser #glomma #romeriksposten @leo2048

#river #bridge #glomma #romeriksposten @maryekerhovd

#hverdagsliv #englishsetter #rælingen #romeriksposten 

@lilleingvaldsen

SKYACTIV
 technology
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oooo}}}

ALLE GODE TING
ER TRE

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

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

M{ZD{ CX-5 FRA

331.400,-

M{ZD{6 FRA

325.400-

NYE M{ZD{3 FRA

227 800,-

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

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

Jessheim  Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

Oslo  Gladengveien 12 - 0661 Oslo - 23 24 30 00

Kjeller  Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70

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

www.mobile-kjeller.no
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Glassplate deiset ned på fortauet
En handlekunde var 
nær ved å bli truf-
fet da en glassplate 
løsnet og ramlet ned 
fra bolig- og foret-
ningsbygget Byha-
ven.   
  
 

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

 
– Jeg hørte et kraftig smell 
utenfor butikkvinduet, sier 
selger Stine Smaadal Ludvig-
sen hos barnetøybutikken 
Englebarn i Lillestrøm. 

Ludvigsen la merke til at en 
dame sto ved klesstativet uten-
for butikkvinduet da glasspla-
ten falt ned fra overbygget. 

FØLGER OPP 
– Det pågår bygningsmessige 
arbeider på fasaden i boligde-
len, og vi undersøker nærmere 
hva som kan ha skjedd. Vi vet 
med sikkerhet at glasset ikke er 
knust på grunn av våt og tung 
snø, forteller markedssjef Kris-
tin Uvaag Tufte i Lillestrøm 
Delta. 

Lillestrøm Byutvikling AS 
er gårdeier for næringseksjo-
nen i ByHaven. 

– Som gårdeier tar vi natur-
ligvis sikkerhet meget alvorlig. 
Vi jobber derfor kontinuerlig 
med tiltak for å holde sikkerhe-
ten oppe i forhold til dette med 
is og snø fra tak, opplyser Tufte.

– Hva gjør dere for å sikre at 
slikt ikke skjer igjen? 

– Dette ligger som en natur-
lig del av vårt HMS arbeid, og 
gjennomføres av vår driftsav-
deling. 

Dette løses ved at områ-
det på fortauet sperres av, og 
vi fjerner det som ligger av is 
og snø fra taket manuelt. For 
å være på den sikre siden har 
vi parallelt gått over de øvri-
ge glassplatene som er her, for 
å vite at disse er OK, forteller 
Tufte.  

Markedssjefen opplyser at 
glassplatene er laget av herdet 

AKTUELTAKTUELT

Tlf. 64 84 54 20 - Elvegata 52, 2003 Lillestrøm - volla@sportsclub.no

glass. Dersom disse går i styk-
ker oppløses glasset i masse 
småbiter. Denne glasstypen 
anses ikke som like farlig som 
vanlig glass når det knuses.

 
NESTENULYKKE
Stine Smaadal Ludvigsen fra 
Englebarn forteller at hun først 
trodde at det kraftige smellet 
kom fra den andre siden av ga-
ten, på byggeplassen i Storgata 
6, men hun så straks at det lå 
mye glass på fortauet utenfor 
butikken.

– Jeg skvatt skikkelig og ble 
litt skremt. Damen som sto 

ved klesstativet løp ut i veien. 
Etter dette uhellet er Lud-

vigsen veldig obs på glasspla-
tene i overbygget. Hun fortel-
ler at hun er redd for at noen 
av de andre glassene også skal 
falle ned.  

– Jeg synes de ansvarlige for 
bygget må sikre overbygget 
slik at det ikke faller ned flere 
glassplater. 

Bolig- og foretningsbygget 
Byhaven ble tatt i bruk i 2006. 
Bygningen har glassoverbygg 
over fortauene i Voldgata, 
Adolf Tidemannsgate og Tor-
vgata.

TUSEN BITER: Gårdeier ønsker ikke spekulere i hva årsaken, men vil 
undersøke hva som har skjedd.  

TRAFIKKERT: Daglig spaserer mange fotgjengere under glassover-
bygget.    

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!

UBEHAGELIG: 
En kunde fikk 
en ubehagelig 
opplevelse da 

en glassplate falt 
fra overbygget til 

Byhaven i Voldgata.   

MED

Vi tilbyr
Hotell-
pakker!

DANSEGALLA
i LetoHallen lørdag 8. mars 2014

BILETTER
I SALG NÅ!

www.letohallen.no

•  Aldersgrense 18 år
•  Non stop dans fra
 kl. 20.00-01.30
•  Dørene åpnes kl. 19.00
 Forhåndssalg av
 billetter i LetoHallen
 og Billettservice
 telefon 815 33 133
 For mer informasjon, se
 www.letohallen.no
 Tlf: 63 95 91 00
 www.facebook.com/
 letohallenhotel
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Det er øverst på 
Romerike flest bor 
på gård. Hurdal er 
den største land-
brukskommunen 
i Akershus, om vi 
regner antall bebo-
ere på gårdsbruk. 
Drøye seks tusen 
fra de seks kom-
munene Romeriks-
posten dekker har 
adresse på et land-
bruk. Ikke over-
raskende kommer 
Skedsmo, Rælingen 
og Lørenskog langt 
ned på lista. 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
Statistisk sentralbyrå (SSB) 
kunne nylig presentere en 
oversikt over hvor mange per-
soner som er registrert boen-
de på en landbrukseiendom i 
hver norske kommune. Ut fra 
denne er det dermed lov til å 
kåre den største ”bondekom-
munen” i landet. Tolga kom-
mune i Hedmark er vinneren, 
for der bor over halvparten av 
innbyggerne (53%) på land-
brukseiendommer.

ALLE I FAMILIEN
Å kalle det en bondekommune 
er selvsagt ikke helt korrekt, da 
det ikke behøver å være bønder 
som bor på en landbrukseien-
dom. Og barna som bor her er 
selvsagt med i tabellene. Men 
statistikk over antall bønder går 
uansett hånd i hånd med den-
ne.

Oversikten forteller oss at 
det ved inngangen til 2013 
bodde det 1.315 personer på 
landbrukseiendommer i Nan-
nestad kommune. SSB viser til 
at tallene omfatter kun land-
brukseiendommer med minst 
fem dekar jorbruksareal eller 
minst 25 dekar produktivt sko-
gareal.  I Eidsvoll kommune er 
det 1.854 personer som bor på 
et slikt gårdsbruk, mens 1.818 
fra Ullensaker gjør det samme. 
I Skedsmo, Rælingen og Løren-
skog er det naturlig nok betyde-
lig færre. 

NEDGANG
Andelen innbyggere bosatt på 
landbrukseiendommer i Norge 
har gått ned fra 9,6 til 8,5 pro-
ent på bare seks år, noe som må 
sies å være en ganske stor ned-

Stadig færre bor på gårdsbruk

NEDGANG: Antall personer 
bosatt på landbrukseiendommer 
går hånd i hånd med nedgangen 
i antall personer som jobber med 
gårdsdrift, sier generalsekretær 
Per Skorge i Norges Bondelag. 
(Pressefoto)

gang på få år.
– Årsaken til nedgangen har 

først og fremst sammenheng 
med den kraftige strukturra-
sjonaliseringen som vi har i 
landbruket, sier generalsekre-
tær Per Skorge i Norges Bon-
delag.

– Jorden på gårdsbruk som 
legges ned driftes i stor grad av 
nabobruk som leiejord, men 
betydelige areal går også ut av 
drift. Boligene på gårdsbrukene 
vil i sentrale strøk bli benyttet 
videre som bosted, men i områ-
der med lite sysselsettingsmu-
ligheter går boligene ofte over 
til fritidsformål, forklarer han.

STØRST ANDEL
Hvis vi regner andelen bosatt 
på landbrukseiendommer i 
Nannestad, så kommer vi til 
tolv prosent. Sett i forhold til 
landsgjennomsnittet er jo det-
te en nokså høy andel, men da 
må vi ha i minne at det er vel-

dig mange mennesker i storby-
ene som trekker andelen ned. I 
forhold til kommunetabellen, 
stiller saken seg litt anderele-
des – da Nannestad er Norges 
287. største ”bondekommu-
ne”. Det er altså et stykke un-
der midten. Eidsvoll er her på 
325. plass, mens Ullensaker er 
nummer 352. De tre siste kom-
munene er mellom 408 og 415.

I Akershus er det totalt 
22.871 personer som bor på 
landbrukseiendommer. Dette 
utgjør kun 4,1 prosent av alle 
som er bosatt i Akershus. Den 
aller største andelen har Hur-
dal kommune, som har 550 
”bønder med fam” og dermed 
en andel på hele 21 prosent i 
kommunen. Deretter følger 
Aurskog-Høland kommune 
med 19,6 prosent. 
 
FRYKTER ENDA MINDRE 
ANDEL
Regjeringen har som mål å øke 

matproduksjonen i Norge. Skal 
vi klare det, så mener bondela-
get at arealressursene må bru-
kes til matproduksjon. 

–  Det må legges til rette 
for at aktive matprodusenter 
får tilgang til disse arealene. 
Dagens utvikling går i feil ret-
ning i og med at betydelige 
arealer går ut av drift, under-
streker Skorge.

Han tror at bosetningen 
på landbrukseiendommer vil 
fortsette å gå ned på Romerike 
og resten av Norge, og frykter 
at dagens regjering vil bidra til 
dette.

– Landbrukspolitikken må 
legge til rette for at bruk av 
arealene brukes til matpro-
duksjon over hele landet. En 
liberalisering av omsetningen 
av landbrukseiendommer, slik 
regjeringen ønsker, vil sann-
synligvis bidra til å øke antall 
fritidseiendommer og ande-
len passive eiere. Det vil redu-

sere andelen innbyggere som 
bor på landbrukseiendommer 
ytterligere, sier han. 

Personer bosatt på gårds- 
bruk i Akershus    
Sortert etter andel. Kilde: SSB 

HURDAL    550           21,0

AURSKOG-HØLAND                               2800          19,6

NES                                3013          16,0

NANNESTAD   1315          12,0

GJERDRUM     640          11,0

SØRUM  1573          10,2

EIDSVOLL   1854            9,0

FET    821            8,0

ENEBAKK    817            8,0

VESTBY    961            6,7

ULLENSAKER   1818            6,3

ÅS    885            5,4

FROGN    604             4,1

SKI   1109            4,0

NITTEDAL    722            3,4

NESODDEN    381            2,2

ASKER    811            1,5

RÆLINGEN    216            1,4

SKEDSMO    567            1,2

LØRENSKOG    313            1,0

BÆRUM  1021            0,9

OPPEGÅRD       80            0,3

AKERSHUS                              22871                           4,1 

NORGE                          411.899            8,5

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig 

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

på tlf 93 43 56 95, for en hyggelig kjøkkenprat

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

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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PERSONER ANDEL

OPPTELLING: Statistisk sen-
tralbyrå kunne nylig presentere 

en oversikt over hvor mange 
personer i de norske kommune-

ne som bor på landbrukseien-
dommer. Andelen har gått ned 

de siste årene. (Illustrasjonsfoto)
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Nytt yogatilbud i Lørenskog
Katarina Skår Hen-
riksen og Tuva Sel-
mer-Olsen startet 
nylig opp KATU Yoga 
i Lørenskog. 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
KATU Yoga ble opprettet i ja-
nuar og har som mål å tilby 
yogaundervisning i Løren-

  –  Vi håper at vi kan 
være et alternativ eller 
supplement til yogaen 

som tilbys ved lokale 
treningssentre.

                  Tuva Selmer-Olsen og  
Katarina Skår Henriksen

”
AKTUELTAKTUELT

NYTT TILBUD: KATU Yoga startet opp i lokalene til Novus Academy på Rasta i januar. (Foto: Privat)

KONKURRERER OM ANNON-
SEKRONER:RB er den suverent 

største avisen på Romerike med 
daglig opplag på 27.951. Opplaget 

faller imidlertid kraftig for hvert år. 
Eidsvoll Ullensaker blad sitt opplag 
er nå 7.425 (man-tors+lør). Rome-
rikspostens opplag er 28.000 (kun 
onsdager), mens Romeriksposten 

Øvre kun kommer en gang per 
måned og har opplag på 15.800.

INTERNASJONAL MØBEL-
KJEDE: Førtskommende torsda-
ger åpner Habitat på Strømmen 

Storsenter.  (Foto: Produsent)

VISNING:
Ring for privat visning.
Dag eller kveldstid.

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

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

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

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

Luksusleilighet  
i Sandvegen 10

skog og omegn. Kursene skal 
foregå i et eget yogarom i lo-
kalene til Novus Academy på 
Rasta.

– Vi er i en oppstartsfase 
hvor mye enda må på plass, 
men i første omgang er det vik-
tigst å få interesserte til å delta 
på timer. Vi har merket at det er 
interesse blant folk om å både 
prøve og praktisere yoga her, 
forklarer Tuva Selmer-Olsen og 
Katarina Skår Henriksen.

DANS OG YOGA
Begge er utøvende dansere og 

dansepedagoger, og har prakti-
sert yoga i mange år. De forteller 
at ingen forkunnskaper kreves 

for å delta, og at undervisningen 
tilpasses for den enkeltes behov.

– Vi håper at vi kan være et 

alternativ eller supplement til 
yogaen som tilbys ved lokale 
treningssentre, sier jentene.

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

  Modell 204   

kr. 12.900,-

Romerikes blads 
opplag faller kraf-
tig sammenlignet 
med andre lokala-
viser. En tredjedel 
av abonnentene 
har valgt å si opp 
siden opplagstop-
pen i 1997.

Torsdag åpner den 
internasjonale mø-
belkjeden Habitat 
på  Strømmen Stor-
senter. 

 
  
 

Tekst: Dag Rognlien Stenberg
dag@romeriksposten.no

 
De offisielle opplagstallene for 
2013 ble offentliggjort 25.febru-
ar. Tallene viser at Romerikes 
blads opplag fortsetter å stupe. 
Det totale opplaget var ved års-
skiftet 27.951. Det er en ned-
gang på 2.225 fra året før. RB er 
med det blant avisene som pro-
sentvis taper flest abonnenter 
blant landets lokalaviser.

Opplaget toppet ut i 1997 
med opplag på 42.123. I 2005 
var opplaget 39.162. På 8 år 
har avisen redusert det dag-
lige opplaget med 11.211. Til 
sammenligning hadde avisen 
i 2005 et lesertall på 115.000, 
mens det daglige lesertallet i 
2013 er 85.000. Hver avis ble 
lest av 2,94 personer i 2005, 
mens i 2013 leses hvert eksem-
plar av avisen av 3,04 personer.

Eidsvoll Ullensaker blad 
mistet 216 abonnenter i 2013, 
og har nå et totalopplag på 
7.425.

SATSER DIGITALT
Ansvarlig redaktør i Romerikes 
blad, Magne Storedal, forklarer 
årsaken til RB sitt kraftig fallen-
de opplag med at de opererer i 
hovedstadsområdet.

– RB er en del av avismarke-
det i stor-Oslo. Sammenligner 
vi med opplagsutviklingen i 
dette området, skiller vi oss 
ikke spesielt ut, sier Storedal 
til Romeriksposten.

Storedal sier videre at han 
ikke har noen stor tro på øk-
ning i papiropplaget.

– Jeg har ikke stor tro på 
noen økning i papiropplaget. 
Vi holder på å styrke vår digi-
tale posisjon og vil helt klart 
få flere e-avis-lesere i 2014. 
Samlet har vi på papir, nett 
og mobil 125 000 lesere hver 
dag. Lesningen på mobil er i 
kraftig vekst.

– Vil RB innføre betaling på 
nettavisen, eller skal den for-
bli åpen?

– Dette vurderes løpende. 

 
  
 

 
– Habitat i Europa ser på Nor-
ge som et stabilt og interessant 
marked, med et interiørinter-
essert og kjøpesterkt publi-
kum. Interessen for kjedens 
første etableringer i Oslo, har 
overbevist konsernet om at 
Habitat er et unikt og etter-

Kraftig opplagsnedgang  
for Romerikes Blad

Habitat til Strømmen Storsenter

Her er det mange varianter 
som testes ut. Vi avventer re-
sultatene av alle disse prøve-
prosjektene, men det ligger 
selvfølgelig an til at også vi 
innfører betaling på nettavi-
sen vår, opplyser Storedal.

– Er RB heldigital om 10 år, 
eller vil RB på papir bestå?

– Det som er helt sikkert er 
at RB består om 10 år. Om vi 
da er heldigitale eller fortsatt 
utgir en papiravis, er det dumt 

ha en skråsikker oppfatning 
om. Så fort som min bransje 
endres, er en tidshorisont på 
10 år lang tid, men jeg heller 
mot å tro at vi fortsatt gir ut 
en papiravis.

 
ROMERIKSPOSTEN 
REDUSERTE
Romeriksposten Nedre, som er 
gratis, har til sammenligning 
et opplag på 28.000 hver ons-
dag. Romeriksposten valgte 

sommeren 2013 å redusere sitt 
opplag fra 44.000 til 28.000 
ved blant annet å kutte ukent-
lig distribusjon til Ullensaker 
kommune. Avisen utkommer 
nå hver onsdag til husstander i 
Skedsmo, Lørenskog og Rælin-
gen. Romeriksposten Øvre ble 
samtidig lansert for fortsatt å 
kunne tilby ullsokninger og an-
dre på Øvre Romerike en avis. 
Romeriksposten Øvre utkom-
mer i Nannestad, Ullensaker og 

Tlf. 944 78 976 eller tips@avisdrift.noTips oss!

Eidsvoll en gang per måned til 
15.800 husstander.

lengtet tilskudd til møbel- og 
interiørmarkedet i Norge, og 
som derfor bør gjøres tilgjen-
gelig der hvor kundene er, sier 
CEO i Habitat, Vincent De-
stailleur i en pressemelding.

Nåværende sjefsdesigner 
Pierre Favresse har valgt å 
følge en mer skandinavisk de-
signprofil enn tidligere, men 
hans visjon for Habitat er fort-
satt den samme som for 50 år 
siden; å modernisere hjemmet 
med designmøbler til fornuf-
tige priser.

– Vi registrerer at flere ak-
tører i det norske markedet 

har flat eller negativ utvik-
ling, men vi mener bestemt at 
Habitat vil ta en klar posisjon 
ved å tilby unik og varig de-
sign til fornuftige priser, sier 
markedssjef Katrine Berg i Ha-
bitat Norge i meldingen.
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Mange har nå fått 
øynene opp for 
hytteområdet Mjøsli 
mellom Minnesund 
og Espa. 

 
På solsiden av Mjøsa, 3 kilome-
ter opp fra E6 ved Strandlykkja, 
mellom Minnesund og Espa, 
ligger Mjøsli. Hytteområdet ble 
regulert i 2007, og siden den 
gang har 11 hytter blitt etablert 
der. Ytterligere 6 hytter har fått 
byggetillatelse og kommer i lø-
pet av sommeren.

Fra å være et relativt ukjent 
hytteområde, er det nå mange 
som har fått øynene opp for 
Strandlykkja og Mjøsli.

– Til å begynne med strevde 
vi med å gjøre Mjøsli kjent. Nav-
net har vi jo laget selv og Strand-
lykkja er ikke så kjent utenfor lo-
kalmiljøet. Nå er det mange som 
er på hytta i Mjøsli hver helg. De 
har med seg venner, og vennene 
kjøper også, forteller Otto K. Blix 
Hulbak i Mjøsli AS. 

KORT REISEVEI
Blix Hulbak forteller om to 
grupper hyttekjøpere som fin-
ner seg til rette på Mjøsli. 

– Den største gruppen er par 
mellom 30 – 45 år, med barn 
i alderen 8 – 16 år. Den andre 
gruppen er personer som nær-
mer seg pensjonsalder, som 
kanskje vurderer å bytte huset 
med en leilighet og ønsker en 
komfortabel hytte for seg selv 
og familien. Felles for alle er at 
de er glade i naturen og er opp-
tatt av kort reisevei for å kunne 
bruke hytta mye, sier han. 

– Her finner vi familier fra 
Hamar, Elverum, Jessheim, Nit-
tedal og Eidsvoll. Vi har også fa-
milier fra Ås og tjukkeste Oslo, 
legger han til.          
                      
ENTUSIASTISK MJØSLI-
MANN 
Oppskriften på suksesshis-
torien tror han er en kombina-
sjon av flere faktorer.

– Det er kort reisevei for man-
ge, fantastisk panorama over 
Mjøsa og klassiske fritidsaktivi-
teter som turer på ski og sykkel, 
båtliv og fiske, oppsummerer 
han.

Blix Hulbak kommer selv fra 
Kolsås i Bærum, men har blitt en 
entusiastisk Mjøsli-mann. Han 
legger imidlertid vekt på at han 
ikke har gjort alt arbeidet alene.

– Jeg kan nok ikke ta hele æren 
for det selv. Den opprinnelige 
initiativtakeren hadde familie 
på Strandlykkja. De pleide å gå 
gjennom Mjøsli-området på vei 
til Lyssjøen for å bade. Det var 
han som så potensialet og invi-
terte meg til å bli med å utvikle 

En suksesshistorie ved Mjøsa

området. Vi inngikk avtale med 
Stange Almenning som grunnei-
er, og dermed begynte snøballen 
å rulle. Først sakte og siden i jevnt 
og godt tempo, forklarer han.

                             
FÅR BÅTPLASS 
Etter hvert vil området få man-

MJØSLIS ALTMULIGMANN: 
Otto K. Blix Hulbak i Mjøsli AS. 
(Foto: Privat)

HYTTE VED MJØSA: 
Mange familier finner seg 

til rette på Mjøsli. (Foto: 
Mjøsli AS)

FLERE HYTTER KOMMER: Hytteområdet Mjøsli ble regulert i 2007. Siden da har 11 hytter blitt etablert der. Ytterligere 6 hytter kommer i løpet av sommeren. (Foto: Mjøsli AS)

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

ge attraksjoner å tilby fremtidige 
hyttekjøpere. På Stasjonsstran-
da, rett nedenfor Mjøsli, skal det 
bygges en molo med marina, båt-
plasser, strand og volleyballbane.

– Den skal være ferdig like 
etter at E6 er ferdig – sommeren 
2016. Mange fra Mjøsli vil nok 
legge båten sin der, tror Blix Hul-
bak.

Annonsér 
i vårt neste 
hyttetema  
12. mars!

Ring Elisabeth på tlf. 483 23 443  
eller Anita på tlf. 483 20 157
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www.kungsvik.no

Ditt nye ferieparadis
En drøy times kjøretur fra Oslo ved Strömstad

Utsikt og strandnært
Gunstig finansiering

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

Nordmenn som leier 
hytte har Danmark 
som suverent før-
stevalg, viser en ny 
oversikt. I 2013 økte 
etterspørselen  med 
ti prosent. 

 

 
Stadig flere nordmenn velger å 
tilbringe en ferieuke i leid hytte.

– Når vi ser alle reisemål un-
der ett har antall bestillinger fra 
nordmenn økt med 13 prosent i 
fjor. Den sterke utviklingen ser 
ut til å fortsette inn i 2014, sier 
Pia Buen, salgs- og markedsan-
svarlig for Novasol i Norge.

Selskapet er Europas største 
utleier av ferieboliger og har 
sendt snaut 50 000 nordmenn 
på hytteferie i løpet av året. 
Bookingene for 2014 er opp 
med nye fem prosent.

– Å leie hytte gir mye ferie for 
pengene. Nå som det ser ut til at 
mange strammer litt inn på for-
bruket tror vi derfor at etterspør-
selen etter nettopp utleiehytter 
vil fortsette å øke, sier Buen.

Hele 48 prosent av de norske 
Novasol-kundene tar hytteferi-
en i Danmark.

Djursland med Ebeltoft top-
per listen, fulgt av Nordjylland 
med blant annet Løkken og Jam-
merbugten. Også Skagen samt 
området rundt Legoland trekker 
svært mange nordmenn.

VINTERGLEDER
– Dette er nordmenns absolutte 

Flere velger dansk hytteferie

favoritter. 2014 kan godt tenkes 
å bli året da andelen som velger 
Danmark runder 50 prosent, 
sier hun.

Mange av de danske feriehu-
sene trekker gjester året rundt.

– Det henger nok sammen 

med at stadig flere nordmenn 
har fått øynene opp for at Dan-
mark har mye å by på også 
utenfor sommersesongen, sier 
Vidar Mørch, direktør i Visit-
Denmark.

Han tror shoppingmu-

ligheter, god mat og drikke, 
kulturopplevelser og trivelig 
atmosfære betyr mye for de nor-
ske gjestene.

– Dette er jo kvaliteter vi kan 
by på også om vinteren, sier 
Mørch.

Til sammen tilbringer nord-
menn om lag 2,4 millioner 
overnattingsdøgn i Danmark 
årlig. Barnefamilier utgjør den 
største gruppen av dem som 
kommer for å feriere. I vinter-
halvåret øker andelen voksne, 
par og eldre.

VIL TIL BALKAN
Utleiehytter hjemme i Norge 
inntar andreplassen for No-
vasols norske kunder, men an-
delen har falt i 2013 og utgjør 
nå bare 13 prosent.

– Mange av feriehusene våre 
langs kysten og på fjellet er 
godt besøkt, men generelt har 
etterspørselen etter hytteferie 
i eget land falt noe tilbake. De 
norske tilbudene er mye mer 
populære blant utlendinger, 
sier Pia Buen.

Det tredje mest populære 
landet for nordmenn er Kroatia, 
som har hatt størst vekst flere år 
på rad.

– Også Spania, Sverige, Frank-
rike og Italia er inne på topp 
10-listen. Samtidig er nykom-
merne Albania og Montenegro 
blitt godt mottatt blant de nor-
ske kundene. Vi tror på vekst for 
Balkan i årene fremover.

  
Tekst: Ulf-Arvid Mejlænder
redaksjonen@avisdrift.no

VINTERSTEMNING: Mange ferielystne nordmenn velger Danmark også utenom sommersesongen. (Foto: VisitDenmark)
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NE9 16.990,-

HE9 19.990,-

Vi slår til IGJEN!
Knallpriser på Norges mest solgte varmepumper fra Panasonic.

Ferdig montert

Ferdig montert

Panasonic HE er flaggskipet blant varmepumper, 
og har markedets beste COP på 5,57. Med Nanoe-G 
luftrensning og nytt og moderne design blir HE9PKE 
sesongens bestselger.

Varmekapasitet 
ned til
-30ºC 

OUTDOOR 
TEMPERATURE

Panasonic NE9PKE er varmepumpen for deg som vil ha 
Nanoe-G luftrensesystem, vedlikeholdsvarme, EcoNavi og 
annen funksjonalitet fra Panasonics toppmodeller, men til 
lavest mulige pris. 

Varmekapasitet 
ned til
-30ºC 

OUTDOOR 
TEMPERATURE

5,50 kW

6,55 kW

Kjøp Norges mest solgte
varmepumpe av din lokale
autoriserte forhandler.

Ring  47 82 90 00
for uforpliktende befaring
Disenåvegen 11, 2100 Skarnes
post@botemp.no

Tilbudet gjelder så langt lageret rekker!

Det behøver ikke 
koste skjorta om du 
ønsker å oppleve 
fjellet eller sjølivet fra 
en hytte. 

 

 
– Vi har fra 15.000 til 16.000 
overnattinger i året på våre 
ubetjente hytter i oslomarka. 
Hyttene våre brukes mest i hel-
gene, men noen brukes også 
en del på vanlige ukedager, sier 
daglig leder Sverre Larssen i Den 
Norske Turistforening (DNT) 
Oslo og Omegn.

DNT er Norges største fri-
luftslivsorganisasjon med over 
245.000 medlemmer. Organi-
sasjonen består av 57 medlems-
foreninger med tilknytning til 
lokallag rundt om i Norge.  På 
nettsiden ut.no finner du 1587 
hytter og overnattingssteder 
over hele landet. Av disse er det 
519 DNT-hytter som kan brukes 
av alle.

ENKLE HYTTER 
Hyttene varierer litt i størrelse. 
På den største hytta, i Mustad-
kroken i oslomarka, leier DNT 
ut hele hytta. Den brukes av 
mange som vil markere 40, 50-
års dager og slike ting. De min-
ste hyttene brukes mest av par 
og enkeltpersoner på tur i skog 
og mark. Foreningen har også 
hytter i mellomklassen som 
familie og venner går sammen 
om å leie. Det er selvsagt også 
mulig å leie en og en seng. Det 
er veldig enkle hytter med stort 
sett køyesenger og med litt for-
skjell på innredning. Folk må 
ha med seg mat og sovepose. 
Hyttene er utrustet med koke-
kar, panner, kopper og glass. På 
noen av hyttene må du ta med 

Hyttetur på lavt budsjett

drikkevann, for sikkerhets-
skyld. 

– Hvordan behandler gjestene 
hyttene?

– Stort sett går det veldig bra. 

Det er innimellom behov for 
litt oppfrisking der noen har 
brukt hytta litt hardt, men det 
er det heldigvis lite av. Folk er 
både ærlige og ordentlige. Det er 
dette som gjør det moro å drive 
med det. Det er så mange som 
setter pris på tilbudet, og som 
nærmest setter sin ære i at hytta 
skal se ren og pen ut når de drar, 
forteller Larssen. 

OVERKOMMELIG 
OVERNATTINGSPRIS
DNT Oslo har 21 hytter i os-
lomarka og 85 i fjellet. De aller 
fleste av de små hyttene må du 
gå et stykke for å komme til. På 
Hardangervidda og Jotunhei-
men er det mange som ikke har 
veiforbindelse. Men til flere av 
de større hyttene kan de ta seg 
fram med bil. DNT-nøkkelen 
koster 100 kroner. Voksne beta-

ler  220 kroner per overnatting. 
Ungdom må ut med 50 kroner, 
mens det er gratis for barn. 

– Mange som bruker hyttene 
tar tog eller buss et stykke, og så 
går de inn til hyttene. Neste dag 
reiser de kanskje til neste hytte 
eller går en tur før de setter kur-
sen tilbake mot byen. 

Da foreningen startet opp 
med hyttetilbudet trodde de at 
mange ville gå fra hytte til hyt-
te i lavlandet. Men dette ble det 
relativt lite av. 

– Vi ser at det er mest helge-
bruk. Og stort sett er leietageren 
kun på en hytte før ha reiser vi-
dere. 

JAKTER PÅ NYE HYTTER
Foreningene er fra 1868. Oslo 
og Omegn turistforening, som 
nå er en del av DNT Oslo, ble 
stiftet i 1936. Etter stiftelsen 

har de hatt hyttetilbud i marka. 
De siste årene har foreningen 
åpnet en ny hytte nesten hvert 
år. 

– Vi er stadig på leting etter 
nye hytter som egner seg til 
vårt formål. De store, fine hyt-
tene inne i marka har vi ingen 
muligheter til å konkurrere om. 
Men vi får ofte en hytte i gave, 
riktignok med litt behov for 
oppussing. Hytteeierne fortel-
ler at det gjør det godt å vite at 
noen bruker og tar vare på hytta 
i fremtiden, forteller Larsen.

Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

BJØRNHOLLIA: Følger du den røde t-en er det store sjanser for at du kommer frem til en av DNTs betjente 
eller ubetjente hytter. (Foto: Sindre Thoresen Lønnes/DNT)

HYTTEMANNEN: Daglig leder 
Sverre Larssen i DNT Oslo og 
Omegn får ofte henvendelser 
fra folk som vil låne hyttene til 
foreningen. 

PÅ VIDDA: Kjeldebu på 
Hardangervidda. (Foto: Sindre 

Thoresen Lønnes/DNT)

SKILT VED KRÆKKJA: Følg pilen og du vil finne fram. Husk kompass 
for sikkerhetsskyld. (Foto: Sindre Thoresen Lønnes/DNT)
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Nytt kjøkken?
Rask levering. Kun to til tre uker. 
50 forskjellige modeller og 70 forskjellige farger.

55 000,-

35 000,-

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

100% service og kvalitet til rimelig pris!

NORGES LAVPRISKJØKKEN

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

 

 
– Vi rakk aldri å annonsere salg 
av tomter før de første 8-10 tom-
tene var solgt, forteller Eirik Gar-
berg i Tabriz AS, som står bak 
prosjektet.

Bogen Hyttegrend på små-
bruket Bogen langs østsiden av 
Hurdalsjøen ble ferdig regulert 
våren 2012. Gården er på 100 

Stor hytteinteresse  
i Hurdal

Tomtekjøperne viser interesse for Bogen 
Hyttegrend i Hurdal.

dekar hvorav ca. 40 dekar er 
lagt ut til fritidseiendommer. 
21 byggeklare tomter er lagt 
ut for salg. I tillegg ligger det 6 
fritidsboliger på området.

GOD ETTERSPØRSEL
Området har ca. 600 meter 
strandlinje.

– Det var selvsagt tomte-
ne langs sjøen som ble solgt 
først. Det er fortsatt 6 ledige 
tomter. Det har vært god et-
terspørsel på disse i vinter, 
og vi regner med at de vil bli 
solgt i 2014, sier Garberg som 
roser kommunen for godt 
samarbeid.

– Hurdal kommune har vært 
enestående helt siden vi la frem 
planene. Kommunen ønsket at-
traktive tomter og på eget ini-
tiativ bestemte de byggegrenser 

nærme sjøen. Planene ble gjort 
i samarbeid med kommunen 
og har fungert problemfritt for 
alle parter, forteller han. 

Hele grenda blir ferdigstilt 
høsten 2014 med et forsam-
lingslokale, småbåthavn med 
sommerkiosk samt drivstof-
fanlegg og muligheter for 
tømming av septikk fra små-
båter.

Kontakt Anita på  
tlf. 483 20 157  
eller Elisabeth  

på tlf. 483 23 443

12. MARS

Neste utgave med  
hytte-tema:

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

MED SMÅBÅTHAVN: Hele Bogen Hyttegrend blir ferdigstilt til høsten. Bildet viser hvordan området vil se ut med småbåthavn. (Foto: Illustrasjonsfoto)

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

  
  

ØYERN  blikk

INNFLYTTINGSKLARE 
I BEGYNNELSEN AV MAI

Kjøpesum: Kr. 3.100.000,-  •  80% Husbanklån: Kr. 2.480.000 til 2,47% rente • 28% fradragsberettiget
Egenkapital: Kr. 620.000  •  Felleskostnader: Kr. 2000,-/mnd

NÅ KAN DERE 
BO BILLIG!

• Flotte 3- og 4-roms 
selveierleiligheter

• Fra 80 m2 til 123 m2, 
mange med flott utsikt

• Heis og parkering i garasjekjeller 

• Solrikt, rolig - ingen trafikk, rett ut 
i marka og utrolig barnevennlig

• Smørebod, ski- og sykkelstall
• Moderne og miljøvennlige boliger

NY 3-ROMS
SELVEIER 

TIL KR. 5.700
PR MÅNED!

Inkludert fellesutgifter

KUN

IGJEN!
7

• Faste priser - først til mølla
• Flotte naturopplevelser
• Rett ved marka, her har barn det bra!
• VISNING 9. MARS KL 14-15 

I HEKTNERHAGAN 127  (10 min fra Lillestrøm)

SE MER PÅ NETT: ØYERNBLIKK.NO
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Store hyttetomter  
med panoramautsikt!
Priser fra kr. 450.000,-
Byggetrinn 2 er lagt ut nå, mange nye tomter! 
Kr. 50.000 i rabatt til de ti første i byggetrinn 2.

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

- midt mellom Hafjell,  
Kvitfjell og Skeikampen!

www.musdalseter.no

Fra skiløypa (Foto: J. Skaug)

Bali 5639 Denne modellen er den 
perfekte fritidsboligen, annekset eller

gjestehuset. Den har en utmerket
rominndeling, stor stue, kjøkken og
et loft. Hytta leveres som byggesett.

Er enkel, rask og montering. Hytta
leveres i 6 ulike modeller. 

Ta kontakt for tilbud.

  1 

1 

 Priser fra kr. 57.900!

 Priser fra
    

kr. 19.900!

Vi har et stort utvalg av mindre 
hytter, anneks, badstuer og 
boder. Rask levering over hele 
landet til svært lave priser!

Bali 5639 Denne modellen er den 
perfekte fritidsboligen, annekset eller

gjestehuset. Den har en utmerket
rominndeling, stor stue, kjøkken og
et loft. Hytta leveres som byggesett.

Er enkel, rask og montering. Hytta
leveres i 6 ulike modeller. 

Ta kontakt for tilbud.

  1 

1 

 Priser fra kr. 57.900!

 Priser fra
    

kr. 19.900!

Vi har et stort utvalg av mindre 
hytter, anneks, badstuer og 
boder. Rask levering over hele 
landet til svært lave priser!

Årlig brenner over 
100 hytter og fri-
tidsboliger i Norge. 
Husk derfor at det 
stilles samme krav til 
brannsikkerhetsut-
styr i hytter og fritids-
hus som hjemme 
hos deg selv. 

 
Det er påbudt å ha minst én fun-
gerende røykvarsler i hytter og 
fritidsbolig. Det er også påbudt 
med manuelt slokkeutstyr i alle 
hytter og fritidsboliger.
 
GOD RUTINE PÅ HYTTA
Det nytter ikke å ha røykvars-
ler og slokkemiddel hvis det 
ikke fungerer. De fleste hytter 
og fritidsboliger ligger langt fra 
nærmeste brannstasjon, derfor 
er tidlig varsling helt nødven-
dig for å overleve hvis uhellet 
er ute. 

Unngå hyttebrann
Ta alltid med deg nytt batte-

ri til røykvarslerne når du drar 
på hytta eller til sommerhuset. 
Gjør det til en rutine å teste 
røykvarsleren hver gang du 
kommer opp. Batteriet skal byt-
tes minst en gang årlig.

Bruk 20 sekunder på en sjekk 
av pulverapparatet også: Vend 
det opp ned slik at pulveret ikke 
klumper seg og sjekk at trykkin-
dikatoren peker på det grønne 
feltet.

UTLEIEHYTTER
Ingen ønsker en gjentakelse 
av den tragiske brannen på 
Hovden i januar 2006 da tre 
danske skolejenter omkom i 
en utleiehytte uten batteri i 
røykvarsleren. Dessverre slur-
ver likevel mange utleiefir-
maer med sikkerheten på sine 
hytter. 

Utleier har ansvar for å utfø-
re risikovurdering og ha rutiner 
som ivaretar brukernes sikker-
het, blant annet med regelmes-
sig kontroll og vedlikehold av 
utstyr. Leietakerne bør kunne 
forutsette at boligene er sikre og 
trygge med røykvarslere, slokke-

utstyr og rømningsveier i orden.
Likevel: Når du leier hytte 

bør du selv ta med batteri til 
røykvarsleren i tilfelle dette 

-  Har du installert røykvarsler 
på hytta? Husk å ta med 
batteri.

- Har du brannslokkeapparat 
eller husbrannslange på 
hytta?

- Ha mobiltelefon lett tilgjen-
gelig, slik at du kan ringe 
etter hjelp hvis det oppstår en 
nødsituasjon. Sjekk mobildek-
ningen og husk nødnummeret 
til brannvesenet: 110

- Sjekk at fyringsanlegget er 
montert etter produsentens 
anvisninger og at skorsteinen 
er intakt. Spør fagfolk.

- Sørg for regelmessig feiing 
av skorsteinen.

- Sjekk at kokeanlegget er i 
god stand. Har du propan-
anlegg, sjekk at det ikke er 
lekkasjer på slanger, rør eller 
koblinger.

- Har hytta innlagt strøm, sjekk 
at det elektriske anlegget og 
elektriske apparater er i god 
stand.mangler. Selv om det er utleiers 

ansvar, er din sikkerhet viktigst. 
Send heller regningen på batte-
riet til utleier. Det finnes også 

reiserøykvarslere på markedet. 
Kommer du innom Løren-

skog brannstasjon i åpningsti-
den (8-15 hverdager), kan du få 

brosjyren Trygg hyttekos.

Norsk Brannvern-
forenings sjekkliste 
for hytteturen:

Tekst: redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

Det er påbudt å ha minst én fungerende 
røykvarsler i hytter og fritidsbolig. Det er 
også påbudt med manuelt slokkeutstyr i 

alle hytter og fritidsboliger.
           

!
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De er et blikkfang! 
Rent estetisk kan de 
myke opp eller for-
sterke vinduets ar-
kitektur. Gardiner er 
samlingsnavnet på 
et stort utvalg tekstil-
innredninger. Her er 
hva du bør du vite 
om valg av gardiner 
og oppheng.

 

 
Skal du ha lift eller sidegardi-
ner? Eller kanskje ingen gardi-
ner i det hele tatt?

Ifølge Inger Almøy, interi-
ørkonsulent med gardiner og 
solavskjerming som spesialfelt, 
må alltid helheten tas med i be-
traktningen ved valg av interi-
ørløsninger.

For å ha gardiner som vil 
henge pent og ta seg godt ut i 
lang tid, finnes ingen snarveier.

 
GARDIN ELLER IKKE GARDIN
– Ta hensyn til stemningen du 

vil skape, og til proporsjonene. 
Det er mye måling med gardi-
ner. Hva er veltilpasset boligen? 
Har du en gammel klassisk lei-
lighet på Frogner i Oslo, kan du 
ikke ha samme oppheng som 
en ny leilighet på Tjuvholmen. 
Jeg sier bestandig at gardiner 
er en del av møblementet, sier 
hun.

Gardiner kan også brukes 
som et visuelt grep. Hvis vin-
duet er lite i forhold til rommet, 
kan ekstra stoff utenfor vindu-
ets flate øke romfølelsen.

Noen steder passer det imid-
lertid ikke med gardiner, som i 
moderne blokker med glass fra 
tak til gulv.

Når alle veggene nesten bare 
er glass må man trekke for hele 
tiden. Da er det bedre med en 
teknisk løsning som persienner, 
plisségardiner, eller rullgardiner 
sammen med dekorgardin, sier 
Almøy.

VELGER DET ENKLE
– Det er fortsatt mange som 
velger enkelt og minimalistisk. 
Selv om det bugner i trendbil-
det, er ikke forbruker helt der. 
Det er også mange som velger 
ferdigkjøpt. Det går mye i grått, 
beige, hvitt og lin, sier interiør-
konsulenten.

Heng gardiner som proffene 
INTERIØR

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

Chera Westman/ifi.no,  
produsentene

HENGE HØYT: Gardinene bør henge høyt, og helst subbe litt i gulvet, mener produktansvarlig i Borge, Birgit 
Torkildsby.

BÅNN GASS med Øystein Sundes låter

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

Regi: Trond Lie | Musikalsk ansvarlig: Tom Steinar Lund

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

Hun mener at bruk av gardi-
ner der det passer, gir en kose-
lig atmosfære. Det gjør rommet 
hyggeligere og sørger for lyddem-
ping, slik som tekstiler for øvrig.

Åse Jerrhag fra tekstilleve-
randøren Green Apple, mener 
at forskjellig gardinoppheng gir 
ulikt uttrykk.

Maljer gir et strammere ut-
trykk, mens gardiner med fer-
digsydde hipper gir myke og 
staselige gardiner og er veldig 
vakkert, sier hun.

HENG DEM PENT
– Men hvordan henge gardine-
ne pent?

– Gardinene bør henge høyt, 
og gjerne gå helt i gulvet, mener 
produktansvarlig i Borge, Birgit 
Torkildsby.

Hun minner om at det er 

personlig stil som gjelder. Ved 
å benytte flere gardintyper 
sammen, får man dessuten dyb-
de.

– Som ved å bruke sidegardi-
ner sammen med undergardi-
ner «stores» og eller liftgardin. 
Skal du ha både sidegardiner 
sammen med stores kan du bru-
ke doble gardinstenger, eller to 
sett med skinner. Et annet grep 
er å tilpasse gardinstoffet til 
hjemmets øvrige stil. Det kan 
være et stripet tapet som går 
ton-i-ton med gardinene. Det 
finnes flere kolleksjoner hvor en 
kan mikse og matche, sier hun.

Skal man ha gardiner en 
stund, som man ofte har, bør 
man tenke på hva man kan leve 
med i lengden, mener Almøy.

Da er det gjerne mye ensfar-
get, og noe lett pynt på ende-

stykket. Det fås endestykker i 
alt fra glass til LED-belysning. 
Men tenk at du skal ha det i 
mer enn to år, råder interiørko-
nsulenten.

BØR DAMPES
Interiørkonsulent Almøy på-
peker at gardinene må ha nok 
stoff. Og de må dampes med en 
steamer og legges i pene folder 
etter at de er hengt opp.

– Bruk nok tekstil så du ikke 
får to slips på hver side av vin-
duet. Med dampmaskinen vas-
ker, stryker du og rengjør gardi-
nene. 

Priser fra 4.690.000,-

STRØMMEN // SAGELVA // 10 STK. REKKEHUS

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

ILLUSTRASJONSFOTO/SAGELVA

Innovasjon & tradisjon
skaper trivsel

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

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

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

HENRIK IBSENS VEI 127–145, STRØMMEN

www.sagelva.no

Store takterrasser

Salget 
er i gang

Visning etter avtale

Ann SAGELVA_246 x 365_29.01.2014_Layout 1  18.02.14  10.26  Side 1
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240 x 60 gis bort. Tlf. 45 69 47 
52.

Mørkbeiset seksjon i 4 deler. Hver 
del h. 176, b. 63. med hyller, skap 
med glassdører og skuffer. Gis bort. 
Tlf. 45 69 47 52. 

 
Lys og moderne to roms leilighet 
på 45 m2 i 4. etasje beliggende 
på Lillestrøm syd med flott utsikt 
mot sentrum til leie omgående.
Ring 90 99 01 80. 
 

SOLSKJERMING  
 INNTIL -30% 
Markiser – persienner – screen 
og interiørgardiner. Vi har også 
garasjeporter. Ring din lokale 
leverandør i Fasadeprodukter AS 
for gratis måltaking: mob: 459 09 
949. E-post: martinl@fasadepro-
dukter.no. 

GARASJEPORTER  
INNTIL -30% 
Varmgalvaniserte leddporter i stål. 
Alle farger og varianter. Vi har også 
markiser og persienner. Ring din 
lokale leverandør i Fasadeproduk-
ter AS for gratis måltaking: mob: 
459 09 949. E-post: martinl@
fasadeprodukter.no. 
 
 SNEKKER MED
FAGBREV
Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for snekker og malearbeid. 
30 års efaring. Tlf. 94 82 76 78.

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

2 stk. kr. 800,-.  Samlet salg kr. 
9500,- Juvelmønster, litt brukt, 
Kaffeskje, 7 stk. kr. 900,- Samlet 
salg av alt, kr. 10200,-. E-post: 
bjgunde3@online.no. 
 
Vitrine/bokskap selges  B.130. 
H195. D50  innvendig lys,  3 
glasshyller, 2 skuffer  Kr. 500,- Tlf. 
416 66 844.

 

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Psyk. avd  BUP, Ahus, 
sett fra bussholde- 
plassen ved Hovelsrud

VINNER:
MERETE FLØGSTAD
Finstadsletta 117
1475 Finstadjordet 
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To tripptrapp-stoler uten bøyler 
tilsalgs på Kløfta. Kr 300 pr stk 
eller kr 500 for begge. Tlf 95 99 
07 16.

Retro uttrekkbar barneseng, selges 
kr. 500,-. Sammenleggbar reise-
seng for barn, lite brukt, selges kr. 
200,- 20 stk. glassplater 40 x 90 
cm, tykkelse 6mm. Kan bukes til 
akvarium, selges. Tlf. 45 69 47 52. 
 
4 stk. Hakkapalita, med pigg.  C 
van på felg. 195/70R  15c/102R 
Bra mønster. Til salgs 970kr. Tlf. 
94 88 22 05 eller 67 90 92 57. 
 
Raclettejern selges kr 250,- aldri 
brukt. Ring 90 57 81 34.
 
El gitar Morgan med 15 watt 
Roland forsterker med trekk stativ.
Washburn stålstrenger gitar med 
kasse og stativ.Lite bruke og meget 
pen behandlet.Selges for 2000kr 
tlf: 97 79 94 28. 
 
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  
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet mili-
tært fra krigen er også av interesse. 
Tlf. 40 40 62 16. 
 

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

Brukt termopanvindu med fast 
karm h. 150, br. 200 gis bort. 2 
stk. nye hvitmalte hobbyplater 

Har mange filmer til voksne og 
barn. Pris blir vi enige om. De 
fleste er sett på en gang. Tlf: 99 
23 72 30. 
 
Hvit stellekommode på hjul 
med badakar (5 skuffer) selges. 
Babyuro (gulvmodell) selges. Noen 
retrolamper + en del blader og 
bøker. Lys brun kommode høyde 
82, bredde 72 selges. Tlf. 63 87 
74 12 eller 93 61 82 02.  
 
2 nye, ubrukte bilstereo-høyt-
talere selges for meget rimelige 
kr 600,- tilsammen. Hver av 
høyttalerne har egen pen kasse 
og hver høyttaler består av 3 
mindre høyttalere med diameter 
på henholdsvis 17,5cm, 9cm og 
7cm. Dersom du kobler inn et 
spesialfilter, kan du bruke dette 
anlegget på 220 volt i din bolig. 
Dersom rask avgjørelse kan du 
også få 2 vakre levende planter 
inkludert i handelen, dersom du 
er interessert i dette. Tlf. 47 39 
01 31/ 67 90 74 85 (Løvenstad, 
Lørenskog)

 
 

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

 

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

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

ØNSKES UTLEID

GIS BORT

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

Påmeldingsfrist: 5. mars 2014.

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

Påmeldingsfrist: 6. mars 2014.
  

For informasjon og påmelding, kontakt:
 
 Internservice AS

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

Flyskrekk?
Flyskrekkurs:  

- Fra FLYSKREKK  
til FLYGLEDE 

www.nexans.no/varme

Ta kontakt med din lokale 
elektroinstallatør for mer informasjon!

Lavtbyggende løsninger

Behagelig med varmekabler

MILLIMAT® - varmekabelmatte 
bygger kun 4,5 mm. 

Kan legges i alle typer gulv, enten 
dekket med avrettingsmasse eller 
rett i fliselim. Matten kan legges 
både på brennbart og på støpt 
gulv.

MILLICABLE/MILLICLICKTM - 
aluminiumsbelagt trinnlydsplate 
og varmekabel som totalt 
bygger kun 8 mm.

Her er det ikke behov for støping. 
En ideell løsning for parkett og 
laminatgulv, for bruk i både nybygg 
og rehabiliteringsprosjekter.

BEDRIFTSANNONSE

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

Nannestad og Ullensaker. Med en  
annonse i Romeriksposten får du mye value  

for money!

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

Annonsér i 
Romeriksposten!
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Kommende helg har kinomusikalen «Ta 
meg med!», med Marion Ravn i en av ho-
vedrollene, gallapremiere i Lørenskog.                              
– Dette har virkelig gitt mersmak, sier hun.

Melodi Grand 
Prix-aktuelle Elisa-
beth Carew seiler 
opp som en av vin-
nerfavorittene hos 
bookmakerne. 

Filmjobben har gitt mersmak

Carew er en  
av favorittene

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Lørenskog-jenta Marion Ravn 
får sin skuespillerdebut i den 
romantiske kinomusikalen 

«Ta meg med!» som har premi-
ere kommende helg. I filmen 
har Marion rollen som Lise, 
den litt ensomme nabojenta 
som jobber på bensinstasjon, 
men som drømmer om å bli 

artist. I tillegg er hun ulykke-
lig avstandsforelsket i naboen 
Per, i Frank Kjosås’ skikkelse.

DRO FREM FØLELSENE
En større kontrast til Marion 
Ravns virkelige liv er det van-
skelig å finne. Ifølge artisten var 
det imidlertid lettere å sette seg 
inn i rollen enn man skulle tro.

– Jeg tror alle har følt seg 
ensom, ulykkelig forelsket og 
utilpass noen ganger. Så jeg 
dro frem disse følelsene og lev-
de meg inn i rollen som Lise, 
sier Marion til Romerikspos-
ten.

– De nydelige tekstene til 
Jan Eggum og Halvdan Sivert-
sen hjalp meg også på veien, 
legger hun til.

HELT FANTASTISK
«Ta meg med!» følger historien 
til fem mennesker som bor i en 
rolig bygård i Oslo. En dag viser 
det seg imidlertid at de i flere år 
har gått rundt og vært avstands-
forelsket i hverandre. Tekstene 
og melodiene til de tidligere 
gitarkameratene Eggum og Si-
vertsen er en rød tråd gjennom 
hele musikalen.

Et knippe kjente fjes duk-
ker opp sammen med Mari-
on på kinolerretet, deriblant 
CC Cowboys-vokalist Magnus 
Grønneberg, NRK-programle-
der Haddy N`jie samt skuespil-
lerne Frank Kjosås og Kjersti 
Elvik.

– Det har vært helt fantas-
tisk å være med. Jeg har alltid 

FILMDEBUT: Marion Ravn debuterer som skuespiller i kinomusikalen «Ta meg med!». F.v. Frank Kjosås, Haddy N`jie, Magnus Grønneberg, Marion Ravn og Kjersti Elvik. (Foto: Eva Rose)

elsket musikaler og det å spille 
i en film har vært en hemme-
lig drøm, røper Marion.
                                  
GALLAPREMIERE
Artisten utelukker derfor ikke at 
vi får se henne på kinolerretet 
flere ganger.

– Det har virkelig gitt mer-
smak, sier hun.

Kommende fredag kl. 19.00 
er det gallapremiere på Løren-
skog Kino, der Marion også 
vil være til stede. «I den an-
ledning ruller vi ut den røde 
løperen og tenner faklene. 
Etter filmen blir det plakatsig-
nering av Marion Ravn», står 
det på nettsidene til Løren-
skog Kino.

Konsert på Kjenn skole
Lørenskog Veterankorps in-
viterer til hyggelig konsert på 
Kjenn skole, søndag 9. mars kl. 
18.00.

– Korpset har tatt med seg 
Absolutt Kor, som også i hoved-
sak har medlemmer fra Løren-
skog,  så det er mye god  musikk 
og sang er i vente, sier korpsets 

nestleder og  arrangementsan-
svarlige Finn A Halvorsen.

Halvorsen sier videre at Lø-
renskog veteranene vil presen-
tere musikk som i all hovedsak 
er av nordiske komponister . 
Kjente stykker som Valdres-
marsj , Columbine Polka og 
Visa vid Vindens Engar er  på 

programmet. Absolutt Kor vil 
fremføre velkjente  jazz og pop 
låter. Det blir således et stort 
musikalsk  spenn i det publi-
kum vil få høre. Det blir kaffe 
og kakesalg under hele konser-
ten og publikum sitter ved små-
bord. Billetter, kr. 50,- kjøpes 
ved inngangen.

Tlf. 944 78 976  
eller tips@avisdrift.noTips oss!

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Elisabeth Carew fra Finstad i 
Lørenskog er en av deltager-
ne i årets Melodi Grand Prix 
med låten «Sole Survivor». 
Kommende helg braker det 
løs med tre semifinaler fra 
Folketeateret i Oslo. Carew 
fremfører sin låt i den tredje 
og siste semifinalen søndag 9. 
mars.

Ifølge bookmakerne, som 
nå har satt opp vinnerodd-
sen på årets deltagere, ligger 
Lørenskog-jenta godt an. Hos 
BraOdds befinner Carew seg 
på en annenplass med en 
odds på 4,10. Hun slås imid-
lertid av bergenseren Carl 
Espen Thorbjørnsen som 
foreløpig er den største favo-
ritten. Han står med en odds 
på 1,13.

HØY KVALITET
Hos Unibet ligger Elisabeth 
Carew på en tredjeplass med 
4,25 i odds, bak Carl Espen og 
tidligere Idol-deltager Linnea 
Dale. 

– Kvaliteten på årets semi-
finaleheat er høy. I realiteten 
kan halvparten av de 15 artis-
tene som jager internasjonal 
finaleplass, vinne den norske 
finalen, uttalte pressetals-
mann Kjell Hanssen i Unibet 
nylig.

MYE ENERGI
– Det er en midttempo poplåt 
med mye energi. Jeg får en skik-
kelig god følelse av den, så jeg 
håper publikum får den samme 
opplevelsen, sier Carew selv om 
låten.

Selve finalen går direkte fra 
Oslo Spektrum lørdag 15. mars.

  – Det er en midttempo poplåt med 
mye energi. Jeg får en skikkelig 
god følelse av den, så jeg håper 

publikum får den samme opplevelsen
              Elisabeth Carew

”
GRAND PRIX- 

AKTUELL: Elisabeth 
Carew er en av delta-

gerne i årets utgave 
av Melodi Grand Prix. 

(Foto: Kim Erland-
sen/NRK)

Mitt
instrument

Da Roar var ni år, i 1966, fikk han en Bjärton 
akustisk gitar. Det samme år gikk han på sitt 
første og eneste gitarkurs. Han forteller at 
den svenskbygde gitaren var helt ok å spille 
på. Etter hvert satte han mikrofon på den, og 
bygde en fuzzboks for så og spille rock på 
familiens Schaub-Lorenrz reiseradio. Gitaren 
har han tatt vare på. Da Roar var 15 år kjøpte 
han seg en elektrisk gitar. 

 — Favorittinstrumentet mitt er en Taylor 355 
CE 12-strenger. (Identisk med den på bildet 

– den har 6 strenger). Gitaren ble kjøpt i 
2007 hos et firmaet jeg jobbet i som hadde 
importen på Taylor.
 
 — Hvorfor liker du denne gitaren så godt?
 — Den har stor og god lyd både akustisk og 
elektrisk. Den har også et meget godt inne-
bygd mikrofonsystem.
 
 — Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
 — Min egen komposisjon «Gi fan i tullen».
 
 — Din beste opplevelse med dette instrumen-
tet?
 — Det var en felles konsert i Lørenskog Hus 
med «Enda Kaldere» og «Fjellhamarælva 
Spellemannslag» 23 oktober 2013. Jeg spiller 
gitar i begge gruppene.
 
 — Behersker du andre instrumenter? 
 — Mandolin, banjo, dobro, weissenborn, lap-
steel, nøkkelharpe, bass, munnharpe, fløyte 
og litt langeleik.

 — Musikalsk forbilde? 
 — Jeff Beck. Han er en stilskaper med et helt 
unikt uttrykk. Han kopierer ingen.
 
 — Hvem foreslår du som neste kandidat til 
Mitt Instrument? 
 — Trine Sennerud Melby som spiller nøkkel-
harpe. Vi spiller sammen med Trond Granlund 
og i Fjellhamarælva Spellemannslag. Hun 
spilte også på min siste soloplate «Anger » 
fra 2011. Hun spiller flott. Nøkkelharpe er et 
fantastisk instrument.

 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Roar Vangen
Taylor 355 CE 12-strenger
 

Alder: 57
Bosted: Lørenskog
Spiller i: Enda Kaldere,  
Fjellhamarælva Spellemannslag  
og Trond Granlund Band
Musikkstil: Viser, Folk, pop, rock
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SKEDSMO
HYLLEST TIL ALF PRØYSEN 
MED ALLSANG
ONSDAG 5. MARS KL. 19:30-21:00 
KULTURPUBEN LILLESTRØM  
Tribute til ‘n Alf. Kom, bli med og 
delta i en hyllest til Alf Prøysen! Vi 
spiller opp og du kan stemme i på 
kjente og kjære Prøysen-viser.
Forfriskninger kan du kjøpe i baren.
NB! ”Åpen scene” etter kl. 21 
 
KULTURKAFÉ - BJØRN HANSEN
TORSDAG 6. MARS KL. 12:00 CONNECT 
LILLESTRØM KULTURSENTER 
I dag kan du høre Bjørn Hansen 
fortelle om religion og politikk i 
USA, et hyperaktuelt tema. Bjørn 
Hansen er journalist og tidligere 
USA-korrespondent for NRK. Han 
er nå fast kommentator for Dagsavi-
sen. Dørene åpnes kl. 11.00. 
 
JENTER FOR REALFAG
TORSDAG 6. MARS KL. 16:00 STJERNE- 
SALEN LILLESTRØM KULTURSENTER 
For jenter i videregående skole, 
studenter, mødre, lærere, rådgivere 
og andre interesserte jenter. Fore-
dragene starter presis kl. 17.00. 
Servering kl. 16.30. Hør jenter og 
kvinner med realfags-bakgrunn 
fortelle sine spennende historier.
Les mer og meld deg på via www.
kunnskapsbyen.no under aktivitets-
kalender. 
 
SKØYTESKOLE KUNSTLØP
TORSDAGER KL. 17:00 SKEDSMO 
ISHALL   
Romerike kunstløpklubb har startet 
opp sin populære skøyteskole 
torsdager kl 17.00 i Skedsmo Ishall. 
På skøyteskolen lærer barna god 
skøyteteknikk gjennom lek og moro. 
Kurset passer for barn fra 5 år og 
oppover. Påmelding gjøres til karit-
lind@hotmail.com eller ved direkte 
oppmøte.

 
LISA NILSSON
TORSDAG 6. MARS KL. 19:30 TEATER-
SALEN LILLESTRØM KULTURSENTER

 

 
Lisa Nilsson slo igjennom med albu-
met «Himlen runt hörnet» i 1992.
I 2002 utgav hun albumet «Små 
rum» som ble særlig populær i Nor-
ge. Hun er også kjent for sangen 
«Mysteriet deg», sunget i duett med 
Bjørn Eidsvåg. Sju år etter hennes 
forrige album på svensk, vender hun 
tilbake til morsmålet med «Sånger 
Om Oss», der hun har skrevet alle 
tekstene selv. Den første singelen 
”Var är du min vän” ble i sommer 
fremført på «Allsang på grensen», 
og har siden ligget på hitlistene. 
 
VINTERMYGGEN - OSLO  
FAENSKAP
TORSDAG 6. MARS KL. 19:30 CONNECT 
LILLESTRØM KULTURSENTER 
Oslo Faenskap, med rå energi fra 
Groruddalen! Våre egne Black 

Unicorns lover å dra oss ut av vin-
termørket. Dørene åpner kl. 19.00 – 
bandene står klare fra ca kl. 19.30!
Ta med deg alle du kjenner og fyll 
opp en av Norges flotteste klubb- 
scener! 
 
JEPPE
FREDAG 7. MARS KL. 20:00 OG LØRDAG 
8. MARS KL. 20:00 TEATERSALEN LILLE-
STRØM KULTURSENTER 
 
 
 
 

 
 
Radarparet Øivind Blunck og Nils 
Vogt i ny storslått norsk musi-
kalkomedie. Det er nesten 20 år 
siden Øivind Blunck sist spilte i en 
musikal. Nå skal han karikere en av 
Skandinavias kjæreste figurer når 
han igjen entrer musikalscenen, 
nemlig Ludvig Holbergs Jeppe. Det 
er bare å glede seg når en av kom-
ediens klassikere nå presenteres 
som musikal med nyskrevet musikk 
og et stjernelag av komikere og 
artister også for resten av Norge! 

DEN INTERNASJONALE  
KVINNEDAGEN
LØRDAG 8. MARS KL. 18:00 STJERNE- 
SALEN LILLESTRØM KULTURSENTER 
Den internasjonale Kvinnedagen 
feires for 2. år på rad i regi av Fler-
kulturelt Kvinneforum i Skedsmo.
Velkommen til å være med å feire 
menneskene som har skapt et 
likestilt Norge, og lær mer om 
flerkulturelle kvinner og jenters 
livsvilkår i Norge gjennom infor-
masjon, underholdning og dans. 
Enkel servering. NB! Forbehold om 
endring i klokkeslett. 
 
TINA LIE 
LØRDAG 8. MARS KL. 22:00 KULTUR- 
PUBEN LILLESTRØM 
Skedsmo Bluesklubb har vært 
så heldige å fått Tina Lie tilbake 
til vårs på selveste kvinnedagen. 
De gangene Tina & gutta hennes 
har gjestet oss, har det vært til 
publikums elleville begeistring. Gled 
dere folkens! Kom tidlig, bli til sent! 

UNGDOMMENS KULTUR- 
MØNSTRING SKEDSMO
SØNDAG 9. MARS KL. 14:00 STJERNE.
SALEN LILLESTRØM KULTURSENTER 
Mønstring for unge talenter mellom 
10 og 19 år. Møt morgendagens 
stjerner og gled deg til et variert 
program. Arrangør: Skedsmo kom-
mune kultursektoren. Fri entré. 

 
PENSJONISTUNIVERSITETET - 
FORFATTER OG KÅSØR ØYVIND 
THORSEN
SØNDAG 9. MARS KL. 14:00 STJERNE.
SALEN LILLESTRØM KULTURSENTER 
”Helse og humor”. Vito, alias 
Øyvind Thorsen, anses av mange 
å være Norges mest folkekjære 
humorforfatter. Forbered pensjo-
nisttilværelsen med litt humor! 
”Øyvind Thorsens fortellinger er 
jo til å få latterkrampe av.” Thorsen 
kan kunsten å få de små hverdags-
situasjoner til å fortone seg som 
muntre episoder. Mange har hørt 
hans underfundige betraktninger i 
Nitimen. Øyvind Thorsen er forfatter, 

journalist, revyforfatter og petitskri-
bent. Foredraget starter kl. 12.00, 
dørene åpnes kl. 11.00 med enkel 
servering. Medlemmer fri entré, ikke 
medlemmer kr 50,- med adgang fra 
kl. 11.45. 

 

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
ANNENHVER ONSDAG KL. 10-14 
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG BYGDE-
MUSEUM 
Lørenskog Husflidslag arrangerer 
strikkekafe på formiddagen annen-
hver onsdag. Ta med eget håndar-
beid og hygg deg med likesinnede. 
Åpent for både medlemmer og 
ikke-medlemmer. 
 
«MUSSERENDE VINER» MED 
CHRISTER BERENS
ONSDAG 5. MARS KL. 19.30 VASSHJU-
LET LØRENSKOG HUS

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

«NORSKE NAZISTER PÅ FLUKT»
TORSDAG 6. MARS KL. 12:00 LØREN-
SKOG BIBLIOTEK 
Da 2. verdenskrig var over, brøt 
gleden løs i den norske befolkning. 
Men frigjøringen ble ikke en gle-
dens tid for alle. I dette foredraget 
vil Anne Kristin Furuseth sette den 
norske emigrasjonen og flukten i 
sammenheng med hele den euro-
peiske nazi-flukten til Argentina.
Velkommen! Fri entré. Samarbeid 
60+ og Lørenskog bibliotek.

YOGAKURS I LØRENSKOG
TORSDAGER KL. 20:00-21.30 NOVUS 
ACADEMY LØRENSKOG 
Ønsker du å roe ned i en stressfull 
hverdag og ha litt ”egentid”? Har du 

lyst til å øke din bevegelighet, styrke 
og balanse. Lære teknikker for pust 
og avspenning? Nybegynner? Har 
du erfaring med yoga fra før? 
Vi holder yogakurs for alle, og 
tilpasser undervisning til individu-
elle behov! Nye kurs starter i uke 
9 – meld deg på før vinterferien for 
å være garantert plass! Yogakurs 
holdes i Novus Academy sine 
lokaler i Nordliveien. Kurs holdes av 
Katarina Skår Henriksen og Tuva 
Selmer-Olsen.
 
BOBLEBANDITTENE
LØRDAG 8. MARS KL. 13:00 OG 14:00 
DRØMMESLOTTET LØRENSKOG HUS

Boblebandittene har en kjem-
pelur plan, de skal ut på boble-
ran. Men å stjele bobler er ikke 
lett, de sprekker jo rett og slett.
Hvordan i all verden skal de 
få boblene med? Hvor skal de 
gjemme dem så ingen kan se?
Hvis politimannen kommer, hva 
gjør de da? Skal de løpe, rømme 
eller ender det bra? En spen-
nende og engasjerende fore-
stilling for de minste om klos-
sete banditter, en ”genial” plan, 
såpebobler og en ganske snill 
politimann. Fra 0 – 4 år. Passer 
alle. Varighet 30 min. 
 
JAN EGGUM 
LØRDAG 8. MARS KL. 20:00 STORSTUA 
LØRENSKOG HUS 

Jan Eggum er en viktig og 
markant skikkelse innen norsk 
visekunst. I over 40 år har han 
gitt oss musikalske perler, 
krydret med en stor dose humor.  
Jan Eggum er kjent for å være en 
munter melankoliker og karak-
teriserer seg selv som en artist 
som synger enkelt om vanske-
lige ting. Musikalsk har han sitt 
utgangspunkt i visetradisjonen, 
med klare referanser til jazz og 
rock.  
 
LØRENSKOG VETERANKORPS 
KONSERT 
SØNDAG 9. MARS KL. 18:00 SAM-
FUNNSHUSET PÅ KJENN

 
Lørenskog Veterankorps avholder  
sin årlige konsert  sammen med 
Absolutt Kor i samfunnshuset  på 

Kjenn Skole. Det blir jazz og pop 
preget sang fra Absolutt Kor  og 
musikk med  fokus på nordiske 
komponister  fra korpset. Det blir 
småbord og  kafeteria med salg av 
kaffe, kaker og mineralvann under 
hele konserten som ventes å vare 
ca. 1,5 time. Billetter selges ved 
døren. Inngang kr. 50,- for alle over 
10 år. Velkommen til en hyggelig 
kveld på Kjenn.

LUNSJKULTUR 60+: SILJE 
OG SWINGTETTEN «SWING 
N`SWEET» 
TIRSDAG 11. MARS KL. 12:00 VASS-
HJULET LØRENSKOG HUS 
Swingende dansbarhet, smakfull 
autensitet og enorm formidlings-
kraft er beskrivelser som går 
igjen på Silje og Swingtettens 
konserter. Over to hundre år 
med akkumulert fartstid i jazzens 
tjeneste og bandmedlemmer fra 
respekterte jazzkonstellasjoner 
som Big Chief, Royal Garden, 
Christiania 12, Per Borthens 
Swingdepartment og Eivin San-
nes kvartett, borger for kvalitet 
av ypperste klasse.

RÆLINGEN
 
PETRINEHØY SENIORDANS OG 
ÅPEN KAFÉ
ONSDAGER KL. 12.45 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Petrinehøy Seniordans ønsker nye 
og gamle medlemmer velkommen 
til seniordans og åpen kafé hver 
onsdag kl 12.45. Her gis mulighet 
for både trim og sosialt samvær, og 
det er like aktuelt for enslige som 
for par. 
 
BRIDGE-KVELD
TORSDAGER KL. 18:30 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Rælingen Bridgeklubb spiller brid-
ge fra kl 18.30 hver torsdag kveld 
ut april på Fjerdingby Trivselssenter. 
Du kan komme med eller uten 
makker (vi ordner muligens en). 
Velkommen innom å se hvordan vi 
har det. Kontakt: Arne Stenersen tlf 
92 80 10 83. 
 
TJUKKASGJENGEN I RÆLINGEN
TORSDAGER OG MANDAGER KL. 19:00 
RÆLINGEN RÅDHUS
Tjukkasgjengen i Rælingen går 
tur hver mandag og torsdag. Vi 
(både tjukke og tynne, unge og 
gamle) møtes på rådhuset kl 
1900. 
 

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

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.

Søstua Jahr, Rælingen
Familie med hester 
på tunet på Søstua 
Jahr, Rælingen. Johan 
og Selma med barna 
Asbjørn og Sigrid. Foto 
fra 1920. Bildet er hentet 
fra Akershusmuseet.

Kvinnedebatt
En kvinnesaken vunnet en 
gang for alle? Langt ifra, 
mener Suzanne Aabel, Han-
nah Helseth, Kadra Yusuf og 
Torunn Skottevik, alle kjen-
te stemmer i den offentlige 
debatten og forkjempere for 
kvinners rettigheter.

De har alle sterke historier 
å fortelle, og på kvinnedagen 
lørdag 8. mars møtes de i Lø-
renskog bibliotek til samtale 
med tittelen «Derfor er jeg fe-
minist». Arrangementet star-
ter kl. 14.00.
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

NAVN:  ........................................................................................................................................................................
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SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 10. mars

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
AUD KLINGEN SJØVIK
Bassengvegen 2c 
2006 Løvenstad

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

PÅ TO HJUL I  
SVINGENE

romeriksguiden                             - Service der du bor

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

RØRLEGGER

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

KONSULENTELEKTRO

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

FLIS

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

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

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

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

RENHOLD

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

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

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

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

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

RÅ
HO

LT
 I 

EI
DS

VO
LL

Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

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

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Gratis og uforpliktende befaring

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

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

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

TRAPP

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

Alt i innvendige trapper
Alt i inn- 

vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03  

www.fagtrapp.no

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

VED

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

Annonsere  
i Romeriksguiden?

STILLAS

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

TANNLEGE

SNEKKER

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

SYKKEL

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

Annonsere her?

ARKITEKTER

BOLLER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

Vi er helt konge 
på boller!

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

CONTAINER

DYREPARK

NYE EIERE

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

E-mail: n.runar@online.no

BILPLEIE

BOLIG

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

KJØKKEN

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

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

Ring i dag for en 
kostnadsfri 

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

	 SPØR	OSS,
-	det	vil	lønne	seg

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

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

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

  SPØR OSS,
- det vil lønne seg

INDUSTRIOVNER

Nordiske  
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for 
flis, ved og 

pellets.

www.nordiske.no

GULVSLIPER

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern 
og metaller

Tlf. 468 15 000

gulvsliping 
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

Annonsere
i Romeriksguiden

 
Ring Kim på

Tlf. 41 30 61 61

Tlf. 63 98 90 70   
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden 
på din økonomi!

      Din leverandør av  
NORSKPRODUSERTE 
TANNERSTATNINGER     
       Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no
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Per Ivar og Eva har
endelig tatt over hytta
etter hennes foreldre,
og livet som nybakte
hytteeiere kan begyn-
ne i komiserien
«Neste Sommer».
Men han sliter med å
tømme utedoen, og
den brukte brenne-

doen som står ved
containerne ser ut
som løsningen på
problemet. Evas bror
Terje får besøk av sin
nye kjæreste Anki,
som han ikke tør
fortelle sin mor eller
ekskone om.

TVN søndag kl 21.30

Ny serie om famileliv på hytta
Det er Anneli Drecker
fra Bel Canto sin tur
til å hedres av artist-
vennene på Vestre
Kjærnes gård på
selveste kvinnedagen.
Med hedersdag følger
også valg av aktivite-
ter, og Anneli bestem-
mer seg for å starte

dagen med å invitere
de andre med seg på
yoga. Etter lunsj er det
klart for «danceoke»,
og artistene får til
stor latter i oppgave
å etterligne danse-
trinnene vist på en
TV-skjerm.

TV 2 lørdag kl 20.00

Annelis tur til heder på kvinnedagen

Melodi Grand Prix
Det er klart for den
første av tre semi-
finaler i MGP 2014
fra Folketeatret i Oslo.
Kveldens deltakere er
Hilda og Thea Leora,
Mo, Dina Misund,
Linnea Dale og
TIMBRE & Frikk Heide-
Steen feat. Ida Stein.
Programledere er
Jenny Skavlan, Erik
Solbakken.
NRK1 fredag kl 20.05

ONSDAG 5.3

TORSDAG 6.3

FREDAG 7.3

tvukens

06.30 Morgensending
13.50 Berulfsens historiske
perler (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (13)
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Krøll på hjernen (r)
15.45 V-cup langrenn.
Sprint klassisk, direkte.
17.45 Oddasat
18.00 Tegnspråknytt
18.05 Bjørnen Herko og
ulven (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbruker-
inspektørene
20.15 Typen til (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Walkabout (2)
22.20 Trygdekontoret (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet (r)
23.45 Lulu og Leon (r)
00.30 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Arkitektens hjem (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 På farten med
Søren (r)
15.40 Bokprogrammet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Yttersia (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Underveis (6)
20.15 Aktuelt
20.55 Studio 1 (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
21.35 Naturen på vippe-
punktet (2)
22.30 Urix
22.50 Generasjon XL (3)
23.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
00.10 Forbruker-
inspektørene (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Nannyhjelpen (3)
14.05 Hus til salgs –
oppussing (7)
15.00 Tid for hjem (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5837)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (117)
20.00 Det sterkeste kjønn
(2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Truls – oppdrag
Hurtigruten (2)
22.40 Kjærlighet uansett
(2)
23.40 Tid for hjem (r)
00.40 Beck: Mannen uten
ansikt (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (10)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (6)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Be the Boss (6)
22.30 Fjorden Cowboys (3)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Skolepurken (r)
01.25 I Survived (7)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Vancouver (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (53)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Program ikke fastsatt
21.30 Paradise Hotel (7)
22.30 Revenge (8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I met Your Mot-
her (r)
00.40 How I met Your Mot-
her (r)
01.15 Paradise Hotel (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Happy Endings (r)
13.10 Melissa & Joey (r)
13.40 Den syvende himmel
(r)
14.40 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.35 Cougar Town (r)
16.05 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
(23)
20.30 Den siste viking (4)
21.30 CSI (13)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Program ikke fastsatt
15.00 Program ikke fastsatt
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 Fotball: Privatlands-
kamp. Tsjekkia – Norge.
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 I Now Pronounce You
Chuck And Larry. Am.
romantisk komedie fra
2007.
23.30 Cops (r)
23.35 Cops (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Seinfeld (r)
01.00 Nattsending

06.30 Morgensending
13.55 NRK nyheter
14.00 V-cup kombinert.
Hopp.
15.00 NRK nyheter
15.10 Vinterstudio.
15.25 V-cup skiskyting.
Sprint kvinner.
16.35 Vinterstudio.
16.45 V-cup kombinert.
Langrenn.
17.15 Vinterstudio.
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup hopp. Kvalifi-
sering. Forts. fra NRK2.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Værbitt (2)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Chicago Fire (2)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Den store ski-
butikken (r)
00.25 Solgt (r)
00.55 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Underveis (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Billedbrev (r)
15.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.45 V-cup hopp. Kvalifise-
ring. Direkte fra Granåsen.
19.10 Gal etter lamper (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Ei verd av krydder (6)
20.30 Mesterkokken Hes-
ton (r)
20.55 Filmbonanza (5)
21.25 Oddasat
21.30 Femmila i Val di
Fiemme. Norsk dokumentar.
22.15 Utan hår (r)
22.30 Urix
22.50 Nasjonalgalleriet (r)
23.20 Den store ski-
butikken (r)
00.20 Schrödingers katt (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Nannyhjelpen (4)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (8)
15.00 Det sterkeste kjønn
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5838)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (118)
20.00 Matagentene (13)
20.30 TV 2 hjelper deg (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Samurai Sikkerhet
(2)
22.15 Criminal Minds (15)
23.15 På tur med Dag Otto
(r)
00.15 Hawaii Five-0 (8)
01.10 Beck: Kartellet (r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 M*A*S*H (r)
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (11)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (7)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Broom (1)
22.05 Broom (r)
22.35 Golden Goal (2)
23.05 Bellator Spring Tour-
nament (1) Kampsport.
01.05 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (54)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (5)
21.30 Paradise Hotel (8)
22.30 Sleepy Hollow (9)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 How I met Your Mot-
her (r)
00.35 How I met Your Mot-
her (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
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
(24)
20.30 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (1)
22.00 Costa del Kongsvik
(r)
22.30 The Big Bang Theory
(r)
23.00 Person of Interest
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 Program ikke fastsatt
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Aksjonen (8)
22.30 Storage Hunters (23)
23.00 Storage Hunters (24)
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(16)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
13.30 Ut i naturen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (14)
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 V-cup skøyter. 500 m
kvinner. Inzell.
15.30 Vinterstudio. fra Gra-
nåsen.
15.40 V-cup skøyter. 5000
m menn. Direkte fra Inzell.
16.40 NRK nyheter
16.50 Tegnspråknytt
16.55 Paralympics i Sotsji.
Åpningsseremoni. Forts fra
NRK2.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 MGP 2014 semifina-
ler (1)
21.10 Nytt på nytt
21.40 Skavlan
22.40 Tause vitner (2)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Tause vitner (2)
00.35 Nattsending

09.40 Morgensending
15.40 V-cup alpint. Stor-
slalåm 1. omgang, kvinner.
16.30 Vinterstudio. fra
Granåsen.
16.45 V-cup hopp. Direkte
fra Granåsen, Trondheim.
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 V-cup hopp forts
18.40 Paralympics i Sotsji.
Åpningsseremoni.
19.30 V-cup alpint. Stor-
slalåm 2. omgang, kvinner.
Åre.
20.15 V-cup skøyter. 1500
m kvinner. Inzell.
20.30 Visepresidenten (7)
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat
21.30 Billedbrev (r)
21.40 The Act of Killing. Da.
dokumentarfilm fra 2012.
23.35 Femmila i Val di
Fiemme (r)
00.20 Birger – Lam og
lykkelig (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Fikse eller flytte? (5)
13.10 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (9)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5839)
16.55 Kollektivet (2)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 Oppgrader! (r)
20.00 Norske Talenter (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske Talenter (5)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (1)
23.20 Samurai Sikkerhet (r)
23.50 Eurojackpot (6)
00.05 Else (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 M*A*S*H (r)
10.15 M*A*S*H (r)
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (12)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 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 USA (r)
21.00 Rødhette og varul-
ven. Am. eventyrgrøsser fra
2011.
22.55 Golden Goal (r)
23.25 Det tredje øyet (2)
00.25 Fjorden Cowboys (r)
00.55 Fjorden Cowboys (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (55)
17.30 Bones (r)
18.30 Hele Norge baker (r)
19.30 Junior Masterchef
USA (r)
20.30 Michael J Fox Show
(3)
21.00 Michael J Fox Show
(4)
21.30 Repo Men. Am./kan.
science fiction-drama fra
2010.
23.25 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.45 Sex og singelliv (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Costa del Kongsvik
(r)
20.00 America's Funniest
Home Videos (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (r)
21.00 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
22.00 Brille (r)
23.00 The Graham Norton
Show (19)
24.00 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Program ikke fastsatt
15.00 Program ikke fastsatt
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Garasjen (r)
22.00 Get Carter. Am. acti-
onthriller fra 2000.
23.50 Aksjonen (r)
00.50 Nattsending

SØNDAG 9.3

LØRDAG 8.3

MANDAG 10.3

TIRSDAG 11.3

©
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06.25 Morgensending
14.30 V-cup skiskyting.
Jaktstart kvinner. Pokljujka.
15.15 Vinterstudio.
15.45 V-cup kombinert.
Langrenn. Direkte fra Hol-
menkollen.
16.15 Vinterstudio. fra Hol-
menkollen.
16.30 V-cup hopp. Kvinner.
Direkte fra Holmenkollen.
18.00 Vinterstudio. fra Hol-
menkollen med høydepunk-
ter fra dagens øvelser.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes Mester
(10)
20.55 MGP 2014 semifina-
ler (2)
22.00 Lindmo
22.50 Finnmarksløpet. Euro-
pas lengste og tøffeste hun-
desledeløp – 1000 kilome-
ter.
23.15 Kveldsnytt
23.30 Green Zone. Am.
thriller fra 2010.
01.20 Nattsending

06.45 Morgensending
13.25 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, kvinner. Direkte
fra Åre.
14.15 Ein dag i Sverige (r)
14.25 Hestekrefter (r)
14.35 V-cup skøyter. 3000
m kvinner. Direkte fra Inzell.
15.25 V-cup skøyter. 500 m
menn og kvinner. Inzell.
15.40 V-cup skøyter. 1000
m menn. Direkte fra Inzell.
16.05 Kunnskapskanalen
18.00 VM friidrett innen-
dørs. Direkte fra Sopot,
Polen.
18.55 V-cup hopp. Kvalifise-
ring. Direkte fra Holmenkol-
len.
20.10 VM friidrett innen-
dørs. Direkte fra Sopot,
Polen.
21.10 70-talls-feministene
(r)
21.50 Gulabi Gang
22.50 678 Cairo. Egyptisk
drama fra 2010.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.56 Angry Birds
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotell helvete (r)
13.00 Restaurant SOS (1)
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 (2)
20.00 Hver gang vi møtes
(2)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.45 Hver gang vi møtes
(2)
22.15 God kveld Norge
23.20 Bryllupssangeren.
Am. komedie fra 1998.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.05 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
10.55 Frasier (r)
11.25 Frasier (r)
11.55 M*A*S*H (r)
12.25 M*A*S*H (r)
12.55 M*A*S*H (r)
13.25 M*A*S*H (r)
13.55 M*A*S*H (r)
14.25 That '70s Show (r)
14.50 That '70s Show (r)
15.20 That '70s Show (r)
15.45 That '70s Show (r)
16.15 That '70s Show (r)
16.45 På tur med Dag Otto
(r)
17.45 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
18.50 Little Britain USA (r)
19.20 Little Britain USA (r)
19.55 Little Britain USA (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Catwoman. Am. acti-
on fra 2004.
23.00 The New World. Am.
drama fra 2005.
01.35 Criminal Minds (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 I'm Having Their Baby
(12)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (1)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (2)
16.00 The Mindy Project (r)
16.35 The Mindy Project (r)
17.10 The Mindy Project (r)
17.40 Anger Management
(11)
18.10 Anger Management
(12)
18.45 Anger Management
(13)
19.15 Anger Management
(14)
19.45 Den helskrudde pro-
fessoren. Am. komedie fra
1996.
21.30 The Ugly Truth. Am.
romantisk komedie fra
2009.
23.15 Smokey and the Ban-
dit på farten igjen. Am. acti-
onkomedie fra 1980.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.20 Two and a Half Men
(r)
14.50 Two and a Half Men
(r)
15.15 Two and a Half Men
(r)
15.45 Two and a Half Men
(r)
16.10 Two and a Half Men
(r)
16.40 America's Funniest
Home Videos (r)
17.05 America's Funniest
Home Videos (r)
17.35 Herlige hjem (9)
18.30 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
20.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
21.30 James Bond: Casino
Royale. Br./tsj./am. action
fra 2006.
00.15 Special Victims Unit
(r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (21)
14.00 The Office (22)
14.30 The Office (17)
15.00 The Office (18)
15.30 30 Rock (21)
16.00 30 Rock (22)
16.30 30 Rock (23)
17.00 30 Rock (24)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 The Simpsons (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Grimm (7)
22.00 D-Tox. Am. actionthril-
ler fra 2002.
23.45 Stopp! Ellers skyter
mamma! Am. actionkomedie
fra 1992.
01.15 30 Rock (r)
01.45 Nattsending

05.55 Morgensending
13.30 V-cup skiskyting. Fel-
lesstart kvinner.
14.15 V-cup hopp. Direkte
fra Holmenkollen.
16.00 Vinterstudio.
16.15 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, menn. Kranjska
Gora.
17.00 V-cup skøyter. Høyde-
punkter fra Inzell.
18.00 Vinterstudio.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 MGP 2014 semifina-
ler (3)
21.10 Jakten på Norge
1814-2014 (10)
22.00 Musketerene (2)
22.55 Finnmarksløpet. Euro-
pas lengste og tøffeste hun-
desledeløp – 1000 kilome-
ter.
23.15 Kveldsnytt
23.30 Filmbonanza (r)
24.00 Mesternes Mester (r)
01.00 Nattsending

08.10 Morgensending
09.25 V-cup alpint. Slalåm
1. omgang, menn.
10.00 Paralympics i Sotsji.
Kjelkehockey Norge – Cana-
da.
12.05 Kollektivets gleder (r)
12.25 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, menn.
13.20 Billedbrev (r)
13.30 Mesternes Mester (r)
14.30 Ei stund i naturen (r)
14.40 V-cup skøyter. 1500
m menn. Direkte fra Inzell.
15.15 VM friidrett innen-
dørs. Direkte fra Sopot,
Polen.
18.30 V-cup skøyter. 500 m
menn, 1000 m og felles-
start, kvinner. Inzell.
19.10 Skavlan (r)
20.10 Vitenskapens verden
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
23.00 Kvinner uten menn.
Iransk drama fra 2009.
00.35 Nasjonalgalleriet (r)
01.05-02.58 678 Cairo.
Egyptisk drama fra 2010.

06.00 Morgensending
08.11 Peter Pan
08.33 Pokemon
08.56 Angry Birds
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 60 Minutes (r)
13.00 Genierklært (1)
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 En ny start på livet (r)
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Vårt Lille Land (2)
22.45 Det tredje øyet (r)
23.45 God kveld Norge (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Vår morderiske jord
(r)
15.30 Cash Cowboys (r)
16.30 Golden Goal (r)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 En moderne familie
(r)
18.30 En moderne familie
(r)
19.00 Atlantis (r)
20.00 Atlantis (2)
21.00 Arthur. Am. komedie
fra 2011.
23.05 Samurai Sikkerhet
(2)
23.35 Be the Boss (r)
00.30 Tidenes UFO-historier
(r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Anger Management
(r)
12.30 Anger Management
(r)
13.00 Den helskrudde pro-
fessoren. Am. komedie fra
1996.
15.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
18.00 Program ikke fastsatt
19.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.00 Hele Norge baker (2)
21.00 En ekte mann.
Am./br. romantisk komedie
fra 2008.
22.50 Michael J Fox Show
(r)
23.20 Michael J Fox Show
(r)
23.50 Smokey and the Ban-
dit 3. Am. actionkomedie fra
1983.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.40 Friends (r)
10.10 Friends (r)
10.40 Friends (r)
11.10 Friends (r)
11.40 Two and a Half Men
(r)
12.05 Two and a Half Men
(r)
12.30 Two and a Half Men
(r)
13.00 Two and a Half Men
(r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 4-stjerners middag (r)
15.00 4-stjerners middag (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 (2)
21.30 Åndenes makt (1)
22.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
23.30 Rizzoli og Isles (14)
00.25 Major Crimes (19)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Family Guy (r)
11.30 Family Guy (r)
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 The Simpsons (r)
13.30 Aksjonen (r)
14.30 Garasjen (r)
15.30 Ax Men (2)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 The Exes (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (8)
20.30 Family Guy (8)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 How I Met Your Mot-
her (13)
22.00 Driven. Am. action-
drama fra 2001.
24.00 Sleepy Hollow (8)
01.00 Grimm (r)
02.00 Family Guy (r)
02.30 Family Guy (r)
03.00 Nattsending

06.35 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.05 Paralympics i Sotsji.
Rullestolcurling Norge –
Canada.
15.30 Schrödingers katt (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Yellowstone – histori-
er fra villmarka (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Paralympics i Sotsji.
Dagens høydepunkter.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Yttersia (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane (4)
22.25 Finnmarksløpet. Euro-
pas lengste og tøffeste hun-
desledeløp – 1000 kilome-
ter.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (4)
00.45 Nattsending

08.40 Morgensending
12.50 MGP 2014 semifina-
ler (r)
13.55 MGP 2014 semifina-
ler (r)
15.00 MGP 2014 semifina-
ler (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Walkabout (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Folk: Spøkelset i
Saltstraumen (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 MGP gjennom fem
tiår
22.30 Urix
22.50 Bokprogrammet (r)
23.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
00.10 Puls (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (10)
15.00 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5840)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (119)
20.00 På tur med Dag Otto
(3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det tredje øyet (3)
22.40 Mordene i Sandhamn
(2)
23.40 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
00.40 Beck: Einstøingen (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (13)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
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 USA (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Vår morderiske jord
(10)
22.35 Suits (11)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Skolepurken (r)
01.25 I Survived (9)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 I'm Having Their Baby
(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 (56)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Teenage Boss Sveri-
ge (10)
21.30 Paradise Hotel (9)
22.30 NCIS (9)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I Met Your Mot-
her (r)
00.40 How I Met Your Mot-
her (r)
01.15 Paradise Hotel (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.05 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
(25)
20.30 Den siste viking (5)
21.30 Brille (3)
22.30 Revolution (19)
23.30 Revolution (20)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Program ikke fastsatt
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
20.30 How I met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Garasjen (7)
22.30 Brooklyn Nine Nine
(10)
23.00 Dads (10)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.55 Morgensending
13.05 Paralympics i Sotsji
14.00 NRK nyheter
14.05 Paralympics i Sotsji
14.30 Puls (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (9)
16.00 NRK nyheter
16.10 Yellowstone – histori-
er fra villmarka (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.44 Tegnspråknytt
17.50 Paralympics i Sotsji.
Dagens høydepunkter.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Solgt! (3)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.25 Finnmarksløpet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Mesternes Mester (r)
00.45 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Et land i brun saus
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Mesternes Mester (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 Livet på kostskolen
(5)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet (6)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 MGP gjennom fem
tiår
22.30 Urix
22.50 Filmbonanza (r)
23.20 Ai Weiwei – ute på
prøve (r)
00.20 Ut i naturen (r)
00.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (11)
15.00 På tur med Dag Otto
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5841)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (120)
20.00 Tid for hjem (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (10)
22.35 Else (3)
23.35 The Good Wife (10)
00.30 Beck: Ukjent avsen-
der (r)
01.30 Beck: Ukjent avsen-
der (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (14)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (10)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (1)
21.00 Californication (r)
21.35 På innsiden: Asias
største fengsel
22.35 Arrow (9)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Skolepurken (r)
01.20 I Survived (10)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (57)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Junior Masterchef
USA (7)
21.30 Paradise Hotel (10)
22.30 The Crazy Ones (13)
23.00 The Crazy Ones (14)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I Met Your Mot-
her (r)
00.40 How I Met Your Mot-
her (r)
01.15 Paradise Hotel (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.40 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.05 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
(26)
20.30 The Big Bang
Theory (15)
21.00 Costa del
Kongsvik (2)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (2)
22.30 Special Victims Unit
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Program ikke fastsatt
15.00 Program ikke fastsatt
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 The Simpsons (r)
19.30 Fotball: UEFA Champi-
ons League. Atletico Madrid
– AC Milan.
23.30 How I Met Your Mot-
her (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Anger Management
(r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Nattsending
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En vinterdag i 1983 er lillestrømlingen Harald Kristiansen ute med fotoapparatet for 
å ta bilder da bokbutikken Karl P. Thorstensen blir revet sammen med seks andre 
trehus. Tomtene skulle renses for å gi plass til et kjøpesenter. Kjøpesenteret åpnet 
dørene i 1985. Lillestrøm fikk sitt første lyskryss i Storgata/Nittedalsgata. Trafik-
klysene ble fjernet da Storgata ble bygd om til gågate i 2008/09. Under gågaten 

ligger vann- og avløpskabler, tele- og strømkabler, data- og tv-kabler, fjernvarme og 
kjøling. Det renner cirka 35.000 liter vann under gaten som skal sørge for at snøen 
smelter. Gaten er dekket med 20.200 granittheller. Herligheten kostet i overkant av 
50 millioner skattekroner. 
                                                                                             Av: Roy Mortensen    
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