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TEMA: BIL&MOTOR

Rykker ut ved 
punktering
Hver tredje NAF-assistanse i 
Norge går til bilister som tren-
ger hjelp etter punktering.                                          
                                    
                                  Side 18-19

Klart for fylkes-
mønstring
Kommende helg er det duket 
for UKMs fylkesmønstring i 
Lillestrøm. En av deltakerne 
er Hans Oscar Hektner fra 
Rælingen.                                           
                                    
                                    Side 25

Klatrer på 
skoletabellen
 
Fjorårets avgangselever på ung-
domsskolen i Lørenskog førte 
kommunen 32 plasser oppover 
på poengtabellen i Norge.                                          
                                    
                                     Side 4-5

Fikk 100 jobb-
søknader – uten  
å annonsere
Åse Lomsdalen fikk inn 100 søk-
nader da hun søkte etter medar-
beidere til sin nye Cubus-avdeling 
i Amfi Eidsvoll.                                            
                                    Side 8

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Skedsmo har en sunn økonomi. Det kan vi slå fast 
etter å ha regnet gjennomsnittet av resultatene 

de siste tre årene. Blant Norges 428 kommuner er 
Skedsmo å finne godt opp på øvre halvdel.

Rælingen er også i første halvdel, mens Lørenskog 
først dukker opp på 284.plass.

                                                         
    Side 7

SCORER HØYT
PÅ ØKONOMIMÅLING
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HARDE 
FA K TA
88
BABYER BLE FØDT PÅ
AHUS I UKE 13.

Av et vakkert øyeblikk, et morsomt 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 #romerikspos-
ten. Vi kårer en vinner som får Flaxlodd i posten.

HAR DU TATT ET BLINK- 
SKUDD PÅ ROMERIKE?

#myson #working #garden #vår 

#romeriksposten @sportylene

#lillestrøm #solnedgang #reflection #romeriksposten @astnord

OBS! Husk vår 

strikkekafè tors-

dager kl. 18-20.00

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

Sauer er “ålreite” dyr
Stikk innom for 
inspirasjon!

• Drikkevannsbrønner 
• Horisontalboring  
• Bergvarmeboring 
• Entreprenørboring 

• Rep. og service på brønner 
• Gratis befaring 

Kontakt info
www.wb-bronnboring.no 

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

 
Avd. Oslo 

22 83 00 22
Avd. Rogaland 

51 91 91 19
Avd. Østfold 
69 30 88 55

W.B BRØNNBORING AS

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

#nice #bird #water #romeriksposten @ninnil

Vaktmesterkompaniet
rydder bomiljøene

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

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

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

Våren nærmer seg!

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

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

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

Medaljefangst
Cheerleadingklubben NRC Ti-
gers hevdet seg i NM i cheer-
leading som gikk av stabelen i 
Tønsberg nylig. For første gang 
kvalifiserte alle de fire elitelage-
ne til Tigers seg til EM. Totalt 
ble det tre gull, tre sølv og to 
bronsemedaljer på den lokale 
klubben, i tillegg til tre fjerde-
plasser og to sjetteplasser. 
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Karaktersnittet for 
tiendeklassinge-
ne er nå klart. Det 
viser at fjorårets 
avgangselever på 
ungdomsskolen i 
Lørenskog førte 
kommunen 32 plas-
ser oppover på po-
engtabellen i Norge. 
Rælingen må tåle 
et byks nedover på 
oversikten.

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
Det er avgangselevene som er 
utgangspunktet for statistik-
ken, som måler gjennomsnit-
tet av grunnskolepoeng blant 
tiendeklassingene i alle norske 
kommuner. Det er Statistisk 
sentralbyrå som offentliggjør 
disse tallene, basert på inn-

Lørenskog klatrer på skoletabellen
sendt materiale til Kostra (kom-
mune-stat-rapportering). SSB 
presiserer at tallene er å regne 
som foreløpige. 

LITT BEDRE I LØRENSKOG
Den gjennomsnittlige norske 
tiendeklassing hadde en po-
engsum på førti blank da den 
gikk ut av ungdomsskolen i 
fjor. Dermed kan en si at elev-
ene som gikk ut av ungdoms-
skolene i Lørenskog kommu-
ne har et noe bedre snitt enn 
Ola og Kari Skoleelev. Her var 
nemlig snittet på 40,2 poeng. 
Det var 464 elever som gikk ut 
av ungdomsskolen i Lørenskog 
i fjor. 

Poengsummen får en ved å 
summere alle tallkarakterene 
(standpunkt og eksamen) for 
deretter å dele på antall karak-
terer. Dette gjennomsnittet, 
multipliseres med ti. Dersom 
eleven mangler karakterer i 
mer enn halvparten av fage-
ne, settes grunnskolepoeng til 
null.

LØRENSKOG RANGERT
Det sier seg selv at gjennom-
snittet kan variere stort fra år 
til år, og fra kommune til kom-

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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Uthaug med ny film
Roar Uthaug fra Lørenskog 
skal regissere den nye norske 
katastrofefilmen «Bølgen» som 
får premiere neste år.

– Alle land fortjener en na-
turkatastrofefilm, sier Uthaug 
til Heftig Filmmagasin.

«Bølgen» tar utgangspunkt i 

mune. Dette kommer jo helt 
an på nivået til de ulike kulle-
ne. Blant de 428 kommunene 
i Norge, så ser vi at Lørenskog 
havner et stykke over midt-
en på 179. plass. Dette er 32 
plasser bedre enn året før, da 
snittet lå på 39,9 poeng i Lø-
renskog. Det har dermed vært 
en fremgang på 0,3 poeng i 
Lørenskog.

De 601 tiendeklassingene 
som gikk ut av ungdomsskole-
ne i Skedsmo kommune i fjor, 
hadde et snitt på 40,6 poeng. 
Det gir en 141. plass på landso-
versikten, noe som betyr at 
kommunen har klatret seks 
plasser fra året før.

Rælingen må tåle en nedgang, 
da poengsnittet gikk fra 41 til 
40,3 det siste året. Det gir en 169. 
plass, ned 57 plasser fra året før. 

SMÅTT PÅ TOPP
Det er noen minikommuner som 
fåræren av å toppe landsoversik-
ten for 2013. Øverst er vesle Røst 
helt ytterst i Lofoten, der ni av-
gangselever har sørget foret snitt 
på 47,5. Deretter kommer Bokn i 
Rogaland med 46 poeng på sine 
14 elever. Det er ofte tilfeldig-
heter som avgjør om småkom-

muner havner høyt eller lavt på 
tabellen. Helt nederst finner vi 
Frøya kommune i Sør-Trøndelag, 
med 70 elever og kun 33,3 i snitt. 

SNITTET I AKERSHUS
Forskjellene mellom fylkene er 
for det meste liten, men det skil-
ler 2,4 poeng mellom Telemark, 
som har dårligste snitt med 38,8 
poeng - og Sogn og Fjordande 
på topp med 41,2. Akershus er 
like bak med 41,1 i snitt, som 
er opp 0,1 fra året før. Snittet i 
hele landet har stått stille på 40 
poeng.

De aller beste kommunene i 
Akershus er Nesodden og Bæ-
rum, som begge hadde et snitt 
på 42,8 poeng. Så følger Op-
pegård med 42,4 i snitt. Aller 
sist på fylkesoversikten finner 
vi Aurskog-Høland kommune, 
der de 229 aktuelle elevene 
oppnådde 37,6 poeng i snitt. 

I følge SSB gir gjennomsnitt-
lig grunnskolepoeng et bedre 
bilde av elevenes prestasjoner 
enn både nasjonale prøver og 
eksamensresultater. Karakte-
rene som legges til grunn for 
grunnskolepoengene settes av 
lærere ved skolen og ikke en ek-
stern sensor.

Varingskollen Park

Ansvarlig megler: Marit Wiik, tlf. 970 38 980 / 67 07 39 90, marit@em1nittedal.no  

Priser fra kr 1 700 000,- 
+ omkostninger

Her bygger vi 2- og 3 roms leiligheter 
med forskjellige planløsninger. Med ca. 
500 meter til heisen i Varingskollen er 
det lett adkomst til løypenettet i Nord-
marka, eller til bakkene med  
komplett alpintilbud for store og små.  
På andre siden av riksveien ligger Ro-
meriksåsene, et eldorado for turgåere 
og syklister. Toget stopper kun 5 minut-
ters gange unna og bruker 37 min til 
Oslo S. Kun 2 minutter å gå til busshol-
deplass på riksvei 4. 

Boligtype: Leilighet

Eieform:  Eier (Selveier)

Omk:  Ca. kr 7.000,-

Felleskostn.:  Fra kr 765,- til 1565,-

Adresse:  Grevlingveien 18A-24D

BRA:  fra 45 til 92 m2

Byggeår: 2013-2014

SELVEIERLEILIGHETENE I MIDTERSTE BYGG 
ER INNFLYTNINGSKLARE I LØPET AV HØSTEN 2014!

Er du sprek nok til å bo her? 

Varingskollen Park har perfekt beliggenhet for de som 
ønsker en aktiv fritid.

Allerede 

5 solgt!

Skolepoeng i Akershus 
Gjennomsnitt, avgangselever i 2013. Foreløpige tall, kilde: SSB.

2013 UTVIKLING

NESODDEN   42,8            0,8

BÆRUM   42,8           -0,1

OPPEGÅRD   42,4            0,7

ASKER   42,4           -0,3

FROGN   41,8           -0,3

FET   41,7            1,1

VESTBY   41,6            1,6

ÅS   41,2           -0,2

SØRUM   41,1            2,5

SKEDSMO  40,6              0

GJERDRUM  40,5           -0,3

ENEBAKK  40,4            1,5

SKI   40,3           -0,2

RÆLINGEN   40,3           -0,7

LØRENSKOG   40,2            0,3

NES    40,1            0,7

NANNESTAD   39,9            1,5

ULLENSAKER   39,8           -0,1

NITTEDAL   39,7           -1,1

HURDAL   39,3            0,2

EIDSVOLL   38,1            0,4

AURSKOG-HØLAND                                 37,6           -1,3

AKERSHUS  41,1            

NORGE  40,0               0

0,1 

Annonsere her? 
Ring Elisabeth på  

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

hva som skjer dersom et ustabilt 
fjellmassiv i Møre og Romsdal 
raser ut og skaper en flodbølge. 
Innspillingen starter i mai, med 
Ane Dahl Torp og Kristoffer Jo-
ner i ledende roller.
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Ankelblodtrykk redder liv
Smerter i bena kan varsle risiko for

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

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

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

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

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

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

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

FOR TIDLIGERE PASIENTER! Ledige timer i januar.

22

Ledige timer nå!

Skedsmo har en 
sunn økonomi. Det 
kan vi slå fast etter 
å ha regnet gjen-
nomsnittet av resul-
tatene de siste tre 
årene. Blant Norges 
428 kommuner er 
Skedsmo å finne 
godt opp på øvre 
halvdel. 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
De foreløpige Kostra-tallene 
viser at Skedsmo kommune 
hadde et resultat på 116 milli-
oner kroner  i 2013. I forhold 
til de inntektene kommunen 
hadde, så er dette å regne som 
et ganske bra resultat. I Løren-
skog kommune ble resultatet 
i fjor på 33 millioner kroner, 
noe må regnes som midt på 
treet. Rælingen fikk et resultat 
på drøye 31 millioner kroner, 
som er mer enn godkjent.  

Dette er konsern-tall, som 
SSB anbefaler å bruke når en 
skal sammenligne kommuner. 
Da er eventuelle kommunale 
foretak tatt med i regnskapet.

PENGER TIL 
INVESTERINGER
Det er ikke alltid like lett å «for-
stå» et kommuneregnskap, men 
indikatoren hos Teknisk bereg-
ningsutvalg forteller egentlig 
greit hva som er et godt resul-
tat, og hva som ikke er det. Det 
handler nemlig om hvor stort 
overskuddet er, målt utfra brut-
to driftsinntekter. Det sies at en 
må ha et netto driftsresultat på 
minst tre prosent over tid for 
å ha en økonomi som kan ka-
rakteriseres som sunn. Det er 
dette som avgjør om en kom-
mune kan sette av mer penger 
til finansiering av tyngre inves-
teringer – som skole eller syke-
hjem. Eller til sparing.

TRE PROSENT I SNITT
Fjorårets resultat i Skedsmo var 
på 3,6 prosent av inntektene. 
Nyhetsbyrået En-to-tekst har 
på oppdrag fra Romeriksposten 
gått gjennom driftsresultatene 
for de tre siste årene i hver kom-
mune, og regnet ut gjennom-
snittlig driftsresultat for disse 

Skedsmo scorer høyt 
på økonomimåling

Tre års gjennomsnitt:

årene. Her bør en altså ligge på 
over tre prosent i snitt for å få 
”godkjent”. Jo høyere snitt, dess 
bedre balanse har økonomien, 
og formuebevaringsprinsippet 
vil da være lettere å etterleve. 

SNITT-RESULTAT
Resultatet fra denne målingen 
viser at Skedsmo kommune har 
et gjennomsnittsresultat på 3,6 
prosent av inntektene i årene 
2011-13. Utfra «statuttene» kan 
vi derfor slå fast at Skedsmo har 
god grunn til å skryte på seg en 
sunn økonomi .Resultatene var 
i 2011 på 4,7 prosent, og i 2012 
på 2,4 prosent.

Lørenskog kommune kan 
vise til et resultat på 1,5 pro-
sent i fjor. Om en så regner ut 
snittet fra de siste tre årene, så 
kommer vi til et resultatsnitt 
på 1,4 prosent. Så her ligger 
man litt etter.

Rælingen hadde i fjor 3,2 
prosent, og oppnår dermed et 
snitt på 2,9 prosent over de sis-
te tre år. Det er godkjent.

GASS ER TOPP
Det er Aukra kommune i Møre 
og Romsdal som kan meske seg 
med den uoffisielle utmerkel-
sen «Norges sunneste kommu-
neøkonomi». Gass-kommunen 
hadde et snitt-resultat på hele 
24,7 prosent i løpet av de siste 
tre årene. Det er langt foran 

nummer to på listen, som er By-
kle i Aust-Agder (12,5 prosent). 
Kraft-kommunen Eidfjord i 
Hordaland er nummer tre med 
elleve prosent i snitt.

Halden kommune må tåle 
å være sist på denne tabellen, 
da snittet har vært minus 4,9 
prosent i disse tre årene.

Kommuneøkonomi i Akershus  
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Konserntall. Kilde: SSB/Kostra

HURDAL    6,9        8,1      14,2          9,7                 5
VESTBY    6,2        5,7         8,1         6,7               23
BÆRUM    5,4        6,6           6          6,0               40
NES     5,2           6         4,7          5,3               58
OPPEGÅRD    5,6        5,2        4,5          5,1               62
SKI    4,3        6,3        4,3          5,0               67
NANNESTAD    3,8        3,9        6,3          4,7                74
NITTEDAL    6,1        2,9         3,7          4,2                87
ASKER    2,7        4,7        4,9           4,1                94
ULLENSAKER    1,8        4,3        5,6          3,9             103
NESODDEN    6,1        2,8        2,6          3,8             109
FROGN    2,5        3,3        5,6          3,8             110
SKEDSMO    4,7         2,4       3,6          3,6             118
RÆLINGEN    3,1        2,5        3,2          2,9             152
ENEBAKK    4,9        2,5        1,4          2,9             153
ÅS       1        3,7 3           2,6             178
FET    3,5        2,4        1,3          2,4             194
AURSKOG-HØLAND   -0,2        3,2        3,8          2,3             209
LØRENSKOG    3,3       -0,6        1,5          1,4             284
EIDSVOLL    -0,1       1,8       -0,5          0,4             368
GJERDRUM   -0,4        3,1       -2,9         -0,1             389
SØRUM   -0,5           1       -0,8         -0,1              391

2012 2013 SNITT RANGERING2011

SKEDSMO RANGERT
I Akershus er det Hurdal kom-
mune som «vinner» denne må-
lingen. Her er gjennomsnittet 
på 9,7 prosent de siste tre årene. 
Sist i Akershus er Sørum kom-
mune, som må se et snitt på mi-
nus 0,1 prosent.

Med Aukra på toppen av 
landsoversikten, så finner vi 
Skedsmo kommune på en 118. 
plass blant de 428 kommune-
ne. Lørenskog er under midten 

som nummer 284 på målin-
gen. Rælingen er på 152. plass.

Det er først og fremst pleie 
og omsorg, samt skole, som 
dominerer utgiftspostene til 
Skedsmo og alleandre kom-
muner. Faktisk går over femti 
prosent av driftsutgiftene til 
dissse to tjenesteområdene.

STÅKARAKTER: Skedsmos 
økonomi er sunn. 

 (Foto: Roy R. Mortensen)

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

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

• Snakk med hageplanleggere og anleggsgartnere 
• Oslomesterskap i blomsterbinding 

• Seminarer

Se våre messetilbud på messe.no/hage

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

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

DER
HAGEFOLK

MØTES

4
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Fikk 100 jobbsøknader  
– uten å annonsere
Åse Lomsdalen fikk 
inn 100 søknader 
da hun søkte etter 
medarbeidere til sin 
nye Cubus-avdeling 
i Amfi Eidsvoll – 
uten å annonsere. 
Flere butikksjefer 
forteller om mange 
jobbsøkere på Ro-
merike. 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Åse Lomsdalen driver klesbu-
tikken Cubus i Eidsvoll sen-
trum, og åpner nå en ny avde-
ling i Amfi Eidsvoll på Råholt. 
Det har ikke vært vanskelig å 
finne nye medarbeidere. 

– Vi har fått inn nesten 100 
søkere uten å ha annonsert, og 

det er fortsatt mange som tar 
kontakt med oss. Jeg tror vi 
kommer til å trenge mer folk 
ganske fort, sier Lomsdalen til 
Romeriksposten.

– Det er personer i alle aldre 
som søker, legger hun til.
                                             
STORT BEHOV
Flere butikksjefer som skal inn 
i Amfi Eidsvoll har samme er-
faring.

Henriette Rognlien skal åpne 
en ny Tilbords-avdeling og søk-
te i den forbindelse etter en del-
tidsansatt og en ekstrahjelp.

– Vi fikk god respons. Det var 
over 50 søkere totalt sett. Jeg me-
ner det er et stort behov for ar-
beidsplasser i Eidsvoll og sente-
ret blir en kraftig bidragsyter til 
dette. Det håper jeg at også kun-
dene tenker på når de vurderer 
Jessheim eller Eidsvoll, sier hun.

UNGE SØKERE
Flesteparten av søkerne som 
henvendte seg til Rognlien var 
unge personer.

– Til deltidsstillingen var de 

GOD RESPONS: Butikksjefene melder om stor interesse for å jobbe 
i Amfi Eidsvoll på Råholt som åpner dørene 10. april. (Foto: Charlotte 
Sissener)

hus for øvrig er 
på 2,6 prosent.

NOEN 
LYSPUNKTER                         
Ifølge Em-
paynado-Nord 
forventes det 
også at ledighe-

ten vil fortsette å 
øke i 2014.

– Vi regner 
med flere ar-
beidsledige på 
Øvre og Nedre 
Romerike i løpet 
av året, sier hun.

I noen bransjer finnes det 
imidlertid lyspunkter.

– Vi ser at i enkelte bransjer 
er det en vekst i sysselsettingen 
i regionen. For eksempel er be-
hovet for medarbeidere med 
høyere utdanning i miljøene 
rundt Kjeller og Ahus på Nedre 
Romerike økende. Dette gjel-
der også for bygg- og anleggs-
bransjen på Øvre Romerike 
med Gardermoen, sier hun.

- Forventer økt ledighet
Den høyeste ar-
beidsledigheten i 
Akershus finner vi 
i Eidsvoll og Ullens-
aker. NAV regner 
med at ledigheten 
vil øke både på Øvre 
og Nedre Romerike i 
løpet av året.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Tallene våre fra februar vi-
ser at den høyeste ledigheten 
i Akershus er i Eidsvoll og 
Ullensaker kommune. Her 
er arbeidsledigheten av ar-
beidsstyrken på henholdsvis 
3,6 og 4,0 prosent, forteller 
kommunikasjonssjef i NAV 
Akershus, Cindy Empayna-
do-Nord.

Arbeidsledigheten i Akers-

Kommuni-
kasjonssjef i 
NAV Akers-
hus, Cindy 
Empayna-
do-Nord. (Fo-
to: Privat)

fleste mellom 25-35 år, mens for 
ekstrahjelpstillingen var de mel-
lom 16 og 20 år, forteller hun.

– Her kan de jobbe på etter-
middagen og på kveldstid, få 
med seg verdifull arbeidserfa-
ring og tjene penger til russetid 
og førerkort, legger Rognlien til.

MANGE OM BEINET
Senterlederne på Nedre Ro-
merike opplever også at det er 
mange arbeidssøkere her i dis-
triktet.

Julie Frostmann, senterleder 
ved Skedsmo Senter, var tidlige-
re butikksjef i klesforretningen 
Match ved samme senter. Hun 
opplevde aldri at det var van-
skelig å finne medarbeidere.

– Det er nokså lett å finne nye 
ansatte. Da jeg hadde ledige stil-
linger, holdt det å lyse dem ut 
via senterets nettside og med en 
lapp i butikken, og søknadene 
kom strømmende inn. Mitt inn-
trykk er at det er mange jobbsø-
kere der ute og veldig mange om 
beinet. Særlig når det gjelder del-
tidsstillinger, sier hun.                                           

GOD RESPONS
På nettsidene til Strømmen 
Storsenter legges det ukentlig ut 
nye stillingsannonser. Interes-
sen er stor.

– Det er veldig, veldig 
mange søkere. Butikkene er 
over seg av begeistring over 
responsen, forteller senterle-
der Per Kristian Trøen. Admi-
nistrasjonsleder ved storsen-

teret, Hanne Ratvik Berger, 
koordinerer senterets nettsi-
der. Hun er ikke i tvil om hva 
folk er ute etter når de besø-
ker sidene.

– Vi har 5-6.000 unike bru-
kere på nettsiden hver uke, og 
«Ledig stilling» er vinneren. 
Alle butikkene melder om god 
respons på annonsene, sier 
Berger.

AKTUELT

DRØMMELEILIGHET
Kom og opplev leiligheten i Sandvegen 10, Råholt

Kun 1 ledig!

108 m2 ALT PÅ EN FLATE! 
Komplett kjøkken med hvitevarer. 3 soverom, 2 bad,  
walk-in closet, 2 p-plasser i garasjekjeller, heis. 
Kun 30 min. fra Oslo og 7 min. fra Gardermoen. 
Tlf. 90 65 65 60/ 90 92 09 60
E-post: borgan@marion-eiendom.no
Se finnkode: 46069679

Visningstider:
Lørdag 5. april kl. 15-17
søndag 6. april kl. 15-17

 

kr. 3.975.000
+ lave omk.

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

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

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

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

Plasten kastes i samme pose som restavfallet, og sorteres ut  
i sorteringsanlegget  – for å bli til nye produkter.

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

Jeg er i gang med  
å sortere matavfall!

Er du?
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Foreldrenes ansvar?
Antallet overvektige 
barn i Norge øker. 
Jo tidligere over-
vekten finner sted, 
jo større er sjansen 
for at problemet vil 
følge inn i voksen 
alder.

 

LESERINNLEGG
 
Av: Marte Hopstad  
Granerud og Martine Lundekvam

 
Fysisk aktivitet og kosthold har 
størst betydning for å utvikle 
overvekt og fedme. Spiser en mer 
enn det som forbrukes, legger en 
på seg, enkelt og greit. Sult- og 
metthetsfølelse er sterke meka-
nismer som fungerer veldig bra 
hvis kostholdet er sunt og ak-

tivitetsnivået er moderat. Men 
denne mekanismen forstyrres av 
mye fastfood og mye sukker. Det 
mye mindre livsviktige nærings-
stoffer i for eksempel en burger 
fra McDonalds enn i et måltid 
med grønnsaker og rent kjøtt, da 
barn i vekst trenger rikelig med 
næring for å utvikle hjerne og 
kropp. Både gener, psykisk helse 
og samfunnsendringer spiller en 
rolle. 

FORELDRENE SER IKKE 
OVERVEKTEN
Det er gjort forskning som viser 
at foreldre ikke ser overvekten 
til sine egne barn. Vekststudi-
en som ble gjennomført i Ber-
gen i perioden 2003-2006, viser 
at 9 av 10 barnehagebarn som 
er overvektige, oppfattes som 
normalvektige av sine foreldre. 
70 prosent av overvektige barn 
mellom 2 og 19 år, ble også av 
foreldrene oppfattet som nor-
malvektige. Det er interessant at 
foreldrene ikke ser overvekten, 
fordi det er et tegn på at de ikke 
opplever den som et problem. 
En annen forklaring kan være 
at foreldrene assosierer overvek-
ten med noe annet enn et vekt-
problem, og at de i stedet forbin-
der det med barnets trivsel. 

SKYLDFØLELSEN SPILLER 
EN ROLLE
Med en hektisk hverdag, kan det 
bli for lite tid til barna, og dårlig 
samvittighet. For å kompensere, 
tyr man ofte til lettvinte løs-
ninger som godterier og usunn 
snacks. Dette er en dårlig vane å 
vende barna til, fordi godteri og 
snacks da forbindes med kos og 
trøst. Slike løsninger fører i til-
legg til høy blodsukkerstigning 
og ”hypre” barn, for deretter å få 
et kraftig fall i blodsukkeret, og 
sure barn. 

UNGENE KOPIERER DEG
Om foreldrene er overvekti-
ge, spiser de sannsynligvis 
feil og for mye mat, noe som 
overføres til barna. En annen 
faktor verdt å merke seg, er 
at livsstilen du har, også på-
virker barna dine. Dette har 
større betydning enn man 
tror. Du er et forbilde for bar-
na dine. Om du for eksempel 
har som vane å drikke brus i 
ukedagene, kan du ikke for-
telle barna dine at de bare har 
lov å drikke brus på lørdager.

ENDRINGER I SAMFUNNET
Selv om foreldrene har et stort 
ansvar for barnets helse, skal 

en ikke legge all skyld på forel-
drene. Samfunnet har endret 
seg mye, der barn bruker mer 
tid foran PC, TV, nettbrett og 
ulike typer spill. Dette går ut-
over hverdagsaktiviteten som 
før besto av mer utendørslek 
og bevegelse.  For å gjøre noe 
med denne trenden, kan for-
eldrene ta med barna sine ut 
i naturen eller på en aktivitet 
som for eksempel svømming, 
i stedet for å gå på café eller 
kjøpesenter i helgen. I butik-
ken er mange varer rettet mot 
barn, plassert slik at de er lett 
tilgjengelig. Disse fristelsene 
er vanskelig å motstå, og bar-

LESERINNLEGG

na blir grinete om de ikke får 
det som lokker. Foreldrene må 
gjøre det til en vane at de ikke 
skal få noen søtsaker på hand-
leturen.

Behandling av fedme i vok-
sen alder er krevende. Derfor 
er det viktig at man oppda-
ger problemene i barneåre-
ne, behandler og forebygger 
dette. Her har alle foreldre et 
ansvar, slik at morgendagens 
helter kan løse verdenspro-
blemer med en god helse.

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

  Modell 204   

kr. 12.900,-

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

og på papir.

DIN LOKALE LEVERANDØR AV HELSE- OG SYKEPLEIEARTIKLER

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

Å BLI ELDRE ER EN DEL AV LIVET
- MEN VI TRENGER IKKE MISTE KREFTENE VÅRE FOR DET

DIN LOKALE LEVERANDØR  
AV HELSE- OG SYKEPLEIEARTIKLER

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

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

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

Vi tilbyr utkjøring av varer

Trygg og profesjonell hjelp:

 
FortiFit er et næringstilskudd for eldre som har tegn på aldersrelatert 
muskelsvakhet eller som ønsker å motvirke dette.
 

ONSDAG 9. APRIL
Kl. 13.00 - 15.00 
 
Arrangerer vi FortiFit-dag på 
Lørenskog Bandasje. 

Det blir gratis smaksprøver, anledning 
for å måle gripestyrke og stille spørsmål.

Det vil være en ernæringsfysiolog fra 
Nutricia tilgjengelig på stand.
 
 VELKOMMEN!

Demodag
9. april

TOMTER/TOMTE- 
OMRÅDER FOR BOLIG  

ØNSKES KJØPT  
i romerikeregionen.  

 
Tlf. 22 33 50 00 

E-mail: post@bmhh.no.
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VI HAR, KAN 
OG VIL!

Bodding Industriområde, 2150 Årnes.
Tlf. Tlf. 67 41 00 24 - 40 14 26 27
Web: www.udnesmotor.no 

Epost: info@baksetespesialisten.no

U
M

UDNES MOTOR

LAGERTØMMING!
Cross - MC  

NY VELI CROSS 110 3.990,-
NY VELI CROSS 125 7.990,-
NY VELI CROSS 150 9.990,-
NY VELI CROSS 125/150 hjul 9.990,-
NY VELI GATE 250/ON/OFFROAD 20.000,-
07 BENNELI 1130 TRE-K, 500 mil 129.500,-

Biler
00 Ford Galaxy 2L. 7S. 18.000,-
02 Mits. S.Wagon 7S. 19.500,-
05 Peugeot 307 HDI 2d. Skinn D. 56.500,-
06 Peugeot 807 HDI automat 65.500,- 
05 Peugeot 407 (1eier) strøken 88.500,-
07 WV Transporter lav km rød 119.500,-
11 Ford KA 1,3 TDCI pearlwh. 119.500,-
04 WV Transporter 9S  2.5 TDI 145.000,-
06 Toyota Previa 7S. Diesel 149.500,- 
04 WV Transporter 9S. 1,9 TDI 148.000,-
12 Fiesta 1,6 TDCI sort, skinn, 700m. 169.500,-

Traktor ny eks. mva.

Luzhong 30HK 69.500,-
Luzhong 30HK Park 79.500,-
Luzhong 40HK 4hj.trekk 89.500,-
Luzhong 40HK park 112.000,-
Foton   60HK 4hj.trekk 126.000,-
Luzhong 80HK 4hj.trekk 128.000,-
Luzhong 100HK 4hj.trekk 165.000,-

Hjullaster ny eks. mva.

915/ZL15  Hjullaster 137.000,-
920/ZL20  Hjullaster 228.000,-

På tur med en europeisk koreaner
Nye Hyundai i10 er 
koreanernes siste 
tilskudd i mikroklas-
sen. Småtassen er 
ikke bare utviklet 
i Europa, den er 
også bygget her, 
inspirert av euro-
peiske bilisters krav 
og forventninger 
til en småbil. Den 
føles mye større 
enn den er, prisen 
er overkommelig og 
kvalitet gir seg blant 
annet til kjenne ved 
at alle interiørde-
taljer er festet uten 
synlige skruer eller 
festepunkter. 

 
Bilen leveres fra 133 850 kroner 
og kommer med to ulike ben-
sinmotorer (66 og 87 hk), den 
kan utstyres både med automat-
gir og manuelt gir. Med en leng-
de på 367 cm er Hyundai i10 
vokst til å være klassens største 
bil, 13 cm lenger en rivalen VW 
Up. 

Nykommeren virker større 
inni enn hva den gir inntrykk 
av utvendig. To voksne og to 
barn har mer enn nok plass 
å boltre seg på. Med et baga-
sjerom på 252 liter har du også 
plass til mer enn et par handle-
poser hvis du skal ut på tur.

TILPASSET EUROPA 
Andre generasjon av Hyundai 
i10 er designet og utviklet ved 
Hyundai’s tyske utviklingssen-
ter i Frankfurt. Produsenten 
hevder selv de har kommet med 
et produkt som i langt større 
grad enn forgjengeren er bedre 
tilpasset det europeiske mar-
kedet. Designet er langt mer 

 

 
Et bruktbilkjøp er ofte ansett 
som en risikabel affære siden 
det er vanskelig å avgjøre bilens 
egentlige tilstand og kvalitet. 
Økende grad av handel over 
grensene, triksing med kjøre-
lengde og en kjøpssituasjon 
hvor kjøperen ikke har nødven-
dig kompetanse og oversikt kan 
gjøre et slikt kjøp til en utfor-
dring.

For å gjøre situasjonen en-

spennende enn forrige modell, 
kjøreegenskapene er upåklage-
lig og generelt må en kunne si 
at kvalitetfølelsen er med på å 
bygge opp under disse påstan-
dene.

UTSTYRSNIVÅET 
Bilen kommer i utstyrsnivåene 
Classic, Comfort, Comfort+ og 
Premium. Manuelt klimaan-
legg, sentrallås og varmeseter er 
inkludert på alle nivåer. Velger 
du Comfort får du utstyr som 
oppvarmet ratt, høydereguler-
bart førersete, fire elektriske 
vinduer og lakkerte dørhåndtak 
og speilhus.

På Premium får du med blant 
annet bluetooth, automatisk 
klimaanlegg, delskinn-interiør, 
nøkkelfritt system, cruise con-
trol og bakkestart-assistent. In-
tegrert TomTom-navigasjon er 
tilleggsvalg. 

PERFEKT BYBIL
Sikkerhet er alltid et tema ved 
valg av bil. Hyundai i10 leveres 
med seks kollisjonsputer som 
beskytter fører og passasjerer. 
Her får du elektronisk stabili-
tetsprogram (ESP), stabilitets-
kontroll (VSM), ABS-bremser 
og dekktrykksovervåkning 
(TPMS) som jobber sammen for 
å unngå farlige kjøresituasjoner, 
mens bakkestartassistenten for-
hindrer at bilen ruller bakover 
ved bakkestart i bratte bakker.

Alt i alt er Hyundai i10 et 

hyggelig bekjentskap. Dette 
er en bil med god innvendig 
plass, som er lett å parkere. Rett 
og slett den perfekte bybil for 
deg som ikke krever alt for mye 
plass.

Introduserer garanti på bruktbiler
klere for bruktbilkunden intro-
duserer Hyundai i disse dager 
i-Best, et bruktbilprogram som 
skal føre til sikrere bruktbil-
kjøp. Bilene går gjennom en 
100-punkts sjekk og får en til-
standsrapport med påfølgende 
kosmetiske og tekniske oppgra-
deringer. I tillegg får kunden 
tilgang til dokumentasjon på 
utført service og reparasjoner 
på bilen. Bruktbilene får 12-24 

måneders garanti som gjelder 
over hele Europa. 

Biler som tilbys under i-Best 
er relativt nye og med god stan-
dard i utgangspunktet. Kravene 
som stilles er at bilene ikke er 
eldre enn seks år, eller har gått 
mer enn 120 000 kilometer. 
i-Best biler har også kjent og do-
kumentert servicehistorikk. 

For biler fra Hyundai tilbys 
garanti på 24 måneder eller opp 

til 150 000 totalt kjørte kilome-
ter. For andre merker er garan-
tien på 12 måneder. Garantien 
følger bilen hvis ny eier er pri-
vatperson. 

Alle Hyundaiforhandlere til-
byr bruktbiler gjennom i-Best 
programmet

Tekst/foto: Odd Arne Ruud 
redaksjonen@avisdrift.no

Tekst: Odd Arne Ruud 
redaksjonen@avisdrift.no

SPORTY FRONT: Nye Hyundai 
i10 gjenkjennes lett på den hek-
sagonale grillen som er kjenne-

tegnet på Hyundais designspråk. 
I tillegg har bilen et moderne 

karosseri og sporty tåkelys med 
valgfrie LED kjørelys.

UTVIKLET OG PRODUSERT I TYSKLAND: Nye i10 er designet og 
utviklet ved Hyundais europeiske designsenter i Tyskland og byr på alt 
du forventer fra en mindre bil. 

Annonsere  

her? 

Ring Elisabeth på  
tlf. 483 23 443 eller  

Anita på tlf. 483 20 157 
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Hos oss finner du alt i bobiler og campingvogner, 
alle prisklasser og alle størrelser nye og brukte.  

Vi tar innbytte også brukt mot brukt, gunstig 
finansiering ordnes mens du venter, 0 kontant. 

Stort verksted som utfører alt av service arbeid, alle 
brukte enheter leveres med inntil 1 års garanti, ny stor 
rekvisita butikk med alt du trenger av campingutstyr.

Helgeåpent:Lørdag 5. apr. 10-14  Søndag 6. apr. 14-16

Bjertnesvegen 34 2166 Opaker Tlf. 63 91 19 80 -  Åpent man./tor. kl. 08-18,  tir./ons./fre. kl. 08-17
www.teknomaskin.no - følg oss på facebook

 Campingvogn til ferien?

 Vi har et kjempeutvalg i nytt og brukt!

262.900,-

2743 HARESTUA | 61 32 68 00  | harestua-auto.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.

Lørenskog
Ny bil. Lorentz Bjerknes, 
to brødre og en kam-
merat. C-18289 er en 
DeSoto 1929-30. Hentet 
fra Digitalt Museum.
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Spesialverksted med prisgaranti for 
BMW – vi skal være billigst!

Vi gir deg personlig service, kort ventetid på  reparasjoner 
og særdeles gunstige priser. Med siste versjon software 
og originalt diagnoseverktøy som er direkte koplet opp 
mot BMW, gir vi deg raskt oversikt over din bil og hva som 
må gjøres for å løse problemene. Vi har et velutstyrt lager, 
og skulle vi mangle noe, får vi det fra BMWs sentrallager i 
Sverige dagen etter!

• Service fra 1800,- 

• Eu-kontroll fra 344,-

• Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy

• Ny rute? Vi ufører glassreperasjoner eller skifter glass

• Dekk og felger

• Alt av karosseriskader og lakk

• Gratis lånebil!
 

Velkommen til Arne Gulbrandsen,
bestill time nå!
www.arnegulbrandsen.no/bestill-time/   tlf: 23 03 74 10 

ARNE GULBRANDSEN
spesialver�sted for BMW i mer e	 35 år!

ARNE GULBRANDSEN
spesialver�sted for BMW i mer e	 35 år!

Utstyret er halve jobben
Når hjulskifteutsty-
ret som fulgte med 
bilen ikke helt strek-
ker til, bør du se 
etter noe bedre. For 
under 1000-lappen 
kan du skaffe deg 
utstyret som gjør 
hjulskifte litt mer 
proft.

 

 
– Denne jekken kom veldig 
bra ut da den ble testet i bladet 
Motor. Den er solid og stabil.

Denne tar også lite plass slik 
at du kan ha den bak i bilen, sier 
butikksjef Nils Valstad ved Bilte-
ma på Skjetten. 

VELG RIKTIG JEKK
Butikksjefen på Biltema har 
funnet fram utstyret som gjør 
hjulskiftet litt mer proft. Hvis 
man kjører en større bil som en 
stor SUV eller store amerikan-
ske biler må man tenke litt på 
løftehøyden når man skal skaf-
fe seg en ny jekk.

– Denne jekken klarer å løf-
te to tonn og har en løftehøy-
de som vil få hjulene opp fra 
bakken på de aller fleste per-
sonbilene. Men har du en høy 
bil, som en Audi Q5, må du ha 
redskap som løfter enda høyere. 

Jekken har en del bevegelige 
deler i tillegg til en trykksylin-
der med olje. Hvis en slik jekk 
blir stående ubrukt over lang tid 
varer den ikke lenge. 

– Bruker du den to ganger i 
året har du en jekk som holder i 
årevis, sier butikksjefen. 

Valstad forteller at kundene 
følger med på forbrukertester og 
ønsker å bruke noen hundelap-
per ekstra for å få bedre og mer 
solid utstyr.  

MOMENTNØKKEL
Med bruk av en momentnøk-
kel kan du forvisse deg om at 
du verken strammer bolten til 
for stramt eller for løst. En mo-
mentnøkkel koster fra 70 til 
3000 kroner. Momentnøkler i 
øvre prisklasse har digital avle-
sing. 

– Du vrir på håndtaket og 
stiller inn momentet du skal ha. 
Når du har nådd riktig moment 
gir den fra seg en knepplyd.

NAF anbefaler at du bruker 
momentnøkkel/momentstaver 
for å unngå at du strammer bol-
tene for løst eller for hardt når 
du skifter hjul. I tillegg må du 
alltid sjekke, og kanskje,  etter-
stramme boltene når du har 
kjørt noen mil.

– Momentstavene er veldig 
vanlig å bruke når du bruker 
muttertrekkere. Etter at riktig 
moment er oppnådd løser den 
ut slik at du ikke får dratt til har-

dere. Her trer du pipa på bolten 
og bruker enten muttertrekker 
eller en «latmannsarm». Et sett 
med momentstaver koster 200 
kroner.  

SPESIALVERKTØY
Hvis du opplever at en eller fle-
re av boltene sitter dønn fast, 
selv etter at du har hoppet på 
hjulvinna, kan du løsne slike 
hjulbolter med spesialverktøyet 
Hjulmutterløser. Den får selv de 
hardeste og mest fastlåste bolter 
på gli. Du sveiver til bolten løs-
ner, deretter skrus den løs på 
vanlig måte. 

JEKKEN: – Denne er en av 
bestselgerne våre. En solid 
og stabil jekk som kan brukes 
på 90 prosent av norske 
personbiler, sier butikksjef Nils 
Valstad.   

STRAMMER OG LØSNER: Momentnøkkel og hjulmutterløser (th)  

– Med en slik innretning kan 
selv en unge løsne bolten. Du 
behøver ikke bruke kraft når du 
sveiver, forklarer Valstad.

For å sikre seg mot at boltene 
blir sittende fast bør du spraye 
kobberpasta på gjengene før du 
skrur boltene inn. Da får du et 
fettlag som hindrer fastbren-
ning og rust. 

– Dette er en av tingene som 
ikke koster all verden og som 
sparer deg for mye trøbbel. 

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

SKYACTIV
 technology

zzoo
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ALLE GODE TING
ER TRE

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

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

M{ZD{ CX-5 FRA

331.400,-

M{ZD{6 FRA

325.400-

NYE M{ZD{3 FRA

227 800,-

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

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

Jessheim  Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

Oslo  Gladengveien 12 - 0661 Oslo - 23 24 30 00

Kjeller  Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70

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

www.mobile-kjeller.no

Vi tilbyr dekkskift
hjemme hos deg

Ring for avtale 
tlf. 97 77 17 54

Pris kr. 400,-

Dekkskift hjemme hos deg
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Rykker ut for å hjelpe med dekkskifte
Hver tredje NAF-as-
sistanse i Norge 
går til bilister som 
trenger hjelp etter 
punktering.  

 
– Jeg vil oppfordre bileierne til 
selv å skifte fra vinter- til som-
merhjul. Da får du trent på å 
skifte dekk. Samtidig får du 
sjekket at alt av dekkskifteutstyr 
er i bilen, sier kommunikasjons-
rådgiver Jan Ivar Engebretsen 
ved NAF.

Gruppen av bilister som ber 
om hjelp etter flatt dekk øker for 
hvert år. I Europa er punktering 
nummer to på listen for bilassis-
tanse. I fjor hjalp NAF 135.000 
bilister med ulike problemer i 
inn og utland. Statistikken fra 
juli til november 2013 viser at 
4747 fikk assistanse i Norge et-
ter en punktering.

SER ETTER ÅRSAKER
For noen år siden lå punktering 
på fjerde plass i assistansesta-
tistikken. Når det oppstår slike 
forandringer i statistikken for-
søker NAF å finne årsaken.

– Statistikken for assistan-
se ved punktering gikk opp da 
lavprofildekkene kom på mar-
kedet. Punkteringene kommer 
gjerne etter at dekket hadde 
truffet hull i veien eller vært 
borti fortauskanter, forklarer 
Engebretsen. 

Kommunikasjonsrådgiveren 
påpeker at det selvsagt finnes 
flere varianter av årsaken til at 
folk trenger hjelp ved punkte-
ring. En ting er at bilbergerne 
kan finne reservehulet i baga-
sjerommet til bilisten, men når 
hjulet tas opp er det ikke luft i 
dekket. En annen ting er at alt 
verktøyet til dekkskifte mangler 
i bilen slik at bileieren ikke får 
gjort jobben selv. 

– Vi har også opplevd at jek-
ken til bileierne har rustet fast. 
Det har også hendt at hjulbolte-
ne sitter så godt fast at bileieren 
ikke har klart å løsne disse, selv 
med alt utstyret i orden. 

NAF har også opplevd at bilis-
ter har kjørt med løse hjulbolter 
slik at bilen har begynt å riste. 
Noen har ikke tatt faresignalet, 
og kjørt til de har mistet hjulet.

MANGLER RESERVEHJUL
Flere av dagens biler selges ikke 
med reservehjul. Disse bilene 
har ofte en liten isoporkasse 
med tettemiddel der reserve-
hjulet kunne ha ligget. 

– Det viser seg hele tiden at 
slik tettemiddel sjelden virker. 
Får du et lite rift i siden på dek-
ket har du ikke muligheter til å 
tette det med tettemiddel. Det 
er heller ikke lov å reparere et 
rift i siden på dekket. 

Har du plass til reservehjul i 
bagasjen, legg dette inn, råder 
NAF-mannen. De fleste bileierne 
har fire reservehjul. Selv tok En-
gebretsen ut isoporkassen og la 
inn et vinterhjul på sommeren 
og et sommerdekk på vinteren. 

– Hva sier folk som står med 
punktering langs veien?

– Noen sier rett ut at de ikke 
gidder å ta jobben selv siden de 
er medlem og dermed får job-
ben gjort gratis. Noen tar selv-
kritikk og innrømmer at de bur-
de ha klart å skifte hjulet selv. 
Når du står langs veien får du en 
stressituasjon. En ting er at en 
plundrer med å skifte hjul, en 
annen er trafikken rundt deg. 
Vi opplever at medbilistene ikke 
alltid tar like mye hensyn når 
de passerer de som står langs 
veikanten.

– Er det for lett å ringe til bilber-
gerne for å få skiftet et hjul?

– En assistanse kan koste 500 
kroner. Da velger mange heller 
å ta denne kostnaden og ha det 
bra med seg selv. Men samtidig 
må de jo stå å vente på bilberger, 
sier Engebretsen.  

UNNGÅ LØSE BOLTER
Hver sesong må NAF rykke ut 

og hjelpe folk som har fått løse 
hjulbolter under kjøring. 

– 328 biler hadde i fjor løse 
bolter. 194 bilister mistet hjulet 
under kjøring. Å miste et hjul 
under kjøring kan fort føre til 
stygge ulykker. Derfor må du 
alltid sjekke hjulboltene etter å 
ha kjørt noen kilometer når du 
har skiftet hjul, råder Engebret-
sen.

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

- SKIFT SELV: Kommunikasjons-
rådgiver Jan Ivar Engebretsen ved 
NAF. Foto: NAF

Disse hendelsene bistod NAF med veihjelp  
Statistikk juli til november 2013 

PUNKTERINGER (UTEN R. HJUL)                                   2666 

PUNKTERINGER (MED R. HJUL)   2081

MISTET HJUL UNDER KJØRING    194

BIL FALT NED FRA JEKK         8

PUNKTERT PÅ BEGGE HJUL     171

HENDELSER

Når du setter på hjulene må 
du stramme hjulboltene med 
riktig moment. For å finne ut 
av dette kan du skaffe deg en 
momentnøkkel hos Biltema. 
I instruksjonsboka står det 
nøyaktig hvilket moment du 
skal bruke. Om jobben med 
hjulskifte settes bort, anbe-
faler Engebretsen at du får 
spesifisert på regningen hvil-

8 PÅ TOPP 

Nr. 1 Tomt batteri 
- På topp hver måned/uansett 
årstid.
Nr. 2. Motorfeil 
- Vannpumpe og registerrei-
mer som generelle motorfeil.
Nr. 3 Punktering
Nr. 4 Utforkjøring og kol-
lisjoner
Nr. 5 Elektronisk tennings-
feil
Nr. 6 Drivverk
Nr. 7 Utlåsing fra bil  
- Den lå høyere på statistik-
ken tidligere. Låsesystemet 
på dagens biler er blitt bedre. 
Men likevel klarer fremdeles 
noen å låse nøkkelen inne i 
bilen.  
8. Feilfylling   
- 1145 fylte bensin på dieselbi-
len. Kun 55 hadde fylt diesel 
på bensinbilen.

Én av fem har 
DAB i bilen

BYTTER IKKE: De fleste har fortsatt FM-radio i bilen. (Foto: Colourbox)

Svært mange kjører 
rundt med bilradioer 
som blir ubrukelige 
om tre år. Men nå 
blir det enklere å få 
digitalradio i kjøre-
tøyet.

 

 
I 2017 skal FM-båndet slukkes i 
Norge. Har du ikke skaffet deg 
digitalradio innen den tid, vil 
du ikke kunne høre på radio.

Likevel har bare 19 prosent 
av norske bilister DAB-radio i bi-
len, viser en spørreundersøkelse 
utført av YouGov for Biltema.

– Det har vært dyrt både å 
skifte til DAB-radio i bilen og 
å få DAB-radio i en ny bil man 
skal kjøpe. Derfor tror jeg man-
ge har ventet, sier driftssjef Knut 
Svenningsen i Biltema.

Men nå tror mange at det 
endelig løsner for digitalradio i 
bilen.

NYE BILER FÅR DAB
Bilprodusentene har ventet 
lenge med å innføre DAB-ra-
dio som standard i nye biler. 
Dermed har folk måttet betale 
ekstra for å få det som tilleggs-
utstyr.

– Norge er tidlig ute med di-
gitaliseringen. Derfor har det 
vært vanskelig for bilimportø-
rene å kreve spesialtilpasninger 
for vårt lille land, sier kommu-
nikasjonssjef Mari Hagerup i 
Digitalradio Norge.

I år ser det ut til at bilbran-
sjen er i ferd med å snu. Volks-
wagen var først ute i Norge med 
å innføre DAB som standardut-
styr på alle sine bilmodeller fra 
og med i år. En rekke andre bil-
merker følger etter.

– I år leveres 70-80 prosent 
av våre nybiler med DAB-radio. 
I 2012 var det under ti prosent, 
forteller informasjonssjef Espen 
Olsen i Toyota Norge.

Volvo opplyser at så mange 
som 94 prosent av deres nybiler 

i år vil selges med DAB.
– At det skjer nå skyldes nok 

at FM-slukkingen nærmer seg 
og at alle må ha en radioløsning 
å tilby bilkjøperne. Det hjelper 
også at flere europeiske land, 
blant annet Storbritannia, har 
bestemt seg for å digitalisere 
radiosendingene. Da følger bil-
produsentene lettere etter, sier 
Hagerup.

BILLIGERE Å BYTTE
Dersom du ikke har tenkt å kjø-
pe ny bil, må du belage deg på 
å oppgradere bilstereoen din 
innen 2017.  Har du en litt eldre 
bil, kan den gamle radioen en-
kelt erstattes av en ny.

– En ny DAB-radio er ikke 
lenger dyrere enn en FM-radio. 
De fleste klarer å bytte den selv, 
forteller Knut Svenningsen i Bil-
tema, som nylig har innlemmet 
en DAB-bilstereo i sitt sorti-
ment.

På nyere biler er bilstereoen 
ofte bygget inn i dashbordet. 
Da er det dyrere å bytte radio, 
og de færreste kan gjøre dette 
selv. Men det finnes enklere løs-
ninger.

– DAB-adaptere vil komme 
for fullt når FM-slukkingen 
nærmer seg. De kobles til det 
eksisterende anlegget og gir di-
gitalradio uten at du må bytte 
bilstereo, sier Svenningsen.

En av forutsetningene for at 
FM-nettet skal slukkes i 2017 er 
at alle på en enkel måte kan få 
DAB-radio i bilen.

FULL DEKNING I ÅR
Noen venter med digitalradio 
fordi dekningen ikke er bra 
nok. Nå er også dette i ferd med 
å komme på plass.

– DAB-nettet blir ferdig ut-
bygget i år. Da får 99,5 prosent 
av befolkningen tilgang til 
minst 14 digitale radiokanaler. 
90 prosent av alle nordmenn får 
22 kanaler, som er dagens ka-
nalutvalg på DAB, forteller Mari 
Hagerup i Digitalradio Norge.

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

Ska du resa till Sverige?

TOYOTA ARVIKA
Åkaregatan 16
Tel +46 570 29 09 00
info.arvika@toyota.nu www.toyota.nu

ÖPPET VERKSTAD
Månd-fred kl. 7-16

Passa på att serva bilen hos Toyota i Arvika.

KVALITETSBEVISST?

Hurdalgarasjen er en av markedets beste garasjer laget i elementer og i god håndverkstradisjon. 
Vår fleksibilitet er vår styrke og vi kan tilpasse vår garasje til de fleste ønsker.

I Hurdal er det opparbeidet lang erfaring med produksjon av garasje i elementer. 
Det startet allerede i 1960, med Ruud kassefabrikk og frem til i dag er det levert flere tusen garasjer fra Hurdal.

I 1990 ble salg og produksjon overtatt av Hurdalgarasjen AS og vi feirer derfor både 50 og 20-års jubileum i 2010.

>> www.hurdalgarasjen.no <<

Hurdalgarasjen er en av markedets beste
garasjer laget i elementer og i god håndverks-
tradisjon. Vår fleksibilitet er vår styrke og vi 
kan tilpasse vår garasje til de fleste ønsker.

Gå inn på www.hurdalgarasjen.no og velg den
garasjemodellen som passer for deg så sender 
vi  et uforpliktende tilbud.

ket moment som ble brukt da 
hjulene ble satt på bilen.

– Strammer du for hardt til, 
og kjører over et hull, kan bol-
tene klippes av. Hører du en 
høy knirkelyd mellom bolt og 

felg når du strammer hjulbol-
ten er det et signal om at du har 
strammet for mye. Da må du 
slakke litt av.
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Om Skårerødegården og  
Lillestrøm og «lokaldemokrati»

 

LESERINNLEGG
Av: Arne Berge
 
Om utbyggingen av Skårerø-
degården har det vært skrevet 
tidligere.

Jeg skal derfor la være å nev-
ne at Lørenskog kommune i hele 
prosessen har prøvd, så godt de 
har kunnet, å unndra seg berør-
te beboeres medvirkning.

Likevel synes jeg noe av det 
siste som har skjedd i lokalde-
mokratiets ånd er følgende:

Skårerødegården er vedtatt 
utbygget, blant annet med ar-
gumentet at det var for å «spare 
dyrka mark».  Om du ikke for-
sto logikken så prøv å lese det 
en gang til - uten at jeg tror det 
vil hjelpe – men sant er det li-
kevel. Når den slags får lov til å 
bli stående i myndighetenes do-
kumentasjon, da er det vel ikke 
så overraskende at resultatet 
egentlig er gitt på forhånd og at 
fornuftig argumentasjon er som 
å prelle av som vann på gåsa.

Men den egentlige grunnen 
til at jeg likevel skriver dette 
innlegget er følgende: 

Det ble omsider klubba, i 
kraft av en kommunedelplan, 
at utnyttingsgraden for et av de 
aktuelle områdene skulle være 
30 prosent. 

Men det er jo ikke ulovlig å 
prøve seg – så utbyggerne send-
te inn et reguleringsplanforslag 
som innebar at nevnte utnyt-
tingsgrad like godt kunne være 

35 prosent. 
Som vanlig foretar så kom-

munen, med tiltredelse fra 
kommunepolitikerne, nøyaktig 
avskrift av utbyggernes forslag 
og sender, i henhold til eksis-
terende regelverk, regulerings-
planen ut til høring med en 
kommentar om at dette er uve-
sentlig. Enkelt og greit.

Så kommer det inn en rekke 
påpekninger, inkludert en et-
terlysning av en grunngivning 
mht. hvorfor en vil ha en større 
utnyttelsesgrad enn det som er 
bestemt i kommunedelplanen. 

Grunngivningen fra kom-
munen er enkel og grei: «Klagen 
inneholder ikke momenter som 
gir grunn å ta klagen til følge». 
Samtlige innsigelser møtes med 
nøyaktig samme ordlyd.

Hvis det nå spiller så liten 
rolle for berørte parter – hvorfor 
spiller det da så stor rolle for ut-
byggerne? Her sier dokumenta-
sjonen ingen ting. I så fall skal 
det tydeligvis være en hemme-
lighet overfor beboerne. Hva de 
måtte mene, spiller i alle fall in-
gen rolle.

I demokratiets navn ble så 
de aktuelle klagene oversendt 
Fylkesmannen som i sin vis-
dom uttaler at «grunneier, ret-
tighetshavere og naboer har 
ikke krav på at reguleringen 
blir gjennomført i samsvar med 
deres ønsker» og at «temaet om 
utnyttelse allerede er vurdert».

Enkel og grei saksbehandling 

fra alle aktuelle myndighetsor-
ganer.

Hovedsaken fra min side er 
egentlig ikke de 5 prosentene, 
men at berørte i enhver utbyg-
gingssak i virkeligheten er to-
talt uten innflytelse. Det har 
vært mange runder vedrørende 
utbyggingen av Skårerødegår-
den og de berørte har hatt sine 
proforma-muligheter til å mene 
noe – men uten at de på noe 
som helst punkt har blitt tatt 
hensyn til.

Kommunene på Romerike 
synes å ha mindreverdighets-
komplekser – også Lillestrøm 
som kontinuerlig ivrer for å få 
på plass til mer betong – for å 
bli enda mer «urban» og «av 
hensyn til alle som kommer 
til å flytte dit». Å være «by» 
forplikter. Slike holdninger er 
av en eller annen grunn gan-
ske vanlig – naturlig nok blant 
boligspekulanter, men av min-
dre forståelig grunn også blant 
kommunepolitikere og kom-
muneadministratorer. Ingen-
ting sagt om eksisterende be-
rørte beboere. 

Utbyggere vil gjøre småhus-
bebyggelse i Lillestrøm om til 
høyhusbebyggelse. Utbygger-
ne har fått legge hele kabalen 
før andre i det hele tatt er blitt 
informert – for ikke å nevne få 
anledning til å innvirke på pro-
sessen. De berørte innbyggerne 
var lovet involvering, dialog og 
en demokratisk byutviklings-
prosess. Så har, «overraskende» 
nok, ikke skjedd og en represen-
tant for det politiske flertallet 
uttrykker det på denne måten: 
«Det er sterkt beklagelig hvis ut-
bygger ikke har hatt dialog med 
beboerne, men samtidig har 
ikke utbygger hatt noe å vise 
fram før nå.» Jahaja?!! Samtidig 

vil han heller ikke gi beboer-
ne noe håp om en noenlunde 
helhetlig planlegging. Og hvis 
noen fortsatt skulle være i tvil 
om hvem man bryr seg mest 
om, så følger selveste ordføre-
ren opp med å uttale at «Vi må 
kunne vike fra høydenormen 
når utbygger gir noe tilbake 
til byen.» Stort tydeligere kan 
ikke politisk ansvarsfraskrivelse 
framkomme. Og altså alle dere 
som måtte klage: Vær takknem-
lig for all den veldedighet ut-
byggerne egentlig står for. 

Som i Lørenskog, så også i 
Lillestrøm.

Dessverre har utviklingen 
likevel vært slik at det i alle ut-
byggingssaker er utbyggerne 
som har fått bukta og begge en-
dene. Lokalpolitikerne og kom-
muneadministrasjonene har for 
lengst abdisert og er redusert til 
tilskuere på sidelinjen og er lyk-
kelige for at de ikke engang be-
høver å være ballgutter. Berørte 
innbyggere er på sin side forvist 
til bakerste benk på tribunen 
hvor ingen kan høre dem.

Lokaldemokrati med lovpå-
lagte høringer etc. fungerer dog 
slik det skal – etter loven. Kom 
ikke der.

Fylkesmannen er i utgangs-
punktet den instans som er 
forutsatt å skulle holde kommu-
nene i ørene. Men altså – heller 
ikke de vil bestandig bry seg. Og 
bedre vil det neppe bli når den 
nåværende regjeringa får det 
som de vil mht. fylkesmannem-
betet.

Derfor lillestrømlinger: hel-
ler ikke jeg vil bidra til å gi dere 
mye håp om å ha noe dere skul-
le ha sagt. Det er helt andre som 
har hele makta.

Dessverre.
Strømmen neste!

LESERINNLEGG

VI HAR VASKET OG REPARERT 
TEPPER SIDEN 1970!

SERVICEPAKKE:
• Gratis befaring
• Vasking og  
   impregnering
• Reparasjon av 
  frynser, kanter 
  og hull
• Legger teppet 
  tilbake på plass
• Antiskliunderlag
• Vi renser vegg-
  til-vegg tepper 
  med teppe-
  rensemaskin

Spar penger hos oss, 
reparer dine gamle
tepper i stedet for å 
kjøpe nye!

Erfarent personale tar vare 
på dine verdifulle tepper.
Vi henter og leverer  
kostnadsfritt.

Tlf. 450 54 364
Pettersen Vask og Reparasjon
Grenseveien 56, 0579 Oslo
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Nyrensede tepper til sommeren?
Vi har vasket og reparert tepper siden 1970
SERVICEPAKKE:
• Gratis befaring
• Vasking og impregnering
• Reparasjon av frynser,
• kanter og hull
• Legger teppet tilbake på  

plass
Spar penger hos oss, reparer dine gamle
tepper i stedet for å kjøpe nye!

• Antiskliunderlag
• Vi renser vegg-til-

vegg tepper med  
tepperensemaskin

Tlf. 450 54 364
Pettersen Vask og Reparasjon
Grenseveien 56, 0579 Oslo

Erfarent personale tar vare på dine 
verdifulle tepper.
Vi henter og leverer kostnadsfritt.

Tilbudspris!

fra kr. 99 pr. kvm

Ved førstegangsbestillin
g 

får du 30% rabatt

Tilbudspris!

Fra kr. 99 pr. kvm. 

Denne annonse- 
plassen kan bli din!

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

tips@avisdrift.no 

Tips oss!
Hjertelig takk for  

gavene til minne om

Ansgar Johannes Gottenberg



22  Nr. 13 – 2014 Nr. 13 – 2014  23

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 
ønskes kjøpt. Tlf. 63 87 74 12 
eller 93 61 82 02  
 
Heltre eik TV benk selges på 
Jessheim.  1,20 m lang, 49 cm 
bred, 50 cm høy.  Den har tre 
skuffer.  Pris: kr 200.- Tlf. 97 77 
20 54. 

Pent brukt lundebydrakt/bunad, 
blå. Str: 42/44, Med jakke, stor 
sølje, mansjettknapper og sko. 
Taksert til 15 000,- på husfli-
den. Vestfrost fryseboks. 300,-. 
Elektrolukx kjøleskap 300,-. Blå 
selskapsskinnjakke med lekre de-
taljer og minkkrage. Str: 40/42. 
Brukt en gang. 1500 ,- Tlf: 93 
24 67 72. 
 
Antikk skolepult med sammen-
hengende stol fra 1920-tallet. 
Komplett og fin. Bilde kan sen-
des på sms. Rimelig til salgs. Tlf. 
90 92 02 24.

 
 
2 baderomshyller i blankt metall. 
H. 180 og 140 cm. 2 gardin-
brett med utskjæringer L. 165 

 
Norsk veikart 130x70 i ramme 
selges til ca. 500,- Tlf. 67 97 
01 07. 
 
Kombiskap (kjøl/frys) og ramme- 
madrass (seng) lite brukt selges 
meget rimelig. Løvenstad. Tlf. 63 
83 06 59. 
 
Selger IKEA-seng SULTAN 
(140x200). Består av en Sultan 
Aukra rammemadrass og en 
sultan Ikea kontinental med 
stålbein. Lite brukt, så god som 
ny. Minstepris: 2000.  
 
Fire fine aluminiumsfelger 
m/gode Nokia sommerdekk, 
165/65R14 til salgs på Løven-
stad, pris: 1000 kr. Passer blant 
annet på Peugeot 206. Tlf. 92 
61 73 67. 
 
Sommerdekk selges på felg, 
vredestein passer til Renault. 
185-65-R15. Tlf. 92 69 34 61.  
 
195/60-15 alufelger med slitte 
sommerdekk, passer bl a til Ford 
Mondeo II, selges kr. 500,- MC 
støvler Gaerne GRW Aquate-
ch, str 42, ubrukte. Selges  kr 
1.600,- Shoei hjelm, str S, 2 stk 
goretex damebukser, str 38 og 
S, støvler str 38, alt er lite brukt.  
Ubrukte støvler Forma ATV-ONE, 
str 45.  Interphone twin-
pack-pack, Bluetooth, ubrukt, og 
enkel Interphone, alt selges billig. 
Tlf. 92 28 46 05/92 68 27 55. 
 
Hvit stellekommode med bade-
kar, 5 skuffer + babyuro. (Gulv-
modell) Kommode, bøk med 4 
skuffer. Høyde 80 x bredde 80. 
Retrolamper, blader + gammel 
mobiltelefon. Tlf. 93 61 82 02.  
 
Hundrevis av VHS videofilmer 
selges. Fra 5.- pr. stk. Minste-
kjøp på 100 stk. Tlf. 92 49 89 
89. 
 
Diverse filleryer (7 stk. bredde 
0,5 og 0,6 m, lengder fra 1,5 - 
3,5 m) selges. Ring 63 86 34 
89. 
 
Ubrukte og strøkne Aiwa 
høyttalere på 40 w, 6 ohm, ca 

20 x 30 cm, selges kr. 600,- el-
ler høystbydende. Dekorativt 
teservise i hvitt polsk porselen 
type"WANEL" med gulldekor, 
kanne, liten mugge, sukkerskål 
og 12 kopper og skåler selges kr. 
800 eller høstbydende. Telefoner 
fra Telenor i ulike design, farger 
og typer, selges for høystbyden-
de: 1. Tele tastafon, produsert av 
Elektrisk Bureau uke 31/1983. 
2. Telenor Luna, produsert uke 
5/1995. Ubrukt Hantelsett 
for trening i hendig koffert, på 
tilsammen 20 kg. (2 x 10 kg.) 
tilhørende hantler og vekter i uli-
ke størrelser selges høystbydende. 
Juleplatter fra årene 1976 og 
1980 fra Porsgrund porselen 
selges høystbydende. 3-4 stk. 
kartonger med glass, porselen, 
keramikk, kobber- pyntegjen-
stander selges samlet, mange 
gode funn. Kan også stykkes opp. 
Selges høystbydende. Kom og 
se! For bilder og mer informasjon 
ring  tlf. 95792929 eller mail: 
phonix.invest@getmail.no. 
 
Radionette Symfoni Radioka-
binett fra 1950 årene, selges. 
Remington skrivemaskin fra ca 
1950 selges. Tlf. 45 69 47 52. 
 
Støvsuger Kirby 2000 med mye 
utstyr, selges kr. 500,- Tlf. 45 
69 47 52. 
 
Sykkel selges. Sort jente/dame-
sykkel 27 ”, 18 gir lite brukt. 
«Diamondback» Kr. 400,-. Tlf. 
41 66 68 44. 
 
3 stk.armaturer Glamox 18 W 2 
rør.m/Plasdeksel for utebruk! 2 
stk.nye i eske 1 stk.brukt! Meget 
fine i garasje etc. Selges samlet 
Kr. 500,- Bilder kan skaffes! 
Flott grillsett i rustfritt stål. 6 
deler i alu.koffert! NYTT! Kr. 
200,- Digital Satellite receiver 
VIASAT. UBRUKT m/fjernkon-
troll og alt inntakt! Kr. 400,- Me-
lissa iskremmaskin. Ubetydelig 
brukt! Kr.200,- Gml.fluestang 
mrk.Vangen Creenwell Rod 6. 
kantet ca.270 lang. Har også 
1 stk.til som blir med i prisen! 
Ønsker bud! toresorvold@hotmail.
com. Tlf.41 90 70 59, 

Huskestativ gis bort ved hurtig 
henting, Grønlia, Fjellhamar. Tlf 
90 07 36 45.

Hvit kommode, høyde 80-82 
bredde 80-82 ønskes kjøpt. Pent 
salongbord med hylle under øn-
skes kjøpt.Tlf. 93 61 82 02. 
 
Tutgrammofon ønskes kjøpt. Må 
fungere og være i bra stand. 

Kr 500. Rund taklampe i krystall 
Kr 500.  Oljemaleri med motiv 
fra Vestlandet sign. E Nordlien Kr 
900.  Oljemaleri med motiv fra 
Trollheimen sign S. T. Sørensen, 
Kr 1400. Oljemaleri med motiv 
fra Eggedal sign. Hagan-52. Kr 
1200. Teak møbler salongbord, 
hjørnebord. Rimelig. Nytt norsk 
produsert hvitt salongbord med 
glassplate Kr 700. 2 golvtepper 
(husflidstepper) 100 % ull str 
200 x300 Kr 500. Et mindre 
Kr 300. Krogenes 4 seter sofa 
i blått ullstoff pent brukt Kr 
800. Entre  -kommode med 2 
skuffer, smijernsbeslag + speil 
Kr 1500. Krogenes lenestol 
regulerbar med løs fotskammel i 
blått ullstoff ,Kr 1200. Krogenes 
slidestol med originale puter Kr 
400.  Krogenes tallerkenhylle 
h 70 b 88 Kr 600. Rosemalt 
hjørnehylle h 90 Kr 500. Antikk 
pianokrakk og benk med drage-
hoder, rimelig. Eldre toilett-kom-
mode Kr 600. Kiste med buet 
lokk og smijernshåndtak L 80cm. 
Kr 700. Sort 1800 talls skjerm-
brett med dekor Kr 600. Heltre 
kommode blå med dekor 4 
skuffer Kr 500.  Kiddo barnestol 
lys bøk (som ny) Kr 500. Blå 
lenestol med vipp og sving Kr 
500. Sort lenestol i skinn Kr 
400. Ny lys gul porcelenvask Kr 
200. Grønn emaljert håndvask 
Kr 200. Pastellgrønn servant og 
bide (fotvask) Kr 400. Tlf 456 
65 211.  
 
Spisebord/arbeidsbord fra IKEA 
(ca.2 meter). Hvit, glatt overfla-
te. Ordinærpris 1999. Selgest 
for 1000 kr på grunn av flytting. 
Kontakt meg for info på o.erica.
wie@live. 

 
 
De tre musketerer 24 bind 
(pene). Mange bokklubbøker. 
Bredt utvalg av gode bøker noe 
over 300 stk selges helst samlet 
kr 1000. Tlf 67 90 38 77. 

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»

TJENESTER

ØNSKES LEID

GIS BORT

BEDRIFTSANNONSE

ØNSKES KJØPT

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

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

LEDER - RIM

SALGSSJEF DIGITALE MEDIER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

telefon 922 93 368.

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

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

LEDIGE STILLINGER I INNLANDETS
LEDENDE KOMMUNIKASJONSKONSERN

Ren terrasse  
– ingen kunst
En hører så mangt om renhold av terrasser. 
Vanlig vedlikehold krever egentlig bare en 
god gammeldags skrubbing.

 

Tekst: Harald Sola  
Berentsen /ifi.no  
Foto: Kristian Owren/ifi.no

 
Våren er tid for vedlikehold på 
terrassen. Du bruker ikke mange 
timene på å få et trivelig uterom, 
etter en lang og kald vinter.

DU BEGYNNER MED VANN
Allerede når du spyler over 
terrassen med hageslangen 
begynner rengjøringen. Rent 
vann gjør mye av jobben alene; 
fuktigheten setter umiddelbart 
i gang med å løse opp skitten.

Deretter setter du inn terras-
sebordene med et egnet rengjø-
ringsmiddel for vedlikeholds-
vask. Det finnes spesielt kraftige 
midler for terrasserengjøring, 
men disse må du unngå dersom 
terrassen ikke skal ha ny over-
flatebehandling med maling, 
beis eller olje.

TID FOR SKRUBBE
Etter at vaskemiddelet har 
hatt litt tid til å bearbeide 
treverket, går du løs på gul-

vet med en litt stiv kost, med 
langt skaft. Skrubb rengjø-
ringsmiddelet godt inn i ter-
rassebordene slik at all over-
flatesmuss løsner. Om det er 
skitt som sitter spesielt hardt, 
kan du benytte en skrubb. Det 
finnes spesielt kraftige midler 
for terrasserengjøring, men 
disse må du unngå dersom 
terrassen ikke skal ha ny over-
flatebehandling.

DU AVSLUTTER MED VANN
Igjen er det tid for å ta fram ha-

geslangen. Husk at det trengs 
mye vann for å fjerne såperes-
tene. Om nødvendig hjelper 
du til med kosten. Forsiktig 
bruk av høytrykkspyler er selv-
følgelig mulig, men her må du 
være nøye. Vi er i første rekke 
ute etter store vannmengder 
– ikke høyt trykk. Holder du 
dysen for nær treverket har det 
lett for å bli fliset opp.

HØYTRYKKSPYLER MED 
TERRASSEVASKER
Dette er et effektivt verktøy, 
men også her må du huske på 
at slitt, gammelt treverk kan bli 
fliset opp i overflaten. Har du 
et terrassegulv av betong eller 
stein kan terrassevaskeren fun-
gere utmerket.

RULL: Benytt gjerne en rull med forlengerskaft for å sette inn terrasse-
bordene med rengjøringsmiddel

KOST: Med hjelp av en stiv kost gnir du rengjøringsmiddelet godt inn i 
treverket.

Ønsker du å starte egen bedrift?

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

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:

Ønsker du å starte egen bedrift?

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

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:

Ønsker du å starte egen bedrift?

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

www.etablerer-akershus.no

SamarbeidSpartnere:SamarbeidSpartnere

Ønsker du å starte egen bedrift?

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

www.etablerer-akershus.no

ULLERN GÅRD
MØBELLAGER
Trygt og tilgjengelig

Tlf. 980 15 003 

www.ulg.no

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

Send gjerne sms. Tlf: 95 11 93 
93.  
 
Stige to-delt ca 8-9 meter ønskes 
kjøpt. Tlf. 63 83 06 59.  
 
Endepanel til gammelt Evalet 
badekar ønskes kjøpt. Høyde ca. 
47 cm,bredde ca. 69 cm.Tlf. 41 
41 92 81. 
 
Brevkortalbum og gamle norske 
postkort kjøpes av lokal samler til 
god pris. Tlf 930 40 550 
 
Nørholm spisestue i flammebjerk 
andre Hødnebø møbler ønskes 
kjøpt. Retro sykkel fra DBS Di-
amant ønkes også kjøpt. Kombi 
eller klassisk damesykkel, må 
være i god stand. Ta kontakt 450 
30 998. 
  
2 TrippTrapp stoler m. bøyler 
ønskes kjøpt. Mob: 95 17 24 20.

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

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

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@fasade-
produkter.no. 
 

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

VÅRE HUNDER  
HUNDESALONG 
Over 14 års erfaring. Tar imot 
hunder til klipp, vask og kloklipp. 
Vi jobber i stille og rolige omgivel-
ser 5 min. fra Lillestrøm. Bestill 
time på tlf. 92 09 37 34. Face-
book: våre hunder hundesalong.

FAMILIEDAGER 
Vi tenner grillen ute

og byr på: husets burger,  
ulike pølser og kylling.  

Buffet med masse godt!

Gratis minigolf for barna!
 

Pris så mye du vil for
Kr. 198,-

 
BRYGGERIKJELLEREN

Kl. 17.00 til 21.00
Fre. 4/4 og lør. 5/4

  
booking@sundbytunet.no

tlf.: 67207600
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«De nye tidene kommer»
Søndag er det 
duket for en noe 
annerledes guds-
tjeneste i Løren-
skog Frikirke.

 

 

Søndag 6. april, kl 11:00, er det 
duket for en annerledes guds-
tjeneste i Lørenskog Frikirke. 
Gudstjenesten er i sin helhet 
bygget opp omkring sangene 
til Bob Dylan.

Bandet er for dagen satt 
sammen av Christer Slaaen og 
Joakim Hansen fra Humming 
People (nettopp utkommet med 
nytt album http://humming-
people.no), lokale ungdommer 
i bandet Wan2B1 og Sven Aas-
mundtveit.

Sangene spenner fra hele 
Dylans produksjon. Her fin-
nes sanger hentet fra 60-tal-
lets klassiker, som The Times 
They Are A’Changing og I 
Shall Be Released, og fram til 
90-tallets To Make You Feel 
My Love.  Av andre kjente 

sanger som vil bli framført er 
Forever Young, Knocking On 
Heavens Door, Every Grain Of 
Sand m.fl. Det fleste sangene 
vil bli framført i norsk over-
settelse.

I tillegg til Dylans sanger, 
er gudstjenesten bygget over 
kirkens tradisjonelle liturgiske 
ledd. Nettopp kombinasjonen 
av Dylans moderne uttrykk og 
kirkens gamle tradisjon, gjør 
dette til en helt spesiell opple-
velse.

For alle med interesse for Dy-
lan, kirken, eller begge deler.

Klart for fylkes-
mønstring
Kommende helg er 
det duket for UKMs 
fylkesmønstring i 
Lillestrøm. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
For ungdommen som ble sendt 
videre fra sin hjemkommunes 
lokalmønstring venter nå fyl-
kesmønstringen i Lillestrøm. 

– Dette blir som vanlig en 
kjempefest i tre dager. I tillegg 
til alle artistene er det også 
rundt 50 ungdommer i crewet 
som jobber hele helgen, forkla-
rer Roy Botten i UKM Akershus.

ROCK OG MAGEDANS
Mønstringen finner sted i Lille-

strøm Kultursenter fra fredag 4. 
april til søndag 6. april. Rundt 
700 ungdommer i alderen 10-
20 år fra alle kommunene i 
Akershus skal få vise seg frem. 
På scenen kan publikum vente 
seg både cheerleading, puddel-
rock, pantomime, magedans 
og nysirkus. I tillegg vil det 
være en stor kunstutstilling 
med rundt 150 spesialutpluk-
kede kunstverk samt en video-
forestilling.
                                  
STOLTE                             
– Vi er meget stolte av arbeidet 
som gjøres med UKM i alle våre 
kommuner, sier Jon G. Olsen, 
daglig leder i Akershus mu-
sikkråd som har hovedansvaret 
for Ungdommens Kulturmøn-
string i Akershus.                                                                                         

Etter fylkesmønstringen skal 
30 deltakere videre til den na-

sjonale UKM-festivalen i Trond-
heim. Den går av stabelen fra og 
med 25. juni. 

TIL LILLESTRØM: Hans Oscar 
Hektner fra Rælingen. (Foto: Roy 
Botten)

DANS: Dansegruppen Cirkus fra Aurskog-Høland står på scenen i Lillestrøm kommende helg. (Foto: Roy Botten)

WBG Signatur AS leverer trykksaker, profi lprodukter, klær, 

fi rmagaver, merkevarer, skiltsystemer, bildekor og kampanje-

produkter til bedriftsmarkedet. Vi har 30 års erfaring med å 

velge ut de riktige produktene sammen med våre kunder og 

setter alltid kunden og deres behov i fokus. Vi har hovedkontor 

på Lillehammer og avdelingskontorer i Moelv og Nydal. 

Willy Berg Grafi sk ble sertifi sert som miljøfyrtårn i 2001.

SALGS-
KONSULENT
Vi ser etter deg som
- er en humør- og trivselsskapende person
- liker å være kreativ og nytenkende
- streber etter gode resultater
- liker å jobbe i et hektisk miljø 
- har erfaring fra bransjen/oppsøkende salg

Dine arbeidsoppgaver vil være:
- salg og oppfølging til nye og eksisterende  
  kunder
- ansvar for eget salgsbudsjett
- kunde- og leverandørkontakt
- bistå med betjening av avdelingskontoret

Du må ha generelt gode datakunn-skaper, 
disponere egen bil og ha førerkort klasse B.

Vi kan tilby en jobb i et spennende og kreativt 
� rma med konkurransedyktige betingelser og 
et godt arbeidsmiljø. Noe reisevirksomhet og 
kveldsarbeid må påberegnes. Lønn og 
tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV, sendes via e-post til 
personal@hamarmedia.no innen 16. april.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til 
daglig leder Henning Evensen via mail: 
henning@wbg.no eller via telefon 920 34 111.

WBG er en del av konsernet Hamar Media, som består av mor-
selskapet Hamar Media AS og datterselskapene Hamar Arbeider-
blad AS, Sør-Østerdal Media AS, Exact Media AS, Info Innlandet 
AS, Mjøs Distribusjon AS, Avisdrift Romerike AS, MVL-Media AS, 
Arjos Reklame AS, Mjøsa Invest1 AS, og WBG Signatur AS.

TIL REGION HEDMARK/
OPPLAND SØKER VI 

Seriegull til Lørenskog
Lørenskog Ishockeyklubb ble 
nylig årets seriemestere både i 
U14 og U16-klassen. Statistikken 
for U16-laget viser at de har vun-
net 19 av 24 kamper, tapt tre og 
spilt to uavgjort.

– Vi har hatt en klar målset-
ting om å være helt i toppen, og 
det har vi klart. Det har vært en 
veldig god lagprestasjon dette 
her, sier hovedtrener Philippe 

Juell til klubbens nettsider. Beg-
ge lagene har sluppet inn fær-
rest mål av alle på tabellen. 

(Foto: Privat)



26  Nr. 13 – 2014 Nr. 13 – 2014  27

SKEDSMO
FLISESPIKKERLAUGET
TIRSDAGER OG TORSDAGER KL. 11-13 
STATSRÅD IHLENS VEI 113, STRØMMEN 
Da har vi startet opp igjen etter 
julen og alle pensjonister og trygde-
de (vi er ikke så nøye på det) som 
har lyst til å snekker litt eller har en 
stol, bord, gyngehest, gammelt tre-
skap eller trelampe som trenger litt 
reparasjon er hjertelig velkommen.  
 
TOMAS LEDIN & HÖGA KUS-
TEN KAPELLET 
TORSDAG 03. APRIL KL. 20:00 I TEA-
TERSALEN

 
Under den kommende turnéen 
kommer Tomas, akkurat som på 
sitt nye album ”Höga Kusten”, til å 
samarbeide med noen av Sveriges 
aller fremste folkemusikere med Es-
björn Hazelius i spissen. Du som så 
Tomas krogshow och megasuksess 
”Showtime” husker sikkert fremfø-
ringen av ”Ä lu oäten”. Det var bare 
en liten smakebit på alt det som 
vårens turné vil by på. Tomas lover 

å fremføre sitt nye album samt noen 
av alle de sangene som har gjort 
han til den artisten han er i dag.

UNGDOMMENS KULTURMØN-
STRING 
FREDAG 04. APRIL KL. 18:00 
LØRDAG 05. APRIL KL. 11:00
SØNDAG 06. APRIL KL. 11:00
I HELE HUSET 
Hva har Beatboxing, Cheerleading, 
Puddelrock, Dubstep, Drill, Grøsser, 
Pantomime, Postcore, Magedansing, 
Neobalkan, Diabolo og Nysirkus til 
felles? Jo, dette og mye, mye mer er 
spennende ting du vil se på scenen 
på Lillestrøm Kultursenter denne 
helgen. Her møtes 650 ungdommer 
i alderen 10-20 år fra alle kommuner 
i Akershus for å vise frem hva de 
driver med av kultur i sin hjemkom-
mune. Alle ungdommene er plukket 
ut av en jury for å representere 
mangfoldet i ung kultur i Akershus 
pr. 2014. Men det er ikke bare fra 
scenen du som publikum vil få en 
fantastisk opplevelse denne helgen. 
Det er også en gedigen kunstut-
stilling med rundt 150 spesialut-
plukkede kunstverk, samt en egen 
videoforestilling.

PENSJONISTUNIVERSITETET - 
PROFESSOR HILDE H. WAAGE
TIRSDAG 08. APRIL KL. 12:00 I STJER-
NESALEN 
”Brennpunkt Midtøsten”. For hver 

dag som går skjer det nye ting i 
dette spenningsfylkte området som 
heter Midtøsten, med konflikter 
og uroligheter. Er det grunn til å 
være sterkt pessimistisk med tanke 
på utviklingen i Midtøsten i tiden 
fremover? Hilde Henriksen Waage 
er norsk forsker og historiker med 
Midtøsten som spesialfelt, og 
professor ved Universitetet i Oslo. 
Hun er toneangivende i debatten 
om Midtøsten og er blant annet blitt 
utsatt for trusler som følge av dette.
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
 
FARGERIK PRESENTERER 
”BRASILEIRO”
LØRDAG 5. APRIL KL. 19:00 STORSTUA 
LØRENSKOG HUS 
Fargerik 2014 presenterer: Hanne 
Tveter og Brasileiro! Vår Farge-
rik-forestilling i år surfer videre på 
fjorårets suksess. Ungdom fra 
hele Lørenskog løfter i flokk, og 
skaper et fargesprakende show 
av trommer, stemmer, dans, sirkus, 
capoeira, funk og samba! Brasi-
leiro bringer selve planeten inn i 
Storstua, slik Brasil er en smeltedi-
gel av alle verdens sanseinntrykk. 

Lørenskogs egen ungdom viser 
deg hele fargepaletten under kyndig 
ledelse av vokalist Hanne Tveter. 
Med latinsk autoritet og tempera-
ment leder hun forestillingen og 
øser generøst fra sin egen ryggsekk 
av verdens musikk.  
 
PÅSKEMARKED
LØRDAG-SØNDAG 5.-6. APRIL KL. 12:00-
16:00 SKÅRER GÅRD
Lørenskog Husflidslag ønsker vel-
kommen til påskemarked på Skårer 
gård. Her blir det salg av hjem-
melagede produkter i mangfoldig 
utvalg, og barna kan være med på 
påskeverksted begge dager. Åpen 
gårdskafe med salg av kaffe, brus 
og noe å bite i. Vi har bankterminal.
 
LUNSJKULTUR 60+: KARI 
GJÆRUM OG LISBETH  
KARIJORD
TIRSDAG 8. APRIL KL. 12:00 VASSHJU-
LET LØRENSKOG HUS
Kari Gjærum og Lisbeth Karijord 
ønsker velkommen til en vakker 
konsert med kjente og kjære viser 
og sanger fra de mest besøkte 
musikalene som har vært vist i Oslo 
og resten av Europa. Det er anled-
ning til å synge med -her vil du som 
publikum kjenne igjen fremføringer. 
Lån ditt øre til denne musikken! 
 
MANNEKENGOPPVISNING
ONSDAG 9. APRIL KL. 19.00 LØRENSKOG 

HUS 
Lions Club Lørenskog/Fjellhamar 
arrangerer også i år manne-
kengoppvisning i Storstua. Forret-
ninger fra Metro og Triaden viser
vårens mote for damer, herrer og 
barn. Det blir utlodning med mange
flotte gevinster og servering av 
kaffe i pausen. Ta med familie og 
venner og få en hyggelig opplevelse 
sammen med oss i Lions. Billetter 
kr. 150,00 kjøpes i Veiviseren i 
Lørenskog hus, eller på
www.lorenskoghus.no. Overskud-
det fra mannekengoppvisningen 
går uavkortet til barn, ungdom og 
eldre i Lørenskog kommune som 
trenger og fortjener litt ekstra for at
hverdagen skal bli litt bedre.  

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. 
 

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

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Det er barnehagen 
min. Den heter Klubben 
barnehage. Minitrollene 
sover i vognene sine. 

VINNER:
OLAI 4ÅR
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NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

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

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

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

45 års erfaring med gulv. 
Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

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

GRATIS PARKERING

Moelven Eik Heltre 
Rustic 20x140 mm
Etna

660,-
Pr. kvm 

249,-
Pr. kvm 

NÅ

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav 
14 mm. 

520,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm. 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk. 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

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

168,-
Pr. kvm 

NÅ

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

AASEN HANDEL AS 

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

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

www.aasenhandel.no

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 7. april

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
MARIT B. GRYTHAUGEN
Frydenbergvn 8
2010 Strømmen

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

REIS KOLLEKTIVT

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!
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Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

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

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

TAKSERING

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

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

Ser du etter en allsidig 
samarbeidspartner? Prøv oss! 
Konstruksjon i 3-D. Produksjon 
av komponenter og produkter 
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Lars Lillo Stenberg er
kjent som Oslo-gutt og
har laget mange sang-
er om hovedstaden.
Men da Oslo kommu-
ne ba ham om å lage
en ny Oslo-sang til
tusenårsjubileet i år
2000, fikk han likevel
problemer. Løsningen
ble å kjøpe en dansk
reisehåndbok om Oslo
og reise til New York

for å hente inspira-
sjon. I kveld drar Tore
til Oslo for å innlem-
me Stenbergs sang
«Oslo» i sin samling av
«Sanger om Norge»,
og for å få en guidet
tur i byen. Strømøy
møter også Torolf
Nordbø som synger
om Finnøy.

NRK1 søndag kl 20.55

I Oslo sammen med Lars Lillo Stenberg

Det er bjørn i området,
men det vet ikke Lars
Monsen. For sikker-
hets skyld sender
programleder Anne
Rimmen og villmarks-
ekspert Trond Strøm-
dahl med ham en god
venn, hunden Kuling.

På denne ekspedisjo-
nen utfordres han i et
flatt skogsterreng
omgitt av høye trær på
alle kanter. På kartet
er det kun tegnet inn
noen små elver og de
mest markante
myrområdene.
NRK1 lørdag kl 19.55

Lars Monsen på villspor i skog med bjørn

Mørk kriminalserie
Kriminalserien «Ripper
Street» har premiere.
BBC-serien er
umiskjennelig britisk
kostymedrama, så
langt unna «Downton
Abbey» som det går an
å komme. Den er
mørk, intens og med
handling fra den abso-
lutte skyggesiden i
viktoriatidens London.

NRK1 fredag kl 23.25

ONSDAG 2.4

TORSDAG 3.4

FREDAG 4.4

tvukens

06.30 Morgensending
15.50 Glimt av Norge:
Turistferja i Geiranger (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra
Europa (r)
16.20 Fjellfolk (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 øyeblikk fra Norge
Rundt
17.55 Den ville skogen
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 (6)
22.20 Trygdekontoret (6)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Scientologane slår
tilbake (r)
00.05 Lulu og Leon (r)
00.45 Nattsending

09.50 Morgensending
13.50 Arkitektens hjem (r)
14.20 Aktuelt (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Shakespeares uni-
vers (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Yttersia (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Underveis (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Studio 1 (r)
21.25 Oddasat
21.30 Historien om et
måltid (r)
21.40 GPS – kven har
kontroll?
22.30 Urix
22.50 Et møte med Edward
Snowden (r)
23.20 Gjengangerne (r)
00.10 Forbruker-
inspektørene (r)
00.40 Oddasat (r)
00.55-03.20 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Hjem igjen (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5857)
17.00 Vinn på minuttet (r)
18.00 Oppgrader! (20)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (133)
20.00 Det sterkeste
kjønn (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Truls – oppdrag
Hurtigruten (6)
22.40 Kjærlighet
uansett (6)
23.40 Elementary (21)
00.40 NYC 22 (2)
01.40 Criminal Minds (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Sveriges verste
bilfører (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (8)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (9)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne
familie (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Ødemarkens
menn (4)
22.30 Fjorden Cowboys (7)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas
Jailhouse (r)
00.55 Skolepurken (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Vancouver (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your
Mother (r)
15.30 How I Met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (73)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss
Sverige (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Luksusfellen (4)
21.30 Paradise Hotel (23)
22.30 Revenge (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I Met Your
Mother (r)
00.40 How I Met Your
Mother (r)
01.15 Paradise Hotel (r)
02.10 NCIS (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang
Theory (r)
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.40 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners
middag (39)
20.30 Den siste viking (12)
21.30 Åndenes makt (4)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions
League 2013/2014. Kvart-
finale i UEFA Champions
League.
23.30 Brooklyn Nine
Nine (r)
24.00 Cops (10)
00.30 Anger
Management (r)
01.00 Nattsending

06.30 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher (r)
13.50 Filmavisen 1959 (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (r)
14.45 VM cricket
(Twenty20) Semifinale.
16.05 NRK nyheter
16.15 VM cricket
(Twenty20) Semifinale.
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 VM cricket
(Twenty20) Semifinale.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Folk: Til havets ende
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Status Norge:
Veivalg (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire (6)
23.55 Solgt! (r)
00.25 Walkabout (r)
01.05 Nattsending

09.50 Morgensending
13.20 Vikingmat (r)
13.50 Forbruker-
inspektørene (r)
14.20 Aktuelt (r)
15.00 Urix (r)
15.20 GPS – kven har
kontroll? (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 Nøden på nært
hold (3)
20.15 Overvåknings-
samfunnet
21.10 Kortfilm (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Gjengangerne (3)
22.20 Billedbrev (7)
22.30 Urix
22.50 Du er googla (r)
23.45 Samiske
musikkmøter (r)
00.15 Schrödingers katt (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Det sterkeste
kjønn (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5858)
17.00 Vinn på minuttet (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (134)
20.00 Hvem bor her? (1)
20.30 TV 2 hjelper deg (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Samurai
Sikkerhet (6)
22.15 Criminal Minds (19)
23.15 På tur med Dag
Otto (r)
00.15 Hawaii Five-0 (12)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Sveriges verste
sjåfør (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.35 Smallville (9)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (10)
16.30 Cash Cowboys (1)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne
familie (r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Broom (5)
22.05 Broom (r)
22.35 Golden Goal (6)
23.05 Bellator Spring Tour-
nament (5) Kampsport.
01.05 Las Vegas
Jailhouse (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your
Mother (r)
15.30 How I Met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (74)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss
Sverige (r)
19.30 The Crazy Ones (r)
20.00 Two and a Half
Men (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (4)
21.30 Paradise Hotel (24)
22.30 Sleepy Hollow (13)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your
Mother (r)
00.35 How I Met Your
Mother (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners
middag (40)
20.30 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (5)
22.00 Costa del
Kongsvik (r)
22.30 The Big Bang
Theory (r)
23.00 Person of
Interest (17)
23.55 Scandal (1)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Politirazzia
Danmark (4)
22.30 Being: Mike Tyson (3)
23.00 Being: Mike Tyson (4)
23.30 Cops (11)
24.00 Anger
Management (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
12.45 Jan i naturen (r)
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher (r)
13.50 Filmavisen 1959 (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (r)
14.45 VM cricket
(Twenty20) Semifinale.
16.05 NRK nyheter
16.15 VM cricket
(Twenty20) Semifinale.
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 VM cricket
(Twenty20) Semifinale.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (12)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Tause vitner (5)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Ripper Street (1)
00.20 Pop & rock-perler fra
70-tallet (3)
00.50 Sjø-ulven (r)
02.20 Nattsending

09.45 Morgensending
13.25 Debatten (r)
14.25 Urix (r)
14.45 Et møte med Edward
Snowden (r)
15.15 Overvåknings-
samfunnet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Nøden på nært
hold (r)
19.30 Et møte med Edward
Snowden (r)
20.00 Vilkår og
betingelser (r)
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Kampen mot
hackerne (r)
22.20 Rome (4)
23.10 Psycho. Am. drama
fra 1960.
00.55 Oddasat (r)
01.10-03.35 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Hvem bor her? (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5859)
16.55 Kollektivet (6)
17.25 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 Oppgrader! (r)
20.00 Norske Talenter (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske Talenter (9)
22.15 Senkveld med
Thomas og Harald (5)
23.20 Samurai Sikkerhet (r)
23.50 Eurojackpot (10)
00.05 Else (r)
01.05 A History of Violence.
Am./ty. action fra 2005.
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (10)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (11)
16.30 Cash Cowboys (2)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Før kampen
18.55 Tippeligaen. Viking –
Strømsgodset, 1. omgang.
Direkte fra Viking Stadion.
19.55 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang mellom
Viking og Strømsgodset.
20.00 Tippeligaen. Viking –
Strømsgodset, 2. omgang.
Direkte fra Viking Stadion.
21.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaopp-
gjøret mellom Viking og
Strømsgodset.
21.15 Little Giants. Am.
familiekomedie fra 1994.
23.15 Golden Goal (r)
23.45 Det tredje øyet (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
15.00 How I Met Your
Mother (r)
15.30 How I Met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (75)
17.30 NCIS (r)
18.30 Hele Norge baker (r)
19.30 Two and a Half
Men (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 Michael J Fox
Show (11)
21.00 Michael J Fox
Show (12)
21.30 Step Brothers. Am.
komedie fra 2008.
23.15 Sex og singelliv (r)
01.55 Phone Booth. Am.
spenningsfilm fra 2002.
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Costa del
Kongsvik (r)
20.00 Neste sommer (r)
20.30 Typisk deg med
Petter Schjerven (r)
21.30 Brille (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 The Graham Norton
Show (r)
24.00 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Being: Mike Tyson (r)
21.30 Being: Mike Tyson (r)
22.00 Blue Streak. Am./ty.
actionkomedie fra 1999.
23.40 Politirazzia
Danmark (r)
00.40 Nattsending

SØNDAG 6.4

LØRDAG 5.4

MANDAG 7.4

TIRSDAG 8.4
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07.40 Morgensending
09.40 Krøll på hjernen (r)
10.10 Norge rundt (r)
10.35 Dialektriket (r)
11.15 Luksus i ørkenen
11.45 Alzheimers vals (r)
12.45 Det gode bondeliv (r)
13.15 Landeplage (r)
13.45 Miss Marple (r)
15.20 Fader Brown (r)
16.10 Midt i naturen (1)
17.10 QuizDan (r)
18.00 Hygge i hagen (1)
18.30 Barnas restaurant (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Monsen på villspor
(3)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (8)
21.35 Lindmo
22.35 Studio 1 (6)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chloe. Am./kan.
thrilllerdrama fra 2009.
00.55 QuizDan (r)
01.45 Dansefot jukeboks
m/chat
04.15 Nattsending

08.40 Morgensending
11.20 Kampen mot hacker-
ne (r)
12.10 Hovedscenen (r)
15.30 Puls (r)
16.00 Kunnskapskanalen
17.10 Illusjonen om ei fri
presse (r)
18.00 KORK – hele landets
orkester
18.40 Historien om et mål-
tid (r)
18.50 Big data – en ny tids-
alder (r)
19.40 Datalagringsdirektivet
(r)
20.05 Shakespeares uni-
vers (3)
21.00 Nyheter
21.10 Datajournalistikk og
big data
22.00 Djevelens trekkspill.
Kolombiansk drama fra
2009.
23.55 Status Norge: Veivalg
(r)
00.25 Du er googla (r)
01.25-03.15 Psycho.
Am. grøsser fra 1960.

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotell helvete (r)
13.00 Restaurant SOS (5)
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 (6)
20.00 Hver gang vi møtes
(6)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi møtes
(6)
22.15 God kveld Norge
22.45 Himmelhytta (5)
23.15 The Other Man.
Br. drama fra 2008.
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 Frasier (r)
10.10 Frasier (r)
10.35 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.25 Frasier (r)
11.50 M*A*S*H (r)
12.20 M*A*S*H (r)
12.50 M*A*S*H (r)
13.20 M*A*S*H (r)
13.50 M*A*S*H (r)
14.20 That '70s Show (r)
14.45 That '70s Show (r)
15.15 That '70s Show (r)
15.40 That '70s Show (r)
16.05 That '70s Show (r)
16.35 På tur med Dag Otto
(r)
17.35 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
18.40 Little Britain (r)
19.15 Little Britain (r)
19.50 Little Britain (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Fritt Vilt II. Norsk
grøsser fra 2008.
22.50 Fritt vilt III. Norsk
grøsser fra 2010.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (9)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (10)
16.05 The Middle (r)
16.35 The Middle (r)
17.10 The Middle (r)
17.40 Anger Management
(23)
18.10 Anger Management
(24)
18.45 How I Met Your Mot-
her (r)
19.15 How I Met Your Mot-
her (r)
19.45 Patch Adams.
Am. drama fra 1998.
21.30 Gone Baby Gone.
Am. krimdrama fra 2007.
23.30 Den talentfulle Mr.
Ripley. Am. dramathriller fra
1999.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Melissa & Joey (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
20.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
21.30 Deep Impact.
Am. action fra 1998.
23.45 Special Victims Unit
(r)
00.40 CSI: NY (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (9)
14.00 The Office (10)
14.30 The Office (11)
15.00 The Office (12)
15.30 30 Rock (33)
16.00 30 Rock (34)
16.30 Formel 1: Bahrain
Grand Prix. Redigert opptak
fra kvalifiseringen.
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Grimm (11)
22.00 RoboCop. Am. scien-
ce fiction fra 1987.
23.50 X-Files. Am. science
fiction-grøsser fra 1998.
01.55 Nattsending

07.25 Morgensending
10.25 Dialektriket (r)
11.05 Bør sukker forbys? (r)
12.05 Salt & Pepper (r)
12.35 Kjærlighetens
laboratorium (r)
13.05 Vesterhavsøyene (r)
13.45 Et herskapelig liv (2)
14.45 VM cricket
(Twenty20)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen.
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
20.05 I grizzlybjørnens
rike (1)
20.55 Sanger om Norge (4)
21.35 Musketerene (6)
22.30 Gutter er gutter (6)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Slukt av et
synkehull (r)
00.10 Monsen på
villspor (r)
01.10 Sanger om Norge (r)
01.50 Lord of the Dance (r)
02.50 Nattsending

09.25 Morgensending
11.15 Fante-Anne. Norsk
stumfilm fra 1920.
12.30 Datajournalistikk og
big data (r)
13.20 Big data – en ny
tidsalder (r)
14.10 Vilkår og
betingelser (r)
15.10 Datalagrings-
direktivet (r)
15.35 GPS – kven har
kontroll? (r)
16.25 Overvåknings-
samfunnet (r)
17.20 Kampen mot
hackerne (r)
18.10 Norge rundt og
rundt (r)
18.35 Lindmo (r)
19.35 Atelieret (r)
20.05 Kroppslig overvåking
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.50 Metropia. Sv.
animasjonsfilm fra 2009.
00.15 Rome (r)
01.05-03.00 Djevelens
trekkspill

06.00 Morgensending
17.00 Vårt Lille Land (r)
18.00 Reisen hjem (3)
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Brann – Stabæk,
1. omgang. Direkte fra
Brann stadion.
19.50 Hovedkampen: I
pausen. Høydepunkter fra
første omgang, kommenta-
rer og analyser.
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Brann – Stabæk,
2. omgang. Direkte fra
Brann stadion.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Vårt Lille Land (6)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra 2014-
sesongens første serie-
runde i Tippeligaen.
23.45 Det tredje øyet (r)
00.45 God kveld Norge (r)
01.15 Himmelhytta (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 En moderne
familie (r)
15.00 En moderne
familie (r)
15.30 En moderne
familie (r)
16.00 En moderne
familie (r)
16.30 Golden Goal (r)
17.00 FotballXtra: Før
runden
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball
18.00 FotballXtra: Med
runden. Sammen med TV 2
Sporten kan du følge hvert
eneste spark på ballen
gjennom kveldens tippeliga-
runde.
20.00 Atlantis (6)
21.00 The Other Man.
Br. drama fra 2008.
22.45 Samurai Sikkerhet (r)
23.15 På innsiden:
Gjengpolitiet i Detroit (r)
00.15 Nådeløse
innkrevere (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.55 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.50 Anger Manage-
ment (r)
12.15 Anger Manage-
ment (r)
13.00 Patch Adams.
Am. drama fra 1998.
15.00 Montazamis og
venner (r)
16.00 Montazamis og
venner (r)
17.00 Michael J Fox
Show (r)
17.30 Michael J Fox
Show (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.00 Hele Norge baker (6)
21.00 Friends with Benefits.
Am. romantisk komedie fra
2011.
23.00 Forfulgt (r)
24.00 Sex og singelliv (r)
00.40 Gone Baby Gone.
Am. krimdrama fra 2007.
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Two and a Half
Men (r)
14.15 Two and a Half
Men (r)
14.40 Two and a Half
Men (r)
15.05 Two and a Half
Men (r)
15.30 Two and a Half
Men (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 Den siste viking (r)
19.00 Den siste viking (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (6)
21.30 Neste sommer (5)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (5)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 The Librarian 2. Am.
actioneventyr fra 2006.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 The Office (r)
12.00 The Office (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 The Exes (r)
14.30 Ax Men (7)
15.30 Ax Men (8)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1: Bahrain
Grand Prix. Oppsummering
fra Bahrain Grand Prix fra
Bahrain International Circuit
i Sakhir.
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 The Exes (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 Family Guy (r)
21.00 Two and a Half
Men (18)
21.30 How I Met Your
Mother (17)
22.00 RoboCop 2. Am.
science fiction fra 1990.
24.00 Sleepy Hollow (12)
01.00 Nattsending

06.30 Morgensending
13.05 Jessica Fletcher (r)
13.50 Filmavisen 1959 (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (r)
14.45 Danne og Bleckan (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Europa
(r)
16.20 Fjellfolk (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Naturens undere (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Mitt liv
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane (8)
22.30 Det gode bondeliv (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (4)
00.45 Nattsending

09.40 Morgensending
13.05 Kroppslig overvåking
(r)
14.00 Illusjonen om ei fri
presse (r)
14.50 Sportsrevyen (r) Aktu-
elle reportasjer og dagens
sport.
15.10 Monsen på villspor
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Folk: Til havets ende
(r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Antikkduellen (1)
20.15 Aktuelt
20.55 Samiske musikkmø-
ter (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Fertilitetsklinikken
22.30 Urix
22.50 Oliver Stone: USAs
skjulte historie (r)
23.50 Det gode liv (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5860)
17.00 Vinn på minuttet (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (135)
20.00 På tur med Dag Otto
(7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det tredje øyet (7)
22.40 Mordene i Sandhamn
(r)
23.40 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
00.40 Uskyldig dømt (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (11)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (12)
16.30 Cash Cowboys (3)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Bad Ink (1)
18.55 Fotball: 1. divisjon.
HamKam – Hødd, 1.
omgang.
19.55 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom HamKam
og Hødd.
20.00 Fotball: 1. divisjon.
HamKam – Hødd, 2.
omgang.
21.00 Matchball. Fotballma-
gasin.
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Suits (15)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (76)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
19.30 The Crazy Ones (r)
20.00 Two and a Half Men
(r)
20.30 Forfulgt (3)
21.30 Paradise Hotel (25)
22.30 NCIS (13)
23.30 Friends with Benefits.
Am. romantisk komedie fra
2011.
01.30 Paradise Hotel (r)
02.30 NCIS (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(41)
20.30 Den siste viking (13)
21.30 Brille (7)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Brooklyn Nine Nine
(16)
22.00 Brooklyn Nine Nine
(17)
22.30 Brooklyn Nine Nine
(18)
23.00 Dads (14)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
14.45 Danne og Bleckan (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Naturens undere (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Europa
(r)
16.20 Yttersia (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Naturens undere (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Underveis (11)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Krøll på hjernen (6)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Fylla (r)
23.45 Underholdnings-
avdelingen (r)
00.25 Sanger om Norge (r)
01.05 Nattsending

10.00 Morgensending
12.40 QuizDan (r)
13.30 Fertilitetsklinikken (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.15 Urix (r)
15.35 Sanger om Norge (r)
16.15 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 Antikkduellen (2)
20.15 Aktuelt
20.55 Atelieret (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Ei iskald verd (r)
22.30 Urix
22.50 Gintberg på kanten
(1)
23.20 Ingen virkelig
voldtekt?
00.20 Ut i naturen (r)
00.50 Det gode liv (r)
01.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Heder og Hammer (r)
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 På tur med Dag Otto
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5861)
17.00 Vinn på minuttet (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (136)
20.00 Hjem igjen (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (14)
22.40 Else (7)
23.40 The Good Wife (14)
00.40 Lærkevej (3)
01.40 Criminal Minds (r)
02.35 Numbers (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
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 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (13)
16.30 Cash Cowboys (4)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Bad Ink (2)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 På innsiden:
Fribryting
22.35 Verdens sterkeste
mann 2013 (3) Styrkesport-
konkurranse.
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Skolepurken (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your
Mother (r)
15.30 How I Met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (77)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
19.30 The Crazy Ones (r)
20.00 Two and a Half Men
(r)
20.30 Britt Eklands familie
(4)
21.30 Paradise Hotel (26)
22.30 Two and a Half Men
(16)
23.00 How I Met Your
Mother (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 How I Met Your
Mother (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(42)
20.30 The Big Bang Theory
(19)
21.00 Costa del Kongsvik
(6)
21.30 Typisk deg med
Petter Schjerven (6)
22.30 Special Victims Unit
(6)
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 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions
League. Borussia Dortmund
– Real Madrid.
23.30 How I Met Your
Mother (r)
24.00 Cops (15)
00.30 Anger
Management (r)
01.00 Nattsending



Åpningstid: 10-21(19)
I Smart Club-bygget, Smalvollveien 65, Alnabru. Tlf. 22 32 45 35  

lampehuset.no

PÅ ALNABRU
I SMART CLUB-BYGGET

Ta en tur gjennom et ualminnelig bredt utvalg, spenstig og 
spennende formgivning, en mengde ulike kvaliteter og 
aterialer, alt til en pris som holder seg på et fornuftig nivå. 
Lavt.

Vi forhandler våre egne merkevarer Nova Life, Nova Exclusive, 
Stone Field samt Philips og Herstal, EA, Scan Lamps og 
Lampekonsulenten. Ønsker du noe mer, skaffer vi det også.

ET EnormT uTvALg LAmpEr frA 50,- TIL 500.000,-
Uansett stilretning eller behov, her finner 
du lamper som passer enhver lommebok!

499
FØR: 1299 SpAr: 800

LINNEA guLvLAmpE
Leselampe gulv i bronse.
• Høyde: 135 cm
• G9. Maks 40 watt

prIS
vInnEr!

pÅ En mEngDE vArEr!

299
FØR: 999 SpAr: 700

mELINA vEggLAmpE
I krom med opal glass.
• Høyde: 21,5 cm 
• Dybde: 22,5 cm 
• G9. Maks 1x48 watt

ELvIrA tAkLAmpE
I krom med glass-prismer.
• Høyde: 40 cm 
• Diameter: 42 cm 
• E14. Maks 5x40 watt

499
FØR: 1499 SpAr: 1000

prIS
vInnEr!

INgALILL pLAfoNd
Taklampe med hvitt frostet glass.
• Diameter: 25 cm 
• E27. Maks 25 watt

49

EvA guLvLAmpE
Leselampe i enten sort, 
hvit eller grå med 
krom-detaljer.
• Høyde: 182 cm 
• E27. Maks 40 watt R50 reflektor

299
FØR: 699 SpAr: 400


