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3734 personer i Akershus meldte seg ut 
av Den norske kirke de siste fire årene. 
Den betente saken om vielse av ho-
mofile kan nå medføre økning i antall 
utmeldinger. 
                                                       Side 6-7

HOMODEBATT FØRER  
TIL KIRKEUTMELDELSE

TEMA: BIL & MOTOR

Smart med  
elektrisk varebil
Varebilen Citroën Berlingo har 
vært og er en av Citroëns store 
suksesser. Siden 2008 er den 
solgt i over 10 000 eksemplarer 
på det norske markedet.                                  
                                    
                                    Side 20-21

 

Lokale golfanlegg melder om 
rekordtidlig sesongstart i år. 
Allerede i påsken kunne gol-
fentusiaster ta i bruk banene i 
Lillestrøm og Lørenskog.  
                        
                                      Side 5

Rekordtidlig 
golfåpning 

Teppeforhandler Saeid G. Fashk-
hami har i årevis gått ut og advart 
folk mot å slippe inn teppeselgere. 
Han anbefaler at du heller ringer 
politiet om de dukker opp på døra.  
                        
                                              Side 8

Advarer mot
teppesvindlere

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Velkommen til  
Solheimshagen  
kinarestaurant! 

Vi serverer lunsj  
fra 11.00 til 15.00  

(ikke søndag) 

Vi har take away-service

Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
 
Tlf. 63 81 73 77

Annonsere her? 
Ring Anita på tlf. 483 20 157 

eller Elisabeth på tlf. 483 23 443 
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HARDE 
FA K TA

118
BABYER BLE FØDT PÅ
AHUS I UKE 17.

28 
GRADER HOLDER 
SVØMMEBASSENGET 
PÅ KJENN FOLKEBAD.

Av et vakkert øyeblikk, et mor-
somt dyr eller kanskje en venn? 
Det kan være av hva som helst 
- eneste kriterie er at det må ha 
blitt tatt på Romerike.
 
Hashtag bildet ditt på Instagram 
med #romeriksposten. Vi kårer en 
vinner som får Flaxlodd i posten.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

#flowerpower #roses #romeriksposten @mayhegepaulsen

#ladybug #macro #romeriksposten @estaurnes

#buildings #abstract #lørenskog #romeriksposten @leo2048

ULLERN GÅRD
MØBELLAGER
Trygt og tilgjengelig

Tlf. 980 15 003 

www.ulg.no

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

EIENDOMSUTVIKLER  
Vi ønsker å komme i kontakt  

med en eiendomsutvikler innen- 
for bolig i Romerikeregionen. 

 
Tlf. 22 33 50 00 

E-mail: post@bmhh.no.

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:   
Lillestrøm 09. - 11. mai 

Hamar 23. - 25. mai 
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 

Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding: 
Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31

www.granlundkompetanse.no

Kompetansesenter for bygg og anlegg
Sertifiseringsnummer: ATS-047

Får bygda i form
Forrige onsdag gikk den 68. 
Fjellhamarstafetten av stabe-
len i strålende sol, og mange 
lokale bedrifter stod på start-
streken. Det var imidlertid 
Oslo-laget BUL som kom først 
over målstreken og kunne 
motta vandrepinnen i hoved-
stafetten. 

– For dem som ikke fikk 
vært med, tilbyr friidrettslaget 
mosjonering for alle ved Sør-
lihavna på torsdagskvelder kl. 
19.00. Vi vil få bygda i form, 
sier Svein-Erik Hauger, leder i 
Lørenskog Friidrettslag.

PÅ STARTSTREKEN: Her står 
lærere fra Mailand videregående 
klare på startstreken i Fjellhamar-
stafetten. (Foto: Privat)

TILBUD

KLØFTA  Romerikssenteret – tel. 63 98 10 39  •  LILLESTRØM Torv  – tel. 63 81 39 50
STRØMMEN Storsenter – tel. 63 80 36 90

Vårens
gardiner er her!

Trysildyna Andedun 
kval. 8-10 bæreevne 80/20
Eks. 140 x 200 cm 800g 
før 1.590,- 
NÅ: 

- i � ere str.

SPAR 900,-

Rutesydd helårs- dundyne

ENSFARGEDE LETTE VÅRGARDINER
TIL SJOKKPRIS!

4990

Sengesett i glatt 100% bomull
140 x 200 cm  FRA:

140 x 220 cm 129,90    200 x 220 cm 249,90

9990

690,-

LAGERTØMMING
PÅ VINTERDUN

160 cm

Stripeputa
Andedun/� ær 
50 x 70 cm 
før 249,- NÅ: 
VÅR BESTSELGER
 

50% rabatt

12450

Stort utvalg!

–  Et stykke norsk tekstilhistorie –    besøk oss på hd.no

6990
210/220 cm

Perla
Gardiner

Stort utvalg!
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www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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www.norskkjokkenfornying.no

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

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Husk å spørre etter Bjørn
for å få annonserabatten!

Spar tusenlapper!
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Lokale golfanlegg 
melder om rekord-
tidlig sesongstart i 
år. Allerede i pås-
ken kunne golfen-
tusiaster ta i bruk 
banene i Lillestrøm 
og Lørenskog.

Rekordtidlig golfåpning

SESONGEN I GANG: I påsken åpnet golfanleggene både i Lillestrøm og på Losby. (Foto: Losby Golfklubb)

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
På skjærtorsdag kunne Losby 
Golfklubb ønske spillere vel-
kommen til åpning av den 
store 18-hullsbanen Østmork. 
Dagen etter åpnet Lillestrøm 
Golfklubb sin bane. 

– Jeg har sjekket litt og årets 
åpning er den tidligste i klub-
bens historie, forteller styre-
leder i Lillestrøm Golfklubb, 
Bjørn André Pedersen.

STOR TRAFIKK
Markedssjef i Losby Golf-
klubb, Øystein Schille, sier 
det samme.                        

– Ja, dette er rekordtid-

lig åpning av 18-hullsbanen 
vår. Ni-hullsbanen har vært 
åpen tidligere, men aldri 
den største banen, sier han.                                     
Schille forteller at de ble godt 
besøkt i påsken.

– Det var veldig stor trafikk 

på dagene med fint vær. Vi har 
kjempefine forhold, så alt lig-
ger til rette for en fin sesong, 
smiler han.

NYTT TRENINGSOMRÅDE
Nytt av året er at golfklubben 

på Losby har åpnet et nytt tre-
ningsområde. Arbeidet med 
dette startet i begynnelsen av 
april.

– 1300 kvadratmeter 
kunstgress skal være med å 
sikre gode treningsforhold 

hele året. Meningen er at for-
holdene skal være gode for å 
trene putting og nærspill helt 
fra man måker bort snøen 
om våren, til den er tilbake 
igjen om høsten, sier Øystein 
Schille.

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

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:

VELKOMMEN TIL AKTIVITETSDAGER 
HOS LØRENSKOG BANDASJE FRA 

5. MAI - 9. MAI!
Utvidet åpningstid denne uken fra 10.00-18.00

TIRSDAG 6. MAI: 
Produktspesialist Jorunn 
Torgeresen fra Amoena vil 
være tilstede for vei- 
ledning og tilpasning av 
proteser og Balance inn-
legg.
 
OBS! Ny kontaktprotese med 
enda bedre festeevne! 

 BRYSTOPERERT?

ONSDAG 7. MAI : 
Produktspesialist Liv Haglund 

fra Avalon vil være til-stede for 
råd og veiledning, samt tilpasse 

proteser og tekstiler.

Silima Ultra light,  
spesielt egnet 

for bading og fysisk 
aktivitet.

TORSDAG 8. MAI  
Produktspesialist Madeleine

Bergersen fra Nordicare vil være tilstede
For råd og veiledning, samt tilpasse
Proteser og tekstiler. Med fokus på  

sine lettvektsproteser og aktiv livsstil.

BESTILL GJERNE TIME!

- Nå er våren her og sommeren er på vei.
Vi har fått inn mye nytt og fint i undertøy og badetøy.

50%
Inntil

 
Rabatt på undertøy, badetøy og andre tekstiler.  

10% på alle nyheter og ordinære varer
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3734 personer i 
Akershus meldte 
seg ut av Den nor-
ske kirke de siste 
fire årene. Den 
betente saken om 
vielse av homofile 
kan nå medføre 
økning i antall ut-
meldinger. 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
Nye tall fra Statistisk sentralby-
rå viser at 5.464 i Norge meld-
te seg ut av Den norske kirke i 
løpet av fjoråret. Brutt ned på 
lokale tall, så finner vi at 504 
av dem bodde i Akershus, mens 
det var 39 personer fra Skeds-
mo som meldte seg ut av kirken 
i 2013. Fra Eidsvoll var det 26 
stykker som gikk til det skrittet 
å melde seg ut av statskirken. 
Så følger Rælingen med 16 ut-
meldelser og Lørenskog med 
15. Nannestad og Ullensaker 
hadde begge ti utmeldelser i 
fjor. Totalt 116 i våre fem kom-
muner.

DOBBELT OPP I 2009
– Det er tross alt ganske få som 
melder seg ut av kirken hvert 
år. Omtrent 0,1 prosent av alle 
medlemmene årlig. Årsakene 
til at folk melder seg ut er nok 
mange og sammensatte. Det 
kan være kirkens syn på uli-

Homodebatt fører 
til kirkeutmeldelse

ke spørsmål, opplevelser med 
kirken lokalt eller ulike aksjo-
ner for å få folk til å melde seg 
ut, sier seniorrådgiver i Kirke-
rådet, Per Tanggaard.

Også når det er større nasjo-
nale begivenheter pleier utmel-
dingstallet å øke. I 2009 var det 
kirkevalg, og da var det dobbelt 
så mange utmeldinger som det 
var i 2013. 

– Alle stemmeberettigede 
fikk valgkort, og en del som 
i lengre tid hadde hatt et pe-
rifert forhold til kirken, fant 
nok tiden moden for å melde 
seg ut. Det var dessuten en del 
personer som stod feil oppført 
i medlemsregisteret, forteller 
Tangaard.

FEMÅRSPERIODE
Også her lokalt ser vi forskjell 
fra 2009 og 2013, da det for fem 
år siden var 306 utmeldelser fra 
personer bosatt i våre fem kom-
muner. Altså dobbelt så mange. 
Totalt er man oppe i 1.020 ut-
meldinger i denne femårsperi-
oden. 

Det er en del geografiske ulik-
heter når det gjelder utmeldel-
ser. For å finne disse har vi tatt 
for oss alle utmeldelser i de fem 
årene fra 2009 til i fjor, i hver 
kommune. Dette har vi så satt 
opp mot medlemstallet i 2013, 
og således funnet hyppigheten 
per tusen medlemmer i denne 
femårsperioden. 

PER TUSEN I SKEDSMO
Denne målingen viser at det 
i Norge var 9,18 utmeldelser 
per tusen medlem på disse 
fem årene. I Akershus er hyp-
pigheten på omtrent det sam-

me, 9,03 per tusen, mens det 
i Skedsmo kommune var 10,4 
utmeldelser per tusen med-
lemmer. Det er mest blant 
våre fem kommuner. Det var 
i fjor 34.240 medlemmer i 
Den norske kirke med bosted-
sadresse i Skedsmo. Det betyr 
at det er forholdsvis mange 
utmeldelser i Skedsmo, sam-
menlignet med resten av lan-
det og fylket. 

Alle de andre kommunene 
våre ligger under landsgjennom-
snittet, og minst hyppighet har 
Eidsvoll, med 7,4 utmeldelser 
per tusen medlem i denne fem-
årsperioden.

MEST I AKERSHUS
Flest utmeldelser finner vi i 
Oslo og Agder-fylkene. Mens 
Sogn og Fjordane har færrest 
utmeldelser.

I Akershus finner vi at Vest-
by kommune hadde nest størst 
hyppighet, med 10.56 per tu-
sen medlemmer. I andre enden 
finner vi Hurdal kommune, 
med kun 5,22 utmeldelser per 
tusen.

– De geografiske forskjel-
lene har ofte å gjøre med hva 
kirken og kirkens folk gjør el-
ler ikke gjør lokalt. Prestetil-
setninger eller at en ikke fikk 
den biskopen en hadde ønsket 
seg, bygging av ny kirke eller 
negativ medieomtale skaper 
debatt og også en del utmel-
dinger, sier Tanggaard.

HOMOFILI-DEBATT
Flest utmeldinger var det i 

Utmeldelser av Den norske kirke 2009-13 
Antall, og hyppighet per tusen medlemmer.

ANTALL HYPPIGHET

SKEDSMO                              356       10,40

RÆLINGEN                                97         8,26

NANNESTAD                                72         8,06 

ULLENSAKER                              187         7,86

LØRENSKOG                              175         7,61

EIDSVOLL                               133         7,40

AKERSHUS                             3734         9,03

NORGE                          35.131         9,18

        

1978, da 11.755 meldte seg ut. 
Det skyldes nok abort-aksjonen 
mot den nye abortloven som 
kom det året.

Før påske kom det på bordet 
en ny sak som skaper bølger inn 
over kirkelandskapet. 

– Det vil nok bli en del ut-
meldelser på grunn av kirkens 
standpunkt til vielse av homofi-
le, sier Tanggaard.

– Men mange av dem som 
kjemper for at kirken skal 
åpne for dette, har frarådet 
folk fra å melde seg ut. Det er 
derfor grunn til å anta at an-
tall utmeldinger vil bli lavere 
enn det ellers ville kunne bli, 
sier han.

– Mange har et dypt, man-
gesidig og langvarig forhold 
til kirken. Dette medfører at 
en utmelding tross alt opple-
ves som en dramatisk hand-
ling, som en derfor helst vil 
unngå, tror Tanggaard. 

Skatt skremmer folk 
ut av kirken i Sverige

 
  
 

 
I Sverige har antall utmeldte 
vært på over 50.000 hvert år 
siden skillet mellom stat og 
kirke i år 2000. Også her ser 
man at utmeldingene øker 
når det er kirkevalg, og har 
da vært på over 70.000 utmel-
dinger.  

Utmeldingene i Sverige skyl-

des nok at alle medlemmene 
må betale kirkeskatt, og slipper 
den utgiften dersom de melder 
seg ut. 

Kirkeskatten utgjør omlag 
én prosent av lønnsinntekten 
og kan derfor beløpe seg til fle-
re tusen kroner per år.  

(Illustrasjonsfoto)

Studio Sigdal Jessheim    |    Gardermoveien 1a    |    Tlf. 63 94 05 30    |    hege@studiosigdal-jessheim.no

Studio Sigdal Lørenskog    |    Skårersletta 60    |    Tlf. 67 91 20 60    |    sofie@studiosigdal-lorenskog.no

  
TILBUD:

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

 
Vi tar i mot pasienter  

i trivelige og 
moderne lokaler i  

Lillestrøm sentrum

Klinikken er åpen også i helgene etter avtale.

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

 

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

Tannlegevakt i Lillestrøm

L I L L E S T R Ø M 
TANNKLINIKK

OG TANNLEGEVAKT

Denne annonse- 
plassen kan bli din!

Kontakt Anita på tlf. 483 20 157 eller Elisabeth på tlf. 483 23 443  
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Teppeforhandler 
Saeid G. Fashkhami 
har i årevis gått ut 
og advart folk mot 
å slippe inn teppe-
selgere. Han anbe-
faler at du heller 
ringer politiet om 
de dukker opp på 
døra.  
  
 

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

 
– Ingen seriøse teppebutikker 
selger tepper på døra. Kommer 
noen på besøk med tepper er 
sjansen veldig stor for at du blir 
svindlet, sier Fashkhami, eier-
en av Saeid’s tepper på Strøm-
men storsenter og Lørenskog. 

Det ble registrert litt over 
600 bedragerisaker på Romerike 
i 2013 og frem til april i år. Kun 
7 av disse er registrert som tep-
peselgersaker. Både teppeselger 
Saeid G. Fashkhami og politiet 
tror at det kan være store mør-
ketall når det gjelder slike saker. 
Årsaken til dette er at mange 
ikke anmelder svindelen, eller 
oppfatter at de har blitt lurt.

KONTAKT POLITIET
– Det er ikke alle som tør å si fra 
når de oppdager at de har blitt 
svindlet. Noen synes kanskje 
det er flaut å innrømme at de 
har blitt lurt. Derfor finnes det 
sikkert en god del tilfeller poli-
tiet aldri får melding om, sier 
teppeselgeren.

Fashkhami forteller at han 
stadig får høre om noen som 
har hatt besøk av svindlerne og 
betalt en altfor høy pris for et 
maskinlaget teppe. Svindlerne 
har sagt at de representerer Sa-
eid’s tepper for å skape tillit og 
slippe inn. 

– Min anbefaling er å aldri 
slippe inn noen som kommer 
på døra for å selge tepper. Om 
det kommer noen på døra, be 
dem identifisere seg med id-
kort. Hvis teppeselgerne for-
teller de kommer fra meg eller 
andre teppebutikker uten å 
identifisere seg, be om å få ta 
et bilde av personene. Slipper 
du dem inn er de til de grader 
manipulerende. Noen har for-
talt at de til slutt kjøpte tepper 
bare for å bli kvitt selgerne. En 
del har også opplyst at svind-
lerne har stjålet med seg ting 
fra huset. En mann hadde fine 
malerier på veggen. Selgerne 
innbilte mannen at de skulle 
lage tepper med motiv fra bil-

Advarer mot falske  
teppeselgere - igjen

dene. Kunden så verken tepper 
eller maleriene igjen. Bildene 
var verdt over 50.000 kroner, 
forteller Fashkhami.   

Teppeselgeren har hørt at folk 
har blitt svindlet av falske tep-
peselgere i Skedsmo, Lørenskog, 
Rælingen og på Øvre Romerike. 
Et søk på «falske teppeselgere» 
på Google viser at slike svindlere 
opererer over hele landet. Meto-
den de ofte bruker er at de for-
teller at de kommer fra en kjent, 
lokal teppebutikk. Med seg har 
de billige, maskinsydde tepper 
av lav kvalitet.

SELGER IKKE PÅ DØRA
Fashkhami forteller at han aldri 
reiser rundt og selger tepper på 
dørene. Han tror heller ingen 
andre seriøse teppeforhandlere 
driver butikk på denne måten. 

– Jeg har drevet med tep-
pesalg i snart 15 år, og vi ringer 
aldri opp kundene eller kom-
mer på døra med tepper. 

– Er du irritert på kjeltringene?
– Selvfølgelig er jeg irritert 

på dem. Det verste jeg vet er at 
de lurer eldre folk som kanskje 
er aleneboende. Det er vondt 
å høre at de eldre blir lurt på 
denne måten. Når noen rin-
ger og sier at du har vunnet et 
teppe er det lureri. Noen men-
te tidligere at våre kundelister 
var på avveie og at svindleren 
brukte disse. I ettertid har det 
vist seg at mange som har blitt 
oppsøkt av svindlerne aldri har 
vært i vår butikk. Det var en 
lettelse å få dette bekreftet. 

Forskjellen mellom hånd-
lagde og maskinlagde tepper 
er veldig stor, forklarer Fashk-
hami. De har forskjellig pro-
duksjonsmåte, kvalitet og ikke 
minst pris.

– Når svindlerne starter med 
å si at teppet normalt koster 
25.000, men at de er villige til å 
selge det for 5.000 kroner, tror 
folk de gjør et godt kjøp. Egent-
lig sitter de igjen med et teppe 
som nærmest er verdiløst. Jeg 
tror vi bare får høre om toppen 
av isfjellet. Mange som kanskje 
handler i god tro blir aldri kjent 
med at de har blitt svindlet. 

ORGANISERT
I årevis har utspekulerte svind-
lere kontaktet eldre folk på 
Romerike. Disse har blitt lurt 
til å betale en høy pris for fa-
brikklagde tepper. 

– De stiller gjerne med et 
lite og billig maskinprodusert 
silketeppe. Da kan de finne på 
å fortelle at den lokale teppe-
handleren har gått konkurs, er 
på flyttefot, eller ligger for dø-
den på sykehuset, og at de der-
for kan tilby håndlagede persis-
ke tepper til utrolig lave priser, 
forteller Fashkhami.

Svindlerne snakker ofte bra 
norsk og er pent kledd, gjerne 
i skjorte og dress.

Romerike politikammer 
opplyser at i sakene som har 
blitt anmeldt beskrives svind-
lerne som pent kledde, høflig 
og veltalende menn av ut-
landsk opprinnelse. 

– I utgangspunktet kan folk 
ha i bakhodet at teppeselgere 
som kommer på døra ikke er 
legitimt, sier politibetjent Ole 
A. Grimstad ved Lillestrøm po-
litistasjon. 

Grimstad påpeker at de som 
får teppeselgere på døra bør ta 
kontakt med politiet og fortelle 
hvordan selgerne så ut, hvilken 
bil de kjørte, registreringsnum-
meret på bilen og hvilket tele-
fonnummer de har blitt ringt 
opp fra. Slike opplysninger gjør 
det lettere for politiet å få tak i 
kjeltringene. 

– De er mobile og reiser 
rundt fra distrikt til distrikt. 
Hadde de besøkt flere i samme 
kommune hadde vi kanskje 
fått inn enda flere anmeldelser, 
sier Grimstad.

BLIR MISBRUKT: Saeid G. Fashkhami er grundig lei av at svindlere bruker hans navn når de lurer eldre folk til å 
betale en høy pris for verdiløse tepper. 

MASKINLAGET: Utydelig mønster 
på baksiden. Frynseoppsettingen er 
sydd på etter at teppet ble laget. På 
maskinlagde tepper ser du en ty-
delige sømmer langs kanten. Vekta 
på et maskinlaget teppe er kun én 
fjerde del av vekten til et håndlaget 
teppe.

AKTUELT
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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. 

LESERARTIKKEL

Det blir «Swingende 
mimring» når Lø-
renskog Mannskor 
inntar Storstua i Lø-
renskog Hus kom-
mende søndag.

Mimrer om 60-tallet

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I fjor stod Lørenskog Mannskor 
på scenen i Lørenskog Hus med 
sin showkonsert «Swingende 
mimring» fra 50-tallet. Stor-
stua var helt utsolgt.

Nå satser koret på at det blir 
gjentagelse i år. Søndag 4. mai 
står de på scenen igjen, og den-
ne gangen er det 60-tallet som 
skal under lupen.

– Det var perioden da Be-
atles og Stones slo gjennom. 
Elvis var fortsatt på topp. Alle 
nynnet på «Sealed with a kiss» 
og «Silence is golden». Det var 
gode tider. Vi svingte oss på 
Framtida, Sangerhallen, Folkets 

Hus, Langgrunna og Robsrud-
haugen til den lyse morgen, 
kommenterer korets formann 
Sigmund Børrud.
                              
SYNGENDE HUSMOR
I tillegg til mimringen om 
60-tallet, har koret plukket 
frem perler fra Lørenskogs kul-
tur- og revyhistorie.

– Da kommer vi ikke uten-
om «den syngende husmor fra 
Lørenskog», Elisabeth Granne-
man. Koret har et spesielt for-

hold til henne. Hennes mann, 
Jan Granneman, var medlem 
i koret og Elisabeth opptrådte 
sammen med koret ved flere 
anledninger, forteller Børrud.

TOVAN ER MED
I tillegg til egne solister skal 
Lørenskog-ordfører Åge Tovan, 
Trond Granlund og Britt Haa-
land sette farge på showet. 
Korets nye dirigent, Kjetil Aa-
mann, leder det hele sammen 
med fire musikere.

MIMRENDE MANNSKOR: Lørenskog Mannskor er klare med en ny 
showkonsert. Her fra fjorårets forestilling, der de mimret om 50-tallet. 
(Foto: Privat)

Priser fra 4.690.000,-

STRØMMEN // SAGELVA // 10 STK. REKKEHUS

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

ILLUSTRASJONSFOTO/SAGELVA

Innovasjon & tradisjon
skaper trivsel

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

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

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

HENRIK IBSENS VEI 127–145, STRØMMEN

www.sagelva.no

Store takterrasser

Salget 
er i gang

Visning etter avtale

Ann SAGELVA_246 x 365_29.01.2014_Layout 1  18.02.14  10.26  Side 1

Rock’n-rolldirigenten
– Er du en rock’n 
rolldirigent? Den re-
lativt nye dirigenten 
i Lørenskog Mann-
skor, 49-årige Kjetil 
Aamann, smaker litt 
på begrepet.  Så 
kommer det etter-
tenksomt: Ja, det er 
vel det nærmeste 
du kan komme for 
å karakterisere det 
jeg har drevet med 
siden jeg var liten.

 

 
LESERARTIKKEL
Av Finn Stoveland, Lørenskog

 
Skulle vi forsøke å utdype det-
te noe, kunne følgende karak-
teristikk faktisk forsvares på 
bakgrunn av egen erfaring: 
En musikalsk-pedagogisk tor-
pedo skutt inn i gode, gamle 
og velfungerende Lørenskog 
Mannskor med umiddelbar 
virkning.

Vi må tilbake til Zambia 
på 60-tallet. Tre-årige Kjetil 
og hans yngre søster har hav-
net i dette afrikanske landet 
fordi foreldrene jobber med 
utviklingshjelp. Guttungen 
har så vidt begynt å få afrikan-
ske rytmer og musikk under 
huden da faren dør. 6 år gam-

mel bærer det tilbake til gam-
lelandet.

MUSIKK ENESTE 
ALTERNATIV
– Har livet ditt så å si bare be-
stått av musikk?

– Ja, det kan du trygt si. Det 
var ikke noe annet alternativ 
for meg. Det bare måtte bli 
musikk og det har det vært si-
den. Jeg spilte piano, sang i kor 
og spilte i korps da jeg bodde 
på Nøtterøy.

Fra 11-års alderen har jeg 
spilt i band der jeg sang, spilte 
piano og synt.

Kjetil Aamanns CV er på 
linje med en forsker. Fra mo-
ren fikk han jazzen nesten 
bokstavelig inn med morsmel-
ken. Hun elsket jazz og spilte 
trommer og gitar.

Kjetil har altså en solid fag-
lig bakgrunn med ni års studi-
er. Etter videregående ble det 
studier i musikkpedagogikk, 
musikkvitenskap og direksjon 
i Norge, Bulgaria og Russland.

Sin dirigentkarriere begyn-
te Kjetil som 20-åring da han 
som musikkstudent oppdaget 
at det var ledig jobb som diri-
gent for et kor som bestod av 
25 flotte unge damer.

– I svært passende alder, sier 
han og legger ikke skjul på at 
det var en medvirkende årsak 
til at han søkte jobben.

VARIERT 
INTERNASJONALT 
ARBEIDSOMRÅDE
Kjetil Aamann er stadig på rei-
sefot både innenlands og ikke 
minst utenlands. Han er mye 

brukt som instruktør og diri-
gent over hele Europa og deler 
av Asia. Både våren og kom-
mende sommer er allerede 
fullbooket. Det starter med fes-
tivaler i Russland og Tyskland 
før han leder et dirigentkurs i 
Bergen. Så går veien til Venezia.

Nylig fikk han en invita-
sjon fra Europaparlamentet 
i Strasbourg der Europeisk 
Musikkråd ville at han skulle 
arrangere en dag med en mu-
sikalsk «happening» for alle 
politikerne i Europaparlamen-
tet.

– Dessverre måtte jeg takke 
nei, fordi dette var på en tors-
dag. Da er det prøve i Løren-
skog Mannskor.

Ved å undervise på festiva-
ler og musikkhøyskoler lærer 
jeg mye selv, sier han.

MUSIKK ER FRAMFOR ALT 
LIDENSKAP
Kjetil Aaman er en person 
som er opptatt av at musikalsk 
kunst skal ha et viktig element 
av lidenskap i seg. Han er som 
nevnt, altetende i musikk og 
trives like godt med rock, pop 
og jazz som med kirkemusikk 
av alle kategorier. Særlig er han 
opptatt av gregoriansk kirke-
musikk og opera.

I en forhåndsomtale av en 
festival i Torino 2012 finner vi 
følgende  treffende karakteris-
tikk:» He began his musical ca-
reer as a singer in a punk and 
rockband. Later he has worked 
in theatre and broadcasting, 
but first and foremost as con-
ductor of choirs and orche-
stras. He believes that every 

person has a musical intuition 
and creativity, and that eve-
ry music rehearsal should be 
fun. He has taught at conser-
vatories in Norway and abroad 
and as workshop conductor in 
numerous festivals.”

Nå er det Lørenskog Mann-
skor og blandetkoret ConVita 
i Nannestad som har glede av 
dette fyrverkeri av en dirigent. 
Han bare må oppleves live!

Han lokker fram musikali-
teten i de godt voksne mann-
skorsangerne hver torsdag i 
Fjellhamar kirke.

– Jeg gleder meg til hver 
gang vi har prøve, sier han og 
bruker begrepet prøve helt be-

visst i stedet for øvelse. Gutta 
føler nok at de er på prøve når 
noter og tekst etter kort tid hi-
ves på dynga.

– Det er faktisk mye mor-
sommere å drive med sanger-
ne i Nannestad og Lørenskog 
enn det er å mingle med VIP’er  
med høye glass, sier Kjetil.

Nå prøves(øves) det for har-
de livet i begge leire. Søndag 4. 
mai kan publikum møte dette 
musiske mennesket i Løren-
skog Hus når showkonserten 
«Swingende mimring II går av 
stabelen. Søndagen etter er det 
Nannestadsokningene som 
kan glede seg og publikum 
med en operafest.
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SKJORTE, BUKSE
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Fotballspillere i Kløfta 
idrettslag. Fotografert i 
1945. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

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

Stue på Sø-Hektner
Interiør av stue på 
Sø-Hektner, Rælingen. 
Bildet er hentet fra Akers-
husmuseet.

TREFELLING AV 
STORE TRÆR

Forsikring

Tlf. 918 13 406

I tillegg til at Akers-
hus kunstsenter 
får lokaler i et ny-
bygg på tomta til 
Kirkegata 10 får 
kunstsenteret også 
benytte det 134 år 
gamle trebygget.

Kirkegata 10 blir kunstsenter

 
  
 

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

 
– Kunst, kafé og park vil garan-
tert bli et bra tilskudd til Skeds-
mo, sier daglig leder Rikke 
Komissar ved Akershus Kunst-
senter i Lillestrøm. 

For Akershus Kunstsenter 
er det svært viktig å få et nytt 
bygg som er egnet for sente-
ret bruk, forteller Komissar. I 
dag holder de til i et gammelt 
hus i Storgata 4, og de opple-
ver visse utfordringer med å 

ha lokaler i et slikt bygg.

STØRRE PLASS
Huset i Kirkegata 10 består av to 
deler. Den eldste delen er trolig 
fra 1880, mens den andre delen 
er bygget rundt 1920. Byggesti-
len er moderat sveitserstil. Opp-
rinnelig ble huset brukt som 
bolig for industriarbeidere. Se-
nere har det vært både tekstil-
forretning og tannlegekontor 
her. Sagbruksbestyrer Severin 
Sørensen, faren til kunstneren 
Henrik Sørensen, eide flere hus 
i Lillestrøm der Kirkegata 10 
var ett av dem. På den tiden ble 
huset brukt som bolig for sag-
bruksarbeiderne.  

– Kirkegata 10 representerer 
en drøm. Stedet har en sentral 
og vesentlig plassering i Lille-
strøm, samtidig som vi får mu-
ligheten til både å bygge nye 
visningslokaler, og innta det 
eldre sjarmerende huset, sier 
Komissar.

Komissar håper at arkitek-
tene tegner et fint uteområde 
som binder det eldre og det nye 
sammen, slik at det gamle hu-
set i seg selv blir en parkoase til 
felles bruk. Kunstsenteret har 
flere tanker om hvordan det 
gamle huset kan brukes til best 
mulig anvendelse for befolk-
ningen, men de velger å holde 
ideene for seg selv frem til arki-
tektkonkurransen er avsluttet. 

– Vi lover at byens befolk-

ning skal få et kunstsenter de 
er stolte av. 

FLYTTER INN I 2016
Vinneren av arkitektkonkur-
ransen for Akershus kunst-
senters nye bygg blir lansert i 
slutten av juni. Ferdigstillelse 
av bygget er planlagt til 2016. 
Anleggets samlede netto areal 
er beregnet til cirka 1.200 m2.

– Opprinnelig var det snakk 
om å rive bygget, men en folke-
aksjon for å bevare bygningen 
satte en stopp for rivingspla-
nene. Vi mener bygget har en 

bevaringsverdi. Bygget er om-
talt i vår kulturminnevernplan 
som verneverdig. Kommunen 
har satt av midler til oppussing 
utvendig og delvis innvendig, 
forteller avdelingssjef for all-
menn kultur, Jan O. Teksum, i 
Skedsmo kommune.

Fasaden på huset ble restau-
rert i 2009 - 2010 til en pris-
lapp av 3,75 millioner kroner. 
Da planene for et nybygg til 
Akershus kunstsenter kom på 
plass stoppet kommunen den 
innvendige restaureringen i på-
vente av hva bygget skal brukes 

til. Skedsmo kommune står for 
byggingen av det nye kunstsen-
teret. Akershus fylkeskommu-
nen, som er hovedfinanskilden 
til kunstsenteret, leier bygget 
på vegne av kunstsenteret. 

– Det er ikke fattet noe prin-
sippvedtak om at man skal byg-
ge, verken i kommunen eller 
hos fylkeskommunen. Men da 
Skedsmo kommune behand-
let 01-studiet for hele Kirkega-
ta-kvartalet ble det vedtatt at 
man skal gå for et alternativ 
med et nybygg på tomta til Kir-
kegata 10, sier Teksum.

KUNSTSENTER: Denne gamle trevillaen ved Lillestrøm stasjon skal sannsynligvis brukes som utstillings-
lokaler for Akershus kunstsenter.

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
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Narvesen-comeback
Etter litt over ett år borte fra 
butikken ble det nylig come-
back for kjøpmann Erik Mart-
hinsen på Narvesen Triaden.
- Etter fem år som kjøpmann 
i denne butikken tidligere var 
det en varm velkomst vi fikk. 
Senterleder hadde trykket opp 
plakater som henger ved alle 
innganger i hele senteret.  Tenk 
å være så savnet. Det varmer, 
forteller Marthinsen.

– Kona og jeg driver også 
Narvesen på Strømmen Stor-
senter, hvor vi de siste år har 
jobbet  sammen. Nå er vi på 
hvert vårt sted i det daglige. 
Narvesen Triaden var i vår tid 
en av Norges største norsk tip-
ping kommisjonærer. Her har 
mange vunnet og man hadde 
et godt rykte i lokal samfunnet. 
Uttrykket «Lørenskog-Værdal 
’n»  har vært benyttet i media 
tidligere, forteller Marthinsen 
stolt.

«Hjelpende hender» fikk pris
Årets veldedighetspris fra Jobzo-
ne ble nylig delt ut på Lillestrøm 
Torv. Superbarna holdt konsert 
og mange oppmøtte som fikk 
med seg kåringen av årets ildsjel.

Årets vinner ble Ellen Bak-
ke - initiativtager og drivkraft 
i den frivillige hjelpeorganisa-
sjonen  «Hjelpende hender», 
en organisasjon for hjemløse, 
rusmisbrukere, enslige, eldre 
og andre som trenger litt hjelp 
i hverdagen. Romeriksposten 
har tidligere omtalt Bakke og 
hennes arbeid.

«Ellen gjør en suveren jobb, 
og blir av mange omtalt som 
en «engel», «en ekte hverdags-
helt» og et fantastisk med-
menneske», står det i begrun-
nelsen.

– Vi i Jobzone Lillestrøm had-
de ingen enkel jobb med å kåre 
en vinner. Det var flere meget 
gode nominasjoner, men etter 
grundig vurdering kom vi frem 
til at vi ønsket å hedre Ellen som 
årets vinner av Veldedighetsak-
sjonen.

Med oss på utdelingen hadde 
vi også Prosjekt Takknemlighet, 
som var en av vinnerkandidate-
ne. De jobber for å samle inn 
penger til en sommerleir for 
barn i Ungarn, og for femte år 
på rad skal de reise nedover og 

AKTUELT

N I TTEBERG
HAGENitteberg Hage

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

vei til skole og barnehage. Store 
grøntarealer. Boligene har  

mange valgmuligheter. 

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

Priser: Fra kr. 3.490.000,- 
 

Tomtevisning innerst i  
Holtveien søndag fra kl. 13 - 14 

(avkjøring fra Fetveien) 
 

Kontakt megler: 416 50 270 / 
480 99 680

www.nitteberghage.no

Det siste året har 
flere norske syklis-
ter fått opp øynene 
for fatbike, sykler 
med ekstra brede 
dekk.    
  
 

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

 
– Da Gressvik og Diamant be-
gynte å masseprodusere fatbike 

Tiltrekkes  
av feite hjul 

i 2013 ble de straks utsolgt da 
de dukket opp i butikkene. In-
teressen var så stor at folk satte 
seg på venteliste for å kjøpe en 
slik sykkel, sier Thomas Østby, 
produktansvarlig i sykkelavde-
lingen hos G-sport på Strøm-
men storsenter.

GOD FREMKOMMELIGHET
Opprinnelig var det sykkel-
entusiaster i USA som begynte 
å sveise ramme og sette på ek-
stra brede dekk på syklene sine 
for å sykle på snø. Det har vist 
seg at slike sykler også er ide-
elle for norske forhold, og ikke 
bare på snø, men også i bygater, 
grusveier, over stokk og stein og 
ute på myrer. 

– Det er en allsidig sykkel, og 
like anvendbar som en vanlig 
terrengsykkel. Jeg brukte syk-
kelen til og fra jobb i vinter. På 
de mest snørike dagene, og før 
de hadde rukket å brøyte, var 
sykkelen helt gull, forteller fo-
tograf Kristoffer H. Kippernes i 
magasinet Terrengsykkel. 

Han forteller at selv om syk-
kelen opprinnelig var laget for 
snøsykling har flere begynt å 
bruke den på sommerstid. 

– Hvem skaffer seg en slik sykkel?
– Det er alt fra folk som aldri 

har kjørt terrengsykkel tidlige-
re til entusiastene som har syk-
kel som lidenskap og hobby. Jeg 
tror mange har kjøpt sykkelen 
på grunn av fascinasjon. Det 
virker som om sykkelen også 
har fått opp interessen til folk 
som ikke har syklet så mye tid-
ligere, sier Kippernes.  

– Fatbike kan se litt merkelig 
ut og skaper litt oppmerksom-
het. Men når du først har be-
gynt å sykle på den vil du fort 
finne ut at den ikke er så ek-
stremt forskjellig fra en vanlig 
sykkel. Med de brede dekkene 
skiller den seg først og fremst 
ut på fremkommeligheten, spe-
sielt på vinterstid. 

FØRST MED FEITE HJUL
Det var ingen i Norge som lagde 
fatbike før Gressvik og Diamant 
begynte å masseprodusere slike 
sykler. Syklene ble lansert høs-
ten 2013. Nå har andre merker 
begynt å henge seg på fatbike-
konseptet. Ettersom sykkelen 
har blitt mer vanlig har også 
bruksområdet utvidet seg.

– Den ruller veldig bra i ter-
reng og på grusvei. Dette har 
blitt en helårs treningssykkel 
som blir brukt på det meste av 
underlag, også til bysykling. 
Med 13 centimeters brede dekk 
tar du deg lett fram i ulent ter-
reng, Thomas Østby G-sport 
Strømmen storsenter. 

Østby tror mange som tre-
ner aktivt skaffer seg en fatbike 
og bruker den som tilleggssyk-
kel for å ha det moro ute i ter-
renget. Trenden på vanlige ter-
rengsykler har vært at dekkene 
der også har blitt litt bredere 
for at du skal ha muligheten til 
å ha mindre lufttrykk i dekke-
ne og dermed kunne flyte lette-
re over ujevnheter. 

– Er dette kun en sykkel for de 
tøffeste guttene i gata?

– Nei, det er også noen da-

UT PÅ TUR: Å ta seg frem i 
skogen på vinterstid går greit 

med breie hjul. (Foto: Kristoffer 
H. Kippernes/ terrengsykkel.no)

BLIKKFANG: Både i butikken og ute på gata skriker sykkelen med 
4.7” dekk etter oppmerksomhet.

Velkommen til Jessheims 
beste uteservering på 

Sundbytunet.
 

HELGENS TILBUD:

RESTAURANTEN 
Alle desserter kr 99,-

BRYGGERIKJELLEREN  
Angus burger kr 150,- 

( Førpris 185,-)
 

BAKSTHUSET 
Gratis  kaffe til alle 
spisende gjester 

 
(Tilbudene gjelder fredag-søndag)

mer som har kjøpt fatbike. Ak-
tive og hobbymosjonister vil 
nok også ha et utbytte av en 

slik sykkel. På generell basis er 
det flere menn enn damer som 
kjøper terrengsykler, sier Østby.

AKTUELT

gi barna der en uforglemme-
lig opplevelse, opplyser Hanne 
Gundersen i Jobzone.

Jobzone-prisen ble opprettet 
i 2004, og det er de lokale kon-
torene som leter frem kandida-

ter i sitt nærmiljø. Siden starten  
er to millioner kroner delt ut til 
lokale velgjørere.
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Flotte veteranbiler i toppstand 
søker trygg plass. Vi er voksne 
ordenspersoner som driver med 
veteranbiler. Vi søker ikke mekke-
plass for oljesøl og skrot, men plass 
for lagring av minst 2 biler. Gjerne 
flere (opp til 8), evnt med mulighet 
for småfiks. Vi må kunne sette 
bilene utenfor på godværsdager. 
Men vi lover at det er et herlig skue. 
Ønsket er å finne noe i grei pris, 
gjerne noe vi kan pusse opp selv. 
Eller vanlig garasje. Hva som helst. 
John 95 11 93 93 (gjerne sms) 
heisannjohn@gmail.com 

Potentillaplanter, ca. 20 stk. gis 
bort mot at de graves opp og 
kjøres bort. Gressrudveien 30 
Strømmen.Tlf. 63 81 87 32.

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 
Diamant ønkes også kjøpt. Kombi 
eller klassisk damesykkel, må 
være i god stand. Ta kontakt 450 
30 998. 
 
Gamle norske postkort kjøpes til 
album og utstilling. Greit oppgjør.
mail motfattigdom@yahoo.com 
eller tlf. 418 53 406. 
 
Tutgrammofon ønskes kjøpt. Må 
fungere og være i bra stand. Send 
gjerne sms. Tlf: 95 11 93 93.

Trenger du hjelp til rydding i 
hagen, luking og klipping av roser 
eller bortkjøring av avfall? Har 
lang erfaring fra oppdrag gjennom 
Frivillighetsentralen. Tlf. 90 99 
01 80.  
 
Vi trenger noen frivillige til å hjel-
pe til ved et 17. mai-arrangement 
på Bjønnåsen, i tidsrommet 17.00 

- 21.00. Det vi trenger hjelp til er å 
betjene griller og kanskje være med 
å bære opp litt utstyr. Flott om så 
mange som mulig kan stille i litt 
gammeldagse klær, siden feiringen 
er til minne om den illegale 17. 
mai-feiringen på Bjønnåsen i 1942. 
Alle som hjelper til får gratis mat 
og drikke.Ring 90 99 01 80.

 

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

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

60 cm. Kr 450.- Nattbord Kr 150.- 
Kantklipper kr.100.- Vannkoker Kr 
50.- Kompostbur kr 50.- Olje radi-
atorovn 2000W Kr 450.- Byggvifte 
2000W Kr 180.- Luftgevær med 
kikkertsikte kr 500.- For spørsmål 
og handel: send sms eller ring 
etter 16.00 på tlf. 95 19 40 68. 
 
Bygningssag. Samme type som 
gjerdesag selges kr 3000. 3-fas 
motor. Vedkappsag. God gammel 
solid kappsag med 70 cm blad. 
Montert på stålramme med avtag-
bare gummihjul for lett transport. 
3-fas eletrisk motor selges kr 
3000 eller bud. Lysbildefram-
viser Paximat samt frittstående 
skjerm selges kr 500. Malerier. 
Oljemaleri på lerret 80 x 92 cm 
med flott ramme og et oljemaleri 
på kartong med ramme kr 500 
pr stk. Elektrisk motor 3- fas, 4 
hk med 12,5 m kabel kr 750. 
Gassgrill. Stor Landmann gassgrill 
med 3 brennere og gassflaske kr 
750,- Høytrykksvasker Hardi 3-fas 
profesjonell (trenger litt rep.) Gi 
bud. Vinduer. 20 brukte dobbelte 
vinduer 1,2x1,1 m Gi bud. Gam-
mel plog og hjulgager fra høyvogn. 
Fin til utstilling i hagen Gi bud. Tlf. 
95700384 etter 18.00 eller send 
mail til lars-ana@online.no.  
 
Tevogn. Flott dekorert tevogn i 
to høyder med nedslagbare sider 
og store hjul selges kr 1000. Tlf. 
95700384 etter 18.00 eller send 
mail til lars-ana@online.no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overføre VHS filmer til DVD kr 
100 pr time, min kr 300. Ha-
deland oljelamper. Tangen kr 
200, Spiral kr 150 Furu kr 150,  
Ubrukte Colombia vinterstøvler str 
41 kr 350 (Ligger i eske) (ny pris 
999) OL genser 1994 str M selges 
kr 350 Har bilde. OL karaffel med 
motiver 20 cm høy selges kr 500 
kr Har bilde. Konfirmasjon? Ny JC 
Svart Dressjakke str 46 ubrukt m/
lapper på ny pris kr 995 selges kr 
350,- har bilde Til Fjellet - Ubrukt 
«Fana» genser (ligner) Hjem-
mestrikket i blå /hvit  Hvit i bunn 

Fire fine aluminiumsfelger m/gode 
Nokia sommerdekk, 165/65R14 
til salgs på Løvenstad, pris: 1000 
kr. Passer blant annet på Peugeot 
206. Tlf. 92 61 73 67. 
 
Spisebord & 6 stoler, selges!   
(Finsk eik) Mål: 170 cm x 90 cm              
(ingen tilleggs klaffer). Pris: 500,- 
Mobil: 917 41 445.

 
 
5 sommerdekk selges på felg, 
vredestein passer til Renault. 185-
65-R15. Totalt 1000,- Tlf. 92 69 
34 61.  
 
Fotoutstyr selges. Bolex 8 mm 
filmkamera, Pentax Spotmatic 35 
mm speilrefleks kamera med eksra 
linser, lysmåler, flash og veske 
samt Nikon zoom 35 mm pocket-
kamera. Alt under ett kr. 1000. Tlf. 
95700384 etter 18.00 eller send 
mail til lars-ana@online.no. 

8stk spisestuestoler m/ullstoff, god 
kvalitet. Selges kr. 800. 2 stk. Ro-
kokko stoler selges for kr. 350 pr/
stk. 12 stk. Hadland dekketallerke-
ner selges for kr. 600. (Ny pris kr. 
2400,-) Tlf. 90 86 18 98. 
 
Brukt badebasseng nypris 30.000.- 
selges kr 7500.- For spørsmål og 
handel: send sms eller ring etter 
16.00 på tlf. 95 19 40 68. 
 

Ubrukte produkter i eske: Ka-
meraovervåkningspakke 4 inne/ 
utekameraer med ir lys for opptak 
i mørke.  6000.- Baderoms vask 

med blå lus kr 400 (har bilde) ca 
str 14 år Arm 50cm Lengde 58 
Bredde 45. Nybegynner 1 gangs-
brett  - Denver Nettbrett 7 tommer 
Android  med veske selges kr 300,- 
Masse barnebøker selges billig fra 
10 kr pr stk. Ca 170 stk Donald 
Duck bokklubb bøker selges. Tlf. 
63 87 54 80 eller 92 84 17 46.  
 
Hybel eller hytte komfyr pluss 
greit lite kjøleskap til salgs for 
tilsammen kr. 500,- Tlf. 67 90 29 
03 - Mobil: 93 85 03 91. 
 
Sofa 3 seter, 2 seter + pall i beige 
microstoff. Selges kr. 1000. Tlf. 
90 86 18 98.

 
 
Tandem selges, lite brukt. Tlf. 63 
81 88 49/ 48 17 24 11. 
 
81. mod. Corvette C-3. Avgifter 
betalt, må vises. Kr. 89 000,- 

”Import”. Ta kontakt for flere biler. 
Stor gummibåt m/ 5hk. Brukt ca 
to timer. Nypris 24 000,- selges 
for 10 000,-. Flott prisme taklam-
pe messing/krystall. Nypris 9000,- 
selges for kr. 1500,- Tanktrekk i 
skinn. Topp kvalitet til MC Nypris 
3500,- selges kr. 1500,- Tlf. 95 
25 49 92. 
 
Offroad herresykkel 21 gir. Påkos-
tet en del. Nye dekk - må sees. Tlf. 
63 81 41 38/ 99 53 11 87. 
 
Hvit barneseng med madrass og 
polstring. Nesten ikke brukt. Sel-
ges kr. 500,- Tlf. 90 19 38 10.  
 
Rød damesykkel Peugeot, lite 
brukt. Selges kr. 300,- Tlf. 92 09 
69 49 (Løvenstad). 
 
Salongbord teak 143x87 kr. 250,-. 
Salongbord, teak 74x74 kr. 150,- 
Salongbord. lyslakkert 98 x 55 m/
klaffer kr. 200,- Kjøkkenbord hvitt 
med to stoler kr. 300,-. Lite bord, 
hvit 70x45 kr. 100,- 2 stk. ligge/
hagestoler (ikke brukt) kr. 300,- 
Pen ”simo” barnevogn komplett, 
meget pen babykurv/seng på hjul 
80 cm lite brukt, må sees. Gi bud. 
Tlf. 63 95 21 67/ 93 06 73 81 
etter kl. 16.00. 
 

Annen Verdenskrig. - Tyske felt 
telefoner fra krigen. Spesielt kom-
plette og fine. Rimelig til salgs. Tlf. 
90920224.

 
 
 
Pent brukt lundebydrakt/ bunad,-
med jakke, stor sølje, mansjett-
knapper og sko. Har blitt taksert til 
15 000 kr på Husfliden. Selges for 
13 000 kr eller til høystbydende. 
Tlf: 93 24 67 72. 
 
Kjøpevideoer. Ca 45 kjøpevide-
oer, mye forskjellig gis bort. Tlf. 
95700384 etter 18.00 eller send 
mail til lars-ana@online.no. 
 
4 stk. lettmet.felger til salgs.
Passer dekk dim.: 225/40Z R18  
til f.eks. VW Bora. Gi bud! Tlf. 94 
88 22 05.

Brukt DBS Fortune pikesykkel, 43 
cm. Bag/lys. Kr. 350. Tlf. 63 87 
65 27/92 29 90 98. 
 
VW Lt 35 selges. Innredet som 
campingbil. Godt utstyrt. Har gått 
ca. 237 000. Totalvekt:3550 kg. 
Selges for kr. 70.000.- Tlf.95 74 
47 51. 
 
Flott barnevogn selges. Helt ny 
barnevogn (dypvogn) + sportsdel 
og eu-godkjent bilstol selges for kr. 
3300. Ring Siv på 949 78 060 
eller send en mail: siv@tuvaimport.
no.

 
4 stk. ubrukte lettmet. felger. 
6,5Jx15 H2. VW. til salgs. 1200kr. 
Tlf. 67 90 92 57 / 97 47 07 62.

Selger 12 feilfrie,slepne stettglass 
for kr 250. tlf 97179220
 
Festdrakt til barn selges. Str. 
116/6 år.  Kr. 350,-  Ring Kjersti 
på tlf. 91 64 05 61.

TJENESTER

ØNSKER GARASJE

GIS BORT

BEDRIFTSANNONSE

ØNSKES KJØPT

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»

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. 

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

>> www.hurdalgarasjen.no <<
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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!

Smart med elektrisk varebil
Varebilen Citroën 
Berlingo har vært 
og er en av Citroëns 
store suksesser. Si-
den den nåværende 
versjonen ble lansert 
våren 2008, er den 
solgt i over 10 000 
eksemplarer på det 
norske markedet. 

 
Nå kan du få den populære 
arbeidsbilen med elektrisk 
motor. Dette bør være et for-
nuftig valg for bedrifter som 
ønsker et grønt image, eller 
næringsdrivene som ikke kjø-
rer noe særlig mer enn 100 
kilometer om dagen. Oppgitt 
rekkevidde er riktignok 170 ki-
lometer, men som med andre 
elektriske biler vet vi av erfa-
ring at den oppgitte distansen 
er veldig avhengig av værfor-
hold, last og kjørestil.

ELEKTRISK DRIVLINJE 
Tenker du økonomi er en elek-
trisk bil noe du bør ha i bakho-
det. Av de største økonomiske 
fordelene nevner vi at du ikke 
vil ha noen utgifter til drivstoff 
og ingen bompengeavgifter. 

Batterikapasiteten er på 22,5 
kWh, bilen byr på to opplad-
ningsmuligheter, enten stan-
dard på mellom 7 og 15 timer 
avhengig av strømstyrke, eller 
hurtiglading på 30 minutter 
som lader batteriene opp til 80 
%. 

LIKE GOD PLASS
Visuelt er det ikke mye som 
skiller denne fra en ordinær 
Berlingo. Varerommet er iden-
tisk med utgavene som drives 
med fossilt drivstoff. Den to-
delte batteripakken er plassert 
under bunnen av varerommet, 
så gulvet forblir helt plant. I til-
legg kan Berlingo Electric laste 
like mye som de øvrige utgave-

Tekst/foto: Odd Arne Ruud  
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.

ne av Berlingo varebil, nyttelas-
ten er på opptil 695 kg. Bilen 
leveres i kort og lang versjon og 
har et maksimalt lastevolum på  
3,7 kubikkmeter.

PROFF-PAKKE
Prisen for den korte varianten 
er 247 820 kroner, i Norge le-
veres bilen med en velutrustet 
Proff-pakke som inneholder 
LED lys foran, ryggesensor, 
komfortvegg med vindu, høyre 
skyvedør og sidevinduer i las-
terommet. Hurtiglader inngår 
også i Proff-pakken. Av ekstra-
utstyr kan det være lurt å vur-
dere skyvedør på venstre side til 
4000 kroner.

SMART VALG
Motoren har en effekt på 67 
hestekrefter og har et dreie-
moment på 200 Nm fra første 
gasspådrag. Maks hastighet er 
oppgitt til 110 km/t. Garan-
tien på batteriet følger bilens 
garantitid på 5 år/100 000 km. 
Lastelengden ved gulvet er på 
henholdsvis 1,8 og 2.05 meter. 
Bilen kan transportere tre men-
nesker, komfortopplevelsen er 
mer enn godkjent. 

Ta en titt i kjøreboka. Klarer 
du deg med rundt 100 kilome-
ter om dagen bør dette være et 
godt alternativ til en bil på ben-
sin eller diesel.

BertelO. SteenBilskadeAS
Avd:

BOSJessheim BOSLillestrøm
HansToreMelby JanVidarGrøndahl
SkadesjefogTakstmann SkadesjefogTakstmann
Tlf:95100938 Tlf:41213506
Mail:bosjessheim@bos.no Mail:boslillestrom@bos.no

Viutførertakstavskade,bytteavfrontruter,
Spot/Smartreparasjoner, leiebil.

Viharavtalemedalle forsikringsselskaperogstort fokuspåsikreBilskade-
reparasjoner ihenholdtil fabrikkensretningslinjeroggarantier.

VireparererPeugeot,Mercedes,KiaogSmart.

TO SIDEDØRER: For budleveranser 
er det alltid kjekt med sidedører. Dør på 
høyre side er inkludert i Proff-pakken. 
Ekstra sidedør på venstre side er mulig 
mot et tillegg på 4000 kroner.

STOR PLASS: Den lengste versjonen har et lastevolum på 3,7 kubikkmeter og en lastelengde langs gulvet 
på 2.05 meter. 

www.citroen.no

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

4X4 FOR FREE

NORDIC-EDITION

NORDIC-EDITION   ABS og ESP, bakkestartasstistanse, cruise-
kontroll, el.justerbare/oppvarmede sidespeil, 16” alu.felger, 
aut.klimaanlegg, regnsensor, tåkelykter foran, LED kjørelys,  
panorama glasstak med takrails, radio/CD/MP3/ med 6 
høytalere, connectingbox.CITROËN C4 AIRCROSS NORDIC EDITION 4X4 KUN KR 302.900,-

SPAR KR 40.000,-

Drivstofforbruk ved blandet kjøring 4,9 l/100 km, CO2 utslipp 129 g/km. Prisen er inkludert mva. frakt og levering Autosalg Jessheim AS. Priser og kampanjetilbud gjelder biler 
bestilt til og med 31.05.2014 og kan ikke kombineres med andre tilbud. Kampanjetilbudene gjelder for de forhandlerne som er med i kampanjen. For informasjon om finansiering og leasing, kontakt din nærmeste 
Citroën-forhandler. Garanti 5 år/100.000 km gjelder alle nyregistrerte Citroën-modeller. For betingelser og øvrig informasjon, se www.citroen.no

AUTOSALG JESSHEIM AS • ENERGIVEIEN 9 • 2069 JESSHEIM • TLF 63 94 77 80 
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NYE OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER

opel.no  
CO2 utslipp 169 g/km. Forbruk 6,4 l/100 km. Gjelder blandet kjøring. Euro 5. Frakt og lev.  
omkost. Oslo inkludert i prisen. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.

NÅ HAR OPEL MYE MER UTSTYR SOM STANDARD.  
VERDI INNTIL 87.000 KR.

295.900
Insignia fra kr:

Opel Insignia Sports Tourer har oppvarmet multifunksjonsratt, ergonomiske sportsseter  
i skinn, BOSE® Premium lydanlegg, IntelliLink infotainmentsystem, adaptiv cruisecontrol,  
Opel EYE frontkamera, ryggekamera, avansert parkeringsassistent, 18” alu. felger,  
Bi-Xenon AFL - adaptive frontlys og mye mer utstyr som standard.  
Du kan prøvekjøre det siste innen tysk kvalitet hos oss. Prøv en Opel – Vinn en Opel.

Opel Mokka er perfekt for deg med en aktiv livsstil.

VÅR OG SOMMER. VELKOMMEN!

CO2 utslipp fra 120 g/km. 4,5 l/100 km. Gjelder drivstofforbruk og utslipp blandet kjøring. Euro 5. 
Frakt og lev. omk. Oslo inkludert i prisen. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.

OPEL MOKKA

opel.no
Opplev det å være på nett i bilen på en ny måte 
med Opels infotainmentssystem, IntelliLink.

Med muligheten for oppvarmet multifunksjonsratt, ryggekamera og 4x4 
kan du prøvekjøre det siste innen tysk kvalitet hos oss. Velkommen!

252.900

Vårkampanje
Vinterhjul og metallic lakk

Pris fra kr:

Kun kr. 7.900,-
Spar inntil kr 19.500,-
Tilbudet gjelder til 30.06.2014
ved kjøp av ny Opel Mokka

Prøv en Opel 
Vinn en Opel
Bli med i konkurransen på opel.no

MAZDA CX-5 GJØR DET BEST PÅ NÆR  SAMTLIGE 
PUNKTER. DET GJØR DEN TIL DET BESTE VALGET 

I KLASSEN, OG EN KLAR TERNINGKAST 6
DINSIDE.NO, MAI 2012

NY KONGE I SUV-KLASSEN
VI MENN BIL, TOP GEAR, JULI 2012

MAZDA CX-5 ÅRETS BESTE BILKJØP, 
NESTEN FOR GOD TIL Å VÆRE SANN

DAGENS NÆRINGSLIV, MAI 2012

Seierherren – Når Mazda tok opp 
kampen i det folkelige SUV-
segmentet, gjorde de det med 
suksessen CX-5   

“

”
FINANSAVISEN MOTOR 
NR 17 – 4. MAI 2013

BEST PÅ DET MESTE, TERNINGKAST 6
VG 16. JULI 2013

 Totalt sett gir CX-5
så positivt inntrykk at 
vi mener ingen burde 

kjøpe en kompakt SUV 
uten å også ha gjort 

seg kjent med 
denne

BILMAGASINET 
NR. 1 - 2012

M{ZD{ CX-5, Norges mest solgte SUV. Prøvekjør du også. Fra kr 295 500,-

Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2-utslipp 119-155 g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års
Mazda veiassistanse. Pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 9.900,-. Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet.

Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70Bilbyen på

Kjeller Vest

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-15:00
Jogstadveien 9, 2007 Kjeller.Tlf. 64 83 78 70

www.mobile-kjeller.no

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

262.900,-

2743 HARESTUA | 61 32 68 00  | harestua-auto.no

Sentralbord:
+46 560-14484

Verksted:
+46 560 14483-14498

Skadeverksted:
+46 560-14498

Reservedeler:
+46 560-14499/14460

info@mbnbil.se

•	 Autorisert	verksted, 
•	 Mercedes,	Nissan		 	
og	Citroën
•	 Service	og	reparasjon	
	 av	alle	merker

Velkommen!  
www.mbnbil.se

Betal kun svensk pris  
på servicen – vi byr deg  
på badedag!

Torsby har attraktive butikker  
med godt utvalg.

DU BADER  
– VI TAR SERVICEN/
REPARATIONEN PÅ 
DIN BIL!

Kombinerer business med avslapning og 
ta bilen til MBN- bil i Trosby. Sett inn din bil 
hos oss for årlig vedlikehold og deretter 
slappe av i Torsby badet 30 graders vann.

Du bader- vi tar servicen

Møt våren med MBN BIL
Autorisert verksted. Vi sørver alle bilmerker.

Har du fått steinsprut?
Kom til oss, vi preparerer 
og bytter ruten for deg.

Sentralbord:
+46 560-14484

Verksted:
+46 560 14483-14498

Skadeverksted:
+46 560-14471 www.mbnbil.se

Ring +46-560014484 og bestill tid i 
dag. Ring for i dag og avtal service på 
bilen så inviterer vi deg og tre personer 
på badedag på Torsbybadet med  
“alltid 30 grader i vannet”

Har du lyst til å handle, så har Torsby 
attraktive butikker med et godt utvalg.
Velkommen til MBN-Bil i Torsby
Autorisert verksted,  
Mercedes, Nissan og Citroën.  
Service og reparasjon av alle biler.

Kombinerer business med  
avslapning og ta bilen til  
MBN- bil i Torsby. Sett inn din  
bil hos oss for årlig vedlikehold  
og deretter slappe av i Torsby 
badet med 30 graders vann.

Torsby

Hyr leiebil 
hos oss! S:a	Industrig.	7 

Torsby,	Sverige

www.mbnbil.se - info@mbnbil.se - Industrig.7 Torsby

Kontakt oss for booking:
Verksted +46 0560-14483
Sentralbord +46 0560-14484

VI TAR SERVICEN/REPARASJONEN 
PÅ DIN BIL HOS OSS I TORSBY!
Vi er et autorisert verksted for Mercedes og Citroën. 
Vi tar service på alle bilmerker. Vi ligger bare ca. 4 mil 
fra norskegrensen!

Slik holder dekkene lengst mulig
Dekk er ikke ferskva-
re, men du bør like-
vel være oppmerk-
som på hvordan du 
lagrer brukte dekk. 

 
En fersk undersøkelse utført 
av Statens veg- og transport-
forskningsinstitutt (VTI) i Sve-
rige viser at det ikke er noen 
sammenheng mellom alder og 
prestasjoner på nye dekk. De 

konkluderte med at nye dekk 
som har stått på et dekklager 
ikke vil forringes. 

– Dekk er ikke ferskvare. 
Det finnes ingen undersøkel-
ser, tester eller annen informa-
sjon som kan begrunne en slik 
påstand, sier Torleiv Haukenes, 
produktsjef i Dekkmann.

SVALT OG MØRKT
Han forklarer at oppfatningen 
om at dekkene må skiftes ut et-
ter tre til fire år ikke stemmer. 
Haukenes understreker likevel 
at du må være  oppmerksom på 

hvordan du lagrer brukte dekk. 
– Lagrer du dekkene hjem-

me, bør du ikke oppbevare 
dem på terrassen eller ste-
der der de er utsatt for sol og 
vind. Dekkene skal stå svalt 
og mørkt, gjerne i dekkpose, 
slik at du slipper til minst mu-
lig oksygen og ozon, forteller 
han.

VARER I MANGE ÅR                                                        
Feilaktig og langvarig lagring 
kan skade dekkene over tid, men 
dette gjelder dekk som er eller 
har vært i bruk. 

– Aldringsprosessen begyn-
ner først når du tar dekkene i 
bruk. Dersom du bevarer dek-
kene godt, varer gummien i 
mange år, sier Haukenes.

Slik tar du vare 
på dekkene 
 
Oppbevar dekkene mørkt, 
tørt og kjølig. Unngå di-
rekte sollys. Det optimale 
er å ha dekket hengende 
på montert felg, eller sta-
ble dem oppå hverandre. 

Rengjør dekkene godt 
før lagring. Ikke bruk pe-
troleumsbaserte løsemid-
ler. Vask dem med for ek-
sempel en bilshampo og 
skyll godt. 

Skal kjøretøyet stå par-
kert over lengre tid, bør 
dekkene pumpes til maks 
trykk og tildekkes eller 
parkeres slik at sollys ikke 
kommer til. 

        (Kilde: Dekkmann)

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.noe

 
 

Kontakt Anita på 
tlf. 48 32 01 57 eller 

Elisabeth på tlf. 483 23 443.  
 

Annonsere her?

(Foto: Dekkmann)
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arctic truck å
isuzu

i

Avansert motorteknologi gir klassens laveste utslipp og forbruk. Når dette kombineres med styrke, 
kraft og svært høyt utstyrsnivå forstår man hvorfor Isuzu er en kjempesuksess over hele verden. 
Nye Isuzu Pick-Up  er større og sterkere enn forgjengeren og med 4x4 og 23,5 cm bakkeklaring er 
Isuzu perfekt for norske forhold. Med personbil lignende kjøreegenskaper i kombinasjon med 4x4, 
163 Hk TwinTurbo Diesel og Automatgir tilgjengelig på alle modeller setter Isuzu en ny standard.

Isuzu Pick-Up varebil fra 296.249,-*
Kan også leveres som 5 seter

at35 pakke fra 106 800,-* 

Lavest dieselforbruk  •  Lavest CO2  •  Lave driftskostnader  •  Alene om automatgir på både 2d og 4d 

Japansk kvalitet og tøffest i klassen

vi har arctic-rigget d-max  

klar til provekjoring

nyhet!

rsa bil romerike 
storst pa

3,5 tonnhengervekt

* Prisene er oppgitt eks. mva.

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Fjellhamar skole. Enden 
av Marcus thranesvei. 

VINNER:
GRETA FOSS 
Marcus Thranesvei 103b, 
1472 Fjellhamar 
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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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SKEDSMO
FLOMVOLLEN LØPEGRUPPE
TIRSDAGER KL. 18:00 HAMMERING 
MAN LILLESTRØM
Bli med på en lett løpetur sammen 
med andre som også ønsker å 
bedre formen. Passer for alle, siden 
vi kan dele oss i puljer, etter hvilken 
form man er i. Det viktigste er at vi 
skal ha det gøy, og bli inspirert til 
videre trening.  
 
FLOMVOLLEN SYKKELGRUPPE
TORSDAGER KL. 18:00 HAMMERING 
MAN LILLESTRØM
Kom og bli med på en flott sykkeltur 
sammen med andre som også øn-
sker å bedre formen. Passer for alle, 
siden vi kan dele oss i puljer, etter 
hvilken form man er i. Det viktigste er 
at vi skal ha det gøy, og bli inspirert 
til videre trening. 
 
EVENTYRSTUND MED NORSK 
BALLETTINSTITUTT  
LØRDAG 3. MAI KL. 14:00/17:30 
SØNDAG 4. MAI KL. 14:00/17:30  
I STJERNESALEN     

Det var en gang et land langt, 
langt borte, fylt med små og store 
magiske dansere. Hvert år har de 
en stor danseforestilling på Lille-
strøm Kultursenter, og dette året er 
temaet ”Eventyr”. Alle de små og 
store danserne er i alderen 4-60 
år+, og de danser mange forskjel-
lige dansesjangre, som klassisk 

ballett, jazzdans, hip hop, musikal-
jazz, moderne, breakdance, stepp 
og akrobatikk. På forestillingene 
får alle lov til å være med, både de 
som bare har danset ett eller to 
semestre, og de som danser sin 
50. forestilling!  
 
FLISESPIKKERLAUGET
TIRSDAGER OG TORSDAGER KL. 11-13 
STATSRÅD IHLENS VEI 113, STRØMMEN 
Da har vi startet opp igjen etter ju-
len og alle pensjonister og trygdede 
(vi er ikke så nøye på det) som har 
lyst til å snekker litt eller har en stol, 
bord, gyngehest, gammelt treskap 
eller trelampe som trenger litt repa-
rasjon er hjertelig velkommen.  
 
POWERNIGHT 2014
ONSDAG 7. MAI KL. 19:00 I TEATER-
SALEN 
Inspirasjon, påfyll og glede - Power 
Night er vårens kick-off for voksne 
jenter! Her kan du senke skuldrene, 
slippe latteren løs og kose deg en 
hel kveld med gode venninner. Dyk-
tige foredragsholdere står i kø for å 
gi oss verdifullt påfyll. Og naturligvis 
får du muligheten til å handle varer 
og tjenester til svært gode priser 
hos våre utvalgte utstillere. Power 
Night arrangeres i år for tredje 
gang, sist var det fire hundre glade 
jenter i salen.  

LØRENSKOG
 
DAMETRIMMEN FRESKIS
ONSDAGER KL. 12:00-12:30 VOLT  
6. ETG. LØRENSKOG HUS 
Dametrimmen Freskis ønsker kvin-
ner i alle aldre velkommen til trim!
Arrangeres av Lørenskog frivillig-
sentral, Friskis&Svettis og Hammer 
Turn. Enkel trim som passer for alle. 
Avholdes i Volt scene i Frivilligsen-

tralen/Aktivitetshuset Volts lokaler i 
6. etg i Lørenskog hus. Gratis! 
 
STRIKKEKAFE
ANNENHVER ONSDAG KL. 10-14 
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG BYGDE-
MUSEUM 
Lørenskog Husflidslag arrangerer 
strikkekafe på formiddagen annen-
hver onsdag. Ta med eget håndar-
beid og hygg deg med likesinnede. 
Åpent for både medlemmer og 
ikke-medlemmer. 
 
PLING I BOLLEN
LØRDAG 3. MAI KL. 13:00 VASSHJULET

 
Bandet Pling har laget musikk til 
Ingvild H. Rishøis barnerimbok Pling 
i bollen – fine og ufine barnerim. 
Boken fikk strålende anmeldelser, 
og ble tildelt Kulturdepartementets 
pris for beste billedbok i 2011. 
Pling henter inspirasjon fra klassisk 
rock og pop, men først og fremst er 
dette sanger for en ny generasjon; 
noen er rørende og lune, de fleste 
ville og underlige, og ikke sjelden 
går et mannskor helt bananas. Pling 
opptrer live sammen med forfatte-
ren, og med Bendik Kaltenborns 
prisbelønte strek som visuelt bak-
teppe. Pling består av Terje Nordby 
på vokal og gitar, Eirik Askerøi på 
vokal, gitarer, banjo, mellotron og 
mandolin, Øystein Bergsvik på vo-
kal, trommer, perkusjon og sag og 
Eivind Henjum på bass og kor. 

LØRENSKOG MANNSKOR - 
SWINGENDE MIMRING II
SØNDAG 4. MAI KL. 19:00 STORSTUA 
I fjor var det minner fra 50-tallet. I år 
mimrer vi om 60-tallet og historiske 
kulturperler fra Lørenskog. Harry 
Olsen (Larry), Lørenskog Prinsessa 
og Elisabeth Granneman opplevde 
mye suksess og ga publikum mye 
moro. Trond Granlund, Åge Tovan 
og Britt Haaland vil sammen med 
Mannskoret ta frem det beste av 
det beste. 
 
MORTEN K. REMBERG  
KONSERT
ONSDAG 7. MAI KL. 20:00 STORSTUA

Morten K. Remberg er en lokal san-
ger med en solid merittliste fra både 
TV, musikaler og konserter. I høst 
spilte han i ”Jeppe” på Chat Noir og 
den kommende høsten blir han å se 
som Pilatus i vår egen storsatsing 
”Jesus Christ Superstar”! Morten 
har tatt med seg pianisten Tom 
Rønningsveen og satt sammen en 
konsert med mange av de sangene 
han selv liker aller best. Han synger 
musikk fra de fleste sjangere, men 
musikaler og storband har alltid hatt 
en ekstra stor plass hos ham. Så 
når han da skulle sette sammen sin 
egen konsert så han ingen grunn til 
å låse seg til en stilart - her får dere 
rett og slett Mortens favoritter - fra 
musikaler til viser og swing/jazz.
Pianomesteren Tom har en lang 

referanseliste, og kan vise til blant 
annet samarbeid med Wenche 
Myhre, Jahn Teigen, Bettan og 
Hanne Krogh. Det siste året har han 
også vært tilknyttet showsuksessen 
The Show Must Go On, og han var 
også kapellmester på ”Jeppe” på 
Chat Noir. 

RÆLINGEN
 
PETRINEHØY SENIORDANS OG 
ÅPEN KAFÉ
ONSDAGER KL. 12.45 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Petrinehøy Seniordans ønsker nye 
og gamle medlemmer velkommen 
til seniordans og åpen kafé hver 
onsdag kl 12.45. Her gis mulighet 
for både trim og sosialt samvær, og 
det er like aktuelt for enslige som 
for par. 

BRIDGE-KVELD
TORSDAGER KL. 18:30 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Rælingen Bridgeklubb spiller brid-
ge fra kl 18.30 hver torsdag kveld 
ut april på Fjerdingby Trivselssenter. 
Du kan komme med eller uten 
makker (vi ordner muligens en). 
Velkommen innom å se hvordan vi 
har det. Kontakt: Arne Stenersen tlf 
92801083. 
 
TJUKKASGJENGEN I RÆLINGEN
TORSDAGER OG MANDAGER KL. 19:00 
RÆLINGEN RÅDHUS
Tjukkasgjengen i Rælingen går tur 
hver mandag og torsdag. Vi (både 
tjukke og tynne, unge og gamle) 
møtes på rådhuset kl 1900. 
 

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

  Lørenskog Mannskor
Showkonsert med

Gjesteartister: 
Aage Tovan, Trond Granlund, Britt Haaland,

“Elvis” og “Elisabeth Granneman”

De beste 60-tallsmelodiene
Kulturperler fra Lørenskog den gang vi svingte oss på 

Framtia, Sangerhallen, Folkets Hus, Langgrunna 
og Robsrudhaugen til lyse morgen. 

Pris kr. 220/200/50/ 
(voksne/honnør/barn) 
www.lorenskoghus.no 

eller i Veiviseren.

i Storstua Lørenskog Hus
søndag 4. mai 2014 kl.19.00

plakat mannskoretA3.indd   1 2014-03-02   09:31:30

Dirigent Kjetil Aamann
i Storstua Lørenskog Hus

Søndag 4. mai 2014 kl. 19.00
Gjesteartister:

Åge Tovan, Trond Granlund, Britt Haaland,
“Elvis” og “Elisabeth Granneman”

Tannbehandling
spar 50% i Riga

Tlf. 35 60 00 11 www.lasikreise.no

- Tannlegen Dr. Olga Galkina snakker norsk.
- Spar tusenvis av kroner på 1-ukes reise

10-års 

jubileum

- Lasikreise sikrer deg trygghet hele veien
- Rentefri finansiering

hvaskjer@avisdrift.no

KULTUR

Mitt
instrument

Roar har drevet med musikk hele livet, enten 
som aktiv musiker eller som korsanger. Gitar 
begynte han å spille da han var 9 år. Da fikk han 
el-gitar og en forsterker som gikk på batteri. På 
ungdomsskolen lærte han å spille kontrabass. 
Etter ungdomsskolen ble det mer og mer el-bass 
på ham. Han synger til daglig 1.tenor i Skedsmo 
kammerkor. Da han begynte å studere i Oslo på 
70-tallet kom han i kontakt med mange dyktige 
musikere, blant andre Kjetil Bjerkestrand, som han 
spilte med i ulike sammenhenger. Det var gospel 
og jazz. Senere har Roar deltatt i ulike settinger 
som freelance, både gospel, viser, pop og jazz. 
Han har også spilt en del sammen med sønnen 
sin Eiolf, som er jazzpianist.
 
 — Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt?
 — Jeg har to favoritter, begge amerikanske Fender 
Jazzbasser. Den ene er 5-strengers 1993-modell 
som jeg kjøpte av en bassist på Lørenskog for 
noen år siden. Den andre en 4-strengs som jeg 
også kjøpte privat. Denne er av nyere modell og 
ble kjøpt for 4 år siden. Jeg har også en ny Fender 
Kingman, akustisk bass som jeg liker godt. 

 — Når låter bassen best?
 — Jeg syns det låter best når jeg kjører på egen 
forsterker, altså ikke ut gjennom et PA. Føler jeg 
har bedre kontroll med lyden da.

 — Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
 — Jeg er veldig glad i jazz, og har egentlig flere 
favoritter blant standardlåtene. Har nok et spesielt 
forhold til Misty.

 — Din beste opplevelse med instrumentet?
 — Jeg jobber til daglig som produsent i Norges 
Korforbund. Der har vi hatt et eget band blant 
de ansatte. Har hatt noen fine opplevelser med 
gitaren sammen med kollegene mine.

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument?
 — Jeg vil foreslå sønnen min Eiolf Ødegård. Han 
har bodd på Romerike tidligere, og vil i løpet av 
våren flytte tilbake til Lillestrøm. Han spiller key-
board, og er en allsidig musiker.
 
Av: Roy Mortensen

Navn: Roar Barros-Ødegård
Fender Jazzbass

Alder: Akkurat fyllt rundt år! 
(igjen)
Bosted: Løvenstad
Spiller i: Skedsmo viseklubb og 
mange andre sammenhenger, og 
synger i Skedsmo kammerkor.
Musikkstil: Viser, pop, gospel  
og jazz.

(Foto: Jan Nossen)

Barn og ungdom 
fra Fet kulturskole 
setter opp sin dan-
seforestilling «Fan-
tasifabrikken» i Lille-
strøm kultursenter 
lørdag 10. mai.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
«Fantasifabrikken» er navnet på 
årets danseforestilling ved Fet 

Danseforestilling  
i Lillestrøm

kulturskole. Lørdag 10. mai skal 
ca 130 dansere samt 18 sangere 
fra skolens ungdomskor stå på 
scenen i Lillestrøm kultursen-
ter.

– Forestillingen består av 20 
innslag, med barn og ungdom i 
alderen 4-17 år. Det vil være en 
rekke sjangre representert; jazz, 
hip hop, musikal og moderne, 
forklarer rektor ved Fet kultur-
skole, Ingun B. Elvhaug.

FRA BARNESKOLENE
Det siste året har kulturskolen 
hatt danseundervisning ved de 
fire barneskolene i Fet, og disse 
vil delta i forestillingen.

– I tillegg deltar to danse-
grupper i jazz og hip hop for 
mellomtrinnet samt de eldste 
danserne våre. 4-5-åringene 
deltar også, forteller Elvhaug.

VARIERT MUSIKK
Ungdomskoret består av 18 
ungdommer fra 7.-10. trinn.

– De skal blant annet synge 
musikk fra musikalen «Shrek», 
sier rektoren.                         

Noe av den øvrige musikken 
hentes fra film- og musikalmu-
sikk som Cats og Trollmannen 
fra Oz samt kjente låter fra både 
Mari Boine, Vamp, The Weath-
ergirls og Michael Jackson.

TIL LILLESTRØM: Det vil være mange dansesjangre representert når elevene ved Fet kulturskole inntar 
kultursenteret lørdag 10. mai. (Foto: Privat)

Programmet for årets byfest i 
Lillestrøm er nå klart. Noen av 
artistene som kommer til byen 
12-15. juni er CC Cowboys, 
Morten Abel, Dance With a 
Stranger, Odd René Ander-
sen, Stina Stenerud, Manfred 
Mann og Sval.

Nytt i år er at Byfesten blir 
arrangert en ekstra dag - fra 
torsdag til søndag, og det skal 
satses mer på tilbudet til barn 
og unge. Det skal bygges et 
stort uteareal ved Lillestrøm 
kultursenter der barna kan få 
sitt eget aktivitetsområde.

TIL BYFESTEN: CC Cowboys med Magnus Grønneberg i spissen. 
(Foto: Per Heimly)

CC Cowboys kommer

tips@avisdrift.no 
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 5. mai

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
MONICA FOSAAS
Østaveien 4
1476 Rasta

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

SKOG I HØST-
SKRUD

romeriksguiden                             - Service der du bor

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

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

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

ARKITEKTER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

BRØNNBORING

BOLLER

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

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

BOLIG

ELEKTRO

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

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

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 

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

SNEKKER

SIKKERHET

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Ser du etter en allsidig 
samarbeidspartner? Prøv oss! 
Konstruksjon i 3-D. Produksjon 
av komponenter og produkter 
for annen industri. Leveranser 
til byggeindustrien og offshore 
av ALN-gulv, gangbaner, platt- 
former, luker, rekkverk, trapper, 
stiger etc...

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00

alumin@abas.no
www.abas.no

Aluminiumprodukter

INDUSTRI

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

TANNLEGE

      Din leverandør av  
NORSKPRODUSERTE 
TANNERSTATNINGER     
       Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no
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Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.
Helt ny selveierleilighet på 71 kvm til kun kr. 7 000 pr mnd**

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

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

RÅ
HO
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 I 
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VO
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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. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

2353 Stavsjø - Mob. 901 38 055

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

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

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

KONSULENT

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

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

Tlf. 63 98 90 70   
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden 
på din økonomi!

Små bedrifter skal også styres

Tlf. 63 84 41 50 - www.oko-rom.as 
bjornstad@oko-rom.as

Vi tar regnskapet

ØKO-ROM AS

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

STILLAS

SYKKEL

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

Tlf. 41 30 61 61  

Annonsere her?

www.safedirekte.no

Vi har fri frakt på alle 
produkter til hele Norge!
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...fritt levert direkte til deg
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De tre finalistene skal
bake seg igjennom to
bakeutfordringer. Sig-
naturoppgaven er å
lage festkaken overflø-
dighetshorn med kon-
fekt. Den siste mulig-
heten de har til å
imponere dommerne
er å lage cupcakes à

la Pascal. De tre fina-
listene har ulike styr-
ker, og erfaring og ruti-
ne kjemper mot kreati-
vitet og pågangsmot.
Vinneren får gi ut sin
egen bakebok og
vinner kjøkkenutstyr
for 125 000 kroner!

TV3 søndag kl 20.00

Hvem blir Norges beste amatørbaker?
Skuespillere og for-
skere tar for seg åtte
av William Shakespea-
res skuespill. Hva pre-
get tiden da de ble
skrevet, og hva er det
med innholdet som
gjør at de fortsatt gri-
per? Joely Richardson
er opptatt av de

kvinnelige hovedperso-
nene i komediene
«Hellig trekongersaf-
ten» («Twelfth Night»)
og «Som du vil» («As
You Like It»). Hva er
det med innholdet
som gjør at de fortsatt
fungerer på scenen?
NRK2 lørdag kl 20.05

Et dypdykk ned i Shakespeares komedier

Tiger til besvær
Det blir en høydrama-
tisk sesongstart av
«Dyrepasserne». Den
sibirske tigeren Boo-
nya skal fraktes fra
Sibir til Dyreparken i
Kristiansand. Hans-
Petter og Helene blir
vitne til halsbrekkende
dramatikk da Boonya
plutselig våkner fra
bedøvelsen. Med dyre-
passere rundt.

TV 2 fredag kl 19.00

ONSDAG 30.4

TORSDAG 1.5

FREDAG 2.5

tvukens

06.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Glimt av Norge: Bog-
stad gård (r)
15.20 Folk: En smak av
skjærgård (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Barnestjerner på
prøve (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Kalahari – regnet
kommer (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Claridges åpner
dørene (2)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Til arven skiller oss
ad (1)
22.31 Veien til Brasil (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Brasil med Michael
Palin (r)
00.05 Nattsending

10.00 Morgensending
13.10 Aktuelt (r)
13.50 Urix (r)
14.10 Shakespeares uni-
vers (r)
15.00 Adresse København
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Silkeveien på 30
dager (r)
19.45 Antikkduellen (18)
20.15 Aktuelt
20.55 Eventyrlige hus (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.35 Hitlers vei til makten
(2)
22.30 Urix
22.50 Generasjon XL (8)
23.20 Gjengangerne (r)
00.15 Hitlers vei til makten
(r)
01.10 Brennpunkt (r)
02.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.35 Hus til salgs – opp-
ussing (3)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Hjem igjen (r)
15.30 Naboer (6608)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5874)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (145)
20.00 Det sterkeste kjønn
(10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 De utvalgte (2)
22.40 På tur med Dag Otto
(r)
23.40 Elementary (24)
00.40 NYC 22 (5)
01.35 Criminal Minds (r)
02.25 Numbers (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (5)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Byttebaronene (r)
16.30 Cash Cowboys (6)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (2)
18.25 Før kampen. TV 2
Sporten gir deg de siste
oppdateringene.
18.55 Tippeligaen. Brann –
Haugesund, 1. omgang.
19.55 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Brann og
Haugesund.
20.00 Tippeligaen. Brann –
Haugesund, 2. omgang.
21.00 Duck Dynasty (11)
21.30 Ødemarkens menn
(8)
22.25 Fjorden Cowboys (r)
22.55 Fjorden Cowboys (r)
23.25 Criminal Minds (r)
00.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Hotellinspektør Alex
Polizzi (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (90)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
19.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
20.30 Luksusfellen (7)
21.30 Paradise Hotel (39)
22.30 Revenge (16)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I Met Your Mot-
her (r)
01.10 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (12)
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
(51)
20.30 Den siste viking (18)
21.30 CSI (15)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
17.55 How I Met Your Mot-
her (r)
18.25 Family Guy (r)
18.55 Simpsons (r)
19.20 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 Your Highness. Am.
komedie fra 2011.
23.20 Cops (r)
23.50 Anger Management (r)
00.20 Seinfeld (r)
00.50 Nattsending

06.45 Morgensending
13.05 Folk: Til havets ende
(r)
13.45 Selger 329 (r)
14.15 Hygge i Strömsö (r)
14.55 Geniet Carl Fabergé
(r)
15.45 Keeper'n til
Liverpool. Norsk ungdoms-
komedie fra 2010.
17.10 Hvem tror du at du
er? (r)
18.10 Prins Philips mor – et
stormfullt liv (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Vårt daglige brød
20.25 Adresse København
(3)
21.35 Sønner av Norge –
Teori og praksis. Norsk
drama fra 2010.
23.00 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (10)
24.00 Malmø – håpets
hamn (r)
01.00 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
01.30 Frekke Olivia Lee (r)
01.55 Nattsending

10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.15 Distriktsnyheter (r)
12.40 Billedbrev fra Latin-
Amerika (r)
12.50 Shakespeares
univers (r)
13.40 Aktuelt (r)
14.20 Urix (r)
14.40 Musikk i luften (r)
15.40 Kisten (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Freddie Mercury –
Dronning uten krone (r)
19.25 Verdens største vind-
mølle (r)
19.55 Antikkduellen (19)
Da. serie.
20.25 Malmø – håpets
hamn. Sv. dokumentar.
21.25 Gjengangerne (7)
Fr. dramaserie.
22.15 ESC i Norge gjenom
tre tiår (1) Underholdnings-
program.
00.45-01.40 Hitlers vei til
makten (r)

06.00 Morgensending
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 De utvalgte (r)
15.30 Naboer (6609)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5875)
17.00 Oppgrader! (r)
17.30 Hotel Cæsar (r)
18.00 Hotel Cæsar (146)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Tippeligaen. Sogndal
– Rosenborg. 1. omgang.
19.50 I pausen. Høyde-
punkter fra 1. omgang.
20.00 Tippeligaen. Sogndal
– Rosenborg. 2. omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Samurai Sikkerhet
(10)
22.10 Samurai Sikkerhet
(11)
22.40 Hawaii Five-0 (16)
23.35 Hawaii Five-0 (17)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.35 Smallville (6)
14.25 Scrubs (r)
14.55 Fotball: 1. divisjon.
Fredrikstad – Ull Kisa.
1. omgang.
15.55 I pausen
16.00 Fotball: 1. divisjon.
Fredrikstad – Ull Kisa.
2. omgang.
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 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
21.00 Duck Dynasty
21.30 Broom (8)
22.00 Broom (r)
22.30 Golden Goal (9)
23.00 Bellator Spring Tour-
nament (9) Kampsport.
01.00 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 (91)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss
Sverige (r)
19.30 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (7)
21.30 Paradise Hotel (40)
22.30 Det du vil vite om
sex (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 How I Met Your
Mother (r)
00.35 How I Met Your
Mother (r)
01.10 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
(52)
20.30 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (8)
22.00 Costa del Kongsvik
(r)
22.30 The Big Bang Theory
(r)
23.00 Person of Interest
(20)
24.00 Castle (r)
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)
15.00 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 Two and a Half Men
(r)
21.30 Aktionen (3)
22.30 Chicago PD (2)
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
14.45 Motorsøstre (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Prins Philips mor – et
stormfullt liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Til arven skiller oss
ad (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge
Rundt
17.55 Korallrevets
eventyrlige verden (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Adils hemmelige
dansere (3)
21.05 Nytt på nytt (16)
21.35 Tause vitner (2)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Ripper Street (5)
00.25 Pop & rock-perler fra
70-tallet (6)
01.00 Nattsending

09.50 Morgensending
13.15 Hukommelsens kraft
(r)
14.10 Adresse København
(r)
15.20 Google – ein
kunnskapsbank? Am.
dokumentarfilm fra 2013.
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hestekrefter (r)
19.05 Peter i St. Petersburg
(r)
19.35 Antikkduellen (20)
20.05 Napoleon (4)
21.00 Nyheter
21.10 Svenske hemmelig-
heter (r)
21.25 Oddasat
21.30 Rome (10)
22.30 ESC i Norge gjenom
tre tiår (2)
01.05 Gintberg på kanten
(r)
01.35 Oddasat (r)
01.50-04.15 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
12.35 Hus til salgs –
oppussing (5)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Else (r)
15.30 Naboer (6610)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5876)
16.55 Kollektivet (9)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne (1)
19.30 Norske Talenter (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske Talenter (12)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (8)
23.20 Golden Goal (9)
23.50 Eurojackpot (14)
00.05 Else (r)
01.05 Samurai Sikkerhet (r)
01.35 Samurai Sikkerhet (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 M*A*S*H (r)
10.45 Byttebaronene (r)
11.40 Drømmebil på tre
dager (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (7)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Byttebaronene (r)
16.30 Cash Cowboys (7)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Bad Ink (1)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (8)
20.25 Little Britain (r)
21.00 16 Blocks. Am.
action fra 2006.
23.00 Det tredje øyet (10)
24.00 Californication (r)
00.35 Nådeløse innkrevere
(r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Hotelinspektør Alex
Polizzi (r)
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 (92)
17.30 NCIS (r)
18.30 Hele Norge baker (r)
19.30 How I Met Your
Mother (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 Charterfeber –
tur-retur Gran Canaria (r)
21.30 Die Hard 2. Am.
action fra 1990.
23.45 Sex og singelliv (r)
00.20 Sex og singelliv (r)
00.55 Sex og singelliv (r)
01.35 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 (3)
24.00 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Cops (5)
21.30 Cops (6)
22.00 Robin Hood. Am./br.
actioneventyr fra 2010.
00.30 Nattsending

SØNDAG 4.5

LØRDAG 3.5

MANDAG 5.5

TIRSDAG 6.5
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06.30 Morgensending
14.05 Hygge i Strömsö (r)
14.45 Motorsøstre (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Sanger om Norge (r)
15.50 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Korallrevets eventyrli-
ge verden (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Herskapelig rednings-
aksjon (1)
20.30 Mesterkokken Hes-
ton (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Kisten (3)
22.00 Kronjuvelene (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (4)
00.45 Nattsending

09.30 Morgensending
12.55 Sportsrevyen (r) Aktu-
elle reportasjer og dagens
sport.
13.15 Mitt liv som Poirot (r)
14.10 Vårt daglige brød (r)
15.05 Adresse København
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Silkeveien på 30
dager (r)
19.45 Riksforsamlinga (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Samiske musikkmø-
ter (5)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Kjellaren i Pompeii
22.15 Håndlaget (2)
22.30 Urix
22.50 Oliver Stone: USAs
skjulte historie (r)
23.50 Kisten (r)
00.20 Pingvinanes hemme-
lege liv (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.35 Hus til salgs – opp-
ussing (6)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Tid for hjem (r)
15.30 Naboer (6611)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5877)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (147)
20.00 Norges Grillmester
(2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Badehotellet (1)
22.45 Badehotellet (2)
23.45 De utvalgte (r)
00.45 Uskyldig dømt (r)
01.45 Criminal Minds (r)
02.35 Numbers (r)
03.20 Chicagokoden (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (8)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (8)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (4)
18.25 Før kampen. TV 2
Sporten gir deg de siste
oppdateringene.
18.55 Tippeligaen. Stabæk
– Vålerenga, 1. omgang.
19.55 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Stabæk og
Vålerenga.
20.00 Tippeligaen. Stabæk
– Vålerenga, 2. omgang.
21.00 Matchball. Fotballma-
gasin.
21.30 TV Lab: Plata
22.00 TV Lab: Plata
22.30 TV Lab: Plata
23.00 TV Lab direkte
23.30 Californication (3)
00.05 Criminal Minds (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (93)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
19.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
20.30 Mamma søker kjæ-
reste (2)
21.30 Paradise Hotel (41)
22.30 NCIS (17)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I Met Your Mot-
her (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 NCIS (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.20 Melissa & Joey (15)
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
(53)
20.30 Den siste viking (19)
21.30 Brille (10)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (12)
22.30 Dads (18)
23.00 Two and a Half Men (r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Nattsending

06.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (r)
14.45 Motorsøstre (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Sanger om Norge (r)
15.50 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Korallrevets eventyrli-
ge verden (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Det gode bondeliv (8)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Eurovision Song
Contest 2014
23.00 Kveldsnytt
23.15 Fylla (r)
23.45 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
00.30 Nattsending

09.40 Morgensending
12.20 Lindmo (r)
13.20 Adils hemmelige dan-
sere (r)
14.20 Aktuelt (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Kjellaren i Pompeii (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Silkeveien på 30
dager (5)
19.45 Riksforsamlinga (r)
20.15 Aktuelt
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Oddasat – nyheter på
samisk
21.35 Lei en familie
22.30 Urix
22.50 Korrespondentane
(1)
23.20 Et støt i hjernen (r)
00.20 Samiske musikkmø-
ter (r)
00.50 Ut i naturen (r)
01.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.35 Hus til salgs – opp-
ussing (7)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Norges Grillmester (r)
15.30 Naboer (6612)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5878)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (148)
20.00 Hjem igjen (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (18)
22.40 Else (10)
23.40 The Good Wife (18)
00.40 Lærkevej (6)
01.35 Criminal Minds (r)
02.25 Numbers (r)
03.10 Chicagokoden (r)
03.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (2)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (9)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (9)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (5)
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 Duck Dynasty (13)
21.30 TV Lab: Plata
22.00 TV Lab: Plata
22.30 TV Lab: Plata
23.00 TV Lab direkte
23.30 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Vegas Strip (6)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (94)
17.30 NCIS (r)
18.30 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
19.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
20.30 Britt Eklands familie
(8)
21.30 Paradise Hotel (42)
22.30 How I Met Your Mot-
her (18)
23.00 How I Met Your Mot-
her (19)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I Met Your Mot-
her (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
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
(54)
20.30 The Big Bang Theory
(22)
21.00 Costa del Kongsvik
(9)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (9)
22.30 Special Victims Unit
(9)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your 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 50 First Dates. Am.
romantisk komedie fra
2004.
23.10 How I Met Your Mot-
her (r)
23.40 Cops (r)
00.10 Anger Management
(r)
00.40 Nattsending

07.10 Morgensending
10.00 Norge rundt (r)
10.25 Adresse København
(r)
11.25 Adresse København
(r)
12.35 Det gode bondeliv (r)
13.05 Landeplage (r)
13.35 Miss Marple (r)
15.10 Fader Brown (r)
16.00 Midt i naturen (5)
17.00 Hvem tror du at du
er? (r)
18.00 Hygge i hagen (4)
18.30 Barnas restaurant (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 D.D.E. 20 års jubi-
leumskonsert (r)
20.55 Adresse København
(4)
22.00 Lindmo
23.00 Kveldsnytt
23.15 Rådet (r)
23.45 Olme beist. Br. kome-
die fra 1996.
01.15 Dansefot jukeboks
m/chat
03.45 Nattsending

10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.15 Distriktsnyheter (r)
12.40 Hovedscenen (r)
13.40 Salt – en animert
dansefilm (r)
14.15 Napoleon (r)
15.05 Naturen på vippe-
punktet (r)
16.00 Kunnskapskanalen
17.05 Farvel, kamerater (r)
18.00 KORK – hele landets
orkester
18.40 Eventyrlige hus (r)
19.10 Norge rundt (r)
19.35 Riksforsamlinga (r)
20.05 Shakespeares uni-
vers (6)
21.00 Nyheter
21.10 Sommerlunsj i Roma.
It. drama fra 2008.
22.20 ESC i Norge gjenom
tre tiår (3)
00.45 Google – ein kunn-
skapsbank? Am. dokumen-
tarfilm fra 2013.
01.35-02.30 Hukom-
melsens kraft (r)

06.00 Morgensending
08.56 Angry Birds
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Gullkorn fra barne-
munn (6)
12.25 Gullkorn fra barne-
munn (7)
12.55 Kalde føtter. Norsk
dramakomedie fra 2006.
14.30 Det sterkeste kjønn
(r)
15.30 Klippkompaniet (r)
16.30 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Solsidan (10)
20.00 Klippkompaniet (7)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge
22.15 Änglagård – Alle gode
ting er tre. Sv. komedie fra
2010.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 På hjul med Dag Otto
(r)
17.30 Senkveld med
Thomas og Harald (8)
18.35 En moderne familie
(r)
19.05 En moderne familie
(r)
19.50 Little Britain (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Wild Wild West. Am.
westernkomedie fra 1999.
23.00 Troja. Maltesisk-
br./am. eventyrdrama fra
2004.
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Hele Sverige baker (r)
13.00 Hele Sverige baker (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (15)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (16)
16.00 The Middle (2)
16.30 The Middle (3)
17.00 The Middle (4)
17.35 Mike & Molly (6)
18.05 Mike & Molly (7)
18.35 How I Met Your Mot-
her (r)
19.05 How I Met Your Mot-
her (r)
19.40 Must Love Dogs. Am.
romantisk komedie fra
2005.
21.30 The Dilemma. Am.
dramakomedie fra 2011.
23.30 Hus, løgn og kjærlig-
het. Am. romantisk komedie
fra 1992.
01.20 Paradise Hotel (r)
02.20 Paradise Hotel (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Melissa & Joey (r)
11.15 Melissa & Joey (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 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 Pirates of the Carib-
bean: At World's End. Am.
actioneventyr fra 2007.
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Fresh Prince of
Bel Air (r)
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (25)
14.00 The Office (1)
14.30 The Office (2)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Simpsons (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 Grimm (13)
22.00 Pirates of the Carib-
bean: Dead Man's Chest.
Am. actioneventyr fra 2006.
00.40 Nattsending

06.30 Morgensending
12.15 Salt & Pepper (r)
12.45 Kjærlighetens labora-
torium (r)
13.15 Vesterhavsøyene (r)
13.55 Miss Marple (r)
15.30 Typen til (r)
16.00 Kisten (r)
16.30 Kisten (r)
17.00 Adils hemmelige dan-
sere (r)
18.00 Livsfarlege dyr (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Pingvinanes hemme-
lege liv (3)
20.55 Folk: En Eidsvollsrei-
se 200 år etter
21.35 Mr Selfridge (2)
22.25 Gutter er gutter (8)
22.50 Program ikke fastsatt
23.00 Kveldsnytt
23.20 Musketerene (10)
00.10 Herskap og tjenere
(r)
01.00 Nattsending

09.40 Farvel, kamerater (r)
10.30 Naturen på vippe-
punktet (r)
11.25 Hukommelsens kraft
(r)
12.20 Lindmo (r)
13.20 Sommerlunsj i Roma
(r) It. drama fra 2008.
14.35 John Cage – reiser i
lyd
15.35 Raya – Dronning uten
rike (r)
16.30 Mitt liv som Poirot (r)
17.25 Vårt daglige brød (r)
18.20 Norge rundt og rundt
(r)
18.45 Shakespeares uni-
vers (r)
19.35 Riksforsamlinga (r)
20.05 Legendariske kvinner
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Marnie. Am. krimthril-
ler fra 1964.
00.45-01.50 Rome (r)

06.00 Morgensending
12.05 60 Minutes (r)
13.00 Disaster Guy (r)
14.00 Dyrepasserne (r)
14.30 TV 2s Artistgalla (r)
17.00 Klippkompaniet (r)
18.00 Reisen hjem (6)
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Start – Brann, 1.
omgang.
19.50 Hovedkampen: I pau-
sen. Høydepunkter fra før-
ste omgang, kommentarer
og analyser.
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Start – Brann, 2.
omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Dokument 2: Søsken
til evig tid (r)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra 7. serie-
runde i Tippeligaen.
23.45 Det tredje øyet (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 M*A*S*H (r)
13.55 M*A*S*H (r)
14.25 Golden Goal (r)
14.55 Fotball: 1. divisjon.
Tromsø – Ranheim, 1.
omgang.
15.55 I pausen
16.00 Fotball: 1. divisjon.
Tromsø – Ranheim, 2.
omgang.
17.00 FotballXtra: Før run-
den
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball
18.00 FotballXtra: Med run-
den. Følg hvert eneste
spark på ballen gjennom
kveldens tippeligarunde.
20.00 Atlantis (10)
21.00 The Transporter.
Fr./am. action fra 2002.
22.50 Samurai Sikkerhet
(9)
23.20 På innsiden: Verdens
verste dyrekatastrofer (r)
00.20 Nådeløse innkrevere
(r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Must Love Dogs. Am.
romantisk komedie fra
2005.
13.50 Brødbaking med Paul
Hollywood (1)
14.25 Brødbaking med Paul
Hollywood (2)
15.05 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
16.05 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
17.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
18.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
19.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.00 Hele Norge baker (9)
21.00 The Blacklist (14)
22.00 The Blacklist (15)
23.00 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
24.00 Smash (4)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Friends (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.05 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 Den siste viking (r)
19.00 Den siste viking (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (9)
21.30 Neste sommer (8)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (8)
22.30 CSI (r)
23.30 The Greatest. Am.
drama fra 2009.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Office (r)
11.30 The Office (r)
12.00 The Office (3)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Ax Men (15)
15.00 Ax Men (16)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 The Exes (20)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (13)
20.30 Family Guy (13)
21.00 Two and a Half Men
(20)
21.30 How I Met Your Mot-
her (20)
22.00 De tre musketerer.
Am./ty./br. drama fra 2011.
23.55 Grimm (r)
00.55 Robin Hood. Am./br.
actioneventyr fra 2010.
03.25 Nattsending




