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Hit vil vi  
i sommer
Mange bestiller årets som-
merferie i disse dager. Fort-
satt er det Spania og Hellas 
som er to av de heteste 
reisemålene akkurat nå.        
                                           
                                     Side 10 

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

PROTEST MOT NY VEI NÆR 
FRILUFTS- OG TUROMRÅDE

Motstanden mot å legge en fylkes-
vei langs Nitelva engasjerer både 
innbyggere og turgåere.                                   
                                             Side 6-7

Klart for  
festival
Kommende lørdag kan Katarina 
Skår Henriksen og Tuva Sel-
mer-Olsen åpne den nye festi-
valen MAIDANS i Lørenskog.        
                                           
                                     Side 17 

Siste bank  
med penger
Lillestrømbanken blir den 
eneste banken i Lillestrøm med 
kontanter når DNB legger ned 
sine kontantkasser til høsten.       
                                           
                                     Side 8 

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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HARDE 
FA K TA
22,6
GRADER ER HØYESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ FJELLHAMAR DE 
SISTE 30 DAGENE. 

8,9
GRADER ER SNIT-
TEMPERATUR MÅLT I 
BLYSTADLIA DE SISTE 
30 DAGENE.

TREFELLING AV 
STORE TRÆR

Forsikring

Tlf. 918 13 406

Mobiltlf.
977 81 447

www.minnesundfritid.no

GRESSKLIPPER-
ROBOTER

GRATIS BEFARING
GRATIS MONTERING
ved bestilling før 1/7

ULLERN GÅRD
MØBELLAGER
Trygt og tilgjengelig

Tlf. 980 15 003 

www.ulg.no

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

MC-jakke Cordura, vanntett, før 1200,-......790,-
MC-bukse Cordura, vanntett før 1190,-.....790,-
Ryggskinne.........................................................398,- 
MC støvler, vanntette før 1690,-.................990,-
Skinnbukse m/snøring, før 1690,-............1290,-
Vanlig jeans, skinnbukse, før 1290,-..........890,-
MC-hjelm før 1390,-........................................990,-
MC-hansker, før 398,-......................................298,-
Kjøredress i skinn, 2-delt, før 5990,-........3990,-
Skinnvest med snøring...................................598,-
MC-klær til barn, før 1190,- pr. plagg........690,- 
Pakketilbud: jakke, bukse, hansker fra.....1790,- 
Caberg hjelmer med solbriller selges rimelig 

Stort utvalg - mye mer til bunnpriser!
CE-godkjent. Topp kvalitetsvarer.

WELL DONE
Stansevn. 18 - Oslo

Nedre Kalbakken Industriområde  
Tlf 22 25 69 00

Åpent 10-18 (10-16)  
Gratis parkering 

www.mcbekledning.com

SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆR 

Til høyre er 
denne måned-
ens vinnerbilde! 
Et Flaxlodd blir 
sendt til deg i 
posten.
        Gratulerer!

#kjeller #airplain #romeriksposten @lilleingvaldsen

#skedsmo #romeriksposten @motsi13
#nitelva #lillestrøm #romeriksposten @astnord

MÅNEDENS  VINNER: 

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:    
Lillestrøm 13. - 15. juni 

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

lampehuset.no

30%
ALLE 
       

       s
kinnEr 

spottEr & utELAmpEr

Andenes vegglAmpe
Utelampe i grafit eller galvanisert.
Finnes også i lys grå. IP54.
• Bredde: 20 cm
• Høyde: 30 cm
• 2xG9 LED

699
FØR: 999 spAr: 300

triADEn storsEntEr  JEssHEim storsEntEr
mEtro sEntEr    strØmmEn storsEntEr

KØBenHAvn vegglAmpe
Utelampe i grå, hvit eller sort matt.
 IP54.
• Høyde: 26,5 cm
• Bredde: 11 cm
• GU10. Maks 2x50 watt• 5 års garanti

• Knusfrie glass
• Lett å montere
• Trenger ikke jordes

eCO led nORmAlpÆRe
Klar farge gir et varmt og stemningsfull lys
• Varm farge 2400 Kelvin
• Lysspredning 330 grader
• E27. 7 watt

Ny LED lyskilde som egner seg 
spesielt godt for utebelysning 
og er den anbefalte lyskilden 
for utelamper!

349

isfjORd vegglAmpe
Tradisjonell vegglykt i sort.
 IP54.
• Bredde: 16 cm
• Høyde: 36 cm
• E27. Maks 40 watt

559
FØR: 799 spAr: 240

699
FØR: 999 spAr: 300



4  Nr. 20 – 2014 Nr. 20 – 2014  5AKTUELTAKTUELT

Hyggelige priser, rask levering

F-Gass sertifisert bedrift
www.bekkvang.no
tlf. 920 42 725 

SALG - MONTERING - SERVICE
Av varmepumper og Airconditioner

Luft-Luft / Luft-Vann

Mitsubishi FH 35 6.6 kw......................Kr. 21000.-

Fujitsu 12 LTCN 6.5 kw........................Kr. 18000.-

Toshiba RAS 35 7.7 kw........................Kr. 19900.-

Fujitsu Gulvmodell 12 LVCN...............Kr. 22000.-

Prisene er ferdig montert eks. strøm
Rentefri avbetaling gjennom Resursbank 

God inngang på 2014
Befolkningstallene for første kvartal klare: 

 
  
 
 
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
Statistisk sentralbyrå kunne 
nylig gi ut befolkningstallet for 
første kvartal i år, og meldte at 
det bor 5.124.383 mennesker i 
dette landet. I Akershus bor det 
nå 578.030 personer, mens det 
offisielle innbyggertallet per1. 
april er 51.406 i Skedsmo kom-
mune, 16.888 i Rælingen og 
34.795 i Lørenskog kommune.

FOLK I SKEDSMO
For hver tusen eksisterende 

Folketallet i Rælingen 
og Skedsmo har økt 
mer enn det vi ser på 
landsbasis i løpet av 
det første kvartalet i 
2014. Lørenskog har 
en økning som er 
hakket svakere.

nordmann, så har folketallet i 
Norge økt med akkurat tre per-
soner fra nyttår og utover de 
tre første månedene. Det betyr 
15.237 flere innbyggere her til 
lands. I Akershus har denne 
veksten vært på 3,9 per tusen, 
noe som betyr en økning på 
2.273 personer.

Dermed kan vi slå fast at ut-
viklingen i Skedsmo har vært 
bedre enn det vi ser på lands-
basis – all den tid økningen her 
var på 4,3 per tusen innbygger. 
Totalt viser regnskapet at folke-
tallet har økt med 218 personer 
i Skedsmo i løpet av tremåne-
dersperioden. I Rælingen kom-
mune finner vi at økningen har 
vært enda litt bedre, da det her 
var en oppgang på pene 4,9 per 
tusen, som her utgjør 82 perso-
ner i pluss. Lørenskog økte med 
98 personer, som utgjør 2,8 per 
tusen.

FØDTE OG DØDE
Detaljene fra SSB forteller om 
132 nyfødte Skedsmo-borge-
re i første kvartal. I løpet av 
de samme tre månedene var 
det 92 innbyggere fra Skedsmo 
som gikk bort. Videre viser flyt-
teregnskapet 178 i pluss. Dette 
er da differansen mellom de 
som flyttet inn i kommunen, og 
de som flyttet ut av kommunen. 
Tallene gjelder både innen-
landsk og utenlandsk flytting. 

Det var 65 nyfødte barn som 

fikk adresse i Rælingen kom-
mune i løpet av årets tre første 
måneder. I samme periode var 
det 19 Rælingen-innbyggere 
som døde. Det var totalt 36 fle-
re som flyttet inn i Rælingen 
kommune, enn ut. I Lørenskog 
ble det født 73 babyer, mens 54 
personer døde. Her var flytteo-
verskuddet på 79 personer.

BEST I NORGE
Det er Bardu kommune i Troms 

som får æren av å være Norges 
mestvoksende kommune i inn-
ledningen på 2014. Her økte 
folketallet med 19 per tusen ek-
sisterende. Tranøy og Torsken 
fra samme fylke tok de neste 
plassene på landsoversikten. 
På denne listen over de 428 
kommunene, så finner vi Ræ-
lingen på 72. plass, Skedsmo på 
88. plass og Lørenskog på 146. 
plass.

I Akershus er det Ås som 

Befolkningsutvikling 
Første kvartal 2014. Utvikling per tusen innb. Kilde: SSB

UTVIKLINGFOLKETALL UTVIKLING 
(PER TUSEN)

ÅS                             18113 144            8,0

ULLENSAKER         32642 204            6,3

VESTBY                   16030   86            5,4

EIDSVOLL                 22808 119            5,2

FET                           11105   57            5,2

ASKER                     58630 292            5,0

RÆLINGEN             16888   82            4,9

NANNESTAD            11759   52            4,4

BÆRUM                119111 523            4,4

SKEDSMO              51406 218            4,3

NESODDEN            18358    61            3,3

OPPEGÅRD             26335   80            3,0

AURSKOG- 

HØLAND                  15546   46            3,0

LØRENSKOG           34795   98            2,8

GJERDRUM               6309   17            2,7

SØRUM                   16955   37            2,2

NITTEDAL                22433   48            2,1

HURDAL                     2700     5            1,9

FROGN                    15699   28            1,8

SKI                           29594   52            1,8

NES                          20188   24            1,2

ENEBAKK                10626     0            0,0 

AKERSHUS           578030                     2273            3,9

kan kåres til vinner av årest 
første kvartal, da det her var 
en økning på åtte per tusen. 
Svakeste utvikling hadde Ene-
bakk, eneste kommune i fyl-
ket uten reell økning.

HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

VEKST: Detaljene fra SSB forteller 
om 65 nyfødte Rælingen-borgere 

og 132 nyfødte Skedsmo-borgere i 
første kvartal. Dette bidrar til god be-
folkningsutvikling i disse områdene. 

(Illustrasjonsfoto)

 
  
 
 
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no

 
– Her har vi ryddet opp flere 
ganger i år, sier leder av park- og 
idrettsavdeling i Skedsmo kom-
mune, Svein Rune Ussberg.

BRUKER OPPSLAG
Ussberg satte opp et oppslag i 
Kirkegata 10 der han ba gjeste-
ne om å ta med seg utstyret og 
flytte. Dagen etter viste det seg 
at tiggerturistene hadde fulgt 

Kommunen må av og 
til rykke ut og fjerne 
søppel, madrasser, 
soveposer og cam-
pingutstyr etter folk 
som har tatt seg 
til rette på noen av 
kommunens eien-
dommer.

Rydder opp etter ubudne 
overnattingsgjester

oppfordringen fra kommunen. 
– Jeg setter opp oppslag slik 

at de får en mulighet til å rydde 
opp etter seg og finne et annet 
sted å være, forklarer parksjefen.

De sanitære og hygieniske 
forholdene ligger ikke tilrette 
for å huse overnattingsgjester 
på stedene kommunen har gre-
pet inn og bedt folk fjerne seg. 
Ofte blir det liggende igjen søp-
pel og utstyr.

– Vi har to, tre andre plasser 
som vi har hatt overnattinger 
på. Blant annet Oksefjellet og 
Måsan. Da har det vært to til tre 
personer som har slått opp telt 
og presenninger der, forteller 
Ussberg.

IKKE OSLONIVÅ
I 2012 brukte Oslo kommune 
3,8 millioner kroner på å ryd-
de etter bostedløse etter at Oslo 
opplevde et storinnrykk av ru-
menske tiggere, ifølge Aften-
posten. Statens vegvesen i Oslo 
bruker millionbeløp på å ryd-
de opp etter rumenske tiggere 
og andre uteliggere. I området 

under Sinsenkrysset har forsøp-
lingen vært så ille at etaten har 
ryddeaksjoner to til tre ganger i 
uken, melder NRK. 

– Hvor mye koster oppryddingen 
i Skedsmo?

– Det er vanskelig å si, men 
det er ikke de store summe-
ne det her er snakk om. Det er 
heller ikke noe stort problem i 
kommunen, og vi er langt fra 
Oslos nivå, opplyser Ussberg. 

Parksjefen opplyser at Skeds-
mo kommune får mange hen-
vendelser fra publikum om 
forsøpling og ubudne overnat-
tingsgjester. 

– Jeg vet ikke helt nasjonali-
tet eller hvor de kommer fra. Av 
og til påtreffes også norske som 
har rigget seg til. 

DIALOGOPPDRAG
– De prater bra engelsk og sva-
rer hyggelig. Jeg har inntrykk 
av at de forstår hva vi sier og 
skjønner hva slags oppdrag vi 
kommer i. Men jeg er litt i tvil 
om de bestandig forstår oppsla-
gene på engelsk, så derfor liker 

jeg best å snakke med dem for 
å dobbeltsikre at budskapet er 
forstått. 

Ussberg forteller at han synes 
det er litt spesielt og tragisk å 
treffe på overnattingsgjestene. 

– Her finner du folk som le-
ver et liv vi selv ikke kan tenke 
oss. Det er med blandede følel-
ser vi tar tak i dette. Men vi må 
rykke ut, spesielt når det er så 
sentralt som i Kirkegata 10. 

Når overnattingsgjestene har 
forlatt stedet er det ikke uvanlig 
at parksjefen treffer på de et an-
net sted.

– Du bare forskyver pro-
blemet. Folkene har lett for å 
dukke opp igjen på de samme 
stedene etter en stund. Men jeg 
opplever ikke at de driver med 
hærverk og innbrudd. De er nok 
bare ute etter et sted å sove, for-
teller Ussberg.

KIRKEGATA 10: – Ofte oppbevarer vi det vi finner for en periode. Fram til nå er det ingen som har kommet og spurt om å få tingene sine tilbake, forteller parksjef Svein Rune Ussberg.

OVERNATTING: Verandaen til Kirkegata 10 har ofte hatt besøk av ubud-
ne overnattingsgjester. 

  –  Her har vi 
ryddet opp flere 

ganger i år.
 

Svein Rune Ussberg, leder av 
park- og idrettsavdeling i Skedsmo kommune. ”
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Best på sikkerhet! Best på sikkerhet! 
Vi tilbyr salg, montering og service.  

 
Vi utfører også service 

på garasjeporter i borettslag.

Ring oss for befaring tlf.  957 80 619

Vi tilbyr salg, montering og service.  
 

Vi utfører også service 
på garasjeporter i borettslag.

Leddheisport Secura Style 
- Optimal isolering
- 10 valgfrie standardfarger
- Glatt overflatefinish

Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no
oppland@crawfordcenter.no

OPPLAND

Snekkerfirma

ODD BORGEN
Alt innen rehabilitering, tilbygg,  

innredning, vedlikehold og utskifting  
av dører, vinduer o. l.  

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379  
Runivegen 2, 2005 Rælingen  

Oljetanker og panner
 

Bra priser och goda referenser.
Nu även uppgrävning av tankar!

(+46) 581 50070 · (+46) 70 533 92 42www.tankdemontering.com
TANKFJERNING

Sanering, demontering og bortkjøring

Protest mot ny vei nær frilufts- og turområde
 

  
 
 
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no

 
– En ny vei for Nordbyveien 
vil berøre nærmiljøet og et 
stort antall beboere. Veien vil 
også ha en negativ virkning 
for dyre- og friluftslivet langs 
Nitelva, sier Bjørn Haukaas i 
aksjonsgruppa mot veiplane-
ne.

Skedsmo kommune vil flytte 
veitrafikken fra Nordbyveien, 
med cirka 14.000 biler i døg-
net, ned mot turområdet langs 
Nitelva.

MER TRAFIKKSTØY
Av seks alternativer ønsker 
kommunen å gå for et alterna-
tiv som fører til at man stop-
per trafikken som i dag går 
over Skjettentoppen for gjen-
nomfartstrafikk og flytte den-
ne trafikkmengden ned mot 
Nitelva. 

– Støyen forplanter seg opp-
over. Nordbyveien kan avskjer-
mes for 33 millioner kroner. 
Men flyttes veien ned mot Ni-
telva blir støyen kastet oppover 
terrenget. I tilknytning til den 
eksisterende veien er det cirka 
120 boenheter bestående av 
rekkehus, blokkleiligheter og 
eneboliger. Her nede ved Nitel-
va vil 180 boenheter bli berørt 
av trafikkstøyen, forklarer Hau-
kaas.

Hovedpoenget for det nye 
veivalget er å redusere støy der 
veien går i dag. Dermed flyttes 
støyen til et tur- og rekreasjons-
område i kommunen.  

– Det er ikke trafikkavvi-
klingssynspunkt som er ar-
gumentet til beboerne rundt 
Nordbyveien, det er støyfor-
holdene beboerne langs veien 
har klaget på. Dette er bebo-
ere som har flyttet dit, eller 
har bodd der i all sin tid. De 
som har bodd der da det ikke 

Motstanden mot å 
legge en fylkesvei 
langs Nitelva enga-
sjerer både innbygge-
re og turgåere. 

OVERRASKET: Beboerne i Skjærvaveien, 
Inger Sørensen og  Sylvi Kristiansen, sier de 
forstår at noe må gjøres med veien, men blir 

overrasket når Andreas Havdahl og Bjørn 
Haukaas forteller hvilke konsekvenser et 

veiflytte vil få.

IKKE IMPONERT: Bjørn Haukaas (tv) og Andreas Havdahl  er ikke impo-
nert over at kommunen planlegger å legge en ny fylkesvei nær et turområde.

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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var støy må være veldig gam-
le. Nede ved Nitelva blir folk 
som ikke har hatt støy pådyt-
tet denne støyen. Det er et helt 
urimelig paradoks, sier Hau-
kaas

BERØRER TUROMRÅDET
– Hvem skal stå opp for det rike 
fugle- og dyrelivet som blir be-
rørt? spør Andreas Havdahl i 
aksjonsgruppa. 

Han er ikke imponert over 
Skedsmo kommunes planer 
om å legge en ny fylkesvei så 
nær et turområde. Kommu-
nen har sine vedtak og ver-
neplaner at de skal være en 
grønn kommune og attraktivt 
for folk og tiltrekke seg barne-
familier. 

– Her er det en mengde fu-
glearter, bever og rådyr. Veldig 
mange mennesker bruker det-
te turområdet som rekreasjon. 
Det kommer folk fra både Ræ-
lingen, Lørenskog og Fetsund 
for å nyte roen og se på dyre- 
og fuglelivet her. Dette områ-
det er virkelig et eldorado for 
rekreasjon, forteller Havdahl. 

– Nebbursvollen vil også få 
trafikkstøyen. De nye veipla-
nene forstyrrer folk, forstyrrer 
dyrelivet, tar med seg hus, og 
det koster en plass mellom 140 
til 170 millioner, oppsumme-
rer Bjørn Haukaas.   

GOD RESPONS
– Vi har fått enorm respons fra 
folk etter at facebookgruppen 
ble opprettet. Både meldinger 
på gruppen og folk som tar 
kontakt. Det er egentlig ikke 
en vanskelig sak å få respons 
på. For det er uforståelig at 
man skal flytte støyen ned i 
et rekreasjonsområde. Det er 
sjokkerende når vi snakker 
med naboer som står i fare for 
å miste huset, og de forteller at 
de har hørt lite og ingenting 
om planene. Det er viktig at 
noen derfor tar tak slik at vi 
virkelig kan få brukt lokalde-
mokratiet, sier Andreas Hav-
dahl.

Aksjonsgruppen opplyser 
at de vet at Skedsmo Sv og 
Senterpartiet, Jakt & Fiske, lo-
kalforeningen for naturvern 
og tjukkasgjengen er imot vei-

planene. 
– De fleste jeg har snakket 

med er helt ukjent med proble-
matikken. De blir overrasket 
over at kommunen og byråkra-

tiet kan finne på noe slikt. Og 
politikerne ser ut til å dilte etter. 
Da er det ikke lokaldemokrati. 
Da er det utredningsmakta som 
rår, mener  Bjørn Haukaas.

Aksjonsgruppa Nei til fyl-

kesvei langs Nitelva fikk 1000 
«liker» på en uke da de opp-
rettet facebokgruppa «Ikke 
ødelegg turområdet ved Ni-
telva med ny fylkesvei».

Interiørarbeid  
Montering -snekring - kjøkken - garderobe - 

tapetsering - maling - alt i gulvbelegg.  
Dyktig og pålitelig håndverker. Gratis prisoverslag.

Ronald Bjørn tlf. 92 84 86 42 
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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. 

Siste bank med penger
 

  
 
 
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no

 
– Vi har ingen planer om å kut-
te ut kontantskrankene i vår 
bank,  selv om vi ser at det er 
nedgang av kunder som tar ut 
penger i banken, sier adminis-
trerende banksjef Siri Berggre-
en ved Lillestrømbanken.

Lillestrøm Sparebank ble 
opprettet 1887 for å betjene 
Lillestrøm og de nære områder 
med banktjenester. Lillestrøm-
banken har i likhet med andre 
banker gjort store endringer 
i bruk av kasse de siste årene. 
Med 127 år bak seg er banken 
Lillestrøms eldste bedrift.

FØRST MED MINIBANK
– Den første minibanken på Lil-
lestrøm tilhørte Lillestrømban-

Lillestrømbanken blir 
den eneste banken i 
Lillestrøm med kon-
tanter når DNB legger 
ned sine kontantkas-
ser til høsten.

ken. I dag har vi svært mange 
ulike løsninger for betalingsfor-
midling. Løsningene har blitt 
enklere å bruke, og er tilpasset 
alle typer kunder. Det gjør at 
færre går i banken for å ta ut 
penger, forklarer Berggreen. 

Banken har valgt å beholde 
kontanttilbudet inntil videre, 
selv om det finnes flere alter-
nativer til kontanter og at det 
stadig dukker opp ny tekno-
logi som gjør at kundene kan 
bruke plastkortene på flere 
måter.

– Vi lanserer stadig nye til-
bud som er enklere å bruke, og 
som er sikrere enn tidligere. Vi 
tror de nye løsningene vil føre 
til at enda flere kunder vil be-
nytte kort når de handler. De 
nye løsningene som kommer 
vil gjøre hverdagen enda enkle-
re og tryggere, sier banksjefen. 

  
ØNSKER BREDT TILBUD
Lillestrømbanken var den før-
ste med minibank i byen og den 
siste som slutter med kontanter 
over disk. Hvorfor tviholde slik 
på kontantene?

– Vi er en totalbank som 
ønsker å ha tilby ulike tilbud.  
Vi prioriterer slik at kundene 

har tilgang til de tilbudene de 
trenger. Men kontanter over 
skranke er nok en tjeneste som 
kommer til å bli avsluttet over 
tid fordi kundene ikke vil ha 
det lenger, forklarer Berggreen.

– Det er snart ferietid. Hva 
med utenlandsk valuta?

– Det er fortsatt slik at enkelte 
ønsker å ta med seg noe kontan-
ter når de reiser til utlandet, slik 
at de ikke står uten penger når de 
for eksempel skal betale taxien 

fra flyplassen til hotellet. Vi har 
både utenlandsk valuta i kasse og 
i pengeautomat slik at folk kan 
ta ut de mest brukte utenlandske 
valutaene, opplyser banksjefen.

BANK I BUTIKK
1. juni i år kutter DNB ut kon-
tanter på Sørumsand, Årnes, 
Nittedal og Råholt. Lørenskog, 
Jessheim og Lillestrøm vil fort-
satt beholde kontantskranken 
en stund til. 

– Vi vil også fjerne kontan-
tene i Lillestrøm, men dette vil 
først skje i løpet av høsten i år. 
Dato for dette er ikke satt, sier 
Aasmund Hveding,  banksjef i 
DNB avdeling Lillestrøm.

Hveding forteller at DNB 
har løsningen «Bank i butikk», 
som gir lengre åpningstider 
enn det banken har i dag. Der 

kan du utføre banktjenester 
som innskudd, uttak, betale 
regninger og heve giro utbeta-
linger.

– De fleste har minibank-
kort. Men kunder som ikke 
har minibankkort, eller ikke 
ønsker det, kan likevel ta ut 
penger via «Bank i butikk» ved 
å legitimere seg. 

– Har du fått reaksjoner fra 
kundene om at banken kutter ut 
penger over skranke? 

– Alle tar det svært posi-
tivt. Det blir færre og færre 
kontantkunder. Vi informerer 
kundene om ulike alternative 
løsninger. De aller fleste ser at 
«Bank i butikk» er en bedre tje-
neste når de kan gå i den lokale 
butikken klokken ti om kvelden 
å sette inn penger eller ta ut pen-
ger, forteller DNB-banksjefen. 

PENGER OVER DISK: Selv om mange banker har kuttet ut penger over disk, og utstyrt kundene med kort, 
vil Lillestrømbanken beholde kontanttjenesten en stund til.

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!

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.

Losby bruk
Losby bruk. Interiør. 
Bildet er tatt i 1955, og 
hentet fra Akershusmu-
seet.
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Hit vil vi i sommer

 
  
 
 

 
– Kroatia, Hellas og Spania er 
reisemål det går mye av om 
dagen. Det går mest charter-
reiser til Kroatia og Hellas, for-
teller byråleder Maria Hansen 
ved Via Tours i Lørenskog.

Pågangen ved reisebyrået 
har vært stor de siste ukene.

– Det virker som om de 
som ennå ikke har booket 
årets reise, starter med det 
nå. Det begynner å bli fylt 
godt opp på sommerreisene. 
2-ukers og 3-ukers-turene blir 
fullbooket først. Uketurene 
er det igjen flere av, forklarer 
hun.
                                   
HURTIGRUTEN                                       
I år ser Hansen også en økning 
i bookinger til norske destina-
sjoner.

– Vi har hatt mange storby-
bookinger til Bergen og Trom-
sø, samt en god del reisende på 
Hurtigruten. Det virker som 
om flere vil se litt mer av vårt 

Mange bestiller årets 
sommerferie i disse 
dager. Fortsatt er 
det Spania og Hel-
las som er to av de 
heteste reisemålene 
akkurat nå.

eget land i år, forteller Hansen.
                                            
FOTBALL-FERIE                                                                                           
For få dager siden gikk Cham-
pions League-finalen mellom 
Atlético Madrid og Real Madrid 
av stabelen i Portugal. Det har 
ført til at mange nordmenn har 
valfartet til Lisboa, der finalen 
gikk. Selgerleder Marte Torp 
ved Ticket Feriereiser AS på 
Strømmen har den siste tiden 
mottatt flere bestillinger dit. 

– Lisboa har en stor økning 
i år. Det er også en storby der 
man kan reise videre ned Al-
garvekysten og kombinere 
med sol og bad. Ellers er det en 
økende trend å reise til Thai-
land og Kroatia i sommer, sier 
hun.

MALLORCA OG 
BARCELONA
Flere av reiseoperatørene mel-
der imidlertid om at Spania 
topper listen som det store fa-
vorittreisemålet.

– Mallorca og Barcelona står 
for de største volumene, mens 
Alicante står for den største øk-
ningen. Reisene dit har nesten 
doblet seg sammenlignet med 
forrige sommer, blant annet 
fordi Norwegian har åpnet fle-
re nye direkteruter dit det siste 
året. Vi ser også en økt interes-
se for Hellas som et resultat av 
at charterarrangørene satser 
på nye konsepthotell, har økt 

kapasiteten og tilbyr flere rei-
semål, sier Ellen Wolff-Andre-
sen, markeds- og administra-
sjonssjef i Ticket.

VIL OPPLEVE MYE
Fotball-VM, som starter i midt-
en av juni, gjør også at Brasil 
som feriemål har fått et opp-
sving. Her er det Rio de Janeiro, 

Natal og São Paulo som lokker, 
ifølge markedssjefen.  

Hun mener at nordmenn 
ønsker å oppleve noe i ferien, 
det holder ikke med sol og 
strandliv.

– At opplevelsestrangen er 
stor merker vi på vår daglige 
kontakt med våre kunder. Et fint 
hotell og en fin strand er ikke 

SOMMER OG SOL: Sol og strandliv er fortsatt populært. Spania topper listen som favorittreisemålet. (Foto: Illustrasjonsfoto)

FJORD OG FJELL: Det er en økning i bookinger til norske destinasjoner og Hurtigruten er en av årets 
favoritter. (Foto: Trym Ivar Bergsmo/Hurtigruten)

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Ny passasjerrekord
 

  
 
 

 
I april i år reiste 1 990 415 pas-
sasjerer over Oslo Lufthavn. 
Det er en økning på 4,6 pro-
sent sammenliknet med sam-
me periode i 2013. Utland øker 
mest og hadde en oppsving på 
13, 2 prosent, ifølge en presse-
melding fra Oslo Lufthavn.

Nordmenn reiser 
som aldri før. Forrige 
måned reiste 1 990 
415 passasjerer 
over Oslo Lufthavn.

Av 1 990 415 passasjerer to-
talt, reiste 1 082 522 mennesker 
til og fra utlandet i april. Samti-
dig er det en liten nedgang i de 
største rutene til Trondheim, 
Bergen og Stavanger. 
                                  
STOCKHOLM ØKER MEST
Stockholm ligger på en femte-
plass over de mest populære rei-
semålene, men er likevel den ru-
ten som har hatt størst økning av 
alle. Trafikktallene fra april viser 
en økning på 11,8 prosent sam-
menliknet med samme måned 
i fjor, og hele 12 prosent økning 
hittil i år. 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

PÅ REISEFOT: Hittil i år har over 7 millioner passasjerer reist over Oslo Lufthavn. (Foto: Pressefoto/Espen Solli)

lenger nok. Det viktigste er at 
det er mye å se og gjøre på reise-
målet. Vi ser også at stadig flere 
velger å leie bil for å foreta egne 
utflukter og oppleve mer på rei-
sen, forteller Wolff-Andresen. 

  –  Det virker som om de som 
ennå ikke har booket årets 

reise, starter med det nå    
Maria Hansen

Byråleder Via Tours Lørenskog”

                                   
FORVENTER VEKST
Så langt i år har over 7 millio-
ner passasjerer reist over Oslo 
Lufthavn. 

– Etterspørselen er sterk og 
høyere enn budsjettert. Tilbu-
det i sommerprogrammet er 
også rekordstort, og vi forven-
ter en fortsatt vekst fremover, 
sier markedssjef for trafikk-
utvikling ved Oslo Lufthavn, 
Knut Stabæk.

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
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Gjør feriebilen trygg
 

  
 
 

 
Sommeren nærmer seg, og 
du er kanskje en av dem som 
skal ut på bilferie? Feil luft-
trykk, slitte dekk eller en li-
ten skade på hjulene kan fort 
føre til at ferieturen ender i 
bilhavari. 

– Du får ikke ting på tilbud 
dersom du havarerer langs Au-
tobahn eller en annen motor-
vei i utlandet. Derfor er det lurt 
å ta en grundig sjekk av bilen 
før du legger ut på langtur, sier 
Torleiv Haukenes, produktsjef 
i Dekkmann.

PAKK BILEN RIKTIG
Kjøreegenskapene på en fullas-
tet bil er annerledes enn ellers. 
Derfor er det viktig å sørge for å 
ha høyt nok lufttrykk i dekkene 
før du laster bilen med bagasje 
og passasjerer. 

– I kritiske situasjoner som 
en bråbrems vil du merke at 
bremselengden er mye len-

Skal du på bilferie i 
sommer? Da er det 
noen viktige punkter 
du bør sjekke først. 

gre. Dette gjelder særlig for 
bremsing på våt vei. Du bør 
pakke lette ting på taket og 
tunge ting lavt i bilen for å 
påvirke kjøreegenskapene 
minst mulig. Dersom du kjø-
rer fullastet inn i en sving 
kan også veigrepet bli dårli-
gere, advarer Haukenes.

DYREKJØPT ERFARING
Som regel fører lavt lufttrykk 
”bare” til punktering – noe som 
er irriterende nok. Mange opp-
dager da at de ikke har verktøy 
som passer eller utstyr som fun-
gerer. Det kan fort bli en dyre-
kjøpt erfaring. 

– En fransk turist kjørte 
på utslitte dekk og havarerte 
i Alta for en tid tilbake. Han 
kjørte på meget sjeldne dekk 
og endte opp med å bestille 
nye med flyfrakt. Regningen 
kom på 50 000 kroner, fortel-
ler Haukenes.

SJEKK SMÅSKADER
Vær også oppmerksom på små 
skader på dekkene. 

– En liten skade påført tidli-
gere kan være en latent bombe 
når bilen blir tung. Antakelig 
kunne du ha kjørt på et slikt 

dekk i flere måneder dersom 
det bare var deg i bilen, men 
med en fullastet bil er situa-
sjonen en helt annen. Hvis et 
dekk eksploderer på europeis-
ke motorveier, der hastigheten 
som regel er langt høyere enn 
her hjemme, kan det få katas-

trofale følger, sier produktsje-
fen.                              

SJEKK RESERVEDEKK
Haukenes oppfordrer alle til å 
sjekke at de har nødvendig ut-
styr i bilen samt de nødvendige 
forsikringer og medlemskap.

– Har du med deg reserve-
dekk bør du også sjekke luft-
trykket der før du reiser. Det 
hjelper lite hvis også reserve-
dekket er flatt, sier han.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Lillestrøm er kjent for å ha blitt utsatt for flere store flommer. Både i 1966 og 1967 
var det storflom. Lillestrømlingen Henrik Evensen tok dette sort/hvitt-bildet i 1967. 
Det store huset i midten er Voldgata nummer 58. Flere gater var under vann. Enkelte 
steder måtte folk ta seg fram til hjemmene sine med båt. Men det var først etter 

flommen i 1995 at politikerne, etter mange lange diskusjoner, endelig bestemte seg 
for å bygge en flomvoll langs Nitelva. Fire år senere sto flomvollen ferdig. Prislapp: 
75 millioner kroner. 
                                                                                             Av: Roy Mortensen    

VOLDGATA  
1967 -2014

1967

2014
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Kiddo barnestol lys bøk (som ny) 
Kr 500. Blå lenestol med vipp 
og sving Kr 500. Sort lenestol i 
skinn Kr 400.  2 stk bokhyller lys 
bjerk h. 200 cm  b.  50cm  +smal 
hjørnehylle. Rimelig, Ny lys gul 
porcelenvask Kr 200. Grønn emal-
jert håndvask Kr 200. Pastellgrønn 
servant og bide (fotvask) Kr 400. 
Tlf 456 65 211. 
 
Entrebenk i furu lengde 90 cm, 
med 3 skuffer og oppbevaringsrom 
med lokk og pute, samt rundt 
speil ø 60 cm til salgs, samlet pris 
kr. 200,-. Tlf. 480 280 56. 
 
Dovre peisinnsats komplett selges 
kr.500,- Tlf. 41 45 64 31. 

 
Sofa fra Hødnebø i lys blått 
ullstoff fra 2005. Selges Kr 
4000,-  Spisestuebord mørkt tre. 
Bordet er ovalt og gir god plass til 
6 personer. Med ileggsplate gir det 
god plass til 8 personer selges Kr 
2500,- Arabisk kobberbord ca. 65 
cm i diameter m. siselert mønster 
og sammenleggbare ben Selges 
Kr 800,- Antikk bokhylle 172cm 
x 55cm bred med utskårne dører. 
Selges kr 1200,- Jensen Royal 
elektrisk justerbar seng 90x200. 
Selges kr 2500,- Framskap i 
lakkert furu m glassdører. Selges 
Kr 800,- Mørkerødt persisk teppe 
2x3m. med elefantfot mønster 
Selges kr 3000,- Antikk hvit rundt 
bord Selges Kr 1200,- Dobbelt 
settbord i teak. Selges Kr 400,- 
Rosemalt trekiste Selges kr 1500,- 
Tlf 97 00 89 80. 

 
Rideutstyr selges. Pent brukte 
ridebukser, ridesko (vinter, str,37), 
sikkerhetsvest (XL barn). Passer 
pike 10-13 år eller liten damestør-
relse. Selges samlet kr. 500 eller 
hver for seg. Dameveske i skinn, 
italiensk merke selges. Ikke brukt. 
Nypris 4000,- selges for kr. 500,-. 
Mørkebrun med metalldetaljer. 
Festdrakt jente selges str. 14 år. 
Kids of Norway. Blått liv og svart 
underdel. Bluse og forkle følger 
med, kr. 400. Eksklusive dame-
støvletter og sko fra merker som 
Prada, Celine, Armani og Studio 
Pollini str. 37 selges. Nesten 
ikke brukt. Med originalesker og 
støvposer. Pris diskuteres. For 
mer informasjon og handel ring tlf. 
9718 98 30. 

Har en ny kjøkkenmaskin, Bosch 
til salgs. Prisen blir vi enige om. 
Jessheim. Tlf. 63 97 18 87. 
 
Kenwood Smoothie SB 250 serie 
til salgs. Ikke brukt.  Kr 180. Ny 
pris 499. Tlf. 41 66 68 44. 
 
Håndlaget kiste og hjørneskap 
med utskjæringer og smijern-
beslag. Laget av kunstner. Selges 
for 500 pr stk. Tlf. 92656287 

Barne sprinkelseng med madras-
ser selges kr 300. Brunlakkert 
salongbord og lampebord selges 
for kr 700. Tlf 95040431. 
 
Eldre damesykkel m/3 gir kr. 150,-
Ergometersykkel type Matrix mag-
netic 800  kr. 200,- Bæremeis type 
Fjellsport Norge, grå/lilla kr. 250,- 
(pent brukt). Tlf: 90 17 69 90. 
 
Studio på 21,85m2 med ter-
rasse på 7,7m2 på Gran Cana-
ria Maspalomas selges billig.                                             
Bruksrett uke 42.Nermere opplys-
ning på tlf. 94 43 08 04. 
 
Hiace sommerdekk Hercules på 
aluminium felg. 5 hull -185R 
14 LT + reservehjul kr. 2500,- 
102/100 Q8 PR. 64 cm høyde. 
Mob. 92 49 71 40.

DYMO LabelManager 260p selges 
for kr 300. Maskinen er ikke brukt. 
Tlf. 488 95 390. 
 
Sølvbestikk i Dragemønster, ikke 
brukt;Kakespade, Kompottskje, 8 
stk. kakegafler, 8 stk. spiseskjeer, 
2 stk. syltetøyskjeer. Selges til 
høystbydende. Send sms til mobil 
815 75 851. 
 
Notestativ selges. Kr 150 per 
stykk eller fire for kr 500. Stati-
vene er forniklete og ubrukte. Tlf. 
488 95 390. 
 
2 stk - nye støtdempere bak.Ford 
Fiesta v (2001.11 - 2002.05) 
Mazda 2 (2003.04 -) Pris: kr 100 
pr stk. Tlf. 99 88 74 25. 
 
Kupp: Gedigen eik skinnsalong 
lite brukt, røkfri (Bohus). Selges 
meget rimelig grunnet plassmangel. 
3+2+1+ bord kr. 4500,- Liten kom-
mode + speil i samme stil kr. 1005,- 
Samlet 5000,- Tlf. 41 43 40 51. 
 
2 stk. bokserier selges. Jalnaserien. 
Innbundet. 16 bøker. Komplett. kr. 
60 pr. bok. Herregårdsserien. Inn-
bundet. 18 bøker. Komplett. Kr. 
50 pr. bok.Begge serier pent lest. 
epost: bjorgmaartmann@Hotmail.
com. Tlf.: 47 03 18 66. 

 
Køjeseng, to etasjer 200 x 75 cm, 
stabil ramme. 500,- Tel 92 46 58 
13. 

 
Funnet 15. mai. Sort seddel-taske 
i Skjetten med masse sedler inni. 
Tlf. 63 84 36 75. 

Hageveksthus 2x1.5m, komplett, 
gis bort mot demontering og 
bortkjøring. Lillestrøm tlf 41 14 
09 21. 

Tutgrammofon ønskes kjøpt. Må 
fungere og være i bra stand. Send 
gjerne sms. Tlf: 95 11 93 93. 
 
Staurberaren Per Borten av Harald 
Berntsen samt  hønsebur (til

vaktler, må ha adgang til mark /
grunnen) ønskes kjøpt. Tlf. 99 73 
83 73.
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet mili-
tært fra krigen er også av interesse.
Tlf.: 40 40 62 16. 
 
Gamle norske postkort og brev-
kortalbum (med og uten innhold) 
kjøpes av samler til god pris. Tlf 
930 40 550. 
 
Bokserie: Trygve Gulbranssen,  
’Bakom synger skogene samt 
damesykkel med noen gir. Tlf 99 
73 83 73. 

Trenger du hjelp til rydding i 
hagen, luking og klipping av roser? 
Også annet forefallende arbeid 
kan påtas. Har lang erfaring fra 
oppdrag gjennom Frivillighetsen-
tralen. Ring trygt: 90 99 01 80.

 

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

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

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.

 
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. 
 
2 stk høye regulerbare teak  
hage-stoler med blå puter Kr 
350 pr stk (som nye). Nye tykke 
hageputer blomstret stoff  Kr 150 
pr stk. Nytt rundt hagebord med 
sort  steinplate Kr 600. 2 pene 
hyttestoler, stoppet sete og rygg 
blått ullstoff. Kr 200 pr stk. Pen 
taklampe for hytte rund med 6 
lyspunkter  Kr 800. Kjøkken-
gruppe med hjørnebenk, stoppet 
rygg + bord. (lite brukt)   Kr 1500  
(lbrukt).   Tlf 456 65 211.  Olje-
maleri med motiv fra Vestlandet 
sign. E Nordlien Kr 900.  Olje-
maleri med motiv fra Trollheimen 
sign S. T. Sørensen, Kr 1400. 
Oljemaleri med motiv fra Eggedal 
sign. Hagan-52. Kr 1200.  Meget 
dekorativt materialbilde (Moder-
ne kunst) Kr 500. Teak møbler 
salongbord, hjørnebord. Rimelig. 2 
golvtepper (husflidstepper) 100 % 
ull str 200 x300 Kr 500. Et min-
dre Kr 300. Krogenes 4 seter sofa 
i blått ullstoff pent brukt Kr 800. 
Entre  -kommode med 2 skuffer, 
smijernsbeslag + speil Kr 1500. 
Krogenes lenestol regulerbar med 
løs fotskammel i blått ullstoff ,Kr 
1200. Krogenes slidestol med 
originale puter Kr 400.  Krogenes 
tallerkenhylle h 70 b 88 Kr 600. 
Rosemalt hjørnehylle h 90 Kr 500.
Antikk pianokrakk med dreide ben. 
Rimelig. Eldre toilett-kommode 
Kr 600. Kiste med buet lokk og 
smijernshåndtak L 80cm. Kr 700. 
Sort 1800 talls skjermbrett med 
dekor Kr 600. Heltre kommode 
blå med dekor 4 skuffer. Kr 500. 

Markise til campingvogn lite brukt 
.Merke: Caravan stor, Fiama. 350 
cm. Pris: kr 500,-. Stort hvitmalt 
spisebord pent brukt. 2x1m + 2 
endeklaffer på 45 cm hver. Nypris 
kr. 4000,-, selges for kr.1000,-. 
Tlf. 901 31 876. 
 
Odelsjenta 1 til 44, Legdebarna 
1 til 13 og Havets datter 1 til 30 
selges kr 10,- pr bok.  Dette er 3 
kjempefine serier som kan anbefa-
les.  Hver serie selges samlet. Tlf/
sms. 45 03 93 47.

Siemens underbenk oppvask-
maskin 60 cm x 50 cm x 85 cm 
Kr.500 Furu kjøpmannsdisk 50cm 
x 1.90 cm x 40 cm. Kr. 300 4 
kjøkkenstoler i tre og svart. Kr.200 
Zanussi fryseskap. 60 cm x 59.5 
cm x 85 cm. Kr. 300 Tlf.95 15 
39 65. 

1 stk. moped PGO modell PMX 
Sport 2011 650 km. elstarter og 
kikstarter, farge rød (flerfarget). 
Medfølger presenning, ny hjelm, 
bremselås, varekasse bak. Årsav-
gift er betalt. Ikke registrert. Tlf. 
92 66 40 20.

 
4 stk. sommerdekk Dunlop Sport 
205/55 R 16 fire hull passer til 
Primera, lite brukt på alu.felger. 
1 stk. Tutgrammofon, meget pen 
og i god stand. 1. stk. reisegram-
mofon i god stand. 1 stk. varmt-
vannsbereder 140 liter. Diverse 
prismelamper til tak og vindu. 1 
stk. gyngestol, gammel, meget god 
stand. 3 stk. innedører heltre med 
karmer (80x200 cm) Div. LP-pla-
ter. 2 stk. pikesykler 4-5 år og 1 
stk. serveringsbord med hjul. Tlf. 
92 66 40 20.  

Høvik taklampe,5 armet og to 
doble lampetter,begge  med 
silkeskjermer, til sammen 500 
eller hver for seg 300. En persisk 
løper 3 x 0,75 kr 1200 ,en Royal 
Keshan løper 2,70 x 0,69 kr 500. 
Begge nyrenset. Tlf. 456 07 415 

BEDRIFTSANNONSE

TJENESTER

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

FUNNET

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»

 17. mai på 
Bjønnåsen 
  
 

LESERINNLEGG
Jan Holthe

 
Bilder fra 17. mai-feiringen på 
Bjønnåsen, en markering til 
minne om den illegale feirin-
gen her oppe søndag 17. mai 
1942, som samlet godt over to 
hundre ungdommer fra Rælin-
gen, Lørenskauen, Lillestrøm 
og Kjeller. I år var det et seksti-
talls personer som kom for å 
delta i feiringen på Bjønnåsen, 
og alle så ut til å storkose seg 
i finværet. Kun positive tilba-
kemeldinger så langt, og flere 
oppfordringer om å la dette bli 
et årlig arrangement.

Både mat og drikke var gra-
tis, så det var bare å forsyne 
seg så mye man bare ønsket, 
av grillpølser, brus, kaffe og 
sjokoladekaker. Dette helt i 
tråd med den holdningen som 
preget nordmennene under 
okkupasjonen. Det var lite 
mat, men man delte med an-
dre, det lille man selv hadde. 
Marit Bråten, (senere Åmot), 
som den gangen var sytten år, 
har fortalt til Jan Holthe at det 

ikke var noe mat å få under 
feiringen her oppe i 1942, men 
en gutt på hennes egen alder 
hadde med en matpakke bestå-
ende av to brødskiver med egg 
på, og selv om han sikkert var 
veldig sulten selv, så ga han 
bort den ene til henne.

Flere av de tilstedeværende 
under årets feiring, hadde fulgt 
oppfordringen om å ikle seg klær 
som man gjerne kunne ha brukt 
her oppe under den illegale fei-
ringen i 1942. 

Spillemannen heter Jan 
Karlsen, og har vært engasjert 
ved Norsk Folkemuseum tidli-
gere, samt vært statist ved TV 
2-satsingen Farmen. Legg mer-
ke til at han har kledt seg tids-
riktig for en Spillemann anno 
1942. Selve trekkspillet er fra 
1920-30-årene, og det eneste i 
sitt slag i Norge.

Det ble sunget "Ja vi elsker det-
te landet", Gud signe vårt dyre 
fedreland" og "Norge i rødt, hvitt 
og blått", opptil flere ganger.

Oda,  som er 11 år, framførte 
så nydelig "Dette kan bli vår fi-
neste dag" for oss. Kanskje kvel-
dens flotteste innslag.

GOD STEMNING: Et sekstitalls personer ble med for å delta i feiringen på 
Bjønnåsen.(Foto: Kristin B. Bruun)

TIPS OSS!
tips@avisdrift.no

LESERINNLEGG

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

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

Strømpe- og ortosedag torsdag 5. juni
Produktspesialist Tore Sørlie fra Medi Norway er tilstede i butikken denne dagen

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:

Vi har fokus på Mediven ortoser og støttebandasjer
og Mediven komresjonsstrømper.
 
Medi ortoser gir avlastning for kroppens ulike ledd. Ved lang-
varig slitasje eller en akutt skade, kan det være behov for å 
holde det aktuelle leddet i ro, for å fremskynde tilhelings- 
prosessen og kanskje redusere smertene. For deg med ankel 
og kneskader,ryggsmerter,bekkenbunnsplager, nakke og  
skulderplager, hånd/albue smerter.

 
Vi har et godt utvalg på strømper:
- Fly/reisestrømper
- Kompresjonsstrømper i klasse 1 og 2
- Antitrombose-/sengestrømper
 
Kompresjonsbehandling er både forebyggende 
og behandlende ved hovne bein, åreknuter og blodpropp. 
Strømpene skal være individuelt tilpasset så vi tar 
mål og tilpasser strømpene i butikken.
 

Kjøp 3 par strømper  
– betal for 2

25 % 
på alle Mediortosene

Nye vinduer  
i gammel stil? 

Fra kr. 1. 880,- til 3. 880,-  
(fraktfritt etter avtale)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no post@heimstadbygg.no

• Drikkevannsbrønner 
• Horisontalboring  
• Bergvarmeboring 
• Entreprenørboring 

• Rep. og service på brønner 
• Gratis befaring 

Kontakt info
www.wb-bronnboring.no 

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

 
Avd. Oslo 

22 83 00 22
Avd. Rogaland 

51 91 91 19
Avd. Østfold 
69 30 88 55

W.B BRØNNBORING AS
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Kommende lørdag 
kan Katarina Skår 
Henriksen og Tuva 
Selmer-Olsen åpne 
den nye festivalen 
MAIDANS i Løren-
skog.

Inger Johanne Beisland fra Rælingen og 
Gunn Kari Fjæren Kverne fra Aurskog vil 
skape stemning på jobbseminarer med 
sitt nye konsept «Conference cookies».

Klart for festivalMuntre damer med nytt konsept

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I mars søkte initiativtakerne Tuva 
Selmer-Olsen og Katarina Skår 
Henriksen etter dansere og sce-
nekunstnere som ville delta på 
den nye festivalen MAIDANS i 
Lørenskog.

– Responsen var overvelden-
de, vi fikk inn 28 søknader fra 
inn- og utland, forteller Katarina 
Skår Henriksen.
                                           
MANGE GODE
Jobben med å velge ut syv inn-
slag med elleve dansekunstnere 
har tatt tid, men nå er alt i boks 
foran helgens festival. Profesjo-
nelle dansere fra Norge, Sverige, 
Sør-Korea og Italia skal opptre. 
I tillegg skal det vises visuell 
kunst fra Norge og Tyskland 

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
For tredve år siden gikk Inger 
Johanne Beisland og Gunn Kari 
Fjæren Kverne i samme klasse på 
musikklinjen på videregående. 
Siden den gang har ikke damene 
hatt særlig kontakt, men for få år 
siden møttes de igjen og fant to-
nen på nytt.

– Vi møttes hos en felles be-
kjent av oss og kontakten var der 
umiddelbart, selv om det altså 
hadde gått så mange år, forteller 
Gunn Kari Fjæren Kverne. Det 
tok ikke lang tid før de to begynte 
å snakke om et musikalsk samar-
beid, og snart var duoen «Hu & 
Jeg» skapt.                                                              
                                 
SELVIRONISKE
Nå har de startet konseptet 
«Conference cookies» rettet 
mot bedriftsmarkedet.

Målet er å reise rundt på jobb-
konferanser og seminarer med 
sang, musikk og selvskrevne 
tekster. Prosjektet ble lansert un-
der en konsert på Lillestrøm Kul-
turpub i forrige uke.

– Vi begynner jo å få en del år 
på baken, og har selv vært deltage-
re på konferanser i jobbsammen-
heng. Med vekslende interesse og 
iver får vi vel innrømme. Så vi sat-

Til Norges triveligste nabolag

Dersom du er rå på gitar, eller har  
erfaring med synging foran speilet  
kan DU være den vi leter etter.

Vi søker rockestjerner

Salget av leiligheter i Oppløpet, tredje salgs-
trinn på Lørenskog Stasjonsby er godt i gang. 
I Oppløpet kan du velge mellom 2-roms 
leiligheter fra 54 og opp til 5-roms leiligheter 
på 126 BRA.

www.lorenskogstasjonsby.no

Velkommen til visning 

Søndag kl. 13:30 - 15:00
Onsdag kl. 12:00 - 18:00
 
i visningssenteret på Skårer 
Ødegård, Ødegårds vei 10.

Salg ved Selvaag Bolig: 
Stian Møller Karlsen 
Mob: 90 07 87 12 
E-post: stmk@selvaagbolig.no 

Christine Løwø Johnsen 
Mob: 95 17 23 53 
E-post: clj@selvaagbolig.no

Velkommen til 
Supersøndag 25 mai!

kl. 13:30-15:00

Aktiviteter for barna!
• Grilling av pinnebrød og pølser

• Hoppeslott

• Ansiktsmaling

• Skattejakt

VI vil lage Norges  

triveligste nabolag  

sammen med deg!

www.selvaagbolig.no/smh

ren
o

m
m

e.n
o

Nye selveierleiligheter 
sentralt på 
Lørenskog

Salg ved Selvaag Bolig
Marius Falch Orvin, tlf: 970 31 969, e-post: mfo@selvaagbolig.no

• 50 til 101 kvm BRA
• Kun hjørneleiligheter 
• Fra 2 090 000,- inkl. parkering 

i garasje
• Store, solrike balkonger
• Kjøkken fra HTH 

LIVET ER LETTERE NÅR ALT ER I NÆRHETEN!
Ved Søster Mathildes Hage har du tur- og skogs- 
områder, shoppingsentre, kafeer, butikker og et 
godt servicetilbud. Oslo sentrum er 15 min. unna 
og kollektivtilbudet er meget godt. Her er det lett å 
få litt ekstra ut av tilværelsen.

• Ekstra takhøyde
• Eikeparkett
• Fjernvarme og balansert 

ventilasjon
• Første leiligheter står  

ferdige i oktober i år

SØSTER MATHILDES HAGE
Visning
Søndag
kl. 12-13

i Ola Hegebergs-
gate 17

  
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

samt musikkinnslag av Hanne 
Selmer-Olsen fra Lørenskog. 

– Prosessen med å velge ut ak-
tuelle kandidater var ikke lett og 
vi brukte lengre tid enn forventet 
på det. Det var svært mange gode 
som søkte. Nå har vi organisert 
et program med god variasjon av 
utøvere fra både inn- og utland. 
Vi er veldig fornøyde med pro-
grammet, forklarer Skår Henrik-
sen. 
                                       
LOKALE SPONSORER
Jentene søkte økonomisk støtte 
fra både lokale og nasjonale in-
stanser for å dekke utgiftene. De 
fikk ikke tilstrekkelig støtte fra 
alle, men hjelp fra kommunen 
og Lørenskog Musikkråd gjør at 
helgens festival blir en realitet.

– Vi har også fått god kontakt 
med en del lokale sponsorer som 
hjelper oss med små og store bi-
drag. Man må godta både avslag 
og tilskudd når man søker støtte 
til slike arrangementer, sier de 
to.

POSITIVT INNSTILT
De siste ukene har jentene vært 
travelt opptatt med forberedelser. 
Nå gleder de seg til å vise dans på 
hjemmebane i Rådhusparken, og 
håper at folk møter opp. Festiva-

len har gratis inngang.
– Vi har flotte utøvere, kunst-

nere og støttespillere med oss, så 
det eneste som mangler er publi-
kum og vi håper at så mange som 
mulig vil oppleve dette sammen 
med oss, sier Tuva Selmer-Olsen.

VÆRET INGEN HINDRING
Jentene legger til at været ikke 
skal være noen hindring.

– Det blir festival selv i regn. 
Vi tør ikke tenke på hvor mange 
som vil komme, men vi håper jo 
på nærmere 500 tilskuere, sier de.

Håpet er at festivalen også kan 
arrangeres neste år.

– Det er ikke 100 prosent sik-
kert at MAIDANS blir et årlig ar-
rangement, men det er det som 
er vårt ønske, sier Skår Henrik-
sen.

RÅDHUSPARKEN FYLLES MED DANSERE: MAIDANS, som starter kommende lørdag, blir den første festiva-
len for samtidsdans i Akershus. I tillegg til sceneinnslagene skal det også stilles ut kunstverk. (Foto: Privat)

  –  Responsen var over-
veldende, vi fikk inn 28 

søknader fra inn- og utland.    
Katarina Skår Henriksen

   ”
te oss ned og tenkte gjennom hva 
to voksne damer, sånn passe sel-
vironiske og med iver for å gi noe 
til folk i hverdagen, kunne finne 
på, forklarer Kverne.

MYE LEVD LIV                                  
Damene har tro på at musikk 
kombinert med tekster, både av 
den humoristiske og den mer 
dype sorten, kan slå an.

– Vi elsker å synge, og gjerne gi 
folk noe å tenke på eller få de til 
å le. Det er mye levd liv i de tek-
stene vi selv skriver, og vi vil også 
lage humoristiske innslag rundt 
dette med seminarer, konferan-
ser og julebord, forteller Kverne.
                                
SYNGER OG SPILLER                                                                   
Romeriks-damene har lang mu-

sikalsk erfaring. 
Inger Johanne synger og spil-

ler gitar og lager sine egne låter. 
Hun har også  sunget i kor og er 
delaktig i flere band. Hun har 
hatt oppdrag på seminarer og 
konferanser tidligere, og opptrer 
også ved private anledninger.

Gunn Kari har opp gjen-
nom årene sunget i flere band 
og kor. Hun spiller  piano og 
har vært dirigent i flere ung-
domskor og gospelkor på Ro-
merike. Hun skriver også tekster 
for revy- og teaterbransjen.                                                                                                          
Nå er begge klare for oppdrag.  

– Vi har fortsatt førerkort, en 
grei trafikkforståelse og går til 
hyppige synskontroller så vi kan 
ta landeveien fatt om det er det 
som skal til, smiler damene.

NY DUO: F.v. Gunn Kari Fjæren Kverne og Inger Johanne Beisland har 
slått seg sammen og skapt duoen «Hu & Jeg». (Foto: Privat)
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SKEDSMO
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. 
 
KIRKEROTTENE KOMMER  
TIL SKEDSMO KIRKE
TORSDAG 5. JUNI KL 17:30 SKEDSMO 
KIRKE

Dette året har Vesle og Fredo med 
seg en ny gjest; Viggo i tårnet. 
Kirkerottene er hånddukker som, ved 
hjelp av profesjonelle skuespillere, 
forteller oss historier fra Bibelen. 
Denne gangen er det historien om 
Sakkeus vi skal få høre. Forestillin-
gen passer for barn mellom tre og 
åtte år. Velkommen til teater! 
 
VAFLER OG KAFFE VED  
MYGGMUSEET

FREDAG 30. MAI KL. 18:00 SØRUM 
FRITIDSGÅRD
Sørum fritidsgård og Myggmuseets 
venner inviterer til vafler og kaffe ved 
myggmusèet fredag 30.mai kl.18. 
Vi har fått tildelt midler av Skeds-
mo kommune til oppgradering av 
beplantning etc og dette markerer vi 
sammen med åpningen av mygg-
sesongen. Kim Therkildsen står for 
den musikalske underholdningen og 
mest sannsynlig med det også en 
liten tale til myggen! Se Myggmuse-
ets venner på Facebook. 
 
SYKKELTUR 
SØNDAGER KL. 11:00 HAMMERING 
MAN LILLESTRØM
Opplevelsestur: Lillestrøm – Alna-
elva – Oslo. (Rolig tur som passer 
alle.) 
 
STRØMMENSAGA ÅPEN
SØNDAGER KL. 12:00-15:00 MØLLEPAR-
KEN I SAGDALEN  
Legg søndagsturen til Mølleparken i 
Sagdalen! Sagelvas Venner holder 
Strømmensaga og Strømmenkverna 
åpne fra 12 til 15 på søndager fram 
til skoleferien, unntatt 1. pinsedag. 
Saga og kverna vil normalt ikke være 
i drift, men du kan få komme inn 
og se deg om i begge. Våre folk vil 
fortelle hvordan de virker og svare på 
spørsmål. 
 
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.  

VITENKAFÉ - HYDROGEN - 
FREMTIDAS DRIVSTOFF
TIRSDAG 3. JUNI KL: 19:30 I KAFEEN - 
SCENE 5 
Her på berget er Skedsmo kom-
mune langt fremme og Lillestrøm 
er Norges hydrogenhovedstad. 
Bilindustrien, EU og tysk industri er 
i førersetet for en storstilt satsing på 
hydrogen til transport.  Hvordan vil 
utviklingen se ut fremover og hvilke 
muligheter gir dette for norsk industri 
som tidlige pionérer?  Kristian E. Vik 
gir oss innsikt i teknologien. 
 
"LET'S GO TO THE MOVIES!"
ONSDAG 4. JUNI KL. 19:30 I CONNECT 

Fet Vokalgruppe, MIX og sange-
lever fra Fet kulturskole presenterer 
musikk fra film og musikal. Det 

vil også være noen koreograferte 
cabaret-innslag.  Velkommen til en 
energisk sang-aften, der publikum 
får høre musikk fra blant annet The 
Commitments, James Bond, Jekyll & 
Hyde m.fl. 

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! 
 
DE GLADE GÅGUTTER
ONSDAGER KL. 10:00-12:00 LOSBY 
BESØKSGÅRD 
De Glade Gå Gutter er ei gågruppe 
for mannlige pensjonister (opprinne-
lig). Formålet er å øke deltakernes 
livskvalitet gjennom bedre helse og 
sosialt fellesskap. Kvinner som menn 
ønskes hjertelig velkommen på tur 
og møtested er parkeringsplassen 
på Losby. Kaffe og vaffel på Losby 
kafè etter turen for de som vil. 
 
MAIDANS
LØRDAG 31. MAI FRA KL. 14:00 OG 
SØNDAG 1. JUNI FRA KL. 09:30 RÅD-
HUSPARKEN 

Foreningen maidans har som 
formål å tilby mer scenekunst i Lø-
renskog, først og fremst gjennom 
maidans Lørenskog dansefestival. 
Festivalen ønsker å bidra til økt 
interesse og åpenhet for scene-
kunst i området, tilgjengeliggjøre 
og synliggjøre dansekunst utenfor 
institusjonenes/ offentlige teatre-
nes fire vegger.

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. 

TJUKKASGJENGEN CHAPTER 
RÆLINGEN
TORSDAGER OG MANDAGER KL. 18:45 
FORMIDDAGSRUNDE HVER TORSDAG 
KL. 10:00 RÆLINGEN FRIVILLIGSENTRAL
Vi møter på Rælingen rådhus kl. 
18.45 hver mandag og torsdag. 
Vi går presis kl. 19.00. Og vi har 
plass til mange flere «tjukkaser». 
Nytt! Vi starter en formiddagsrunde 
hver torsdag kl. 10.00 fra Rælingen 
Frivilligsentral. Velkommen til nye og 
gamle «tjukkaser»!

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@avisdrift.no

www.selvaagbolig.no/smg

Nye selveierleiligheter 
sentralt på 
Lørenskog

Salg ved Selvaag Bolig
Marius Falch Orvin, tel: 970 31 969, e-post: mfo@selvaagbolig.no
Jenny Jakobsen Sperstad, tel: 470 22 035, e-post: jjs@selvaagbolig.no
Christoffer Pedersen, tel: 957 23 700, e-post: cp@selvaagbolig.no

• 66 nye boliger sentralt på 
Lørenskog (prosjektet ligger 
rett i nærheten av Triaden 
kjøpesenter)

• Gode planløsninger
• Store og solrike uteplasser
• Heis og innendørs parkering

VELKOMMEN TIL SALGSSTART!
Lørdag 24. mai kl. 12-13 starter vi salget av nye lekre 
selveierleiligheter i Søster Mathildes gate 27/29.
Salgsstart vil avholdes i visningslokalene i 
Ola Hegebergs gate 16. 

Velkommen!

• Priser fra kr. 1 790 000,-             
(eks. p-plass)

• Størrelser fra 45 – 129 BRA

SØSTER MATHILDES GATE 27 / 29

SALGSSTART
lørdag 24.mai

kl. 12-13
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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 2. juni

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
Kristin Holmemo
Marcus Thranes vei 65, 
1472 Fjellhamar 

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:

FREDELIGE  
INDIANERE

vi feirer grunnlovsjubileet 
med jubileumstilbud

Nå har du sjansen til å skaffe deg et norskprodusert kvalitetskjøkken til veldig god pris. Sigdal møbelkjøkken leveres 
ferdig skrudd sammen, med skuffer og dørfronter montert. Nå kan du gjøre et godt kjøp på alle våre modeller.

kampanjepriser 
fra 19. mai til 

6. juni

Jessheim: Gardemoveien 1. Tlf. 63 94 05 30. post@studiosigdal-jessheim.
Lørenskog: Skårersletta 60. Tlf 67 91 20 60. post@studiosigdal-lorenskog.no

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Hafslundbygget i 
Strømsveien 19 på 
Strømmen

VINNER:
KÅRE HANSEN
Gressrudvn. 5
2010 Strømmen
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Høsten 1990 ligger
norsk landslagsfotball
helt nede. Elendige
resultater ledsages av
særdeles lav entusias-
me i befolkningen. Inn
kommer en ny, midler-
tidig landslagssjef.
Hans navn er Egil
Roger Olsen. Tre år

senere har ikke Norge
bare slått England og
Nederland og kvalifi-
sert oss til VM. Norge
har også fått Drillo-
isen - og er nest best i
verden. Vi får et histo-
risk tilbakeblikk fra
Drillo sine glansdager.
NRK1 søndag kl 20.55

Da Norge var nest best i verden i fotball
Direkte fra Rancolli-
platz i hjertet av Køln
går EBUs finale for
unge, klassiske musi-
kere av stabelen. Fioli-
nisten Sonoko Miriam
Shimano Welde (18),
vinner av NRKs Virtu-
os 2014, skal repre-
sentere Norge. Hun er

en av 14 finalister
som skal spille med
WDRs symfoniorkester
under ledelse av Kris-
tiina Poska. Konkur-
ransen regnes som en
av de mest prestisje-
tunge i verden for
unge musikere.
NRK1 lørdag kl 19.55

Sonoko Miriam skal representere Norge

Conchita er gjest
BBC sin egen Eurovisi-
on Song Contest-kom-
mentator, Graham Nor-
ton, får besøk av den
nybakte ESC-vinneren
Conchita Wurst. Dette
er første gang at en
vinner gjester showet
hans. I tillegg kommer
Dawn French, Kirsten
Dunst, Bear Grylls og
artisten Sam Smith.

TVNorge
fredag kl 22.30

ONSDAG 28.5

TORSDAG 29.5

FREDAG 30.5

tvukens

06.30 Morgensending
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev (r)
16.20 Brenner – historier
fra vårt land (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge:
Preikestolen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Pingvinanes
hemmelege liv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 To grådige italienere
(2)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Fader Brown (1)
22.25 Den sjenerte
fiolinisten
22.35 Fotball-VM i Brasil
23.05 Kveldsnytt
23.20 Louis Theroux: Et
hundeliv i LA (r)
00.20 Luck (r)
01.10 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 To på reise (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.40 Urix (r)
15.00 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
15.25 Bykjærlighet (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hotellet (r)
19.45 Veien til Brasil (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Dette er Europa (6)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Kystlandskap i
fugleperspektiv (r)
21.35 Smerte, gift og
lindring (3)
22.30 Urix
22.50 Korrespondentane
(4)
23.20 Hva skjedde med
barna?
00.15 Den siste nomade?
(r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Globe trekker (2)
12.40 Hus til salgs –
oppussing (r)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Klippkompaniet (r)
15.30 Naboer (6628)
16.00 Sykkel: Tour des
Fjords 1. etappe. Direkte.
Fra Bergen til Ulvik
(161 km).
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (161)
20.00 Pengene på bordet (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 De utvalgte (6)
22.40 Fly med oss (8)
23.10 Elementary (3)
00.10 NYC 22 (9)
01.05 Criminal Minds (r)
01.55 Numbers (r)
02.45 Detroit 1-8-7 (r)
03.30 Ringer (r)
04.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (17)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (2)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (3)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Fjorden Cowboys (r)
21.30 Ødemarkens menn
(10)
22.25 Fjorden Cowboys (r)
22.55 Fjorden Cowboys (r)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Vegas Strip (9)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 MasterChef USA (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 (110)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(9)
21.30 Paradise Hotel (55)
22.30 Kjærlighetsredet (11)
23.30 Revenge (20)
00.30 How I Met Your
Mother (r)
01.00 How I Met Your
Mother (r)
01.30 Paradise Hotel (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (13)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (3)
21.30 CSI (19)
22.30 CSI (r)
23.25 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 (11)
15.00 Family Guy (12)
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 E. T. The Extra-Terres-
trial. Am. familieeventyr fra
1982.
23.30 Cops (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
10.10 Med hjartet på rette
staden (r)
11.00 Norge rundt (r)
11.25 Spis Vietnam (r)
11.55 Big data – en ny tids-
alder (r)
12.50 I viljens landskap –
Rondane nasjonalpark 50 år
(r)
13.30 Pingvinanes hemme-
lege liv (r)
14.25 The Wedding Planner.
Am. dramakomedie fra
2001.
16.05 Europas beste (r)
16.50 Slottsvakten 1945 (r)
18.00 Dora på Lammholm
19.00 Dagsrevyen
19.30 Menneskets første
krig
20.25 Geniet Marie Curie
21.20 Den unge Victoria.
Br./am. drama fra 2009.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire (14)
24.00 Uro. Norsk thriller fra
2006.
01.40 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 To på reise (3)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
15.40 Dette er Europa (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Lett på tråden. Br.
romantisk komedie fra
2008.
19.30 Jan i naturen (r)
19.45 Veien til Brasil (r)
20.15 Suoknaborgan –
sanger fra urfolk (3)
20.45 Glimt av Norge: Hus-
morliv (r)
21.00 Nyheter
21.10 Dette er Europa (7)
21.40 Et slag i ansiktet (3)
22.35 Korrespondentane
(5)
23.05 Til Arktis med Bruce
Parry (r)
23.55 Smerte, gift og lin-
dring (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.48 Gjett hvor glad jeg er
i deg
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hus til salgs (r)
12.35 Hus til salgs – opp-
ussing (r)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 De utvalgte (r)
15.30 Sykkel: Tour des
Fjords 2. Etappe. TV 2 Spor-
ten følger sykkelrittet Tour
des Fjords direkte.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (162)
20.00 Hvem bor her? (7)
20.30 Hvem bor her? (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Escape Artist (2)
22.50 Fly med oss (9)
23.20 Hawaii Five-0 (20)
00.15 Badehotellet (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (3)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (4)
18.55 Fotball: 1. divisjon.
Hønefoss – Bryne, 1.
omgang. Direkte.
19.55 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang.
20.00 Fotball: 1. divisjon.
Hønefoss – Bryne, 2.
omgang. Direkte.
21.00 Fjorden Cowboys (r)
21.30 Broom (10)
22.30 Golden Goal – Høyde-
punkter!
23.00 The Dudesons in
America (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 MasterChef USA (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 (111)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Hele Sverige baker
(3)
21.30 Paradise Hotel (56)
22.30 Kjærlighetsredet (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I Met Your Mot-
her (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (14)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 En ny start (r)
21.30 Resurrection (1)
22.30 CSI (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 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 Tattoosalongen (3)
22.30 24: Live Another Day
(1)
23.30 24: Live Another Day
(2)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
15.10 Hygge i Strömsö (r)
15.50 Berulfsens historiske
perler (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev (r)
16.20 Brenner – historier
fra vårt land (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Pingvinanes hemme-
lege liv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Adils hemmelige dan-
sere (7)
21.05 20 spørsmål (4)
21.35 Mysteriet i Bletchley
(1)
22.20 Mysteriet i Bletchley
(2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Ripper Street (1)
00.15 Pop & rock-perler fra
70-tallet (10)
00.45 Nattsending

09.25 Morgensending
13.40 To på reise (r)
14.10 Selskapsdanseren (r)
15.10 Veien til Brasil (r)
15.40 Dette er Europa (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Historien om et mål-
tid (r)
19.40 Brasil med Michael
Palin (r)
20.30 Ja vel, statsminister
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Svenske hemmelig-
heter (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Byens lys. Am. stum-
film fra 1931.
22.55 Apokalypse – verden
i krig (r)
23.50 Gintberg på kanten
(7)
00.20 Et slag i ansiktet (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Hus til salgs – opp-
ussing (r)
13.30 Hvem bor her? (r)
14.00 Hvem bor her? (r)
14.30 I Get That a Lot (r)
15.30 Naboer (6629)
16.00 Sykkel: Tour des
Fjords 3. etappe. Direkte.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Karl III (r)
19.30 Dyrepasserne (4)
20.00 Pengene på bordet (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (1)
22.40 Mord og mysterier (2)
23.40 Eurojackpot (18)
23.55 Golden Goal – Høyde-
punkter! (r)
00.25 X-Men Origins: Wolve-
rine. Am. action fra 2009.
02.30 Aliens vs. Predator –
Requiem. Am. science ficti-
on fra 2007.
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (7)
12.10 Besatt av bil (19)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (4)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (5)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Batman. Am./br. acti-
oneventyr fra 1989.
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Californication (r)
01.00 Nådeløse innkrevere
(r)
01.30 Nådeløse innkrevere
(r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 MasterChef USA (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 (112)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
20.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
21.30 Metro 123 kapret.
Am./br. thriller fra 2009.
23.20 Sex og singelliv (r)
24.00 Sex og singelliv (r)
00.40 John Tucker Must
Die. Am./kan. romantisk
komedie fra 2006.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (15)
19.30 Top 20 Funniest (15)
20.30 Brille (r)
21.30 Castle (r)
22.30 The Graham Norton
Show (7)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your 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 Cops (13)
21.30 Cops (14)
22.00 Gladiator. Am. action-
drama fra 2000.
00.40 Nattsending

SØNDAG 1.6

LØRDAG 31.5

MANDAG 2.6

TIRSDAG 3.6
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06.40 Morgensending
10.05 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
10.35 Pingvinanes hemme-
lege liv (r)
11.30 Alt var bedre før (r)
12.00 Ut i naturen (r)
13.00 Landeplage (r)
13.30 Munter mat (r)
14.00 Miss Marple: Liket i
biblioteket. Br./am. drama
fra 2004.
15.35 Fader Brown (r)
16.20 Optimistene (r)
17.00 Hvem tror du at du
er? (r)
18.00 Hygge i hagen (6)
18.30 Barnas restaurant (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Eurovisjonens konkur-
ranse for unge musikere
21.50 Åge og damene (r)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Rådet (r)
23.50 Dr. T og kvinnene.
Am. dramakomedie fra
2000.
01.45 Nattsending

08.50 Morgensending
11.30 Hovedscenen (r)
12.45 William Kentridge –
alt er mulig (r)
13.40 Ja vel, statsminister
(r)
14.10 Den vidunderlige kys-
ten (r)
15.10 Brasil med Michael
Palin (r)
16.00 Kunnskapskanalen
17.05 Farvel, kamerater (r)
18.00 Så levde de lykkelige
(1)
19.00 Mens vi ventar (r)
19.20 Nidarosdomen (r)
20.05 Madagaskars unike
dyreliv (r)
21.00 Nyheter
21.10 Legendariske kvinner
(r)
22.00 Friidrett. Diamond
League fra Eugene.
24.00 Byens lys (r) Am.
stumfilm fra 1931.
01.20 Selskapsdanseren (r)
02.20-03.15 Apokalypse –
verden i krig (r)

06.00 Morgensending
12.00 Gullkorn fra barne-
munn (12)
12.30 Gullkorn fra barne-
munn (13)
13.00 Kornsirkelmysteriet
(r)
14.00 Fly med oss (r)
15.00 Smartere enn en 5.
klassing? (r)
16.00 Sykkel: Tour des
Fjords 4. etappe. TV 2 Spor-
ten følger sykkelrittet Tour
des Fjords direkte.
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Akvariet (r)
20.00 Sommer i Dyreparken
(1)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Klippkompaniet (11)
22.40 God kveld Norge
23.15 Must Love Dogs. Am.
komedie fra 2005.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Klippkompaniet (10)
15.30 Fotball: Før kampen.
Fotball.
16.00 Fotball: Privatlands-
kamp. Norge – Russland, 1.
omgang.
16.55 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Norge og
Russland.
17.00 Fotball: Privatlands-
kamp. Norge – Russland, 2.
omgang.
18.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter privatlands-
kampen mellom Norge og
Russland.
18.40 That '70s Show (r)
19.10 Little Britain USA (r)
19.45 Little Britain USA (r)
20.20 Big School (r)
21.00 X-Men Origins: Wolve-
rine. Am. action fra 2009.
23.05 Haikerens guide til
Galaksen. Am. scienceficti-
on-komedie fra 2005.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Top Model Norge (r)
13.00 Top Model Norge (r)
14.00 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r)
15.20 Eat, drink, love (1)
16.15 The Middle (14)
16.45 The Middle (15)
17.15 The Middle (16)
17.45 Mike & Molly (15)
18.15 Mike & Molly (16)
18.45 How I Met Your Mot-
her (r)
19.15 How I Met Your Mot-
her (r)
19.45 Just Married. Am.
romantisk komedie fra
2003.
21.30 The Change-Up. Am.
komedie fra 2011.
23.30 Lidenskapens pris.
Am. drama fra 1994.
01.55 Paradise Hotel (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Melissa & Joey (r)
11.10 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)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Top 20 Funniest (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 Sinnasnekker'n (r)
19.30 Ullared (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (r)
21.30 Edge of Darkness.
Am. drama fra 2010.
23.35 Special Victims Unit
(r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 The Exes (r)
12.00 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (13)
14.00 The Office (14)
14.30 The Office (15)
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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Grimm (16)
22.00 American Gangster.
Am. thriller fra 2007.
00.50 Nattsending

06.30 Morgensending
14.05 Folk: Svensken på
Eidsvoll (r)
14.45 Hemmelige svenske
rom (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (r)
15.50 Berulfsens historiske
perler (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Poirot (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Havets kjemper (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Herskapelig rednings-
aksjon (5)
20.30 Mesterkokken Hes-
ton (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Himmelens hjerte.
Sv. drama fra 2008.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (4)
00.45 Nattsending

09.30 Morgensending
12.55 Sportsrevyen (r)
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
13.15 Hovedscenen (r)
14.40 Så levde de lykkelige
(r)
15.40 Suoknaborgan –
sanger fra urfolk (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Tett på Jonas Alaska
(r)
19.45 Fotball-VM i Brasil (r)
Norsk dokumentar.
20.15 Aktuelt
20.55 Dette er Europa (8)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Louis Theroux: Sex-
forbrytere i LA
22.30 Urix
22.50 Oliver Stone: USAs
skjulte historie (r)
23.50 Best i verden (r) Heia
Norge.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Hus til salgs – opp-
ussing (r)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Pengene på bordet (r)
15.30 Naboer (6630)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5891)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (5)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (163)
20.00 Norges Grillmester
(6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Badehotellet (6)
22.40 Fly med oss (11)
23.10 De utvalgte (r)
00.10 Uskyldig dømt (r)
01.05 Criminal Minds (r)
01.55 Numbers (r)
02.40 Detroit 1-8-7 (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (5)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (6)
18.55 Fotball: 1. divisjon.
Sandefjord – HamKam, 1.
omgang. Direkte.
19.55 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Sandefjord
og HamKam.
20.00 Fotball: 1. divisjon.
Sandefjord – HamKam, 2.
omgang. Direkte.
21.00 Fjorden Cowboys (r)
21.30 Dopingepidemien (1)
22.30 Californication (7)
23.05 Nattarbeiderne (r)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Eat, drink, love (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 MasterChef USA (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 (113)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Mamma søker kjæ-
reste (6)
21.30 Paradise Hotel (57)
22.30 Kjærlighetsredet (13)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I Met Your Mot-
her (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (2)
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 Mom (16)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Ullared (4)
21.30 Brille (r)
22.30 CSI (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Special Victims Unit
(r)
02.20 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)
16.00 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. (16)
22.30 The Goldbergs (r)
23.00 The Goldbergs (r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
09.40 Friidrett (r) Diamond
League fra Eugene.
11.40 EM roing. Finaler.
14.30 Folk: Formel 1 og
høye hæler (r)
15.00 Grønn glede (r)
15.30 Kisten (r)
16.00 20 spørsmål (r)
16.30 Adils hemmelige dan-
sere (r)
17.30 Livsfarlege dyr (r)
18.00 Danske slott (2)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Brasils ville natur (1)
20.55 Best i verden (2)
Heia Norge.
21.35 Mr Selfridge (9)
22.20 Mr Selfridge (10)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Gutter er gutter (12)
23.45 Adils hemmelige dan-
sere (r)
00.45 Eurovisjonens konkur-
ranse for unge musikere (r)
02.40 Nattsending

10.00 William Kentridge –
alt er mulig (r)
10.55 Bolsjoi-teateret i ny
drakt (r)
11.50 Legendariske kvinner
(r)
12.40 Europas beste (r)
13.25 Eurovisjonens konkur-
ranse for unge musikere (r)
15.35 Munchs mødre (r)
16.30 Menneskets første
krig (r)
17.25 To på reise (r)
17.55 Norge rundt og rundt
(r)
18.20 Madagaskars unike
dyreliv (r)
19.10 Jan i naturen
19.25 Bykjærlighet (r)
20.10 Legendariske kvinner
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.35 Sixty Six. Fr./br. dra-
makomedie fra 2006.
00.05 Stjerneregissøren
Milos Forman (r)
01.05-02.05 To steg frå
Håkan (r)

06.00 Morgensending
12.05 60 Minutes (r)
13.00 Dyrepasserne – opp-
summering (r)
13.30 Dyrepasserne (r)
14.00 Fly med oss (r)
14.30 Fly med oss (r)
15.00 Fly med oss (r)
15.30 Fly med oss (r)
16.00 Sykkel: Tour des
Fjords 5. etappe. Direkte fra
Risavik til Stavanger
(171,2 km).
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Sommer i Dyreparken
(r)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Fly med oss (10)
22.45 Jakten på kjærlighe-
ten – Presentasjon (r)
23.45 God kveld Norge (r)
00.20 Irene Huss: Gullkal-
ven (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Ødemarkens menn (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 En moderne familie
(r)
16.30 En moderne familie
(r)
17.00 Giants Live (3)
18.00 Fotball: 1. divisjon.
Hødd – Tromsø, 1. omgang.
18.55 I pausen
19.00 Fotball: 1. divisjon.
Hødd – Tromsø, 2. omgang.
20.00 Atlantis (12)
21.00 Nokas. Norsk thriller-
drama fra 2010.
22.50 Nådeløse innkrevere
(r)
23.20 Nådeløse innkrevere
(r)
23.50 Nådeløse innkrevere
(r)
00.20 Nådeløse innkrevere
(r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Top Chef (r)
13.05 Top Chef (r)
14.10 Top Chef (r)
15.15 Just Married. Am.
romantisk komedie fra
2003.
17.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
18.00 Hele Sverige baker (r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 24: Live Another Day
(3)
22.00 The Blacklist (18)
23.00 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
24.00 The Change-Up. Am.
komedie fra 2011.
02.00 Smash (12)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 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 America's Funniest
Home Videos (r)
16.30 En ny start (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 Sinnasnekker'n (r)
19.30 Endelig ferie (r)
20.30 Castle (17)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Resurrection (r)
23.30 The Walking Dead (4)
00.25 CSI (r)
01.25 Management. Am.
romantisk komedie fra
2008.
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Ice Road Truckers (r)
09.30 The Office (r)
10.00 The Office (r)
10.30 The Office (r)
11.00 The Office (16)
11.30 Men at Work (r)
12.00 Men at Work (r)
12.30 Men at Work (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Ax Men (19)
15.30 Ax Men (20)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 Storage Hunters (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (17)
20.30 Family Guy (16)
21.00 The Goldbergs (1)
21.30 The Goldbergs (2)
22.00 State of Play. Am./br.
dramathriller fra 2009.
00.10 Grimm (r)
01.15 Nattsending

06.30 Morgensending
13.05 Jessica Fletcher (r)
13.50 Filmavisen 1960 (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Poirot (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Havets kjemper (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Poirot (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Havets kjemper (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Grønn glede (2)
20.15 Det gode bondeliv (3)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Whitechapel (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Veien til Brasil (11)
Dokumentarserie.
23.45 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
00.30 Nattsending

10.15 Morgensending
13.40 To på reise (5)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Fotball-VM i Brasil (r)
Norsk dokumentar.
15.40 Dette er Europa (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hotellet (r)
19.45 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
20.15 Aktuelt
20.45 Bykjærlighet (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Massakren som rys-
tet Sør-Afrika
22.20 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
22.30 Urix
23.00 Luck (4)
23.50 Kina – det nye impe-
riet (r)
00.50 Louis Theroux: Sex-
forbrytere i LA (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Hus til salgs – opp-
ussing (r)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Norges Grillmester (r)
15.30 Naboer (6631)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5892)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (6)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (22)
22.40 Fly med oss (12)
23.10 The Good Wife (21)
00.10 Lærkevej (10)
01.05 Criminal Minds (r)
01.55 Numbers (r)
02.40 Detroit 1-8-7 (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (21)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (6)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (7)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Fjorden Cowboys (r)
21.30 Vinnie Jones: De tøf-
feste (2)
22.25 Vettskremte pøbel-
unger (4)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Tripping the Rift (2)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 MasterChef USA (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 (114)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Supersize VS.
Superskinny (4)
21.30 Paradise Hotel (58)
22.30 Kjærlighetsredet (14)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 How I Met Your Mot-
her (r)
01.05 Paradise Hotel (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.40 Cougar Town (3)
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 Mom (17)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 På liv og død (r)
21.30 Special Victims Unit
(13)
22.30 CSI (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Ghostbusters – Spø-
kelsesligaen. Am. komedie
fra 1984.
23.20 Cops (r)
23.55 Cops (r)
00.25 Seinfeld (r)
00.55 Nattsending



ROMA.NO

DEN LILLE BRUSFABRIKKEN

DEN LILLE BRUSFABRIKKEN

 Kr. 9,90
RC COLA light

 

Kr. 9,90
CHAMPION u/tilsatt sukker

 

  
Kr. 9,90

INGEFÆRØL
 

 
Kr. 13,60

ICE TEA LEMON

 Kr. 9,90
FLUX SODA

 

Kr. 9,90
MILANO

 

  
Kr. 9,90

VIRUZ

 Kr. 9,90
ASINA u/tilsatt sukker

 

Kr. 9,90
FRUKT CIDER u/tilsatt sukker

 

  
Kr. 9,90

RØDBRUS
 

 
Kr. 9,-

NAWINTA SITRON

 Kr. 9,90
ASINA

 

Kr. 9,90
FRUKT CIDER

 

  
Kr. 9,90

FIGHTING SPIRIT
 

 
Kr. 9,-

NAWINTA

 Kr. 9,90
RC COLA

 

Kr. 9,90
CHAMPION

 

  
Kr. 9,90

SITRONBRUS
 

 
Kr. 13,60

ICE TEA PEACH


