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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

Nytt sykkel- 
løp for alle
 
Kommende helg arrangeres 
CityRide i Lillestrøm – et noe 
annerledes sykkelløp. Her er det 
ingen tidtaking og krav til hvor 
langt du skal sykle.                                                                   

Side 4

Ønsker å spre 
informasjon
 
Eyolf Nitter opplever at informa-
sjonen fra Skedsmo kommune 
ikke alltid kommer fram. Derfor 
startet han Lillestrøm 2050.                                                                  

Side 5

Salongorkester 
jubilerer
 
Losby Dannede Selskab feirer 
10 år med jubileumskonsert i 
Lørenskog hus.                                                                   

Side 25

Annonsere her? 
Ring Elisabeth  

på tlf. 483 23 443 

HER ER ROMERIKES 
DYRESTE BOLIGER

Flere boliger på Romerike ligger nå ute med en 
prisantydning på over ti millioner. På Strømmen 

kan du få 12 rom og trippelgarasje til 13,3 millioner.                                                     
Side 18-19

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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HARDE 
FA K TA
10,6
VAR SNITTEMPER-
ATUREN PÅ LILLE- 
STRØM DE SISTE 30 
DAGENE.

-2,6
ER LAVESTE TEM-
PERATUR MÅLT PÅ 
LØVENSTAD DE SISTE 
30 DAGENE. 

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

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

#evergreen #landskap #romeriksposten @sveinedvard

#sunset #evening #reflection #romeriksposten @ninnil

#marihøne #ican #dreaming #romeriksposten @landligehjem_photo

Mobiltlf.
977 81 447

www.minnesundfritid.no

GRESSKLIPPER-
ROBOTER

GRATIS BEFARING
GRATIS MONTERING
ved bestilling før 1/7

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

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 

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

Ring Elisabeth  
på tlf. 483 23 443

Annonsere her?



4  Nr. 21 – 2014 Nr. 21 – 2014  5AKTUELTAKTUELT

Ønsker å spre utbyggings- 
informasjon

Nytt sykkelløp for alle

 
  
 

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no

 
– Kommunen fortjener ikke vel-
dig mye ros for å være informa-
tive. De kunne vært mye flinke-
re. De kunne ha hatt en bedre 
hjemmeside med mer oppdatert 
informasjon for oss innbyggere, 
sier Nitter.

Facebooksiden Lillestrøm 
2050 skal være innbyggernes 
interesseside som i første om-
gang er laget for at folk bedre 
skal kunne forstå kommunens 
planforslag. 

ETTERLYSER SERVICE
Nitter fikk med seg noen na-
boer og venner, og opprettet 
Facebookgruppen. De innhen-
tet utbyggingsopplysninger og 
avisartikler som handler om 
hvordan fremtidens Lillestrøm 
skal se ut.

– Trendene i samfunnet viser 
at service skal være avgjørende 
for om et selskap skal eksistere 
eller gå konkurs. Det samme 
gjelder også for en kommune. 
Hvis kommunen ikke kan yte 
service til de som bor der vil 
folk enten finne tilbudet et an-
net sted, eller så vil folk flytte 
til en annen kommune.  Ser-
vice vil bli en viktig faktor for 
kommunen. Og de må begyn-
ne å tilpasse seg allerede nå, 
sier Nitter.

Nitter bor nederst i Kjerulfs-
gate og er ikke selv utsatt for 
dagens byggeplaner. Han øn-
sker å engasjere seg i Lillestrøms 
ve og vel, og tror innbyggerne 
forventer å bli ivaretatt og øn-
sker å kunne ta del i beslutnin-
gene.

– Lillestrøm 2050 ble startet 
som en reaksjon på folkemøtet 

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Etter at Lillestrøm ble kåret til 
Norges beste sykkelby i 2012 
ble det bestemt at det skal ar-
rangeres en sykkelfestival i 
byen hvert år. I år har kom-
munen vært en pådriver for å 
få det nye sykkelløpet CityRi-
de til byen. I spissen står tid-
ligere proffsyklist Rune Høy-
dahl.

– CityRide er et konsept jeg er 
stolt av. Det er unikt at det er et 
sykkelløp for absolutt alle, må-
let vårt i år er at 10 000 skal del-
ta. Jeg brenner for sykling, og 

Mens bygg etter bygg 
spretter opp i Lille-
strøm opplever Eyolf 
Nitter at informa-
sjonen fra Skedsmo 
kommune ikke alltid 
kommer fram. Derfor 
startet han Lillestrøm 
2050. 

Kommende helg ar-
rangeres CityRide i 
Lillestrøm – et noe 
annerledes sykkel-
løp. Her er det ingen 
tidtaking og det stil-
les ikke krav til hvor 
langt du skal sykle. 

som ble holdt i februar. En arki-
tekt fra Blå arkitektene sa der at 
det ikke er de som bor her som 
er viktig, men de som kommer 
etter som er viktig. Utsagnet 
var katalysatoren som sparket 
i gang engasjementet, forklarer 
Nitter. 

IKKE MOT UTBYGGING
– Vi er ikke negativ til utbyg-
ging. Men vi ønsker at innbyg-
gerne skal få informasjon om 
hva som skjer, sier Nitter.

En utbygging fører til støv, 
støy og trafikkproblemer. 
Gruppa Lillestrøm 2050 øn-
sker å snakker for folk som bor 
i byen.

– Vi vil engasjere oss mer 
framover med tanker om hvor-
dan byen skal utvikle seg.

Initiativtageren av gruppen 
hadde for kort tid siden lest en 
rapport fra Statistisk Sentralby-
rå som het Norge 2050. Rappor-
ten beskriver hvordan befolk-
ningsveksten i Norge vil være 
fram mot 2050.

– I Lillestrøm skal det byg-
ges leiligheter som skal være 
med på å dekke befolknings-
veksten 36 år fram i tid. Der-
for brukte vi 2050 som et tall 
da vi laget gruppen, forteller 
Nitter.

– Er det vanskelig å engasjere 
folk i en slik sak?

– Nei, vi hadde ikke lagt ned 
så mye tid og arbeid hvis vi ikke 
hadde fått positive tilbakemel-
dinger. Jeg kan nesten ikke gå 
rundt i byen uten at noen vil 
snakke om utbyggingen. 

INNSIGELSER
Gruppen har laget et innsigel-
sesbrev til kommunen. Dette 
brevet kan hentes ut på face-
booksiden.

– Jeg hadde aldri laget et inn-
sigelsesbrev tidligere, og tenkte 
at det kanskje ikke er så veldig 
mange andre som hadde gjort 
det. Det ligger ikke noen eksem-
pler på kommunens hjemmesi-
de eller andre steder på hvordan 
et innsigelsesbrev kan se ut. 
Terskelen for å lage et innsigel-
sesbrev kan derfor bli stor, for-
klarer Nitter. 

Når navn, adresse og signa-
tur er skrevet i brevet kan det 
sendes til kommunen, enten 
som vanlig post eller leveres di-
gitalt til kommunens e-postad-
resse. Nitter håper at minst 75 
av gruppens 637 facebook-støt-
tespillere har tatt oppfordrin-
gen om å sende inn innsigelses-
brevet. 

– Klarer vi 90 er vi veldig for-
nøyde. Med 100 innsendte inn-
sigelser har vi nådd maksmålet 
vår, sier Nitter. 

PÅ NETT: – Vi ønsker først og fremst å ivareta de som bor her, og samtidig passe på at det blir tatt hensyn til inn- 
byggernes ve og vel, sier Eyolf Nitter.

OPP AV SOFAEN: F.v. Rune 
Høydahl, Martin Andersen, Hå-

kon Austad, Jon Kristian Svaland 
og Heidi Rosasen Sandstø i City-
Ride vil få mange opp av sofaen 

og ned på sykkelsetet kommende 
helg. (Foto: Pressefoto)

VIKEPLIKT: Sakte men sikkert må småhusbebyggelsen vike plassen til fordel for noen store og mer urbane 
betongklosser. 

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

Ved fø
rst

egan
gsb

esti
llin

g

få
r d

u 3
0%

 ra
bat

t

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. 

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

for å få de som sjelden mosjone-
rer opp av sofaen, sier Høydahl.
                                          
INNOM 20 BYER
Sykkelløpet startet i Hauge-
sund i begynnelsen av mai, og 
har siden besøkt Kristiansand, 
Mandal, Grimstad, Hamar og 
Mysen. Til sammen skal Ci-
tyRide innom 20 norske byer 
i sommer. Kommende lørdag 
kl. 13.00 går starten i Lille-
strøm.

Her trenger du ikke å være 
godt trent, og det er heller 
ikke nødvendig å stille i proft 
utstyr. Det er ingen tidtaking 
og det stilles ikke krav til hvor 
langt du skal sykle.

KOM SOM DU ER
– Jeg føler vi etter hvert ser et 
skille som det bør gjøres noe 
med; en polarisering i form 
av at enten trener folk masse 
mot arrangementer som Bir-
ken, eller så trener de svært 
lite. Jeg savner trening for gle-
dens skyld, den gamle «ut på 
tur»-mentaliteten. Derfor er 
dette perfekt: Du kommer som 
du er. Du sykler så mange run-
der du vil, sier Høydahl.

Løypa starter på Torvet og 
holder seg til den store bysyk-

kelrunden. Langs Nitelva ut 
forbi Nebbursvollen, videre ut 
mot Hvam og retur gjennom 
Kjeller, forbi Åråsen og inn 
igjen mot Torvet i Sørumsgata.
                               
RAUMERRITTET SAMTIDIG
Raumerrittet går også av stabe-
len kommende helg, og vil leg-
ge sin familieløype til CityRide 
denne dagen.

For påmelding kan man gå 

til nettsiden www.cityride.no 
eller møte opp på Torvet før 
start og melde seg på der. Det 
er gratis å delta.
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Interiørarbeid  
Montering -snekring - kjøkken - garderobe - 

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

Ronald Bjørn tlf. 92 84 86 42 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig 

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

på tlf 93 43 56 95, for en hyggelig kjøkkenprat

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

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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Skedsmo blant verstingene
Politianmeldelser:

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
Alle norske kommuner er nå ran-
gert etter hvor mange lovbrudd 
som er anmeldt per tusen inn-
bygger. Det er dermed forsvarlig 
å si at Skedsmo, blant Norges 428 
kommuner, bare er den 407. «snil-
leste» kommunen i Norge. Bare 21 
kommuner er verre altså. Løren-
skog kommune er å finne på 304. 
plass på denne oversikten, mens 
Rælingen er nummer 330.

REGNER TO ÅR OM 
GANGEN
Dette kan vi slå fast etter at Sta-
tistisk sentralbyrå har regnet ut 
hvor mange saker som blir an-
meldt årlig etter gjerningskom-
mune. Det vil si; tallene er et år-
lig gjennomsnitt fra de siste to 
årene. Dette gir bedre kvalitet 
på tabellene. 

– I denne statistikken må vi ta 
høyde for at det kan være store 
variasjoner, spesielt for de kom-
munene og lovbruddsgruppene 

Nå foreligger en 
måling som viser at 
befolkningen i Skeds-
mo er blant dem som 
har mest kriminali-
tet rundt seg. Her er 
oversikten over lov-
bruddene – og antall 
anmeldelser per tusen 
innbygger. 

som har få tilfeller. Datakvalitet 
og registreringsmåter, spesielt i 
større enkeltsaker, varierer og 
kan gi store ulikheter mellom 
ellers like kommuner - og fra år 
til år, poengterer SSB.

– Til en viss grad er det tatt 
høyde for dette ved at tabellen 
inneholder verdier for toårig gjen-
nomsnitt og kun de største lov-
bruddsgruppene, legges det til.

LOVBRUDD I SKEDSMO
I følge SSB-tallene ble det i 2012 
og 2013 anmeldt i snitt 4.835 
årlige lovbrudd i Skedsmo kom-
mune. Det gir 95,7 saker per tu-
sen beboer i kommunen. Dette 
er en del mer enn normalen i 
Norge, som er 74,7 saker per 
tusen innbygger. I Rælingen 
kommune opererer man med 
65,3 saker for hver tusen, mens 
Lørenskog har 59,6 saker per tu-
sen beboer.

Om vi tar en titt på den for-
rige oppdateringen på denne sta-
tistikken (2011/12), så finner vi at 
andelen anmeldte lovbrudd har 
økt en del i Skedsmo. Nærmere 
bestemt har det blitt 2,4 flere an-
meldelser per tusen innbygger i 
Skedsmo det siste året. Tilsvaren-
de ser vi at andelen har økt med 
to saker per  tusen i Lørenskog 
kommune. Rælingen kan vise til 
en fin nedgang på 6,6 saker per 
tusen. På landsbasis har andelen 
lovbrudd gått ned med 0,5 per tu-
sen innbygger i denne perioden. 

Vi gjør oppmerksom på at 
lokalt politi kan telle sakene på 
annen måte enn det SSB gjør i 
sin statistikk.

SNILLESTE I NORGE
Vi kan på uoffisiellt vis kåre 

Norges «snilleste» kommune 
ved hjelp av disse tallene. Det 
er nemlig Rødøy kommune i 
Nordland. Der er det 10,7 an-
meldte lovbrudd per tusen inn-
bygger. Deretter følger Kvitsøy i 
Rogaland og Solund i Sogn og 
Fjordane. 

I den andre og langt mindre 
attraktive enden av denne tabel-
len, så finner vi en del kommu-
ner som havner der av «natur-
lige» årsaker. Lærdal kommune 

Anmeldte lovbrudd 
Årlig gjennomsnitt av 2012 og 2013. Kilde: SSB

ANTALL PER TUSEN

RÆLINGEN                        1.072         65,3

LØRENSKOG                        2.046        59,6

SKEDSMO                        4.835         95,7

AKERSHUS                       37.287         65,8

NORGE                     377.321         74,7

Type lovbrudd 
Årlig gjennomsnitt av 2012 og 2013. Kilde: SSB

VOLDVINNING NARKO ANNETTRAFIKK

RÆLINGEN          253           54              103            549          114

LØRENSKOG      1031        145              302            244         326

SKEDSMO         2034         314              583            739       1166

LOVBRUDD: Statistikken viser at Skedsmo kommune er blant kommunene hvor det er flest anmeldte lovbrudd. 
(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto: Roy Mortensen)

tips@avisdrift.no

har verdens lengste veitunnel, 
og her er det ikke rent få farts-
syndere som anmeldes i løpet 
av et år. Da blir det mange an-
meldelser å «fordele» blant inn-
byggerne der. Ullensaker med 
Gardermoen og Hemsedal med 
alle sine alpin-turister er også 
blant verstingene. Kommuner 
med grense-overganger og smu-
glersaker vil selvsgat også få tall 
som lyver når man regner etter 
antall innbyggere.

BEST I AKERSHUS
I Akershus er det et årlig gjen-
nomsnittlig på 65,8 anmel-
delser per tusen innbygger, 
så Skedsmo trekker snittet en 
hel del opp her. Aller best ut i 
Akershus kommer Gjerdrum, 
som har et snitt på 28,7 årlige 
anmeldelser per tusen beboer. 
Så følger Enebakk og Nesodden, 
med henholdsvis 32,9 og 38 per 
tusen.

FERDIG VÅR/SOMMER 2015

olavthon.no/eventyrtunet I Tlf. 23 08 00 70 I Mob. 920 14 988 En eventyrlig suksess!

BO STILLE OG ROLIG I GRØNNE OMGIVELSER, SENTRALT I LØRENSKOG 

NYE, FLOTTE 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER!
Inkl. Hvitevarer, downlights, garasjeplass, solrik balkong/terrasse, boder og heis. 
BRA/p-rom fra 60 kvm. Fast pris fra kr. 2 590 000,- Lave omk. 

VISNING: TORS. 5/6 KL. 17-18 • LØR. 7/6 KL. 13-14 • TORS. 12/6 KL. 17-18 • LØR. 14/6 KL. 13-14
Adresse: Rådmann Paulsens gate 12, 1476 RASTA

FÅ MED 

100.000,- 

til endring av 

kjøkken ved kjøp 

før 01.07.14
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Lavere snittalder på  
bilene i Lørenskog

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
– Til tross for at 137.000 eldre 
personbiler ble tatt ut av trafik-
ken i 2013, gikk ikke gjennom-
snittsalderen på personbilpar-
ken i Norge ned. Den er fortsatt 
10,5 år, slik den har vært de siste 
fire årene, melder Statistisk sen-
tralbyr (SSB).

Årsaken til at snittalderen 
ikke går ned skal være en stor 
andel import av bruktbiler til 
Norge. Den norske bilparken 
skal være Europas eldste. 

ALDER I LØRENSKOG
Romeriksposten har fra SSB 
fått tilgang til gjennomsnittlig 
alder på både personbiler og 
varebiler (grønne skilt) i hver 
norske kommune, og ser at det 
er et stort spenn fra den nyeste 
til den eldste bilparken. Vi kan 
også slå fast at bilene i Løren-
skog er en del nyere enn snittet 
i Norge. Gjennomsnittalderen 
er nemlig på 9,3 år her. I Skeds-
mo ser vi at bilene er noen hakk 
eldre enn det igjen, med et snitt 
på 9,7 år. I Rælingen er snittet 
på 10,1 år. Alle våre kommuner 
kommer dermed bedre ut enn 
normalen i Norge.

ELDST I INDRE ØSTLANDET
Det er mange kommuner i Hed-
mark og Oppland som topper 
den lite attraktive listen over 
hvilke kommuner i Norge som 
har høyeste snittalder på per-
sonbilene sine. Aller øverst 
finner vi Skjåk i Oppland, hvor 
man er oppe i hele 16,7 år. Der-
etter Nore og Uvdal i Buskerud 
med 15,8 og Beiarn i Nordland 
med 15,2 år i snittalder på per-
sonbilene. 

ELDST I AKERSHUS
I den andre enden av tabellen 
finner vi mange folkerike kom-
muner. Faktisk er det bare 61 av 
428 kommunersom har lavere 

Personbilene i Løren-
skog er i gjennomsnitt 
9,3 år gamle. Det 
viser nye beregninger 
fra Statistisk sentral-
byrå. Dette betyr at 
våre biler er en del 
yngre enn hva som er 
vanlig i Norge.

snittalder enn den norske, men 
til gjengjeld er det flere biler i 
disse kommunene. Oppegård 
her i Akershus har den klart ny-
este bilparken, med et snitt på 
6,8 år. Deretter følger Bærum 
(7,1 år) og Drammen (7,5). På 
denne landsoversikten finner 
vi Lørenskog kommune på en 
fin niendeplass. Skedsmo er 
nummer 21 og Rælingen num-
mer 38.

Eldste bilparken i Akershus er 
det Hurdal og Aurskog-Høland 
som har. Her er snittalderen på 
personbilene hele 12,5 år. 

Også de norske varebilene er 
blant de eldste i Europa. Snit-
talderen på de grønnskiltede 
doningene er åtte år i Norge, 
mens tilsvarende biler i Løren-
skog har en snittalder på 7,9 år. 
I Skedsmo er varebilene 8,3 år 
gamle i gjennomsnitt  og i Ræ-
lingen 8,9 år.

TRYGGERE MED NYTT
Trygg Trafikk mener en nye-
re bilpark og ny utvikling kan 
medføre nedgang i ulykke-
stallene. Organisasjonen peker 
blant annet på auotomatisk 
fartstilpassning.

– Dette er trolig det teknolo-
giske hjelpemiddelet med størst 
potensiale når det gjelder å spa-
re liv i trafikken. Fartsgrenseda-
ta sammen med GPS gjør gjel-
dende fartsgrense tilgjengelig 
i bilen. Det kan fungere ved at 
gasspedalen får økt motstand 
når fartsgrensen passeres, eller 
ved at det er umulig å kjøre fort-
ere enn fartsgrensen. Automa-
tisk fartstilpasning må likevel 
kunne overstyres ved for ek-
sempel kritiske forbikjøringer, 
sier direktør Jan Johansen.

Det er gjort beregninger som 
tilsier at antall drepte og hardt 
skaddde kan reduseres med 175 

personer årlig om det hadde 
vært 100 prosent utbredelse av 
automatisk fartstilpasning. 

— BRUK AVGIFTENE AKTIVT
Andre systemer er Adaptive 
Cruisecontroll, som opprett-
holder konstant hastighet eller 
avstand til forankjørende. Også 
blindsone-kamera, nattsyn, 
søvndetektor og bremsehjelp er 
systemer som er under utvik-
ling. Felles for dem alle er at de 
vil tilhøre nye modeller. 

Johansen påpeker at trafikk-
sikre biler må bli mer attraktivt 
rent økonomisk, og at engangs-
avgiften kan ledes inn mot bed-
re sikkerhet.

– Myndighetene har både 
muligheter og ansvar for å bidra 
til reduserte ulykker ved aktivt å 
bruke avgiftene som et positivt 
virkemiddel for bedre trafikk-
sikkerhet, sier han.

– Vrakpanten bør også bru-
kes aktivt til raskere utskiftning 
av de eldste bilene, understreker 
han. 

UTVIKLINGEN I LØRENSKOG
I Norge var snittalderen for per-
sonbiler på 10,3 for ti år siden. 
Så den har altså gått litt opp i 
perioden.  Johansen mener 

bedre kvalitet på kjøretøyene 
ikke nødvendigvis betyr lenge-
re «levetid».

– Driftssikkerhet og sikkerhet 
er ikke det samme, og det er mye 
som tyder på at driftssikkerhe-
ten på nye biler ikke er bedre 
enn tidligere, mens sikkerheten 
for fører og passasjer er blitt ve-
sentlig bedre, poengterer han.

Snittalder på bilene i Akershus 
Antall år, 2013 – Kilde: SSB

VARBILPERSONBIL

OPPEGÅRD   6,8 5,0
BÆRUM    7,1 3,6
LØRENSKOG   9,3 7,9
NITTEDAL   9,5 8,8
FROGN   9,6 8,4
ASKER   9,6 8,4
SKEDSMO   9,7 8,3
VESTBY   9,8 8,8
SKI   9,9 8,4
RÆLINGEN 10,1 8,9
GJERDRUM 10,1 8,6
ÅS 10,5 9,3
ULLENSAKER 10,5 8,8
NESODDEN 10,9 9,2
SØRUM 11,1 9,0
FET 11,2 9,9
ENEBAKK 11,2 9,3
NANNESTAD 11,3 9,3
EIDSVOLL 11,9 9,3
NES 12,3 9,7
AURSKOG-HØLAND 12,5 9,9
HURDAL 12,5 9,8
NORGE 10,5 8,0

NYTT ER TRYGT: Direktør i 
Trygg Trafikk, Jan Johansen, mener 
myndighetene bør styre avgiftspo-
litikken dithen at nye, trafikksikre 
biler velges foran eldre utgaver. 
(Pressefoto) 

HØY SNITTALDER: Gjennomsnittsalderen på personbilene i Lørenskog er på 9,3 år. Snittet i Norge er 10,5 år – og det er Europas høyeste alder på 
bilparken. (Illustrasjonsfoto)

• 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

tips@avisdrift.no

Hagemøbler

Besøk Classic Møbler med et av landets 
største utvalg i Hagemøbler. Du finner 
oss i Dikeveien i Fredrikstad og 
Høgdaveien i Vestby.

NÅ ER 
HAGE-

SESONGEN 
I GANG!

Åpningstider: Mandag - lørdag: 10.00-18.00. Søndagsåpent: 12.00-17.00 (Hagebutikken i Vestby) 
post@classicmobler.no     -     www.classicmobler.no

Vestby:
Høgdaveien 4,
1540 Vestby
Tlf. 64 87 74 00
      41 48 73 97

Fredrikstad:
Dikeveien,

1661 Rolvsøy
Tlf. 69 35 29 00

Vedlikeholdsfrie hagemøbler for all slags vær. 
Se norges største utvalg i Cane-Line hos oss!

Orlando 
salong

Dominique
loungegruppe

Skagerak sofa/
spisegruppe

Milano sofa/
spisegruppe

Paulina 
spisegruppe

Fri Form
aluminium-gruppe

Lindos uttrekksbord
og 4 Andy stoler

Tampere
salong

KR

8.990,-

KR

9.990,-

KR

33.490,-

FRA KR

8.490,-

KR

5.990,-
FRA KR

8.990,-

KR

5.990,-

KR

9.990,-

Jamie 
Oliver

kolleksjonen 
på lager

©2011 Jamie Oliver Enterprises Ltd
Photography: David Loftus
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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 

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

Rælingen til topps på gründermåling

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
Ved inngangen på 2014 fantes 
det 941 bedrifter med stort og 
smått i Rælingen kommune. 
Nye tabeller fra Statistisk sen-
tralbyrå forteller at det i løpet 
av fjoråret ble opprettet 145 
nye foretak som fikk forret-
ningsadresse i Rælingen kom-
mune. I Lørenskog kommune 
er det totalt 2.686 bedrifter, og 
347 av disse ble registrert i fjor. 
Skedsmo fikk 607 nye bedrifter 
i næringslivet i fjor, og er oppe i 
4.823 foretak totalt.

Så må vi ha i minne at det 
også forsvinner en del bedrifter 
i konkurser og avviklinger i lø-
pet av et år.

AS OG ENK
Av de 941 nye bedriftene i Ræ-
lingen, så var det 41 som er 
aksjeselskap, mens 102 er en-
keltpersonforetak. Det finnes 
en rekke organisasjonsformer, 
men disse to er soleklart størst 
i omfang. I Lørenskog kommu-
ne var det 105 AS-er og 231 en-
keltpersonforetak blant de nye. 
I Skedsmo er det 245 aksjesel-
skap og 320 enkeltpersonfore-
tak blant nyvinningene.

På landsbasis var det totalt 
55.282 foretak som ble stiftet i 
fjor, noe som er en ørliten ned-
gang på 133 fra året før. Hed-
mark og Hordaland har hatt 
best utvikling i Norge, mens 
Nordland, Sogn og Fjordane og 
Nord-Trøndelag har hatt størst 
nedgang. I Akershus ble det i fjor 
opprettet 6.700 nye bedrifter, og 

I løpet av fjoråret ble 
det registrert 145 nye 
virksomheter i Rælin-
gen kommune. Målt 
opp mot eksisterende 
næringsliv kan vi der-
med slå fast at grün-
derne i Rælingen har 
den høyeste aktivite-
ten i hele kongeriket 
om dagen.

dette er 79 flere enn i 2012. 

GRÜNDER-AKTIVITET
For å finne ”temperaturen” i 
gründer-virksomheten i Kom-
mune-Norge, så har vi målt 
antall nye foretak opp mot det 
allerede eksisterende nærings-
livet i kommunene. Da har vi 
tatt utgangspunkt i antall be-
drifter ved inngangen til 2014. 
Resultatet viser svært store for-
skjeller fra kommune til kom-
mune. For Rælingen sin del, så 
må det være lov til å sette kryss 
i taket. Kommunen er den av 
alle i Norge som har srørst akti-
vitet blant nystartere.

BEST I RÆLINGEN
For å ta Norge som helhet først: 
Det finnes en drøy halvmillion 
foretak i vårt langstrakte land. 
Og med 55.161 nye bedrifter 
i fjor, så kan en si at det kom 
til 10,5 prosent nye bedrifter i 
forhold til eksisterende antall 
bedrifter i Norge. 

Med dette som målestokk, så 
kan en si at temperaturen altså 

er høyest i Rælingen kommune. 
Her kan vi nemlig lese oss til at 
det har kommet 15,4 prosent 
nye foretak i forhold til antallet 
som allerede er her. 

Også Skedsmo og Lørenskog 
kommer meget godt ut på denne 
listen. I Lørenskog kommune vi-
ser det seg at antall nykommere 
utgjør 12,9 prosent av bedriftene 
som eksisterer fra før. Tilsvarende 
for Skedsmo er 12,6 prosent.

KOMMUNE-NORGE 
RANGERT
Med disse tallene i hus, så er det 
kurrant å rangere alle norske 
kommuner etter gründer-akti-
vitet. Således kan vi kåre Ræ-
lingen kommune som vinner 
av 2013. Deretter kommer Oslo, 
og så Meland i Hordaland.

På denne listen – over 428 
kommuner – så kommer Skeds-
mo på 22. plass, mens Løren-

skog er å finne som nummer 16.
Den kommunen i Akershus 

som kan skryte over nest mest 
vigør blant nyetablerere, er Op-
pegård. Her kom det til 14,6 
prosent av eksisterende meng-
de. Den kommunen som har 
minst aktivitet på denne fron-
ten i Akershus, er Aurskog-Hø-
land. Der var det en tilvekst 
på 8,7 prosent av eksisterende 
mengde. 

GRÜNDERKOMMUNEN: Statistikken forteller at det er mange driftige gründersjeler i Rælingen kommune.

Gründeraktivitet 
Nye foretak i 2013, samt andel nye i forhold til eksisterende mengde.

NYE % AV EKSISTERENDE

RÆLINGEN                 145                                 15,4

LØRENSKOG                 347                                 12,9

SKEDSMO                 607                                 12,6

AKERSHUS              6.700                                 12,4

NORGE            55.282                  10,5 

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.

Sandstøkke-Losby
Sandstøkke-Losby. 
Gammel bygning med 
utkraget 2. etasje på 
kortsiden. Uthus og 
gjerder. Bildet er hentet 
fra Akershusmuseet.

Ta familien med i LEGOLAND®

HOTEL HEDEGÅRDEN 
Hotellet på toppen i Vejle er et godt utgangspunkt for utfl ukter til 
LEGOLAND®, Givskud Løvepark og Kongernes Jelling.

I restauranten arbeider de ut fra 3 retningslinjer: Økologi, dyre-
velfærd og fair trade. Respekt og forståelse for gode sesong-
råvarer gir det optimale resultat. I Vejle er det gode aktivitets-
muligheter for hele familien og det er masse hyggelige gågader 
med cafeer og shopping muligheter til gode priser. Den fi nnes en 
dyrehage kun 10 minutters gang fra hotellet, og 2 barnevenlige 
badestrender  innenfor få minutter.  

Hotellets reseptsjon hjelper gjerne med turforslag samt on-
line-kjøp av entrebilletter til LEGOLAND®.

Ankomst alle dager frem til 20. desember 2014.

  
Pris i DKK pr. person i delt familierom, inkl:

• 3 x overnattning i familierom, 2v+2b 
 (max. 12 år)
• 3 x frokostbuff et
• 1 x 2-retters meny på ankomstdag 
 til de voksne
• 1 x 2-retters meny fra barnemeny-
 kort på ankomstdag til barnene

1.649,-
Max. 2 barn opp til 12 år i ekstra 
oppredning inkl. ovenstående GRATIS

SPESIAL
PRIS

AMARONE-opphold på Hovborg Kro

HOTEL HOVBORG KRO 
Hovborg Kro er en hyggelig stråtækt landeveiskro. Samtidig er 
Hovborg Kro et moderne hotell med en velrenommeret restau-
rant i de hyggelige krostuer, historien går helt tilbake til 1790, 
hvor det stråtækte stuehus ble oppført. En rundtur på kroen er 
noe av en opplevelse, her fornemmer man virkelig ”de gamle 
dager”. Kroen importerer selv deres Amaroner fra Brunelli i San 
Pietro in Cariano, Valpolicella Classico og personalet har dermed 
en enorm viden og et fantastisk utvalg av viner fra Brunelli.

Et opphold på Hovborg Kro i selskap med god mat og vin fra Luigi 
og Luciana Brunelli i Valpolicella Classico i Italien er en fantastisk 
opplevelse.
Ankomst alle dager i 2014. 
Forbehold for utsolgte dager.

  
Pris i DKK pr. person i delt db.rom, inkl:
• 1 fl aske Amarone på rommet v/ankomst
• 2 x overnattning 
• 2 x frokostbuff et
• 1 x 2-retters menu etter kjøkkensjefens 
 valg på ankomstdagen
• 1 x 4-retters menu etter kjøkkensjefens 
 valg på dag 2, incl. vinmenu 
 av Brunelli-vine (4 glass)

1.970,-
Enkeltrom: 2.515,-
Ved overnattning lørdag er det et 
tillegg på DKK 100,- pr person

TILBUD FRA SMALL DANISH HOTELS

Booking via www.smalldanishhotels.dk/
romeriksposten eller til 
tlf. 2198 4260. Oppgi priskoden 
og rabattkode 2411 ved 
telefonbestilling.

Teknisk arrangør:

Bestill nå på 
2198 4260
Oppgi rabattkoden

2411 samt priskode som 
du fi nner i annonsen

Åpent hverdager
kl 8.30 – 16.00

Ingen ekspedisjonsgebyr eller 
avbestillingsgebyr.
Forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
Begrenset antall rom til rådighet.

Priskode L146b
Rabatkode 2411

Priskode L54c
Rabatkode 2411

PRIS�
GARANTI
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MCKINLEY TRAIL M25
SELVOPPBLÅSBART LIGGEUNDERLAG
Liggeunderlag Trail M25 er vårt bestselgende luggeunderlag til en en helt
rå pris. Liggeunderlaget har en tykkelse på 2,5cm, og passer til de fl ere turer. 

TRADEX LIGGEUNDERLAG
Rimelig og allsidig liggeunderlag med 
lav vekt (kun ca 300 g) for kortere turer. 
Isolerer godt i f.eks. kalde hyttesenger, i 
båten eller på campingtur. Størrelse: 180 
x 55 x 1 cm. Glatt og vaskbar overfl ate.

AJUNGILAK BAMSE
EXTREME LIGGEUNDERLAG
Tradisjonelt liggeunderlag med høy kvalitet, 
som kan brukes hele året. Har konstruerte 
lukkede celler, som er helt nødvendig for å 
være 100% vannavstøtende. 

Triaden Lørenskog Storsenter. 
Butikk i plan 2. Tlf. 67 97 64 07 G-SPORT TRIADEN

VANNAVSTØTENDE

349,-

Liggeunderlag Trail M25 er vårt bestselgende luggeunderlag til en en helt

SELVOPPBLÅSBART

99,-

AJUNGILAK FEMUND SPRING SOVEPOSE
Lett og komfortabel pose til bruk om vår, sommer og tidlig høst. 
Posen har en komforttemperatur på 9 grader og veier kun 950g. 
Passer for personer opp til 195 cm. og pakk volumet på posen 
er 6 ltr. Dette gjør denne posen til ett godt valg der man får 
mye for pengene.

TIL DAME OG HERRE

999,-

AJUNGILAK FEMUND SPRING SOVEPOSE
Lett og komfortabel pose til bruk om vår, sommer og tidlig høst. 
Posen har en komforttemperatur på 9 grader og veier kun 950g. 
Passer for personer opp til 195 cm. og pakk volumet på posen 

MAX UTVALG
Sommeren er sikret!

AJUNGILAK OPPDAL 3-SEASON
Allround sovepose som er fi n til telttur, hyttetur med mer - 
vår, sommer og høst. Her får du en svært god pose for lite 
penger. God isolasjonsevne og lett vekt. Lengde 195 cm, 
glidelås på venstre side, komfort temp 4/-1 grad. Vekt: 
1400g. Pakkvolum: 7.2 l.

POPULÆR SOVEPOSE!

599,-
AJUNGILAK KOMPAKT 3-SEASON
Ajungilak Kompakt 3-Season er en fi berpose. Kompaktserien har 
vunnet fl ere førstepriser og har blitt en legende. Nok en gang ny 
og forbedret med anatomisk form, bedre forhold mellom vekt og 
isolasjon og mykere materiale i tillegg til lav vekt. Temperatur-
grenser EN 13537: T comf +1°C / T lim -5°C /Text -22°C.

3-SESONGS SOVEPOSE

799,-
EKSTREM LAVPRIS!

299,-

MCKINLEY 
YUKON 
60/65+10 
RYGGSEKK
En tradisjonell tur-
ryggsekk som passer 
for hytte-tilhytteturer, 
med McKINLEYs ultra-
komfortable FLEXpro 
bæresystem er det 
mulig å justere bak-
panelet på ryggsekken 
fra XS til XXL. Dame- 
og herremodell.

TRADEX LIGGEUNDERLAG

LAV VEKT!

79,-

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Triaden Lørenskog sTorsenTer
TeLefon 67 90 75 47

sTr. 36-40

999,-

sTr. 37-42

849,-

sTr. 41-46

799,-

sTr. 42-46

1100,-

divo shopper

2700,-
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Håndlaget kiste og hjørneskap 
med utskjæringer og smijern-
beslag. Laget av kunstner. Selges 
for 500 pr stk. Tlf. 92656287 

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. 
 
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 
magnetic 800  kr. 200,- Bæremeis 
type Fjellsport Norge, grå/lilla kr. 

 
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.

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. 

BEDRIFTSANNONSE

ØNSKES KJØPT

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»

  
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

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

Sjekk flere tilbud på www.mekk.no

VI FORTSETTER 
SUKSESSEN

MEKK

KUPP

vare

MEKK

KUPP

vare

MEKKKUPPvare

 1499,-

399,-
MEKK

KUPP

vare

499,-

MEKK

KUPP

vare

799,-

9990

MEKK

KUPP

vare

1299,-

Gresstrimmer 
2 –hjuls Pc 01 43Cc

Portable Gassgrill

Regatta 651 Signal 
Flytevest Marine blå/hvit

Arizona Hagepeis

MEKK

KUPP

vare

499,-

Tiny Audio M3 DAB/FM 
radio

Tecnotubi hageslange  
25m startsett

 Sløyebord/Benk med vask

Mekk Metro Senter
Tilbudene gjelder kun Mekk Metro Senter. Vi tar forbehold om trykkfeil og 
utsolgte vare. Flere produkter og gode tilbud finner du på www.mekk.no

MEKKKUPPvare

1999,-

Gorilla rack hyllereol stål 
5 hyller. H 183cm

Mob. 98 69 59 56.  

Staurberaren Per Borten av Harald 
Berntsen samt  hønsebur (til 
vaktler, må ha adgang til mark /
grunnen) ønskes kjøpt. Tlf. 99 73 
83 73. 
 
Gamle norske postkort og brev-
kortalbum (med og uten innhold) 
kjøpes av samler til god pris. Tlf 
930 40 550. 

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

tips@avisdrift.no

com. Tlf.: 47 03 18 66. 
 
Diverse kjoler str. 44-46. Sorte 
lakkstøvletter str. 39. Dette er 
ubrukte ting. Gjerdesag selges 
også. Dette selges billig! Billig! 
Hvis interesse ring 90 13 05 37. 
Disse tingene finnes midt i Lille-
strøm og kan sees.  
 
Køyeseng, to etasjer 200 x 75 cm, 
stabil ramme. 500,- Tel 92 46 58 
13. 
 
Treskjærer-koffert med div.
jern,arbeidsbukk +div.annet utstyr 
kr.900,-Damesykkel m.3 gir+lykt 
kr.150,- Trimsykkel kr.500,- Vilh.
Mobergs inn/utvandrer-romaner 
8 uleste bind kr.750,- Gammelt 
(ca.1890-1900)Shanghaisølv 
skrin kr.3000,- el.høystb. Tweed 
dyffel-kåpe m.hette str.46,ubet.
brukt,kr.400,- Ubrukt polar-rev 
sjalskrage m.mansjetter,takst 
hos buntm.kr.5500.-selges 
kr.2750,- 4 gardinlengder a 2,20 
m.Brokademønstrede m. burg.
farget bunn,kr.350.- Lite hvitt 
nattbord m.1skuff+hylle under 
b.38cm.d.30cm.,kr.200,- Liten 
hvit(blomstdekor) lampe kr.75,- 
Tlf.63 81 96 59/90 02 31 75 
el.mail: an-lisb@online.no 
 
Toyota Carina –97 mod.Mørk grønn.
Km.stand: 234000. Nesten nye 
S/V dekk. Ble EU-godkjent i 2013. 
Selges for kr. 18000,-  Tlf.90 02 
31 75 eller: an-lisb@online.no. 

 

Viken karnappskap H 193 B175 
D42. Spisebord med 6 stoler med 
blått trekk. Bokhylle (oljet, trehvit). 
Pent, lite brukt. 5000,- eller høy-
stbydende. Enkel seng m/madrass 
og bunn (treseng) 190x75 kr. 250,- 
Halvlang jakke (vaskebjørn) med 
lue str. 42-44. Bør sees. Kr. 4000,- 
Tlf. 92 01 98 96/ 91 75 44 15.    
 

Funnet 15. mai. Sort cd-taske 
i Skjetten med masse cder inni. 
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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

Her er Romerikes 
dyreste boliger

Flere boliger på Romerike ligger nå ute 
med en prisantydning på over ti millioner. 
Den dyreste av dem – en praktvilla til 15 
millioner – finner vi på Jessheim. 

 

 
Boligprisene kryper stadig 
oppover både på Øvre og 
Nedre Romerike. Søker man på 
Finn.no akkurat nå, vil man 
se at det er flere boliger som 
ligger ute til en prisantydning 
godt over ti millioner.

En av disse er en 92 kvadrat-
meter stor enebolig på Skjetten 
som er taksert til 11,3 millioner.

– Eiendommen har en tomt 
på over 6 mål så det er her ver-
dien er. Vi har hatt noen inter-
essenter, men ingen bud hittil. 
Her er det nok utbyggere som 
er mest interesserte, forklarer 
daglig leder Eirik Frøytlog ved 
DNB Eiendom i Lillestrøm.

DYRE LEILIGHETER              
Han forteller at det er Løren-
skog som for tiden troner øverst 
med flest solgte boliger med en 
prislapp over 10 millioner. Lil-
lestrøm topper listen når det 
kommer til leiligheter.

– Blant annet er det solgt lei-
ligheter til 10,5 millioner i Stor-
gata 6, minner Frøytlog om.
                                         
STRØMMEN OG RASTA
På Strømmen er det nå en her-
skapelig eiendom til salgs for 
13,3 millioner. Boligen er på 
500 kvadratmeter og rommer 
syv soverom samt en trippelga-
rasje. 

På Rasta i Lørenskog kan du 
få en enebolig på 418 kvadrat-
meter til 13,7 millioner. Her 
lokkes det med seks soverom, 
hvorav ett av dem har eget bad 
og walk-in-closet samt en egen 

ballbane på eiendommen. 

DYREST PÅ JESSHEIM
Alle må imidlertid se seg slått 
av en praktvilla like utenfor 
Jessheim sentrum som nylig 
ble taksert til 15 millioner. 
Eneboligen er på 477 kva-
dratmeter, med syv stuer, fire 
soverom og tre bad. I tillegg 
lokkes det med en ”Meget 
flott opparbeidet have med sol 
hele dagen». Hittil er annon-
sen sett nesten 9000 ganger 
på Finn.

– Det er en eiendom på 
Sand som er solgt i tilsvarende 
prisleie. Utover det er det in-
gen boligeiendom som er solgt 
i denne prisklassen tidligere, 
kommenterer daglig leder Sti-
an Sønsterudbråten ved DNB 
Eiendom på Jessheim.
                                     
SVÆRT KRAVSTORE
Sønsterudbråten forteller at det 
er bygget hus hvor kostnaden 
har kommet opp i dette pris-
sjiktet, men disse har ikke kom-
met for salg.

– Videre har det vært gårds-
bruk som er solgt i prisklassen 
15-20 millioner, men dette 
er spesielle eiendommer, sier 
han.

Ifølge Sønsterudbråten har 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

TOLV ROM: På Strømmen ligger det nå ute en bolig til salgs for 13,3 millioner. Her lokkes det med tolv rom samt en trippelgarasje. (Foto: PROA Eiendomsmegling)

HERSKAPELIG: Denne arkitekttegnede eneboligen like utenfor Jessheim sentrum ligger nå til salgs for 15 
millioner. (Foto: Nordvik & Partners)

Daglig leder Stian Sønsterudbråten 
i DNB Eiendom på Jessheim. (Foto: 
Privat) 

de dyreste boligene på Øvre 
Romerike hittil gått for mel-
lom 8-10 millioner.

– Jeg tror det er et marked 
for boliger i denne prisklassen, 
men kjøperne er få og svært 
kravstore. Hvis eiendommen 
ikke passer helt, vil de antage-
lig velge å bygge selv, mener 
han.

TIDEN ER MODEN
Boliger i dette prissjiktet er hel-
ler ikke hverdagskost hos dag-
lig leder Per Inge Hunvik ved 
Krogsveen i Lillestrøm. Han 
forteller at det er solgt flere bo-
liger for over ti millioner på Ro-
merike tidligere, men at dette 
har vært nybygg.

– Dette ser ut til å være en 
herskapelig bolig, kommente-
rer han.

– Vi har omsatt eneboliger 
til over 10 millioner på Ro-
merike, men kjenner ikke til 
at det er oppnådd 15 millio-
ner for en enkeltstående bolig 
tidligere. Jeg tror imidlertid at 
tiden absolutt kan være mo-
den for denne type eiendom-
mer og priser på Romerike. 
Jeg vurderte selv en enebolig 
i Rælingen til 16 millioner i 
forrige uke, men den skal ikke 
ut på markedet med det første, 
sier Hunvik. 

  – Jeg tror det er et 
marked for boliger i 

denne prisklassen, men 
kjøperne er få og svært kravstore. 

Hvis eiendommen ikke passer 
helt, vil de antagelig velge å 

bygge selv.  
 

Stian Sønsterudbråten,  
daglig leder i DNB Eiendom Jessheim

”

www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

SALGET STARTER 10. JUNI
...SKAMLØST lave priser!

Oslo 22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud,  Asker/Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11,  Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35
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www.selvaagbolig.no/smg

Nye lekre 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

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

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

Salget er i gang, og vi ønsker deg velkommen til visning!
Søndag kl. 12-13 og tirsdag kl. 17-18 i visningslokalene i 
Ola Hegebergs gate 16. Kontakt oss gjerne for mer 
informasjon. 

Velkommen til SMG 27/29 og velkommen til visning!

• Priser fra kr. 1 840 000,-             
(eks. p-plass)

• Størrelser fra 45 – 129 BRA

SMG 27 / 29
SENTRAL BELIGGENHET

Naturnært ogbynært 

Gode naboer tar ansvar og viser omsorg, 
tillit og gjensidig glede for hverandre. 
Godt naboskap kan handle om både 
vennskap og trygt bekjentskap. I vårt nye 
nabolag vil vi skape tilhørighet og legge 
til rette for felles møteplasser.  

Velkommen til Norges 
triVeligste nabolag! Salget av leiligheter i Oppløpet, tredje salgstrinn 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.

Allerede 34 solgte leiligheter!

www.lorenskogstasjonsby.no

•	 Romslige balkonger eller terrasser

•	 Flere leiligheter med to balkonger

•	  Gårdshage, garasjeanlegg og heis til alle plan

•	 Rema1000 i 1.etg.

Velkommen til visning 
Søndag kl. 13:30 - 14:30
Onsdag kl. 15:00 - 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

DU kan bestemme!

Vi vil lage Norges triveligste 
nabolag – sammen med deg! 
 
Derfor vil vi ha dine forslag til hvordan 
parken og uteområdene kan benyttes. 
Liker vi ideen din realiserer vi den.  
Les om hvordan du kan bidra på 
www.lorenskogstasjonsby.no

Nordmenn har oppussingsdilla
42 prosent av oss 
har tenkt å gi bo-
ligen en ansiktsløft-
ning de neste må-
nedene. Uteplassen 
befinner seg øverst 
på prioriteringslista, 
etterfulgt av vegger, 
gulv, bad og kjøk-
ken, ifølge en ny 
undersøkelse.

 

 
Undersøkelsen kartlegger 
nordmenns oppussingsplaner, 
og er gjennomført av Norstat 
for FINN oppdrag i april, blant 
1000 respondenter. Funnene 
viser at mai og juni er topp-
månedene for oppussing, og 
at de fleste av oss ikke har noe 
imot å være omringet av male-
spann, støv og diverse materi-
aler. 37 prosent av responden-
tene synes det helt ok å pusse 
opp, og 35 prosent sier at de 
liker det.

OPPUSSING FOR 
MILLIARDER
Det er ingen hemmelighet at 
nordmenn har oppussingsdilla. 
Årlig pusser vi opp for over 60 
milliarder kroner.

– Vi er opptatte av å ha det 
pent rundt oss, noe som blant 
annet kan skyldes at vi har god 
råd, i tillegg til at vi er mye 
inne i vinterhalvåret. Dessuten 
har vi tradisjon for å eie egen 
bolig, noe som kanskje gjør at 
motivasjonen for å pusse opp 
er ekstra stor, sier Christopher 
Ringvold, direktør for FINN 
oppdrag.

AVSLØRT AV LYSET
Lyset avslører de litt mindre 
flatterende som kunne trengt 
en ansiktsløftning

– Når vi går mot lysere tider 
blir skitne vegger og ruskete 
uteplasser ekstra synlig, så det 
er forståelig at mange priori-
terer dette. Kjøkken og bad er 
populære prosjekter hele året. 
Videre er det høysesong for 
kjøp og salg av bolig i tiden 
fremover, og i forbindelse med 
dette er det mange som gjør 
oppgraderinger, sier Ringvold.

HJELP TIL UTEPLASSEN
Mange ønsker å pusse opp ute-
plassen i sommermånedene. 
Dette kan være krevende arbeid 
og mange benytter seg derfor av 
eksperthjelp.

– Hvis du er en av de mange 
som trenger hjelp med uteplas-
sen, kan det lønne seg å bestil-
le håndverker raskt. Etterspør-
selen øker i tiden fremover, og 
da er det ikke nødvendigvis 
like enkelt å skaffe profesjonell 
arbeidskraft, sier han.

3 AV 10 PUSSER OPP FOR 
Å ØKE BOLIGENS VERDI
Hele 33 prosent av de spurte 
oppgir verdiøkning på boligen 
som årsak til at de pusser opp. 
Dette er den nest vanligste grun-
nen. Vanligst er det å pusse opp 
fordi man må, noe som gjelder 
53 prosent av respondentene. 
Trendbevissthet, perfeksjonisme 
og forventninger fra omgivelse-
ne spiller en mindre rolle.

– Mange er nok litt politisk 
korrekte og vil ikke innrømme 
at de påvirkes av omgivelsene. 
Trender er ikke det som driver 
oppussingen, men vi er inter-
esserte i å skaffe «det siste» når 

oppussingen først er i gang. 
Samtidig er det viktig for folk å 
kombinere dette med et person-
lig uttrykk, sier Bjørg Owren, 
kreativ leder i Informasjonskon-
toret for farge og interiør.

KVALITET VIKTIGERE 
ENN PRIS I VALG AV 
HÅNDVERKER
Skal vi tro undersøkelsen kom-
mer kvalitet foran pris når vi 
velger håndverker. Vi ser først 
og fremst etter håndverkere 
som gir et inntrykk av å levere 
kvalitet og være seriøse. 

Deretter er vi mest opptat-
te av pris og serviceinnstilling. 
Funnene viser at det er vanligst å 
sette av mellom 5000 og 20.000 
kroner per husstand på oppgra-
dering av bolig i vår og sommer, 
noe som gjelder 22 prosent av de 
spurte. Det er imidlertid ganske 
vanlig å bruke høye summer. 27 
prosent av respondentene skal 
bruke 40.000 kroner og oppover. 
23 prosent har ikke tenkt å bru-
ke noen penger på dette.

Tekst: Ola Thorud Jacobsen/ifi.no, 
Foto: Kristian Owren/ifi.no og 

Knut Randem/ifi.no

VERDIØKNING: Hele 33 % av 
de spurte oppgir verdiøkning på 
boligen som årsak til at de pusser 
opp. Å brushe opp vegger, gulv og 
tak kan være lurt før boligsalget.

KVALITET FORAN PRIS: 

Skal vi tro undersøkelsen kommer 
kvalitet foran pris når vi velger 

håndverker.
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Nytt skadedyr funnet i Norge
Et nyoppdaget in-
sekt finnes trolig i 
boliger over hele 
landet. Det ligner på 
sølvkre og elsker å 
spise gamle bøker. 

 
Mange har sett sølvkre fyke 
over baderomsgulvet når man 
slår på lyset. Men nå er en far-
ligere slektning av sølvkre for 
første gang oppdaget her i lan-
det.

– Vi har funnet krypet i 
boliger i Oslo, på Skedsmo-
korset, Frogner og Langhus 
i Akershus. Boligeierne har 
trodd det har vært sølvkre de 
har fått i huset, men denne ar-
ten er annerledes og kan gjøre 
større skade, sier fagsjef Johan 
Mattsson i rådgivingsselskapet 
Mycoteam.

Det er han og de andre ska-
dedyrekspertene i Mycoteam 
som har identifisert kreet. In-
sektet har ikke hatt noe navn 
på norsk, men Mattsson fore-
slår å kalle det skjeggkre, fordi 
det ligner på sølvkre, men har 
mer hår.

KAN FINNES OVERALT
Skjeggkre sprer seg raskt. Myco-
team mener derfor at arten al-
lerede kan finnes i boliger over 
hele landet.

– Det er sannsynlig at de har 
spredd seg. Leter man i Bergen 
eller andre steder, vil man nok 
finne dem også der.

Ifølge Folkehelseinstituttet 
er stor sannsynlighet for at 
skjeggkre kan spre seg til hele 
landet.

– Skjeggkre kan komme til 
å bli helt vanlig i Norge. De 
sprer seg med gjenstander som 
flyttes fra ett sted til et annet. 
Det er slik sølvkre, som heller 
ikke er opprinnelig norsk, har 
spredd seg, sier avdelingsdi-
rektør og zoolog Preben Otte-
sen i Folkehelseinstituttet.

Det spesielle med med 
skjeggkre er at de også finnes 
i nye boliger. Sølvkre er helst 
i eldre boliger. Derfor må man 
behandle problemet annerle-
des.

– Sølvkre er enklere å hånd-
tere fordi det er få individer. 
Skjeggkre er ikke knyttet til 
en fuktkilde i boligen, men til 
problemer lengre unna, som 
under gulvstøpen. Man må 
derfor hindre dem i å komme 
inn ved for eksempel å tette 
sprekker mellom gulv og vegg, 
sier Mattsson. Det kan også 
være aktuelt å tette mellom 
leiligheter ved rørføringer og 
rørsjakt.

PLAGSOMME OG EKLE
Mens sølvkre gjør liten skade, 
kan skjeggkre bli et problem. 
Yndlingsmaten deres er nemlig 

gammelt papir.
– I Sverige har skjeggkre gått 

løs på arkiver og bøker i muse-
er. De er ikke glad i nytt papir, 
men i stivelsesrikt papir med 
lim, sier Johan Mattsson.

Funnet utløser nye pro-
blemstillinger.

– Skal du for eksempel opp-
lyse at du har observert skjegg-
kre når du selger boligen? Hvis 
du ikke gjør det, vil kjøperen 
ganske raskt kunne klage og 
kreve prisavslag. Kan takst-

menn skille mellom ulike arter 
og vurdere disse skadene? Og 
vil funn av skjeggkre kunne 
gi rett til erstatning fra forsi-
kringsselskapet?

Mens sølvkre trives best på 
steder som er fuktige, som bad, 
vaskerom eller kjøkken, liker 
skjeggkre seg godt i soverom i 
stuer.

– De er større og kan gå len-
gre. Mens sølvkre kan leve i et 
sluk, vil skjeggkre vandre ut i 
stuen. De kan klatre, og faller 
de ned på sofa eller bord, så ser 
du dem godt. Har du sølvkre, 
vil det mest sannsynlig være 
bare noen få av dem. Men er 
det skjeggkre du har i hus, er 
det mange flere av dem. Der-
for oppleves de som mer plag-
somme og ekle.

PÅ REISEFOT
Skjeggkre er varmekjære 
og kommer opprinnelig fra 
Sør-Afrika. Men de forekommer 
i mange andre land.

– Norske boliger er perfekte 
for disse insektene. Da skjegg-
kre ble funnet i Sverige for før-
ste gang, ble det funnet i en 
bolig der eieren hadde vært i 
Indonesia. De blir med i baga-
sjen når folk reiser, eller følger 
med varetransport.

BOKELSKER: Det nyankomne insektet har gjort skade i svenske arkiver. (Foto: Mycoteam)

SPRER SEG: Insektet som nylig er oppdaget i Norge, ligner på sølvkreet. 
Men det er større, har mer hår og kan gjøre større skade. (Foto: Mycoteam)NYTT FUNN: Fagsjef Johan Matts-

son i Mycoteam har identifisert et 
nytt insekt i Norge. (Foto: Bård Ek)

OM SKJEGGKRE

• Ctenolepisma longicaudata er 
det latinske navnet på krypet som 
ble identifisert for første gang i 
Norge for få måneder siden. 

• Den nye arten har ennå ikke 
fått noe norsk navn, men fukt- og 
skadedyrekspertene i Mycoteam 
foreslår at det skal hete skjeggkre. 
Det er Artsdatabanken som til 
syvende og sist bestemmer hva 
nye arter skal hete på norsk. 

• Skjeggkre kan bli 15-19 millim-
eter lange og er altså større enn 
sølvkre. Det har som sølvkre tre 
haletråder, men disse er klart len-
gre. Skjeggkre har også en tydelig 
behåring på hodet. 

• Skjeggkre kan klatre og kan 
observeres på steder hvor man 
ikke typisk finner sølvkre, som 
vindfang, stue og soverom.

Tekst: Inga Ragnhild Holst  
redaksjonen@avisdrift.no

17. MAI OG 
BUNADSTILBEHØR!
Til Barn og voksen;
l Regncape
l Bunadskjorter 

også strykefrie
l Sølv og søljer
l Bunadsko

Strømmen Husflid a.s
Tlf.: 63 81 23 20

17. MAI OG 
BUNADSTILBEHØR!
Til Barn og voksen;
l Regncape
l Bunadskjorter 

også strykefrie
l Sølv og søljer
l Bunadsko

Strømmen Husflid a.s
Tlf.: 63 81 23 20

KONFIRMASJON OG
BUNADSTILBEHØR!

· Regncape
· Bunadskjorter
  også strykefrie
· Sølv og søljer
· Bunadsko

Tlf. 63 81 23 20 - Strømmen Storsenter
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romeriksguiden                           
- Service der du bor

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

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

TRANSPORT

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

VED

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411

ARKITEKTER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

BRØNNBORING

BOLLER

Vi er helt konge 
på boller!

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

CONTAINER

DYREPARK

NYE EIERE

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

E-mail: n.runar@online.no

BILPLEIE

BILOPPHUGGING

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

BOLIG

ELEKTRO

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

FLIS

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

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

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern 
og metaller

Tlf. 468 15 000

INDUSTRIOVNER

Nordiske  
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for 
flis, ved og 

pellets.

www.nordiske.no

GULVSLIPER

gulvsliping 
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

SIKKERHET

SNEKKER

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

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

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00

alumin@abas.no
www.abas.no

Aluminiumprodukter

INDUSTRI

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

TANNLEGE

      Din leverandør av  
NORSKPRODUSERTE 
TANNERSTATNINGER     
       Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Nr. 36 – 2013  37

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

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

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

RÅ
HO

LT
 I 

EI
DS

VO
LL

Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

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

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

TAKSERING

Tlf. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

2353 Stavsjø - Mob. 901 38 055

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

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

RENHOLD

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

KONSULENT

KJØKKEN

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

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

Ring i dag for en 
kostnadsfri 

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

	 SPØR	OSS,
-	det	vil	lønne	seg

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

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

alder eller mål.

KJØKKENFORNYER`N

  SPØR OSS,
- det vil lønne seg

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

Tlf. 63 98 90 70   
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden 
på din økonomi!

Små bedrifter skal også styres

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

Vi tar regnskapet

ØKO-ROM AS

Gratis og uforpliktende befaring

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

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

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

TRAPP

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

Alt i innvendige trapper
Alt i inn- 

vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03  

www.fagtrapp.no

STILLAS

SYKKEL

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

Tlf. 41 30 61 61  

Annonsere her?
Tlf. 41 30 61 61  

Annonsere her?

Tlf. 41 30 61 61  

Annonsere her?

Annonsere her?

Tlf. 41 30 61 61  

Annonsere her?

www.safedirekte.no

Vi har fri frakt på alle 
produkter til hele Norge!

S
a

fe
d
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e
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e
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o

...fritt levert direkte til deg

CATERING

Tlf. 63 84 41 70
www.bordetsgleder.no

Tlf. 41 30 61 61  
Annonsere her?

Losby Dannede 
Selskab feirer 10 
år med jubileums-
konsert i Lørenskog 
hus.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Ensemblet «Losby Dannede Sel-
skab» hadde sin debut i 2002. 
Siden den gang har de holdt 
sammen.

– Det var tydelig at det var et 
behov for denne typen musikk. 
Vi har blitt engasjert både til va-
remesser og julebord for å under-
holde, forteller Morten Morten-
sen, som er fløytist i «selskabet».                        

Salongorkester jubilerer

SOMMERTILBUD
Bandakjeden formidler hjelpemidler på blåresept og fører 
 et rikt utvalg av helseartikler for velvære og komfort.

Vår ekspertise bedrer din livskvalitet!

Utvalget kan variere fra butikk til butikk. 
Prisene gjelder til 14.06.2014

Spar
370,-

Camino skinnsandal
- til jobb og fritid 
- 6 mm trykkavlastende EnergySole
- str. 36-42

799,-
Veil inntil 1 000,-

Finnes i forskjellige farger 
og  varianter

Skinnsandal for følsomme 
føtter
- hælkappe og borrelås 
- str. 36-43

Spar
200,-

950,-
NÅ

NÅ

Spar
50,-

NYHET

Finnes i myk,  
medium og fast

1125,-
NÅ250,-

NÅ

GEHWOL Softening balm
- velpleid hud
- silkemyke 
føtter og legger

125 ml + 20 ml

Finnes også som lårstrømpe og 
strømpebukse

sheer & soft knestrømpe 
- tynn, luftig og lekker
kompresjonsstrømpe
- farge: sort og natur

-20%

COMPEED® - hurtig og diskret 
lindring av munnsår, gnagsår, 
liktorner og helsprekker

på hele sortimentet

Farge: rød og sort

-25%

Nye TEMPUR puter 
- Traditional Easyclean, kan  
maskinvaskes 
- Traditional Breeze, gir en 
kjølig og frisk følelse

Besøk vår nettbutikk:
www.banda.no/nettbutikk

Følg oss på
Facebook/bandakjeden

www.banda.no

SALONGMUSIKK                                                                                                                          
Ensemblet er et av de få i Nor-
ge som spiller «salongmusikk» 
og schlagermelodier helt fra 
1920-årene og opp til 60-tallet. 
Musikken som står orkesterets 
hjerte nær var vanlig på finere 
kafeer og restauranter før i ti-
den. 

– Den siste restauranten i Oslo 
som hadde denne type musikk 
var Theatercafeen, der Reidar 
Thommessen og hans ensemble 
spilte aktivt frem til midten av 
80-tallet, forteller Mortensen.                                                                

MANGE OPPDRAG                                                                                                 
Orkesteret har vært så heldige å 
arve en god del av notemateria-
let fra salongmusikkens verden. 
Dette materialet har de brukt 
på flere arrangementer ved 
Losby Gods. I 2009 var de på 

en stor turné for Akershus Mu-
sikkråd, der de besøkte de fleste 
sosiale institusjoner i Akershus. 
De har også hatt oppdrag for 
Den kulturelle spaserstokken, 
og det har blitt opptredener på 
juleball og lunsjkonserter ved 
lokale bibliotek.

– På jubileumskonserten 13. 
juni blir det gjenhør med noe 
av det orkesteret har hatt på pro-
grammet i disse ti årene, men 

det blir også noe nytt, lover Mor-
tensen.

I GODT SELSKAP: ”Selskabet” består av Magne Askeland på fiolin, Tine 
Johnsgaard på cello, Lennart Wolfgramm på klaver og Morten Mortensen 
på fløyte. (Foto: Privat)

Ring Elisabeth  
på tlf. 483 23 443

Annonsere her?

VED TIL SALGS 
1000l bjørkeved kr. 750,- 

1000l blandingsved kr. 550,- 
60l bjørekved kr. 65,- 

Tlf. 97 62 59 39

Skårersletta 18 (vis-a-vis Metrosenteret), Lørenskog  
Tlf. 67 91 96 72

Granlund hedret
 

  
 

 
Trond Granlund ble nylig til-
delt Rotary Internationals he-
dersbevisning «Paul Harris Fel-
low Recognition» av Lørenskog 
Rotaryklubb. Granlund mottok 
prisen for sitt mangeårige virke 
som sanger, musiker og kom-
ponist. Han ble også hedret 
for sin bruk av østkantdialekt 
og for å fremme bruk av lokalt 
visemateriale. Rotaryklubben 
fremhevet at Granlund har satt 
Lørenskog på kartet med sanger 
som «Losbylinna» og «Himmel 
på jord». – Det er en aktet og 

avholdt artist som mange, ikke 
bare i Lørenskog kommune, 
setter stor pris på, sier klubbens 
president, Paal Spiel.

Trond Granlund fikk hederspris. 
(Foto: Jan-Erik Østlie)
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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

SKEDSMO
”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. 
 
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! 
 
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. 
 
THE BIGBLUE
LØRDAG 7. JUNI KL. 15:00 KULTURPU-
BEN PÅ LILLESTRØM 
Lørdag 7. juni blir det gratis eftablues 
m/ The BigBlue på Kulturpuben. Vi 
satser på fint vær og utendørskon-
sert. 
 
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.  
 
VORSPIEL FØR BYFESTEN
ONSDAG 11. JUNI KL. 22:00 KULTUR-
PUBEN PÅ LILLESTRØM 
Vorspiel før byfest med Joachim 
Svendsen og Steven Ackles. 
 

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. 
 
LØRENSKOG HISTORIELAG - 
ÅPENT KONTOR
ONSDAG 11. JUNI KL. 15:00-19:00 
SKÅRER GÅRD 
Kom innom og slå av en prat. Vi 
hjelper alle så godt vi kan når dere 
lurer på noe om Lørenskog spesielt 
og øvrige områder generelt. Har 
dere noen historiske godbiter er 
dere ekstra velkomne. Og kaffen er 
varm.  
 

RÆLINGEN
 
PETRINEHØY SENIORDANS OG 
ÅPEN KAFÉ
ONSDAGER KL. 12.45 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Petrinehøy Seniordans ønsker nye 
og gamle medlemmer velkommen til 

seniordans og åpen kafé hver ons-
dag kl 12.45. Her gis mulighet for 
både trim og sosialt samvær, og det 
er like aktuelt for enslige som for par. 

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»!

GRILLFEST FOR ELDRE 
TIRSDAG 10. JUNI FRA KL. 17:00 
RÆLINGEN RÅDHUS
Lions club Rælingen avholder sin 
årlige grillfest for eldre ved Rælingen 
Rådhus. Som vanlig serveres det 
grillmat medtilhørende mineralvann. 
Rælingen Trekkspillklubb vil også 
i år bidra med sang og musikk. 
Velkommen!

hvaskjer@avisdrift.no

www.selvaagbolig.no/smg

Nye lekre 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

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

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

Salget er i gang, og vi ønsker deg velkommen til visning!
Søndag kl. 12-13 og tirsdag kl. 17-18 i visningslokalene i 
Ola Hegebergs gate 16. Kontakt oss gjerne for mer 
informasjon. 

Velkommen til SMG 27/29 og velkommen til visning!

• Priser fra kr. 1 840 000,-             
(eks. p-plass)

• Størrelser fra 45 – 129 BRA

SMG 27 / 29
SENTRAL BELIGGENHET

Naturnært ogbynært 

HÅRFRI TIL SOMMEREN

ANNE HARILA

Skedsmo Helse og Terapi
Din helse er viktig for oss!

Skedsmo senter, Plan 2, 220 Skedsmokorset

Hypnose virker!
Røykeslutt - Søtsug
Selvfølelser - Fobier
Søvnvansker - Stress
Tidligere liv regresjon

SKEDSMO SENTER

Tlf 95 07 08 84
www.hypno-terapi.net

Romerike Hypnoterapi
Positiv Endring

Tlf. 951 80 110

ALLERGISK?
Pollensesongen står for døra,

og vi tilbyr: Ny amerikansk metode
med utrolige resultater, hjelper deg å bli kvitt

allergien din en gang for alle.
Vi har meget gode resultater
med Smerter, Stress, Angst,

Depresjon osv.

Prima Omsorg er et privat firma som
tilbyr helse- og omsorgstjenester til
unge og eldre som
har behov for pleie og personlig assis-
tanse. Vi ønsker å være et supplement
til den kommunale helse- tjenesten og
bistå der det offentlige ikke strekker til.

Ta kontakt for en hyggelig
prat og for mer informasjon. Et
eventuelt møte er kostnadsfritt og
uten forpliktelser.

Våre tjenester

• Helse- og
omsorgstjenester
hjem til deg
• Personlig hjelp
• Følgetjenester
• Avlastning
• Rengjøring
• Praktisk hjelp

De fleste mennesker, unge som eldre, ønsker å være
hjemme til tross for aldring og/eller sykdom. Prima Omsorg

tilbyr helse- og omsorgstjenester hvor livskvalitet og
trygghet til hver enkelt kunde står i fokus.

Avd. Romerike. Kontakt oss
alle dager kl. 08-20

tlf: 46 74 85 85
romerike@primaomsorg.no

Prima Omsorg AS
Nordre Sinsen Gård
Trondheimsveien 237, 0586 Oslo

Faks: 23 05 97 71
post@primaomsorg.no
www.primaomsorg.no

OMSORG I ALLE
LIVETS FASER

HÅRFRI TIL SOMMEREN
50% rabatt på permanent hårfjerning!
1. behandling: Hake/overleppe. (veil. kr 1200,-)

NÅ 600,-
All behandling utføres av Aut.
helsepersonell. Tlf. 926 43 816
mail: skedsmolaserklinikk@gmail.com

BLI KVITT UØNSKET
KROPPSFETT!

PERMANENT
FETTFJERNING
UTEN KIRURGI (Cavitasjon)
nå kr 600,-
(veil. 980,-)

KRYSTALLSLIPING
AV ANSIKT
nå kr 550,-
(veil. 1150,-)Inkl. ansiktsmaske og

lymfedrenasje.

All behandling utføres
av Aut. helsepersonell.
TIMEBESTILLING:
Tlf. 468 21 640

www.laserklinikken.no

www.nyemuligheter.org

Tlf. 466 44 577 - Mail: sissel@nyemuligheter.org 

? - Hodepine – Nakke/skulder – Ryggsmerter - Leddsmerter  

- Muskelsmerter – Fibromyalgi - Musearm- Frozen shoulder 

- Artrose - Senebetennelser  mm.
- Pollenallergi

- Søvnproblemer

- Indre uro, angst

- Hetetokter 

- Kvalme, hikke

- Pms, menssmerter

- Graviditetsplager

- Mage/tarm     mm.

  Espejord Akupunktur og Qigong. 
  Skedsmo Senter

  Tlf 466 977 46 Mail: info@eaq.no  www.eaq.no

 

 AKUPUNKTUR & MASSASJE

   -På jobben  (sponset av bedrift, eller privat)

   -På vår klinikk

Akupunktør Ingvild Espejord har 5 års 
utdannelse i akupunktur og medisin, og har 

drevet klinikk på Skedsmo Senter siden 2009. 

OMSORG I ALLE
LIVETS FASER

Avd. Romerike. Kontakt oss 
alle dager kl. 08-20 

tlf: 46 74 85 85
romerike@primaomsorg.no

Prima Omsorg AS
Nordre Sinsen Gård
Trondheimsveien 237, 0586 Oslo

Faks: 23 05 97 71
post@primaomsorg.no
www.primaomsorg.no
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 9. juni

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
BJØRN NILSEN
Strømsvn. 93
2010 STRØMMEN

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

AVSLAPNING I 
GRISEBINGEN

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Løken/Rødløken  
barnehage i Lørenskog. 
(Snøklokkeveien 4)

VINNER:
MERETE FLØGSTAD
Finstadsletta 117
1475 Finstadjordet 
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t?
Sykepleier/produktspesialist Kikki Lowzow Holli vil være tilstede for å gi  gode råd og 

veiledning i riktig bruk av produkter ved urinlekkasje. Det vil også være 
demonstrasjon av nyheter fra TENA.

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

Bruker du engangskateter eller  
har plager med urinlekkasje?

 
Produktspesialist Siv Granberg Myrvang fra Wellspect HealthCare 
vil presentere produkter innen engangskateter 
for kvinner og menn.

 

 

Vi ønsker å invitere deg til temadag i vår butikk torsdag 12. juni kl. 12.00 – 15.00.

- En god start med LoFric Sense   
  og LoFric Origo
- LoFric Sense designet for deg 
   som kvinne
-  LoFric Origo herrekateter som 
   gjør livet enklere

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:
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Denne dokumentarse-
rien gjør et dypdykk i
Bill Clintons tid som
amerikansk president;
en tid preget av både
sex-skandaler og store
politiske fremskritt.
Clintons vei mot top-
pen startet med en
vanskelig barndom i

Arkansas, hvor han
senere skulle bli
guvernør. Som presi-
dent var han en av de
mest suksessrike poli-
tikere i amerikansk
historie, men også en
av de mest komplek-
se. Del 1 av 4.
TV 2 søndag kl 23.45

Dokumentarserie om livet til Bill Clinton
Ingrid Espelid var hus-
stellæreren som ble
pionér på å lære nord-
menn om kosthold og
matlaging. For NRK
ble hun formidleren
som kunne snakke til
alle seere, og 3. juni i
år fylte hun 90 år. I
dette portrettet av

hele Norges Ingrid
Espelid Hovig oppsum-
meres karrieren til
hele Norges matmor
gjennom diverse klipp.
En karriere som
begynte allerede på
1950-tallet og som
varte i førti år.
NRK1 lørdag kl 19.40

Hele Norges matmor fyller 90 år

70 år siden D-dagen
Det er i år 70 år siden
de alliertes landgang i
Normandie 6. juni
1944. I denne franske
dokumentaren i to
deler går noen av de
gjenlevende soldatene
om bord i en ubåt.
Den skal ta dem med
ned til havets bunn for
å se mengden av vrak
som har ligget urørt
siden krigen.
NRK2 fredag kl 21.30

ONSDAG 4.6

TORSDAG 5.6

FREDAG 6.6

tvukens

06.30 Morgensending
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 Jan i naturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Havets kjemper (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 To grådige italienere
(3)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Fader Brown (2)
22.20 Veien til Ullevaal. NM
fotball 3. runde.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Veien til Brasil (12)
Dokumentarserie.
23.40 Luck (r)
00.30 Nattsending

10.00 Morgensending
13.30 To på reise (6)
14.00 Aktuelt (r)
14.30 Urix (r)
15.00 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
15.30 Bykjærlighet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Veien til Ullevaal. Fyl-
lingsdalen - Brann. Direkte
fra Varden.
20.00 Glimt av Norge
20.15 Aktuelt
20.55 Eventyrlige hus (5)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Mitt yrke (r)
21.35 Tretti års krig i Guds
navn (1)
22.30 Urix
23.00 Kina – det nye impe-
riet (r)
24.00 Kina – det nye impe-
riet (r)
01.00 Gintberg på kanten
(r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Sommer i Dyreparken
(r)
15.30 Naboer (6632)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5893)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (165)
20.00 Norges Grillmester
(7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 På hjul med Dag Otto
(r)
22.40 Fly med oss (13)
23.10 Elementary (4)
00.10 NYC 22 (10)
01.05 Criminal Minds (r)
01.55 Numbers (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (7)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.30 Før kampen. TV 2
Sporten gir deg de siste
oppdateringene før oppgjø-
ret mellom Vålerenga og Lyn
i 3. runde av Norgesmester-
skapet.
18.55 Fotball: NM. Våle-
renga – Lyn, 1. omgang.
19.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Vålerenga
og Lyn.
20.00 Fotball: NM. Våle-
renga – Lyn, 2. omgang.
21.05 Fraktekrigen (r)
21.35 Ødemarkens menn (r)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Krokodillejakt i Aus-
tralia (1)
23.55 Criminal Minds (r)
00.50 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 (115)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(10)
21.30 Paradise Hotel (59)
22.30 Kjærlighetsredet (15)
23.30 Revenge (21)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 How I Met Your Mot-
her (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 (4)
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 (18)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (4)
21.30 CSI (20)
22.30 CSI (r)
23.25 Castle (r)
00.20 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Ghostbusters 2. Am.
actionkomedie fra 1989.
23.20 Cops (r)
23.55 Cops (r)
00.25 Seinfeld (r)
00.55 Nattsending

06.30 Morgensending
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 Jan i naturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Afrika (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Glimt av Norge:
Øyperla i Rogaland (r)
20.00 Friidrett. Diamond
League fra Roma.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Veien til Brasil (13)
Dokumentarserie.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire (15)
23.55 Sykt lykkelig (r) Norsk
dramakomedie fra 2010.
01.20 Nattsending

09.50 Morgensending
13.30 To på reise (7)
14.00 Aktuelt (r)
14.40 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 Dagsnytt atten
19.00 Hotellet (r)
19.45 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
20.15 Suoknaborgan –
sanger fra urfolk (4)
20.45 Historien om et mål-
tid (r)
20.55 Friidrett. Diamond
League fra Roma.
22.00 Oddasat – nyheter på
samisk
22.05 Tea Time – bli kjent
med naboen (r)
22.30 Urix
23.00 D-dagen (r)
23.50 D-dagen (r)
00.45 Luck (r)
01.35 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 (6633)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5894)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (166)
20.00 Program ikke fastsatt
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Escape Artist (3)
22.55 Fly med oss (14)
23.25 Hawaii Five-0 (21)
00.20 Hawaii Five-0 (22)
01.20 Badehotellet (r)
02.10 Californication (r)
02.40 Criminal Minds (r)
03.25 Numbers (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (8)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (8)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (9)
20.25 Big School (3)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Gustav's Super
Races (1)
22.30 Tonight med Timothy
Dahle (1)
23.00 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 (116)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Hele Sverige baker
(4)
21.30 Paradise Hotel (60)
22.30 Kjærlighetsredet (16)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.25 How I Met Your Mot-
her (r)
00.55 How I Met Your Mot-
her (r)
01.25 Paradise Hotel (r)
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 (5)
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 (19)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 En ny start (r)
21.30 Resurrection (2)
22.25 CSI (r)
23.25 Castle (r)
00.20 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Tattoosalongen (4)
22.30 Chicago PD (6)
23.30 24: Live Another Day
(3)
00.30 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 Afrika (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Poirot (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Jan i naturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Afrika (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Adils hemmelige dan-
sere (8)
21.05 20 spørsmål (5)
21.35 Mysteriet i Bletchley
(3)
22.20 Mysteriet i Bletchley
(4)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Ripper Street (2)
00.20 Studio 1 (r)
00.50 Nattsending

10.00 Morgensending
15.00 Urix (r)
15.30 Billedbrev (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 24 timer vi aldri
glemmer: 5 mai (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 D-dagen: Krigens vik-
tigste dag (1)
22.20 D-dagen: Krigens vik-
tigste dag (2)
23.10 Apokalypse – verden
i krig (r)
24.00 Paranoid Park (r) Am.
drama fra 2007.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Globe Trekker (5)
12.40 Hus til salgs – opp-
ussing (r)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 I Get That a Lot (r)
15.30 Naboer (6634)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5895)
16.55 Kollektivet – Høyde-
punkter (11)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Karl III (r)
19.30 Dyrepasserne (5)
20.00 Pengene på bordet (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (3)
22.40 Mord og mysterier (4)
23.40 Eurojackpot (19)
23.55 Whiteout. Am. thriller
fra 2009.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (24)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (9)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (1)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (1)
20.25 Big School (5)
21.00 Days of Thunder. Am.
actiondrama fra 1990.
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 Californication (r)
00.35 Nådeløse innkrevere
(r)
01.05 Nådeløse innkrevere
(r)
01.35 Arrow (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Ekstrem oppussing
USA (r)
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model Australia
(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 (117)
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 Bad Boys 2. Am. acti-
onkomedie fra 2003.
00.05 Sex og singelliv (r)
01.00 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 (6)
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 (20)
19.30 Top 20 Funniest (16)
20.30 Brille (r)
21.30 Castle (r)
22.30 The Graham Norton
Show (8)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Cops (15)
21.30 Cops (16)
22.00 Hard Target. Am. thril-
ler fra 1993.
23.50 Chicago PD (r)
00.50 Nattsending

SØNDAG 8.6

LØRDAG 7.6

MANDAG 9.6

TIRSDAG 10.6
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06.45 Morgensending
08.45 Skattejegerne (r)
09.15 Jessica Fletcher (15)
10.00 Med hjartet på rette
staden (r)
10.50 Glimt av Norge: Sør-
landsseilas med Mathilde (r)
11.05 Herman. Norsk
drama fra 1990.
12.40 Ja vel, statsminister
(r)
13.10 Jessica Fletcher (r)
13.55 Hele Norges matmor
(r)
14.40 Takk for maten, Ingrid
(r)
15.45 Italiensk for begyn-
nere. Da./sv. dramakome-
die fra 2000.
17.35 20 spørsmål (r)
18.05 Vårt daglige brød (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Herskapelig rednings-
aksjon (6)
20.15 Sørlandsrefseren
21.30 Heimkomsten (2)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Inspektør Lynley (r)
00.50 Nattsending

09.40 Morgensending
11.40 Midt i naturen (r)
12.40 Fra Sverige til himme-
len (r)
13.10 Så levde de lykkelige
(r)
14.10 Kommunpampar (r)
15.10 Suoknaborgan –
sanger fra urfolk (r)
15.40 Dette er Europa (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Den siste nomade?
(r)
18.50 Hotellet (r)
19.35 Veien til Brasil (14)
Dokumentarserie.
20.05 Historia om USAs
naturperler (9)
21.00 NRK nyheter
21.10 USAs hemmelige
avlytting
23.10 Tropa de Elite 2:
Nådelaus fiende. Bras.
drama fra 2010.
01.00-01.50 Legendariske
kvinner (r) Martha Gellhorn.

06.00 Morgensending
13.30 Mitt drømmehjem
(14)
14.30 Fly med oss (r)
15.30 Naboer (6635)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5896)
17.00 Oppgrader! (r)
17.30 Hotel Cæsar (r)
18.00 Hotel Cæsar (167)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Rosenborg – Lillestrøm,
1. omgang. Direkte.
19.50 Tippeligaen: I pau-
sen.
20.00 Fotball: Tippeligaen.
Rosenborg – Lillestrøm,
2. omgang. Direkte.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norges Grillmester
(8)
22.40 Fotballkveld
23.40 Uskyldig dømt (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (10)
14.35 Scrubs (r)
15.00 Fotball: Før kampen.
TV 2 Sporten gir deg de
siste oppdateringene før
oppgjøret mellom Vålerenga
og Aalesund i 12. runde av
Tippeligaen.
15.25 Fotball: Tippeligaen.
Vålerenga – Aalesund.
16.25 I pausen.
16.30 Fotball: Tippeligaen.
Vålerenga – Aalesund.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball. Vi lader opp til kvel-
dens tippeligarunde, med
intervjuer, analyser og et
dykk ned i statistikken.
18.00 FotballXtra: Med run-
den.
20.00 Torsdag kveld fra
Nydalen: Høydepunkter (r)
21.00 Fraktekrigen (4)
21.30 Dopingepidemien (2)
22.30 Californication (8)
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 Top Model Australia
(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 Bones (r)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Mamma søker kjæ-
reste (7)
21.30 Trolljegerne (2)
22.30 Kjærlighetsredet (17)
23.30 How I Met Your Mot-
her (r)
23.55 How I Met Your Mot-
her (r)
00.25 Kongen av Queens (r)
01.00 NCIS (r)
02.00 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 (7)
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 (21)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Ullared (5)
21.30 Brille (r)
22.30 CSI (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 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. (17)
22.30 The Goldbergs (r)
23.00 The Goldbergs (r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.50 Morgensending
09.50 Norge rundt (r)
10.15 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
10.45 Afrika (r)
11.35 Alt var bedre før (r)
12.05 Poirot (r)
13.00 Landeplage (r)
13.30 Munter mat (r)
14.00 Miss Marple: Mord i
prestegården (r) Br. krimdra-
ma 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 (7)
18.30 Barnas restaurant (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.30 Lotto-trekning
19.40 Hele Norges matmor
20.25 Takk for maten, Ingrid
21.30 Mamma Mia! (r) Am.
musikal fra 2008.
23.10 Kveldsnytt
23.25 Rådet (r)
23.55 Kvinnelige agenter (r)
Fr. thriller fra 2008.
01.50 Nattsending

09.05 Morgensending
13.10 Med pensjonen som
innsats (r)
14.10 Ja vel, statsminister
(r)
14.40 Jessica Watson –
aleine på havet (r)
15.30 Dette er Europa (r)
16.00 Kunnskapskanalen
17.10 Brasil med Michael
Palin (r)
18.00 Så levde de lykkelige
(2)
19.00 Billedbrev (r)
19.10 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
19.35 Landeplage (r)
20.05 Maracanã – min-
nenes stadion
21.00 Nyheter
21.10 Kampen om Rios
framtid
22.05 Copacabana Palace
23.05 Tropa De Elite (r)
Bras./ned. krimdrama fra
2007.
00.55 D-dagen: Krigens vik-
tigste dag (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Gullkorn fra barne-
munn (15)
13.00 Kornsirkelmysteriet
(r)
14.00 Fly med oss (r)
15.00 En reise i den siste
villmark (r)
15.30 Pengene på bordet (r)
16.30 Smartere enn en 5.
klassing? (r)
17.30 Klippkompaniet (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Akvariet (r)
20.00 Sommer i Dyreparken
(2)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Welcome to Sweden
(1)
22.10 Welcome to Sweden
(2)
22.40 Numb. Am. dramako-
medie fra 2007.
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 På hjul med Dag Otto
(r)
17.55 South Park (r)
18.20 South Park (r)
18.45 South Park (r)
19.15 Big School (r)
19.50 Big School (r)
20.25 Big School (5)
21.00 Fantastic Four.
Am./ty. actioneventyr fra
2005.
23.00 Fantastic Four – Rise
of the Silver Surfer. Am./ty.
science fiction fra 2007.
00.55 Criminal Minds (r)
01.50 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)
15.15 Eat, drink, love (2)
16.10 The Middle (17)
16.40 The Middle (18)
17.10 The Middle (19)
17.40 Mike & Molly (17)
18.10 Mike & Molly (18)
18.40 How I Met Your Mot-
her (r)
19.10 How I Met Your Mot-
her (r)
19.40 Tooth Fairy. Am. fami-
liekomedie fra 2010.
21.30 Den engelske pasien-
ten. Am. drama fra 1996.
00.20 Dragonheart. Am.
actioneventyr fra 1996.
02.10 Paradise Hotel (r)
03.10 Paradise Hotel (r)
04.05-06.00 Paradise Hotel
(r)

06.00 Morgensending
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 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 Gran Torino. Am.
drama fra 2008.
23.40 Special Victims Unit
(r)
00.40 CSI: NY (r)
01.35 Crocodile Dundee.
Am. action fra 1986.
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 The Office (17)
14.00 The Office (18)
14.30 The Office (19)
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 (17)
22.00 Universal Soldier:
The Return. Am. actioneven-
tyr fra 1999.
23.35 Formel 1: Canada
Grand Prix. Redigert opptak
fra kvalifiseringen i Canada
Grand Prix fra Montréal.
00.35 Nattsending

06.50 Morgensending
09.30 Krøll på hjernen (r)
10.00 Det hendte her (r)
11.00 Pinsegudsteneste frå
Seim kyrkje
12.00 Kongelig dåp i Stock-
holm
12.45 Good Ol' Freda – sek-
retæren til The Beatles (r)
14.10 Det gode bondeliv (r)
14.45 Grønn glede (r)
15.15 Mamma Mia! Am.
musikal fra 2008.
17.00 Adils hemmelige dan-
sere (r)
18.00 Danske slott (3)
19.00 Søndagsrevyen
19.30 Brasils ville natur (2)
20.20 Til topps i Trollhei-
men (r)
20.50 Best i verden (3) Nå
er det VM.
21.30 Heimkomsten (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Gutter er gutter (13)
23.40 Monroe (r)
00.25 Adils hemmelige dan-
sere (r)
01.25 Nattsending

10.05 Bør sukker forbys? (r)
11.05 Jessica Watson –
aleine på havet (r)
11.55 To steg frå Håkan (r)
12.55 Et liv med dysleksi (r)
14.15 Maracanã – min-
nenes stadion (r)
15.05 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
15.35 Dette er Europa (r)
16.05 Grammy Awards
2014 (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Kommunepamper (1)
19.30 Bykjærlighet (r)
20.10 Legendariske kvinner
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.55 Tretti års krig i Guds
navn (r)
23.45 Kung Fu Hustle (r)
Kin. komedie fra 2004.
01.20 Kampen om Rios
framtid (r)
02.15-03.15 Copacabana
Palace.

06.00 Morgensending
08.56 Angry Birds
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 60 Minutes (r)
12.50 Trofébarna (r)
13.55 Trofébarna (r)
15.00 Fly med oss (r)
15.30 Fly med oss (r)
16.00 Fly med oss (r)
16.30 Fly med oss (r)
17.00 Dyrepasserne (r)
17.30 Norges Grillmester (r)
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Sommer i Dyreparken
(r)
20.00 Klippkompaniet (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Fly med oss (15)
22.45 Welcome to Sweden
(r)
23.15 Welcome to Sweden
(r)
23.45 Clinton (1)
00.50 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 Krokodillejakt i Aus-
tralia (r)
16.30 En moderne familie
(r)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Giants Live (4)
19.00 Giants Live (5) Følg
kvalifiseringen til Verdens
sterkeste mann-konkurran-
sen fra land til land.
20.00 Atlantis (13)
21.00 Klovn: The Movie.
Da. komedie fra 2010.
22.50 Nådeløse innkrevere
(r)
23.20 Nådeløse innkrevere
(r)
23.50 Vinnie Jones: De tøf-
feste (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Top Chef (r)
13.00 Top Chef (r)
14.05 Top Chef (r)
15.10 Tooth Fairy. Am. fami-
liekomedie fra 2010.
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
(4)
22.00 The Blacklist (19)
23.00 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
24.00 Shakespeare in Love.
Br. romantisk dramakome-
die fra 1998.
02.05 Smash (14)
03.00 Smash (15)
03.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.20 America's Funniest
Home Videos (r)
11.50 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.05 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.25 Two and a Half Men
(r)
14.50 Two and a Half Men
(r)
15.15 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Top 20 Funniest (r)
16.55 En ny start (r)
17.50 Sinnasnekker'n (r)
18.40 Sinnasnekker'n (r)
19.35 Endelig ferie (r)
20.30 Castle (18)
21.20 Mystic River. Am.
thrillerdrama fra 2003.
23.30 The Walking Dead (5)
00.20 CSI (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 The Office (r)
11.00 The Office (19)
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 (1)
15.30 Ax Men (2)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 Storage Hunters (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (18)
20.30 Family Guy (17)
21.00 The Goldbergs (3)
21.30 The Goldbergs (4)
22.00 Universal Soldier:
Day of Reckoning. Am. acti-
on fra 2012.
23.55 Grimm (r)
00.55 Nattsending

06.45 Morgensending
13.10 Jessica Fletcher (r)
13.55 Ut i nærturen (r)
14.20 Folk: Den store
dagen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Derrick (r)
16.10 Poirot (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Filmavisen 1961 (r)
17.20 Filmavisen 1962 (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Afrika (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Grønn glede (3)
20.15 Det gode bondeliv (4)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Oslo Skishow
22.30 Veien til Brasil (15)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Louis Theroux: Liv og
død i LA (r)
00.15 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
01.00 Nattsending

10.05 Morgensending
12.00 Hotellet (r)
12.50 To på reise (9)
13.20 Adils hemmelige dan-
sere (r)
14.20 Veien til Brasil (r)
Dokumentarserie.
14.50 Den siste nomade?
(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 Hotellet (r)
19.45 Veien til Brasil (16)
Dokumentarserie.
20.15 Aktuelt
20.45 Bykjærlighet (3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Beckham i Brasil
23.00 Luck (5)
23.45 USAs hemmelige
avlytting (r)
01.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.00-04.25 Distriktsnyhe-
ter (r)

06.00 Morgensending
13.30 Mitt drømmehjem
(15)
14.30 Norges Grillmester (r)
15.30 Naboer (6636)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5897)
17.00 Deal or no deal (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (168)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 FIFA FOTBALL-VM
2014: VM-studio. TV 2 Spor-
ten gir deg siste nytt om fot-
ball-VM.
21.45 Grey's Anatomy (23)
22.40 Grey's Anatomy (24)
23.35 The Good Wife (22)
00.30 Lærkevej (11)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (11)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (2)
18.55 Fotball: 1. divisjon.
Hødd – Kristiansund,
1. omgang.
19.55 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang.
20.00 Fotball: 1. divisjon.
Hødd – Kristiansund,
2. omgang.
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Matchball. Fotballma-
gasin.
22.30 Vettskremte pøbel-
unger (5)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Tripping the Rift
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (118)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model Australia
(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 Bones (r)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Masterchef Canada
(1)
21.30 Black Box (1)
22.30 Kjærlighetsredet (18)
23.30 How I Met Your Mot-
her (r)
23.55 How I Met Your Mot-
her (r)
00.25 Kongen av Queens (r)
01.00 NCIS (1)
02.00 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 (8)
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 (22)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 På liv og død (r)
21.30 Special Victims Unit
(14)
22.30 CSI (r)
23.25 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Speed. Am. action
fra 1994.
23.35 Cops (r)
00.05 Cops (r)
00.35 Nattsending



  

Ta familien med i LEGOLAND® - bo på et deiligt familiehotell Pris i DKK pr. person i delt familierom, inkl:
• 3 x overnattning i familierom, 2v+2b 
 (max. 12 år)
• 3 x frokostbuff et
• 1 x 2-retters meny på ankomstdag til 
 de voksne
• 1 x 2-retters meny fra barnemenykort på 
 ankomstdag til barnene

1.649,-
Max. 2 barn opp til 12 år i ekstra 
oppredning inkl. ovenstående GRATIS

HOTEL HEDEGÅRDEN 
Hotellet på toppen i Vejle er et godt utgangspunkt for utfl ukter til LEGOLAND®, Givskud Løvepark og Kongernes Jelling, 

I restauranten arbeider de ut fra 3 retningslinjer: Økologi, dyrevelfærd og fair trade. Respekt og forståelse for gode sesongråvarer gir det 
optimale resultat.

I Vejle er det gode aktivitetsmuligheter for hele familien og det er masse hyggelige gågader med cafeer og shopping muligheter til gode 
priser. Den fi nnes en dyrehage kun 10 minutters gang fra hotellet, og 2 barnevenlige badestrender  innenfor få minutter.  Hotellets 
reseptsjon hjelper gjerne med turforslag samt online-kjøp av entrebilletter til LEGOLAND®.

Priskode L146b
Rabatkode 2411

SPESIAL
PRIS

Ankomst alle dager frem til 
20. desember 2014.

TILBUD FRA SMALL DANISH HOTELS

  AMARONE-opphold på Hovborg Kro - Fantastiske vinopplevelser
Pris i DKK pr. person i delt dobbeltrom, inkl:

• 1 fl aske Amarone på rommet ved ankomst
• 2 x overnattning
• 2 x frokostbuff et
• 1 x 2-retters menu etter kjøkkensjefens valg 
 på ankomstdagen
• 1 x 4-retters menu etter kjøkkensjefens valg 
 på dag 2, incl. vinmenu av Brunelli-vine 
 (4 glass)

1.970,-
Enkeltrom: 2.515,-

Tilkjøp av ekstra natt i forbindelse med 
oppholdet, inkl. frokost, pr person, 
enk. 520,- dob. 375,-  
Ved overnattning lørdag er det et tillegg på 
DKK 100,- pr person

HOTEL HOVBORG KRO 
Hovborg Kro er en hyggelig stråtækt landeveiskro. Samtidig er Hovborg Kro et moderne hotell med en velrenommeret restaurant i de 
hyggelige krostuer, historien går helt tilbake til 1790, hvor det stråtækte stuehus ble oppført. En rundtur på kroen er noe av en opplevelse, 
her fornemmer man virkelig ”de gamle dager”. Kroen importerer selv deres Amaroner fra Brunelli i San Pietro in Cariano, Valpolicella 
Classico og personalet har dermed en enorm viden og et fantastisk utvalg av viner fra Brunelli.

Et opphold på Hovborg Kro i selskap med god mat og vin fra Luigi og Luciana Brunelli i Valpolicella Classico i Italien er en fantastisk 
opplevelse.

Priskode L54c
Rabatkode 2411

Ankomst alle dager i 2014. 
Forbehold for utsolgte dager.

  Slott- og byferie i Nordjylland - uforglemmelige opplevelser
Pris i DKK pr. person i delt dobbeltrom, inkl:

• 4 x overnattning (2 hvert sted)
• 4 x frokost
• På Dronninglund Slot 2-retters menu m. 
 kveldskaff e på ankomstdag
• Dag 2 serveres velkomstdrink, 3-retters god 
 gastronomi og kveldskaff e
• Mulighet for tilkjøp av Green Fee til 
 Dronninglund Golfklubb
• På Hotel Chagall vil det være vin og sjokolade 
 på rommet ved ankomst samt mulighet for 
 tilkjøp av 3-retters menu på San Giovanni til 
 kun kr 200 pr person

2.095,-
Enkeltrom: 2.515,-
Avregnes direkte til begge hoteller med DKK 1445,- 
til Dronninglund Slot og DKK 650,- til Hotel Chagall 
(pr pers i dob.vær.) Enk.vær. hhv. 1695,- og 900,-)

DRONNINGLUND SLOT OG HOTEL CHAGALL  
Ta 5 dager til Nordjylland og opplev kombinasjonen av slotts- og byferie. De første 2 netter tilbringes på det historiske Dronninglund Slott. 
Ved sko og strand møter man her en praktbyggning, som et særdeles velinnrettet og funktsjonelt hotell som henvender seg til alle med 
interesse og sans for det eksklusive og komfortable. Etter et par dager i disse historiske og rolige omgivelser, evn også har prøvet golf-
banen, kan man ta et par dager til Aalborg og nyte alle de muligheter, som en byferie tilbyr. Det kan være Jomfru Ane Gade, Aalborg Zoo 
eller en rundvisning på Aalborg Akvavit. Hotel Chagall ligger i hjertet av Aalborg i gåavstand til gågater, cafeer, restauranter m.m. 
Mulighet for parkering i hotellets parkeringshus (mod gebyr), avlåses om natten.

Priskode L300i & L104e
Rabatkode 2411

Ankomst i 2014 mandag til og med 
onsdag på Dronninglund Slot og fredag 
og lørdag på Hotel Chagall.

Booking via www.smalldanishhotels.dk/
romeriksposten eller til 
tlf. 2198 4260. Oppgi priskoden 
og rabattkode 2411 ved 
telefonbestilling.

Teknisk arrangør:

Bestill nå på 
2198 4260
Oppgi rabattkoden

2411 samt priskode som 
du fi nner i annonsen

Åpent hverdager
kl 8.30 – 16.00

Ingen ekspedisjonsgebyr eller 
avbestillingsgebyr.
Forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
Begrenset antall rom til rådighet.

PRIS¡
GARANTI


