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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

På spesialoppdrag 
for miljøet
Syv sauer av rasen Norsk kvit skal 
i sommer holde gresset nede ved 
solfangeranlegget i Lillestrøm.        
                                           
                                         Side 8 

Slik blir kino- 
sommeren
En ny kinosommer står for 
døren. - Det vil være noe for en-
hver smak, mener kinosjef Lars 
Fuglevik ved Lillestrøm Kino.       
                                           
                                     Side 24 

Fredag er det Night Cruise  
i Lillestrøm. Lørdag arrange-
res Ladies Cruise.              
                                Side 6-7

LADER OPP TIL AMCARHELG

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Lørenskog-
ungdom ligner 
mest på byfolk
Unge i Lørenskog ligner mer på 
byfolk enn bygdeungdom, hev-
des det i ny stor undersøkelse.  
- Ungdommene rapporterer at 
de trives godt på skolen, opp-
lyser Hege Dyrland i oppvekst- 
og utdanningssektoren.       
                                           
                                     Side 13 

Annonsere her? 
Ring Elisabeth  

på tlf. 483 23 443 
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3,8
GRADER ER LAVESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ FJELLHAMAR DE 
SISTE 30 DAGENE. 
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I UKE 25. 
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HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

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

ULLERN GÅRD
MØBELLAGER
Trygt og tilgjengelig

Tlf. 980 15 003 

www.ulg.no

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

Best på sikkerhet! 

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

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

#walk #bråtaskogen #romeriksposten @annegran67

#sankthansbål #glomma #romeriksposten @astnord#landscape #water #romeriksposten @motsi13

MÅNEDENS  VINNER: 

Neste utgave kommer 6. august. 

Romeriksposten  
ønsker alle en   

god sommer!
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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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Tilbudene gjelder utvalgte produkter, og varer f.o.m. 02.07.14 t.o.m. 05.07.14, eller så langt lageret rekker. 

Kun 2.-5. juli!

30%
på all makeup!

Boots apotek Skedsmokorset Tlf: 64 83 68 40  
Boots apotek Lillestrøm Tlf: 63 81 19 29  
Boots apotek Lørenskog Storsenter Tlf: 67 92 30 40  
Boots apotek Lørenskog Tlf: 67 92 30 80  
Boots apotek Skjetten Tlf: 63 84 03 45 
Boots apotek Strømsveien  Tlf: 63 84 90 20

boots.no /bootsapotek

Sommerturné til Strømmen 
  
 
 

 
P4 og Redd Barnas sommerturné 
kommer til Strømmen Storsen-
ter fredag 18. juli. På parkerings-
plassen utenfor storsenteret blir 
det konkurranser og underhold-
ning mellom kl. 12.00 og 16.00. 
Den siste halvtimen byr trylle-
kunstneren MagiCurty fra «Nor-

ske Talenter» på familieshow og 
de unge sangstjernene Marcus 
og Martinus skal opptre. P4-pro-
gramlederne Michael Andreas-
sen og Dora Thorhallsdottir skal 
også sende liveradio fra Strøm-
men med innslag, reportasjer og 
intervjuer.

TRYLLEKUNSTNER: MagiCurty, kjent fra «Norske Talenter», kommer til Strømmen. (Foto: Pressefoto)
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VI HAR VASKET OG REPARERT 
TEPPER SIDEN 1970!

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

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

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

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

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. 

Interiørarbeid  
Montering -snekring - kjøkken - garderobe - 

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

Ronald Bjørn tlf. 92 84 86 42 

Lader opp til amcarhelg
 

  
 
 
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

 
– 4. juli er desidert årets høy-
depunkt. For oss jentene er 
også 5. juli blitt en bra dag 
med Ladies Cruise, sier Heidi 
Helene Klevsjø, medlem i Am-
car Lillestrøm.

Det ventes rundt 3.000 
amerikanske biler til ro-
meriksbyen når den ameri-
kanske nasjonaldagen blir 
markert for 26. gang. Bilene 
samles på parkeringsplassen 
ved Norges Varemesse. Senere 
blir det cruising gjennom by-
ens gater. På et par av uteste-
dene underholder band som 
spiller tidsriktig, amerikansk 
musikk. 

SOMMERBIL
Heidi Helene Klevsjø kjører en 
1968-modell Cadillac Deville. 
Bilen ble importert fra USA i 
2010. Den var opprinnelig eid 
av et eldre ektepar, og har stått 
på en låve de siste 20 årene. 
Klevsjø kjøpte bilen av en ka-
merat for to år siden. Bilen ble 
restaurert før den i august i fjor 
igjen fikk asfalt under hjulene.

– Restaurerte du bilen selv?
– Nei, det er det andre som 

har tatt seg av. Jeg bare kjører, 
sier Klevsjø, og legger til at 
hun alltid hatt interessen for 
store biler. 

– Jeg synes det er en pen 
bil. Komforten er kjempebra. 
Cadillac er en bil du cruiser 
rundt med.  Camaroen, som 
vi også eier, er en sportsbil. 

De amerikanske bilene blir 
parkert i månedsskifte sep-
tember/oktober. Til hverdags 
kjører Klevsjø en Mercedes 
CLK 200. 

– Hva betyr det å være med i 
en amcarklubb?

– Jeg synes det er veldig 
moro. Vi har et hyggelig og 
trivelig miljø. Og er det noe 
vi lurer på, er det alltid noen i 
klubben som kan svare. Tren-
ger du deler er det alltid noen 
klubbmedlemmer som har 
kontakter eller vet hvor du 
kan få tak i det du trenger. 

Det er ingen tvil om at 
de store personbilene er et 
blikkfang i vrimmelen av 
dagens svarte- og grålakker-
te biler. Motorlyden er det 
heller ingenting å si på. Un-
der panseret er det muskler 
som gir gromlyd i bytte mot 
bensin. Heidi Helene Klevsjø 
og Edel Hagane synes det er 
morsomt at folk legger merke 

Fredag er det Night 
Cruise i Lillestrøm. 
Lørdag arrangeres 
Ladies Cruise. 

til de amerikanske flakene. 

TOK BILEN «HJEM»
– Jeg har to eldre brødre som 
fikk interessen for de store ame-
rikanske bilene da de var gutt-
unger. Denne interessen smittet 
raskt over på meg. Vi hadde en 
onkel i Amerika som vi besøkte 
ofte. Det var nok der interessen 
ble født, forteller Edel Hagane.

Hagane kjører en Chevrolet 
Chevelle Malibu 1971-modell. 
Bilen ble innført til Norge av 
et eldre ektepar da den var 
ny. Ekteparet brukte bilen til 
ferieturen. Da ferien var over 
solgte de bilen og dro tilbake 
til USA. Bilen ble stående på 
en låve i 11 år før en mann fra 
Billingstad kjøpte den, pusset 
den opp, og solgte den til Ha-
gane i 1986. 

I fjor ble 10 av klubbilene 
sendt over dammen med båt, 
deriblant Edels Chevelle Ma-
libu. Medlemmene kjørte 
bilene sine fra New York til 
San Francisco.

– Det var en spesiell følelse 
å kjøre sin egen amerikaner i 
USA. Spesielt morsomt var det 
også å kjøre med norske bil-
skilter, med N-en på. Vi traff 
på flere som lurte på hvilken 
stat vi kom fra. Dette var en 
kjempeopplevelse og en road 
trip of a lifetime, sier Hagane, 
som til daglig kjører en liten 
Ford Focus. 

– Jeg prøvde en Tesla på 
jobben. Det var en enorm 
kjøreopplevelse. Men hadde 
jeg hatt pengene som en Tesla 
koster, hadde jeg heller kjøpt 
meg en 1957-modell Chevro-
let Bel Air cabriolet, forteller 
Hagane. 

Tesla Norge vil sannsynlig-
vis stille med en bil på utstil-
lingen under 4. juli arrange-
mentet. 

LADIES CRUISE
For andre gang blir Ladies Cru-
ise arrangert. Her skal damene 
vise fram og kjøre rundt med 
sine doninger. I fjor var det 23 
biler i kortesjen. Bilene starter, 
i likhet med Night Cruise, på 
Norges Varemesse, men har tar 
annen rute. 

– Vi kjører Rælingsveien, 
Øvre Rælingsvei, Strømmen 
og ned til Lillestrøm. Her blir 
vi tatt imot på en restaurant. 
Vi håpet på minst ti biler det 
første året. Da det dukket opp 
23 var vi overlykkelig. I år hå-
per vi på dobbelt så mange, 
sier Klevsjø. 

Det har blitt flere jenter 
som kjøper sin egen ameri-
kanske bil. Lillestrømklubben 
har sakte men sikkert sett at 
andel av jenter som melder 
seg inn øker. 

– Må du kunne skru bil for å 
skli inn i miljøet?

– Nei, absolutt ikke. Vi kan 
ikke skru. Det overlater vi til 
andre, sier Heidi Helene Klev-
sjø og Edel Hagane. 

– Er det en dyr hobby å drive 
med amcar?

– Jeg synes ikke det. Det 
er mange som gjør mye med 
bilene selv. Trenger du hjelp 
så har vi en stor klubb med 
mye kompetanse. Bilene bru-
ker litt mer drivstoff, men de 
kjøres stort sett bare om som-
meren, forklarer Hagane.

– Det er ikke noe dyrere å 
drive med amcar enn det er 
å drive med båt, presiserer 
klubbkasserer Klevsjø.

  – 4. juli er desidert årets 
høydepunkt. For oss jentene 
er også 5. juli blitt en bra dag 

med Ladies Cruise.  
Heidi Helene Klevsjø”

DE STORE BILENES HELG: Heidi Helene Klevsjø og Edel Hagane fra Amcar Lillestrøm ser fram til en helg med mange fine biler og grom lyd. 

IKKE MEKANIKERE: – Vi 
skrur aldri på bilene selv. 

Det får noen andre ta seg 
av, forteller Edel Hagane og 

Heidi Helene Klevsjø. 

Annonsere i Romeriksposten?
Romeriksposten utkommer hver uke, med unntak 

av ferieperioder, til 21.200 husstander i Skedsmo og Lørenskog. 

Avisen deles ut til husstander i de mest sentrale områdene i regionen 
som Lillestrøm, Skjetten, Strømmen, Lørenskog, Fjellhamar, Robsrud, 

Skårer og ellers øvrige tett befolkede områder. Avisen står også 
i stativer i området.

For annonsering:  
Kontakt Elisabeth på tlf. 483 23 443. 

tips@romeriksposten.no
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NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

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

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

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

45 års erfaring med gulv. 
Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

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

GRATIS PARKERING

Moelven Eik Heltre 
Rustic 20x140 mm
Etna

660,-
Pr. kvm 

249,-
Pr. kvm 

NÅ

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav 
14 mm. 

520,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm. 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk. 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

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

168,-
Pr. kvm 

NÅ

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

AASEN HANDEL AS 

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

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

www.aasenhandel.no

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!

På spesialoppdrag for miljøet

 
  
 
 
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

 
– Vi har tatt inn noen som 
er eksperter på gress. De skal 
holde gresset nede slik at det 
ikke skygger for solfangerpa-
nelene, sier daglig leder Frank 
Sagvik ved Akershus Energi 
varme AS. 

De nye arbeiderne ved Ener-
giparken lot seg ikke be to gan-
ger, og gikk til jobben med krum 
hals straks de ankom området. 

MYE Å TYGGE PÅ
De syv spesialtrente sauene, 
som er 1.5 år, ser ut til å ha tatt 
på seg en nesten umulig oppga-
ve. Området rundt anlegget er 
på 30 dekar, og dermed mer enn 
nok å tygge på for en fireganger 
så stor tropp. Hvis sauene lusker 
rundt langs alle solfangerne i 
energiparken vil de tilbakelegge 
en strekning på 8 km.

Syv sauer av rasen 
Norsk kvit skal i som-
mer holde gresset 
nede ved solfange-
ranlegget i Lillestrøm.

– Arealet er så stort at det gir 
beitegrunnlag for en god del 
dyr. Vi plukket ut disse dyrene 
med tanke på at dette er et lite 
pilotprosjekt. Når disse får lam 
til våren blir de mest sannsynlig 
sluppet inn på området med sine 
lamunger, forklarer bonden. 

Det har blitt lagt ut saltstein. 
Sauene vil også få friskt vann 
hele tiden under arbeidsperi-
oden. Bonden kommer til å ta 
turen innom Energiparken hver 
dag for å se til at ulldottene gjør 
det de skal gjøre.

– De får litt kraftfôr når vi 
skal lokke dem til oss. Dermed 
blir det lettere å fange dem inn 
igjen når de skal transporteres 
tilbake til gården en gang ut i 
september, forklarer bonden.

Går alt som ønsket vil neste 
års tropp være økt til rundt 25 
sauer.

BILLIG ARBEIDSKRAFT
Ideen om å bruker sauer til å 
holde gresset nede ble sådd 
da en delegasjon fra Akershus 
Energi besøkte tilsvarende an-
legg i Danmark for noen år 
siden. Der fikk de se sauer på 
beite rundt solfangeranlegget. 

– Det er veldig positivt at om-
rådet kan brukes både til fjern-
varmeproduksjon og til land-

bruk. Det også blir interessant 
å se hvordan arbeidet fungerer 
her, sier informasjonsrådgiver 
Tove Elisabeth Johansen ved 
Akershus Energi AS.

– Gjør sauen gratisarbeid?

SPESIALISTER UTEN NAVN: Spesialoppdraget ikke er klarert med LOs sommerpatrulje eller Arbeidstilsynet, 
men det stopper ikke gresspesialistene i å løpe til verket. 

– De får kun kost og losji. Vi 
får tro at arbeidstilsynet ikke 
har noe å si på dette, humrer in-
formasjonsrådgiveren.

– Hva håper dere å oppnå med 
dette samarbeidet?

– Å klippe et så stort området 
med gressklipper er ganske om-
fattende. Da er det kjempefint 
å kunne bruke sauer til å gjøre 
jobben. Dette er en vinn vinn 
situasjon for alle, sier Johansen. 
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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! Vi har nå besluttet å bygge Oppløpet, tredje salgstrinn i 

Lørenskog Stasjonsby. I Oppløpet kan du velge mellom 
2-roms leiligheter fra 54 kvm BRA og opp til 5-roms 
leiligheter på 126 kvm BRA.

Byggestart besluttet

www.lorenskogstasjonsby.no

•	 Romslige balkonger eller terrasser

•	 Flere leiligheter med to balkonger

•	  Gårdshage, garasjeanlegg og heis til alle plan

•	 Rema1000 i 1.etg.

•	 Pris fra kr. 2 350 000,-

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

Fotballspillere i Kløfta 
idrettslag. Fotografert i 
1945. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

Romeriksposten publiserer i hver utgave 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.

Volla
Flom. Volla, Strandpro-
menaden. Fotografi fra 
1927. Bildet er hentet fra 
Akershusmuseet.

AKTUELT

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

Flere fra Skedsmo pendler

 
  
 
 
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

 
Det er over tolv tusen personer 
som er bosatt i Lørenskog som 
jobber utenfor kommunen. Det 
fremkommer i helt nye tabeller 
fra Statistisk sentralbyrå. Det 
er en tydelig trend i Norge, at 
det blir stadig flere pendlere. 
Lørenskog har bare en mode-
rat vekst de siste ti årene, mens 
Skedsmo har en god økning.

PENDLERE FRA 
LØRENSKOG
Om vi tar for oss samtlige inn-
byggere i Lørenskog kommu-
ne som er sysselsatt i mer eller 
mindre grad, så lander vi på 
17.973 stykker. Dette er antal-
let herfra som jobber, uansett 
lokalisering av arbeidssted. Den 
omfattende databasen fra SSB 
viser at så mange som 12.123 
av disse pendler ut av Løren-
skog til en annen kommune. 
Det betyr at 67,5 prosent av alle 
sysselsatte i Lørenskog pendler 
til arbeid. 

Andelen pendlere i Løren-
skog er forholdsvis høy sett 
i forhold til gjennomsnittet. 
Snittet blant alle norske kom-
muner er nemlig at knapt 37 
prosent pendler for å komme 
seg på arbeid, viser SSB-talle-
ne. Vår nærhet til hovedsta-
den forklarer selvsagt en hel 
del.

Det er total 26.406 personer 

Fersk statistikk viser 
at nær 68 prosent av 
sysselsatte personer 
fra Lørenskog pendler 
ut av kommunen for 
å tjene til sitt daglige 
brød. I Skedsmo er 
andelen på nesten 65 
prosent, og her går 
man i takt med utvik-
lingen som forteller 
om økt pendling de 
siste ti årene.

bosatt i Skedsmo kommune 
som er sysselsatte, og av disse 
er det 17.098 som resier til en 
annen kommune for å jobbe.  
Det utgjør 64,8 prosent av alle 
sammen.

UTVIKLING I LØRENSKOG
Det blir stadig flere persner som 
pendler i Norge. For ti år siden 
var gjennomsnittet i kommu-
nene på drøyt 34 prosent, mens 
det nå altså er nesten 37 pro-
sent. En økning på nær tre pro-
sentpoeng. 

Vi har tatt en titt på ut-
viklingen her lokalt, og ser 
at tendensen absolutt er gjel-
dende også her. Og da spesielt 
i Skedsmo. Tilbake i 2004 var 

Pendlertoppen i Akershus 
Antall og andel pendlere, 2013. Utvikling siste ti år Kilde: SSB

PENDLER UT ANDEL AV ALLE UTVIKLING % PENDLER INN

RÆLINGEN          7562                      83,7                           -0,7                       1455
FET           4555                       77,4                           1,8                       1332
GJERDRUM          2616                       76,7                            3,4                         714
SØRUM          6445                       73,1                           2,2                       2431
OPPEGÅRD           9703                      72,5                            1,6                       5754
ENEBAKK          3935                      70,8                            1,7                       1111
NANNESTAD          4325                      69,9                            0,0                       1038
NITTEDAL          8204                      69,3                            1,1                       4756
LØRENSKOG        12123                       67,5                            0,5                     14046
ÅS          6025                      64,8                            5,3                       5449
SKEDSMO        17098                      64,8                            2,4                     18518
SKI          9736                      64,5                            1,9                       8600
FROGN          5170                      63,9                            1,8                       1485
VESTBY           5173                      63,2                           -2,5                        3771
ASKER        18543                      62,2                            2,3                     15430
NESODDEN           5729                      61,7                            1,3                         944
NES           6390                      61,2                            2,2                       1435
EIDSVOLL          6662                       57,9                           6,2                        1774
HURDAL             721                      54,6                            7,9                         240
BÆRUM        32050                      52,9                            0,8                     42257
ULLENSAKER           8473                      50,2                            0,4                     15376
AURSKOG-HØLAND          3925                      49,7                            2,6                       1012

det nemlig 14.635 personer 
som pendlet ut av Skedsmo, 
noe som den gangen utgjorde 
62,4 prosent av allesysselsatte 
bosatt i kommunen. Det har 
således vært en økning på 2,4 
prosentpoeng i Skedsmo.

I Lørenskog kommune har 
andelen pendlere økt med 0,5 
prosentpoeng. Så her har ikke 
utviklingen vært på linje med 
”normalen”.

PENDLER INN TIL OSS
I samme tabell kan vi se hvor 
mange personer som kommer 
utenfra og reiser inn til Løren-

skog for å arbeide. Totalt for Lø-
renskog sin del dreier dette seg 
om hele 14.046 personer.  Inn 
til Skedsmo kommune kommer 
det 18.618 personer utenfra 
som er sysselsatt i kommunen.

Vi skynder oss å legge til 
at personer som er ansatt i et 
firma i en annen kommune 
regnes som pendler, uansett 
om vedkommende jobber på 
arbeidsstedet eller har hjem-
mekontor eller lokal avdeling.

PENDLERTOPPEN
I dagens avis kan du se hvil-
ke kommuner i Akershus som 

har størst andel pendlere. Ikke 
overraskende er det kommuner 
med geografisk nærhet til sen-
trale bykommuner som havner 
øverst på denne listen. I Akers-
hus er det Rælingen som er den 
største pendler-kommunen, 
med hele 83,7 prosent pendlere. 
Det er like godt største pendler-
kommune i hele Norge. Tromsø 
har Norges minste andel av ut-
pendlere, med kun 7,5 prosent. 

Ved å rangere alle de 428 
kommunene i Norge, så kan vi 
slå fast at Lørenskog er Norges 
24. tørste pendlerkommune. 
Skedsmo er å finne på 32. plass.

PENDLERE: Det blir stadig flere 
pendlere i Norge. Gjennomsnittet 
i norske kommuner har økt med 
tre prosentpoeng de siste ti årene. 
Lokale ulikheter er det mange 
av, som vi kan se i tabellene fra 
Statistisk sentralbyrå (Illustrasjons-
foto)
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Jonas kom til Nebben

Lørenskog-ungdom ligner  
mest på byfolk

 
  
 
 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

 
På Nebbursvollen traff Ap-le-
deren Vilde Benjaminsen 
(17) og Eirik Dammyr (19), 
begge fra Kjeller, samt Synne 
Handrup Brevik (19) fra Skjet-
ten. Alle tre har sommerjob-
ber på Nebben og trives med 
både arbeid og lønn. 

– Dette er den første som-
merjobben min og jeg stortri-
ves, sier Vilde, som har en 46 
prosent stilling i billettluken 
og lønnes med 125 kroner ti-
men.
                                
KJEMPEFIN JOBB
Eirik og Synne jobber som ba-
devakter til 145 kroner timen.

Nyutnevnt Ap-leder, 
Jonas Gahr Støre, var 
med da LOs sommer-
patrulje dro ut for å 
sjekke arbeidsvilkå-
rene for ungdom på 
Nebbursvollen.

– Det er en kjempefin jobb, 
lønna er god og jeg er veldig 
fornøyd med å jobbe her, sier 
Eirik Dammyr.

Alt var altså i sin skjønnes-
te orden, med både arbeids-
kontrakter og lønn etter ta-
riff, men det er ikke alltid en 
selvfølge. Det var Jonas Gahr 
Støre opptatt av.

SÅRBAR GRUPPE
– Både Ap og LO er opptatt av 
arbeidet mot sosial dumping og 
da er ungdom en særlig sårbar 
gruppe. Det er bra at LO bruker 
ressurser på å sjekke arbeidsvil-
kårene til sommervikarer og 
ungdom, sa Støre. 

– Det gir både ungdom og 
foreldrene deres en trygghet 
for gode forhold, at det er nok 
pauser og at arbeidstiden ikke 
strekker seg over alt for man-
ge timer. Det er dette arbeids-
livet vi vil ha, la han til.

BESØKER HELE LANDET                                                                   
Rundt 600 frivillige LO-med-
lemmer skal i sommer besøke 
5000 virksomheter fra Ham-
merfest i nord til Lindesnes i 
sør. Fokusområder er hoteller, 
restauranter og butikker.

Ungdomssekretær i LO i 
Oslo og Akershus, Torbjørn 
Ness, har deltatt på LOs som-
merpatrulje siden 2001. 

– Mangelen på arbeidskon-
trakter, at det ikke er lagt inn 
nok pauser, at de ikke får over-
tidsbetalt og at de må jobbe for 

mange timer, er blant gjengan-
gerne vi opplever, sier Ness.
                                   
GLEDESPATRULJE
– Det er for mange som godtar 
dårlige arbeidsvilkår. For man-
ge er det en aha-opplevelse når 
vi forteller dem hvordan det 

skal være. I de tilfellene vi opp-
lever grove brudd melder vi fra 
til Arbeidstilsynet og til de ak-
tuelle forbundene. Men først og 
fremst ønsker vi å være en gle-
despatrulje, som skal sørge for 
at ungdom får en bra start på 
arbeidslivet, sier Torbjørn Ness.

PÅ NEBBEN: Jonas Gahr Støre ble med LO`s sommerpatrulje til Nebbursvollen nylig. Der traff han badevak-
tene Synne Handrup Brevik og Eirik Dammyr. (Foto: Privat)

Johannes Nermo og Kåre Rørhus fra Kompetansesenteret Rus på 
Østlandet. TIl høyre i bildet, rådgiver Hege Kristine Dyrland i Oppvekst 
og utdanning.

Det eneste bakteriefrie massasjebadet

Breivollveien 25A 0668 Oslo - post@a-bad.no - tlf. 21 38 21 21 / 479 70 440 - Åpent 10-18(15) 

- 25% 

Servantskap 120                         4990,-
Speil med ramme                         590,-
Høyskap m/to dører                   1695,-
Skap med 3 stk. skuffer                995,- 
Møblet er ikke flatpakket !!

TRENDY BADEROMSINNREDNING   
med dobbel servant i 
støpemarmor

- Sentralt beliggenhet på Alnabru. 
- Gratis stor parkering plass.

- Bredt utvalg av kvalitetsprodukter.
- Utstillinger fra kjente leverandører.

Velkommen  
til en hyggelig  

handel! 

995,- 
Veil. 1690,-

NÅ

395,- 
Veil. 790,-

NÅ
995,- 
Veil. 1490,-

NÅ

 Basic komplett 
dusjsett

Space servantkran Rowan kjøkkankran

 
  
 
 
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

En stor nasjonal ungdomsun-
dersøkelse gjennomført blant 
elever ved Lørenskogs ung-
doms- og videregående skoler 
konkluderer med at ungdom i 
Lørenskog i all hovedsak trives 
godt og har et positivt syn på 
fremtiden. Unge i Lørenskog 
bor i et rikt land og i en kom-
mune med et rikt tjenestetilbud 
med et godt utviklet universelt 
forebyggende apparat. Ung-
dommene representerer en kul-
tur med gode, sunne holdninger 
som kjennetegner et homogent 
samfunn med like oppfatninger 
av verdier, referes det på Lø-
renskog kommunes nettsider. 

2400 DELTAKERE
Det er av NOVA (Norsk institutt 

Unge i Lørenskog 
ligner mer på byfolk 
enn bygdeungdom, 
hevdes det i ny stor 
undersøkelse.

for forskning om oppvekst, vel-
ferd og aldring), og regionale 
kompetansesentre innen rusfel-
tet som er ansvarlig for under-
søkelsen. Torsdag forrige uke 
ble resultatene av undersøkel-
sen presentert for virksomhe-
tene som jobber med ungdom 
i Lørenskog.

- I alt 2400 ungdommer har 
svart på undersøkelsen. Det 
tilsvarer 80 % av alle i denne 
aldersgruppen og er særdeles 
høyt. Ungdommene rapporte-
rer at de trives godt på skolen, 
har et godt forhold til læreren 
og har høye akademiske am-
bisjoner. De bruker mye tid 
på lekser og rapporterer at 
mange har forventninger om 
at de skal lykkes på skolen. 
De svært godt fornøyd med 
kultur-, idretts og organisa-
sjonstilbudet i kommunen og 
bruker det flittig, sier rådgiver 
i oppvekst- og utdanningssek-
toren, Hege Dyrland til kom-
munens nettsider.

Videre svarer ungdommene 
at nær 90 % av har et tillits-
fullt forhold til foreldrene sine, 
foreldrene vet hvor ungdom-

men befinner seg, hvem de er 
sammen med, kjenner nettver-
ket til ungdommene sine.

SOM BYKOMMUNER
Allikevel er det i majorite-
ten av ungdommer en liten 
gruppe som preges av psykisk 
stress. Dette handler om mel-
lom 10, 20 og 30 % av ung-
dommene. De sover dårlig, 
er tidvis deprimerte, er ofte 
skuffet over seg selv og har 
et dårlig selvbilde. Dette er i 
stor grad jenter, og vanskene 
tiltar i omfang oppover i sko-
lealder.

- I all hovedsak svarer ung-
dommene i Lørenskog om-
trent som ungdom i bykom-
muner. Det vil si at vi har 
de utfordringene, men også 
fortrinnene, som bykommu-
ner har fremfor mer landlige 
kommuner, forklarer Dyrland.

FEM PROSENT PÅ 
"SELVSTYR"
Undersøkelsen identifiserer 
også en liten gruppe ungdom 
opp mot 5 % som er på «selv-
styr». Disse ungdommene får 

lov av foreldrene å drikke alko-
hol, de kommer hjem når de vil 
og de har et dårlig forhold til 
foreldrene sine. 5 % stoler ikke 
på foreldrene sine, og foreldre-
ne heller ikke på ungdommene. 
Denne gruppen ungdommer 
drikker mer, oftere og har tid-
ligere debut både på alkohol, 
hasj og andre illegale rusmid-
ler. Ungdommene kommer ofte 
i konflikt på skolen og på hjem-
mebane. Ungdommene har 
dårlige forutsetninger for å lyk-
kes, enn den øvrige gruppen. 

De trenger særskilte tiltak. Er-
faring tilsier at denne gruppen 
er lett identifiserbar og trolig 
brukere av flere av kommunens 
tiltak, hevdes det.

Resultatene i undersøkel-
sen vil danne grunnlaget for 
videre prioriteringer og sats-
ninger innen det forebyggen-
de arbeidet for barn og unge i 
kommunen.

Resultatene vil etter hvert 
bli tilgjengelig på Ungdata 
sine nettsider: http://www.
ungdata.no
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Slik unngår du baksmell på skatten

 
  
 
 
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

 
I en fersk undersøkelse utført 
av Danske Bank svarer halv-
parten av de som får restskatt  
at de må ut med minst 10 000 
kroner. 2 av 10 må punge ut 
med over 40 000 kroner.

- Det er en del som bør en-
dre skattetrekket sitt slik at de 
unngår baksmell neste år. Når 
du skal endre skattekortet bør 
du ha en oppdatert lønnslipp 
foran deg og opplysninger om 
gjeld, gjeldsrenter og formue, 
sier Soløy til Romeriksposten.

På skatteetaten.no kan du 
enkelt endre skattetrekket, og 
normalt vil du få det nye skat-
tekortet innen fem dager.

Undersøkelsen vår viser at 
av de som skal betale restskatt, 
er det 23 % som allerede har 
justert skattetrekket sitt i år 
for å unngå baksmell neste år. 
- Cirka tre av ti svarer at situa-
sjonen i fjor var ekstraordinær 
og at de derfor ikke trenger å 
gjøre noe med skattetrekket, 

Er du en av dem som 
må betale restskatt i 
år og ønsker å unngå 
baksmell neste år? 
Endre skattekortet 
ditt, råder banksjef 
Frode Soløy i Danske 
Bank.

mens nesten halvparten ikke 
har gjort om på skattetrekket 
sitt, sier Soløy.

FÅR DU IGJEN PÅ 
SKATTEN?
Om du er i den "heldige" situa-
sjon at du får igjen på skatten , 
anbefaler Frode Soløy at du leg-
ger en plan for hva du skal bru-
ke pengene på, og gjerne spar 
enten ved å nedbetale lån eller 
annen form for sparing.

- Om du har dyre forbruks-
lån er det lurt å bruke skatte-
pengene til å nedbetale dette 
før du etablerer annen spa-
ring, oppfordrer banksjefen.

- Lag deg en buffer til ufor-
utsette utgifter, og sett penge-
ne inn på en sparekonto med 
høy rente. Som tommelfin-

gerregel anbefaler jeg minst 
to månedslønner.

Når du har bufferen på 
plass og har kvittet deg med 
dyre forbrukslån - kan du 
tenke mer langsiktig sparing, 
som å nedbetale på boliglån. - 
I tillegg er det flere nordmenn 
som bør spare til egen pen-
sjon, sier han.

Til alle unge under 34 år 
anbefaler Frode Soløy BSU. 
For at BSU skal lønne seg, må 
du ha så høy skattbar inntekt 

at du får 20 % skattefradrag 
på sparingen. Skattefradraget 
kombinert med at banken gir 
deg en høyere innskuddsrente 
enn det som er normalt, gjør 
at du får en meget god avkast-
ning på sparingen. 

Er du en av dem som be-
visst sparer ved å ha et høyere 
skattetrekk enn det du må slik 
at du alltid får igjen penger på 
skatten? 

Da bør du være oppmerk-
som på at du får lav rente på 

AKTUELT

PLANLEGG skatten riktig: og få flere slike blanke kroner på kontoen. 

FØLG med: Det kan være lurt å 
følge med på skattetrekket ditt og 
justere skattekortet, oppfordrer 
Frode Soløy i Danske bank.

Oppnå bedre karakterer som privatist.
9 av 10 lykkes

Tlf: 23 35 69 69 
sonans.no/lillestrom

Nyhet:
SONANS PRIVATIST 

KOMMER 
TIL LILLESTRØM! 

Vi starter 
privatistundervisning 

i trivelige lokaler i Vektergården.
Undervisning 

ettermiddag/kveld. 

Eksamensrettet 
undervisning: 
Vi kan eksamen.

Klasseroms- eller 
nettstudier.

Ta fag på noen 
uker eller over en 
lengre periode.

Opptak pågår!

Skolestart i 
august.

VISIT MQ.NO

N E W  I N !

F I L I P PA  K   E S P R I T   I L S E  J A C O B S E N   LY L E  &  S C O T T   G - S TA R  R AW   S A I L  R A C I N G   

W H Y R E D   E M I L I O  S AV V Y  C I T I Z E N   S T O C K H  L M   ZO U L   B J Ö R N  B O R G   B O N D E L I D   

E LV I N E   B L Ä C K   3 6 5   S A D D L E R   D O B B E R   T O P E C O   AT L A S  D E S I G N 

ZOUL, Dressjakke

799.-

sparingen, opplyser Soløy.
- For årets utbetaling er ren-

ta på lave 1,08 %. Du hadde 
fått høyere avkastning om du 
hadde plassert pengene på en 
sparekonto. Sparer du langsik-
tig og ønsker en enda høyere 
avkastning, kan sparing i ak-
sjefond ha vært et alternativ.
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Garasjebyggingen  
øker i Lørenskog

 
  
 
 
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

 
Så lenge byggeplanene sam-
svarer med den overordnede 
plan- og bygningsloven, så er 
det ikke sikkert du behøver 
å varsle naboene dine om at 
du bygger en garasje på opp-
til femti kvadratmeter bare 

Etter finanskrisen 
har byggingen av 
garasjer økt mye, og 
nye tall fra Statistisk 
sentralbyrå viser at 
det nå er over 4000 
garasjer i Lørenskog 
kommune. Nå lem-
per regjeringen på 
kravene til søknader 
for garasjer og uthus 
oppptil 50 kvadrat-
meter

én meter fra naboens tomt. 
De nye reglene som Stortin-
get nylig vedtok innskrenker 
i hvert fall naboens mulighet 
til å klage. Du trenger heller 
ikke å søke kommunen om lov 
så lenge du holder deg til om-
rådets byggeplan.

GARASJER I LØRENSKOG
En skulle dermed tro at byggin-
gen av garasjer kommer til å øke 
i tiden fremover. Det vil i så fall 
komme i tillegg til den generel-
le økningen av garasjebygging 
i Norge. Tall fra Statistisk sen-
tralbyrå viser at det er en drøy 
million garasjer i Norge, og at 
det i løpet av de siste fire årene 
er bygget nesten 67.000 garasjer 
her til lands. Det gir en økning 
i denne type bygningsmasse på 
syv prosent. Tallene i denne sta-
tistikken omfatter kun garasjer 
til bolighus, ikke fritidsbygg. 
Også anneks til bolighus vil bli 
ført i denne kolonnen.

Tabellene fra SSB viser at 
det per 1. januar i år er 4.021 
garasjer til bolighus i Løren-
skog kommune. Dette er hele 
815 flere enn det var i 2010, 

og gir en vekst på hele 25 pro-
sent. En fellesgarasje regnes 
som én bygning.

HØY AKTIVITET ETTER 
KRISEN
I gjennomsnitt har det blitt 
bygget 17 garasjer i Lørenskog 
hver måned de siste fire årene. 
Grunnen til at det er interes-
sant å regne fra 2010 er at det i 
2008 og 2009 var nærmest still-
stand i all garasjebygging og 
bygging generelt. Fra 2010 og 
frem til nå har det vært langt 
mer aktivitet.

I Skedsmo kommune telles 
det nå 5.488 garasjer til bolig-
hus, og dette er 196 flere enn 
for fire år siden. Det gir en øk-
ning på 3,7 prosent i Skedsmo. 

– I dette markedet er det 
mye egenregi, der huseier 
bygger selv. Det er også bety-
delig volum fra leverandører 
som leverer ferdige byggesett 
som monteres av leverandø-
ren eller kunden selv, forteller 
Frank Ivar Andersen i Bygg-
mesterforbundet.

– Det er generelt meget 
gode tider i Norge og øknin-

gen er nok et uttrykk for det, 
legger han til. 

«DEKNINGSGRAD»
Det er også en klar tendenes at 
garasjene i Norge blir større og 
større.

– Svært mange bygger også 
en etasje over, hvor man an-
legger soveplass, oppholds-
rom, arbeidsrom og hjemme-
kontor, sier Andersen.

Det er nesten en garasje 
for annenhver husholdning 
i Norge – nærmere bestemt 
45 prosent. I Lørenskog kom-
mune er det 14.221 hushold-
ninger, og dermed blir det 
28 prosent ”dekning”  her. 
I Skedsmo kommune er det 
21.827 husholdninger, og an-

tallet garasjer utgjør 25 pro-
sent av dette. En titt på fyl-
kesoversikten viser at det er 
Enebakk  kommune som har 
størst garasjedekning, da man 
er helt oppe i en andel på 82 
prosent der. Tilsvarende er det 
naturlig nok storbyene som 
har minst dekning. 

Vi føyer til at Lørenskog 
kommune i tillegg har regis-
trert fem bygg som enten er 
garasje eller anneks i tilknyt-
ning til fritidsboliger. I Skeds-
mo er det registrert 29 garasje/
anneks i tilknytning til fri-
tidsboliger, viser SSB-tallene. 
En må anta at det er større 
andel anneks blant disse, selv 
om det stadig blir mer vanlig 
med garasje også ved hytten.

AKTUELT

BYGGER MER: Det bygges stadig flere og større garasjer i Norge. Etter en stillstand under finanskrisen, så har aktiviteten tatt seg godt opp igjen. Nye forenklede lover vil muligens gi 
enda større økning i tiden som kommer (Foto: Yngve Johnsen)

Garasjer 
Antall garasjer til bolighus, utvikling siste fire år. Kilde: SSB

ANTALL UTVIKLING %

LØRENSKOG    4.021       815            25,4
SKEDSMO   5.488       196              3,7
AKERSHUS               60.885     3.041              5,3
NORGE                 1.013.550  66.678              7,0

UTVIKLING

1. Kartlegg ditt plassbehov, f. eks. areal, høyde 
og ekstra rom.
2. Sett opp et budsjett.
3. Kartlegg aktuelle lover, forskrifter og veilede-
re, samt kommunale bestemmelser.
4. Kontroller hvor stor del av tomta du kan ut-
nytte.
5. Finn ut om det må søkes byggetillatelse for 
garasjen, eller om den faller i kategorien melde-
pliktig.
6. Finn den mest gunstige beliggenheten på 
tomta. Ta hensyn til terreng og naboer samt av-
stand til veier, nabotomt og andre bygninger.
7. Velg en arkitektonisk utforming som harmo-
nerer mest mulig med hovedhuset og øvrige 
bygninger.
8. Finn ut om det er behov for brannsikring av 
garasjen.
9. Kontroller grunnforholdene der hvor garasjen 
skal stå slik at fundamenteringen blir god. Husk 
drenering.
10. Husk fall på veien foran garasjen for regn-
vann og fall på garasjegulvet for smeltevann.
11. Velg en egnet garasjeport som harmonerer 
med bebyggelsen
12. Kontakt et medlem av Norges Byggmester-
forbund

Kilde: NBF

Sjekkliste før oppsetting av garasje 
  

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
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Småkjøring dreper bilbatteriet
 

  
 
 
Tekst/Foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

 
– De hyppigste assistanseopp-
dragene for strømløse biler 
har vi på hjemmeadresser og 
arbeidsplassene til folk, fortel-
ler kommunikasjonsrådgiver 
Jan Ivar Engebretsen ved NAF. 

NAF-statistikken for 2013 
over bilhjelpsoppdrag viser at 
strømløse bilbatterier ligger 
på toppen av lista. Noe av år-
saken til at så mange går tom 
for strøm skyldes at bilen ofte 
bare blir brukt på korte turer.

STOPP OG START
– På de korte turene klarer ikke 
batteriet å lade seg opp igjen. 
Stopp og i gangsetting tapper 
raskt batteriet. I startøyeblikket 
bruker du mye strøm fra batte-
riet, forklarer Engebretsen. 

Dynamoen skal bygge opp 
strømtapet, men hvis bilen 
bare brukes på korte turer 
klarer dynamoen å gjøre det. 
Får du starthjelp til et tomt 
batteri, og du deretter kjører 
fra Oslo til Trondheim, vil dy-
namoen kanskje bare klare å 
lade batteriet 85 prosent, opp-
lyser Engebretsen. 

– Når du da har hatt man-
ge korte turer over lang tid, 
vil denne kjøringen gå ut 
over batteriet. Til slutt kan 
batteriet kortslutte, forteller 
NAF-mannen.

Når kulda setter inn blir 
batteriet utsatt for større og 
raskere selvutlading. En tykk 
olje i motoren gjør det ikke 
noe bedre ettersom den gir 
stor motstand under start. 
Derfor anbefaler NAF hel-
syntetisk olje på vinterstid. 
Denne oljetypen gir mindre 
motstand når du vrir om ten-
ningsnøkkelen. 

– Levetiden på batteriet?
– Du kan gjerne ha et bat-

teri i tre år. Og innen tre år 
er oppnådd kan det hende at 
du har mottatt starthjelp på 
grunn av den type kjøring du 
har, med mindre du vedlike-
holdslader batteriet selv. Har 
du en hjemmelader anbefales 
minst ett til to ladinger i løpet 
av vinteren. Da er du med på å 
ta vare på bilbatteriet. 

SJEKK TESTENE
Det er forskjell på kvaliteten på 
batteriene. Det lønner seg der-
for å sjekke en batteritest og fin-
ne de beste batteriene. Hvilket 
du lander på er litt avhengig av 
hvor mye du ønsker å investere 
i kroner og øre på batteriet.  

– Jeg synes det er en dårlig 
bit av hele leveransen om le-

Når bilbergerne ryk-
ker ut er det som 
oftest til bileiere som 
har et bilbatteri som 
er tomt for strøm. 

verandøren oppfordrer kun-
den til å ikke bruke alt av 
strømkrevende utstyr på bi-
len for å spare strøm. Du har 
tross alt brukt mye penger på 
en vare du ønsker å bruke. Og 
ikke minst, ønsker å bruke 
når du trenger det. Når det er 
kulde trenger du gjerne vifte, 
setevarmer, bakrutevarmer og 
det som er, oppsummerer En-
gebretsen. 

Hvis du blir strømløs langs 
veien har bilen sluttet å lade, 
og da brukes strømmen som 
er igjen på batteriet. Årsaken 
er da dynamoen og ikke bat-
teriet. 

BATTERIGARANTI, MEN...
Bilutstyrsbutikken Biltema har 
tre og fire års garanti på bat-
teriene sine. Leverer en kunde 
tilbake et batteri som ikke fun-
gerer lenger blir batteriet kon-
trollert med en avansert batte-
ritester. Testen kan finne ut om 
det for eksempel er en feil på 
batteriet, eller om batteriet rett 
og slett er utbrukt. Er batteriet 
utbrukt gjelder ikke garantien. 

– Da er batteriet ikke godt 
nok vedlikeholdt fra kundens 
side. Det være seg rengjø-
ring av polene, slik at det er 
god nok kontakt, eller at det 
ikke har blitt etterladet godt 
nok. Batteriet kan også ha fått 
frostskade. Batteriene fryser 
hvis det er dårlig lading på det 
og bilen står ute i 20 minus-
grader. Er det god opplading 
på batteriet vil det aldri fryse, 
forteller butikksjef Nils Val-
stad ved Biltema på Skjetten.

Et originalbatteri på 60 
Amp ligger på rundt et par tu-
sen kroner. Hos bilutstyrsbu-
tikker kan du skaffe deg et 
tilsvarende batteri for en tu-
senlapp. 

– Batterier er ikke vo-
lumsalg hos bilforhandlerne, 

NUMMER 1: Når noen tren-
ger starthjelp er det på grunn 

av at batteriet svikter. 

NAF-statistikken 

1. Tomt batteri. (På topp hver måned/uansett års-
tid.)
2. Motorfeil. (Vannpumpe og registerreimer som 
generelle motorfeil.)
3. Punktering. 
4. Utforkjøring og kollisjoner.
5. Elektronisk tenningsfeil. 
6. Drivverk.
7. Utlåsing fra bil. - Den lå høyere på statistikken 
tidligere. Låsesystemet på dagens biler 
er blitt bedre. Men likevel klarer fremdeles noen å 
låse nøkkelen inne i bilen. 
8. Feilfylling. - 1145 fylte bensin på dieselbilen. 
Kun 55 hadde fylt diesel på bensinbilen, noe 
som i utgangspunktet ikke skal gå an. 193 hadde 
kjørt tom for drivstoff. 
* Mest sjelden er bilbrann. NAF rykket i fjor ut til 189 
biler.

AKTUELT

* Restaurant
* Camping
* Båthavn
* Beachvolley
* Sandstrand
* Godt fiske

Restauranten Viken II ligger idyllisk til litt uti Mjøsa i Totenvika  
(40 min. nord for Eidsvoll på fv. 33). Åpent hver dag fra kl. 12:00. 

Spennende meny med lokale råvarer!

Se www.evjua.no for vår friske meny og underholdningsprogam!

958 13 385 | idyll@evjua.no | www.evjua.no

derfor må de ta en litt høye-
re pris. Dette er årsaken til at 
veldig mange velger å kjøpe 
batteriene andre steder enn 

hos bilbutikken. Vi tjener ikke 
så mye per batteri, men når vi 
selger batterier i pallevis, da 
tjener vi penger på batteriene. 
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Fabrikkutsalget  - Grenseveien 633  - 2240 Magnor - tel 62 83 35 33 
Åpent  man-fre 9-18, lør 10-17, søn 12-17 

magnor.no

MAGNOR GLASSVERK
PÅ VEI TIL SVERIGE

FABRIKKUTSALGET
Handle merkevarer og gjør gode kupp! 
Fabrikkutsalget bugner alltid av 
gode tilbud - rabatter opp til: 80%

Magnor 
Glassverk er 

Hedmarks største 
turistattraksjon - 
opplev verdens 

mest spennende 
håndverk!

NYHET!

Blås ditt 
eget glass 
man-lør 11-16

BOBLEN Metallic lykt. 
Design Finn Schjøll

NÅ 79 (399)

VEGA vaser i tre farger. Design Ann Viola Ulvin 
Grønn 199 (499) gul 239 (599) turkis 319 (799) 

80%

60%

Tilbudet gjelder 2.sort. så langt lageret rekker. 

Stadig mer svenskehandel
Det siste året har vi 
handlet i Sverige for 
13,23 milliarder kro-
ner. Det er en økning 
på 1,43 milliarder 
sammenlignet med 
året før. 
  
 
 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

 
En svakere norsk krone hindrer 
ikke nordmenn i å valfarte over 
grensen for å handle. Ferske tall 
fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 
viser at vi det siste året har shop-
pet for 13,23 milliarder kroner 
på dagsturer til utlandet. Det er 
en økning på 1,43 milliarder, el-
ler 12,1 prosent sammenlignet 
med året før.

Tallene regnes fra 2. kvartal 
2013 til og med 1. kvartal 2014.

FLERE DAGSTURER
Selv om statistikken tar for seg 
alle dagsturer til utlandet, gjelder 
det meste av dette handel i Sveri-
ge. I 2013 gikk 4,1 millioner turer 
til Strömstad, 1,3 millioner turer 

til Charlottenberg og 575 000 
turer til Töcksfors. 439 000 turer 
gikk til andre steder enn Sverige.

Antall dagsturer har også økt 
med 16,6 prosent, fra 6,45 mil-

lioner til 7,52 millioner turer, i 
den samme perioden.
                                
KRONEN STYRKET 
Statistikken er basert på tele-

fonintervjuer med et utvalg av 
den norske befolkningen i al-
dersgruppen 16-79 år. 

I februar i år kostet 100 sven-
ske kroner hele 98 norske. Siden 

da har den norske kronen styr-
ket seg noe, og nå er kursen ca. 
0,90.

HANDLER STADIG MER: Nordmenn har det siste året lagt igjen 13, 23 milliarder kroner i utlandet. Det meste av handelen gjøres i Sverige. Her fra 
Charlottenbergs Shoppingcenter. (Foto: Pressefoto)

SVENSKEHANDEL

FÖR ENKELHETENS SKULL

ARVIKA / TEL: 0570-10030

ARVIKA@MAKLARHUSET.SE / MAKLARHUSET.SE

GUNNARSKOG / RÄXED SKOGSLUND

VACKER GÅRDSBILD
Utgångspris: 1 475 000 SEK
Boarea: 168 kvm Biarea: 18 kvm
Tomtarea: 4922 kvm Rum: 5 rum, varav 3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

KOPPOM / SAXEBYN ÖVRALID

ENSKILT LÄGE. STOR ALTAN
Utgångspris: 725 000 SEK
Boarea: 75 kvm Biarea: 75 kvm
Tomtarea: 2971 kvm Rum: 4 rum, varav 3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: John Erik Carlsson, +4670-5520203

GUNNARSKOG / MÅNGEN BJÖRKLIDEN

FANTASTISKT SJÖLÄGE!
Utgångspris: 1 180 000 SEK Boarea: 54 kvm
Tomtarea: 1422 kvm Rum: 2 rum, varav 1 sovrum
samt osioleratsovrum som nås utifrån. Platsbyggd
våningssäng i vardagsrum Visning: Söndag 6 juli
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

ARVIKA / KÄRRSMOSSEN HEDÅS

LANTLIGT LÄGE NÄRA STAN
Utgångspris: 675 000 SEK Boarea: 66 kvm
Tomtarea: 2468 kvm
Rum: 3 rum (+ 1 mindre matrum), varav 2 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

MANGSKOG / LÅNGJOHANSTORP 26

FIN VILLA MED SOLIGT LÄGE

Utgångspris: 1 950 000 SEK Boarea: 191 kvm
Tomtarea: 4562 kvm  Rum: 6 rum, varav 3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

CHARLOTTENBERG / MÅRDGATAN 9

ENPLANSVILLA FRÅN 2007
Utgångspris: 2 590 000 SEK Boarea: 147 kvm
Tomtarea: 954 kvm
Rum: 4 rum, varav 3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

EDANE / EDANEVÄGEN 6

STOR VILLA MED SJÖUTSIKT!

Utgångspris: 2 900 000 SEK Boarea: 426 kvm
Biarea: 185 kvm  Tomtarea: 3385 kvm Rum: 14 rum.
Visning: Kontakta mäklaren för visningstid.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

ARVIKA / HUMLEKIL BLÅBÄRSHAGET

NYBYGGD VILLA & GARAGE
Utgångspris: 2 300 000 SEK Boarea: 163 kvm
Biarea: 183 kvm Tomtarea: 2981 kvm Rum: 6 rum,
varav 4-5 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

ARVIKA / TROTAKAN HÄGRÅS 9

TIMMERHUS NÄRA SJÖ!

Utgångspris: 2 900 000 SEK Boarea: 120 kvm
Tomtarea: 1046 kvm Rum: 4 rum, varav 2-3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

ARVIKA / FISKEVIK HAGABERG

RENOVERAT & SJÖTOMT
Utgångspris: 1 495 000 SEK
Boarea: 107 kvm Biarea: 13 kvm
Tomtarea: 2835 kvm Rum: 4 rum, varav 3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för visningstid.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

GLAVA / GLAVA GLASBRUK VIKA

FINT LÄGE VID STORA GLA
Jakträtt.Skogsskifte. Egen udde i sjön Stora Gla.
Utgångspris: 2 500 000 SEK
Boarea: 146 kvm  Biarea: 13 kvm
Rum: 4 rum, varav 2 sovrum. Areal: 74810 kvm
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

KOPPOM / STRÖMSMARK RÖSA

JAKTRÄTT OCH HUS VID SJÖ

Utgångspris: 1 200 000 SEK Boarea: 106 kvm 
Rum: 5 rum, varav 3 sovrum Areal: 13 ha 
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.  
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

KLÄSSBOL / BRANDSBOL NYN

MED UTSIKT ÖVER SJÖN!
Utgångspris: 695 000 SEK Boarea: ca 70 kvm
Areal: ca 1,2 ha (möjlighet finns att köpa till
skogsmark) 
Rum: 2 rum, varav 1 sovrum.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

VÄRMLANDS NYSÄTER / GAMLA KISTERUD

SVENSK SOMMARIDYLL
Utgångspris: 395 000 SEK
Tomtarea: 4903 kvm
Rum: 2 rum, varav 1 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

MANGSKOG / VÄSTRA TAKENE HAGEN

HÖGT BELÄGEN VILLA
Utgångspris: 695 000 SEK
Boarea: 152 kvm  Tomtarea: 2601 kvm
Rum: 5 rum, varav 3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Jenny Wärnevall, +4670-5099974

ÅMOTFORS / GRYTTVED FISKERUD

FANTASTISKT LÄGE!
Utgångspris: 1 195 000 kr
Boarea: 240 kvm  Tomtarea: 6000 kvm
Rum: 6 rum, varav 3-4 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Jenny Wärnevall, +4670-5099974

ÅMOTFORS / NOREBORG NOREBROTORPET

FRÄSCHT FRITIDSHUS
Utgångspris: 395 000 SEK
Boarea: 58 kvm Biarea: 8 kvm
Tomtarea: 2277 kvm Rum: 3 rum, varav 2 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Cecilia Florin, +4670-2860210

GLAVA / GRÄNSJÖN HYTTAN

FRITIDSHUS I GLASKOGEN
Utgångspris: 1 250 000 SEK
Boarea: 126 kvm Biarea: 42 kvm Tomtarea: 7120 kvm
Rum: 5 rum, varav 3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren.
Mäklare: Sara Olsson, +4672-5050660
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Trenger du hjelp til rydding i
hagen, luking og klipping av roser?
Også annet forefallende arbeid
kan påtas. Har lang erfaring fra
oppdrag gjennom Frivillighetsen-
tralen. Ring trygt: 90 99 01 80.

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

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

SNEKKER MED  
FAGBREV 
Pensjonert snekker m/fagbrev. 
Ledig for snekker og malearbeid. 
Lang erfaring. Tlf. 471 91 224. 
 

Ring Trond på tlf. 95 25 49 92. 
 
Oljemaleri på plate av K. Dit-
lef,70x90 cm, til salgs grunnet 
flytting. Mob 92 21 32 22.

 
 
 
 

4 flotte pinnestoler i bjørk selges. 
Samt en ellipsemaskin som selges 
råbillig. Tlf. 47 75 08 17 eller 67 
97 01 07. 
 
Sofagruppe til salgs 3+2+hjørne 
lysbrun litt slitt men hel. Pris 
1.000 kr. + 500 kr. i frakt. Stue-
bord til salgs i tre. Farge mellom-
brun. Pris 500 kr. Gratis frakt. Tlf. 
413 38 070. 
 
Diamant herresykkel 7 gir til 
salgs. Meget god stand. Lite brukt. 
300 kr. Tlf. 63 81 75 91.

Fryseskap av nyere dato ønskes 
kjøpt helst Miele. Tlf. 450 30 
998.
 
Ønsker å kjøpe normalt (ubestrålt 
) drikkevann i Ullensaker el om-
egn. Gjerne fra noen som tar opp 
grunnvann. Tlf. 99 73 83 73.

Behov for litt hjelp i haven? Skal 
du på ferie? Jeg hjelper gjerne m 
klipping av plen og hekk, og holder 
orden mens du og dine nyter ferien. 
Jeg setter en minimumspris på 
100,- pr time. (gir du mer, tas det 
imot m takk ). Det du betaler gis 
uavkortet til #VIERLSK. Mail eller 
sms til tlf.  95 87 72 04 for avtale.

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 

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 

Springer, til å mosjonere hund , 
som monteres på sykkel, til salgs 
kr. 250,- Tlf. 934 937 80.  
 
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) 75x190 kr. 
250,- Halvlang jakke (vaskebjørn) 
med lue str. 42-44. Bør sees. Kr. 
4000,- Tlf. 92 01 98 96/ 91 75 
44 15. 
 
Helios teleskop, d=90 mm, 
F=910 mm (Coated optics), med 
stativ og div. objektiv, selges kr. 
800. Som nytt å se til. Lite brukt. 
Tlf. 98 87 41 30.  
 
2 plater bordkomfyr fra Elektrolux 
i bra stand selges 300 kroner. 

og Philips, gamle med farger 
kr. 300,- pr stk. Radio gammeL, 
Salora kr. 400,- Minklue dame 
kr. 100,- Maleri landskap med 
bred gullramme kr. 400,- Elvis 
Presley utklipp kalender og 
andre artikkel kr. 100,- Tlf. 67 
90 88 72/ 91 59 50 09.  
 
Gamle telefoner. Rimelig til salgs. 
Hoppdresser med utstyr - ski 
og sko etc. til barn. Som nytt. 
Særdeles billig. Annen Verdens-
krig - Tyske felttelefoner fra krigen. 
Spesielt komplette og fine. Rime-
lige til salgs. Tlf. 90 92 02 24. 
 
Peugeot Partner 2011 mod. til 
salgs. Km. stand 39000. Med 
hengefeste  og xenonlys. Bilen er 
privatkjørt.Bilen er registrert som 
3 seter. Sølv met. Forsatt nybilga-
ranti. Bilen er nypolert og fremstår 
som ny. BØR SEES. Selges for 
118000 ferdig registrert. Typen 
er 1'6 HDR Diesel ca.0'5l pr.mil. 

Engelsk Derwent sofa som ny. 
Denne sofaen er stor lengde 210 
cm dybde 90 cm ny pris 35 000,- 
selges 12 000,- Gyngehest laget 
i norsk fengsel ca 1960. Selges 
høystbydende over 2000 kr. Tlf. 
450 30 998. 
 
Offroad herresykkel 21 gir. Påkos-
tet en del. Tlf. 99 53 11 87. 
 
Nøttebrun skinnsalong 3-seters 
romslig + to stoler og teak treverk. 
Godt vedlikeholdt. Teak salong-
bord 1,5 meter langt med utrekk 
på bredde. Tlf. 67 90 44 53/95 
92 40 90. 
 
Ønsker å selge dukkevogn m/
kalasje og utstyr kr. 250,- Tøff 
jakke amerikansk skai/skinn. Str. 
M kr. 300,- 2 stk. gamle sel-
skapsvesker ca 1800/1900-tal-
let ca 200,- pr. stk. Dokument-
veske herre lys brun, som ny kr. 
200,- Juletrebelysning Osram 

BEDRIFTSANNONSE

TJENESTER

ØNSKES KJØPT

TIL SALGS

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

MATERIELLFRIST:  
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva  
pr annonse for bedrifter

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

Send epost til: bazar@romeriksposten.no  
eller send til: Avisdrift Romerike,  

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

TILBUD

Romeriksposten tar  
ferie i juli så neste 
bazar kommer ut 6. 

august. Mailer som sen-
des til bazar@romeriks-
posten.no vil bli besvart 

31. juli. og satt inn i  
første utgaven  
etter ferien. 

  

Åråssvingen 10, Åråsen Stadion, 2007 Kjeller
Åpningstider: Man-fre 10.00-19.00, lørdag 10.00-14.00
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Åpner sommerbibliotek

Slik blir kinosommeren

 
  
 
 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

 
– I år kjører vi et sommerstunt. 
Vi ønsker å gi folk i Lørenskog 
tilgang til bøker også når bibli-
oteket har reduserte åpningsti-
der, forteller bibliotekar Heidi 
Andreassen.
                              
BASERES PÅ TILLIT
For en drøy uke siden ble «Det 
Litterære smutthullet» åpnet i 
det såkalte Lørenskogrommet 
i Lørenskog bibliotek. Så len-
ge Lørenskog hus holder åpent 
skal alle ha tilgang til dette 
rommet, selv om resten av bi-
blioteket er stengt. Og man kan 
låne bøker uten å ha med seg 
lånekortet.

– Vi baserer det på tillit, for-
klarer Andreassen.

NORSKE ROMANER
I «Det Litterære smutthullet» 

 
  
 
 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

 
– Alt i alt blir det en variert og 
spennende kinosommer. Det vil 
være noe for enhver smak, og 
for alle målgrupper – men det 

I sommer kan du låne 
bøker i Lørenskog 
også når biblioteket 
holder stengt.

En ny kinosommer 
står for døren. - Det 
vil være noe for en-
hver smak, mener 
kinosjef Lars Fuglevik 
ved Lillestrøm Kino.

vil det befinne seg et stort ut-
valg av norske romaner og 
tidsskrifter som faller innenfor 
rammene til innkjøpsordnin-
gen fra det siste året.

– Noen er kjente navn, andre 
er ukjente. Ferske lørdags- og 
søndagsaviser vil også være til-
gjengelig, forteller Andreassen.
                                    
UNIKT TILBUD
Selv om de ansatte ikke fysisk er 
til stede, vil boktips fra bibliote-
karene komme opp på skjerme-
ne i rommet.

– Vi har lest på spreng for å 
få et bredt antall bøker å tipse 
om, smiler Andreassen, som 
håper at det nye tilbudet vil bli 
populært.

– Vi er stolte og glade for at 
vi kan tilby tilgang til deler av 
biblioteket også når vi holder 
stengt. Vi tenker at dette er et 
unikt tilbud som det vil være 
interesse for, sier hun.

www.selvaagbolig.no/smg

Klar for en enklere 
hverdag?
NYE SELVEIERLEILIGHETER 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

• Heis og innendørs parkering

• Priser fra kr. 2 090 000,- for 2-roms

• Størrelser fra 45 – 129 BRA

SMG 27 / 29

• Lite og intimt bomiljø med kun 66 boliger fordelt på to bygg.

• Rett ved Triaden kjøpesenter, og med alle servicefasiliteter i nærområdet.

• Alt på en flate

• Store og solrike uteplasser

• 4-roms med separat kjøkken

Kontaktoss for privatvisning!Ola Hegebergs gate 16, rett i nærheten av Triaden kjøpesenter 

KLARE FOR BOK-

SOMMER: De ansatte ved 
Lørenskog bibliotek kjører et 

sommerstunt og vil gi folk 
tilgang til bøker også når 

biblioteket er stengt. (Foto: 
Lørenskog bibliotek)

er igjen et faktum at somme-
ren er tilgodesett med en rekke 
store amerikanske produksjo-
ner, kommenterer kinosjef Lars 
Fuglevik ved Lillestrøm Kino.

FLERE STORFILMER
Hittil i sommer har titler som 
«The Amazing Spider-Man 2», 
«Godzilla» og «Edge of Tomor-
row» med Tom Cruise satt sitt 
preg på kinolerretene.

Videre fremover følger sci-
ence fiction-filmene «Trans-
formers: Age of Extinction» 
og «Dawn of the Planet of the 
Apes», som begge har premiere 
i midten av juli.
                               
STALLONE TILBAKE                                                                                                  
I tillegg har storfilmen «Her-
cules», med både Ingrid Bolsø 
Berdal og Aksel Hennie på rol-
lelisten, premiere 1. august.

Er du fan av de gode, gam-
le gutta Sylvester Stallone, Mel 
Gibson, Harrison Ford og Ar-
nold Schwarzenegger har de 
samlet seg i filmen «Expenda-
bles 3» som har premiere 22. 
august.

                            
NORGES FØRSTE BILFILM
Noen norske filmer er det også 
på plakaten i sommer. «Bør-
ning», med Anders Baasmo 
Christiansen og Jenny Skavlan 

i ledende roller blir Norges aller 
første bilfilm, og har premiere 
13. august. Filmen dreier seg 
om et bilrace som settes i gang 
fra Oslo til Nordkapp.

– Dette blir sommeren og 
høstens virkelig store snakkis, 
tror kinosjef Fuglevik.

Videre kommer filmatiserin-
gen av Lars Saabye Christensens 
kjente bok «Beatles» i slutten av 
august. Nesten samtidig kom-
mer kritikerroste Bent Hamer 

med sin nye film «1001 gram», 
der Ane Dahl Torp har hoved-
rollen.

FLERE FILMPERLER                             
Andre titler som er verdt å nev-
ne er familiefilmene «Drage-
treneren 2» som har premiere 
kommende helg, «Teenage Mu-
tant Ninja Turtles» samt «Fly 2: 
Brann og redning» - begge med 
premiere i slutten av august.

– Det kommer også noen vir-

BOK BLIR FILM: Filmen basert på Lars Saabye Christensens bok «Beatles» er nå klar. (Foto/Copyright: Erik Aavatsmark/Storm Rosenberg & SF Norge) 

FILM NUMMER FIRE: Den fjerde i rekken av Transformers-filmer, «Transformers: Age of Extinction», har 
premiere i midten av juli. (Foto: United International Pictures) 

OPPLAND
ARRANGEMENT AS

Tlf. 61 12 06 00
www.opplarr.no

STAVANGER MED  
FLOR OG FJÆRE 

 

Avreise 28. juli, 5 dager. 
Ta kontakt for info om 

priser og program.  

kelige filmperler på plakaten, 
som «Fading Gigolo» med Woo-
dy Allen og en solid fransk dra-
matisering av livet til stjernede-
signeren Yves Saint Laurent. I 
tillegg har vi «Den tyske legen» 
som tar for seg opprullingen av 
tyske krigsforbrytere i Argenti-
na etter 2. verdenskrig. For de 
som har en forkjærlighet for 
Italia, er det også verdt å nevne 
«The trip to Italy», oppsumme-
rer Fuglevik.
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SKEDSMO
KVELDSCRUISE MS ØYEREN
TIRSDAGER-LØRDAGER KL. 16.30-22.30 
LILLESTRØM BRYGGE
MS Øyeren seiler via Fetsund 
Lenser og til Gansvika. Der gjør 
båten to timers stopp med mulighet 
til å besøke restauranten eller spise 
medbrakt picknic og bade. Turen går 
tilbake via Fetsund Lenser.

4. JULI FEIRING MED BBQ
FREDAG 04. JULI KL. 18:00 I KAFEEN - 
SCENE 5  
Velkommen til årets 4. juli cruising!
Scene 5 stiller med grill – American 
style, på uteserveringa «Teater-ter-
rassen» når AMCAR Lillestrøms 
tradisjonelle «Home of the Midnight 
Cruisers» starter på Stjerneplassen 
utenfor Lillestrøm Kultursenter klokka 
19.00. Fra tribuneplass får du over-
blikk over paraden, mens du inntar 
Rib-eye steak, Pulled Pork, Blue 
Mountain Burger, Brats og mer til, 
mens speakeren forteller om hvilke 
doninger som passerer.

4.JULI FEST MED THE TON  
UP GANG
FREDAG 4. JULI KL. 19:00 LILLESTRØM 
KULTURPUB  
The Ton Up Gang er et nystartet 
Rockabilly band fra GjøvikToten 
distriktet.  Bandet ble startet  våren 

2013 da“Hillbilly” Tom Erik Sveum 
samlet sammen noen karer for få 
utløp for Rockabilly  energien sin. 
Bandet har gjennom våren og som-
meren øvd jevnt og trutt, og har nå 
fått inn et  repertoar det lukter skik-
kelig svidd av.  Gutta er dedikerte 
og sverger til at den beste rockabilly 
musikken ble laget på femti og tidlig 
seksti tallet. 

BELGIA - SKOTTLAND EM J19
TIRSDAGER 15. JULI KL. 1900 
STRØMMEN STADION
Velkommen til EM på Strømmen 
stadion! UEFA arrangerer EM for 
J19 i Norge denne sommeren og 
Spania-England er en av kampene 
du kan se hos oss. Vi er stolte over å 
vise europeisk toppfotball på junior-
nivå og kunne vise frem jentefotbal-
len, klubben og Romerike. 
 
 

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. 

STAVGANG - TEKNIKK OG 
INTERVALL
MANDAG 7. JULI KL. 10:00 SØRLI-
HAVNA 
Frisklivssentralen Lørenskog gir 
kommunens innbyggere anledning 
til å bli kjent med noen av aktivite-
tene i sommer. F.o.m. 16. juni t.o.m. 
15. august er følgende aktiviteter 
gratis og bare å møte opp på: 
stavgang mandager, styrketrening 
onsdager, sykkeltur fredager. Opp-
møte kl. 10.00 på Sørlihavna alle 
dager. Aktivitetene går uavhengig 
av værforhold. Frisklivssentralen 
har et begrenset antall staver og 
sykler til utlån. Ta gjerne med mat 
og drikke.
 
 

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». Vi starter 
en formiddagsrunde hver torsdag 
kl. 10.00 fra Rælingen Frivilligsen-
tral. Velkommen til nye og gamle 
«tjukkaser»!

ÅPENT BYGDETUN
HVER SØNDAG KL. 12:00 -16:00 
RÆLINGEN BYGDETUN
Rælingen bygdetun har åpent hver 
søndag i tiden 8.6. – 14.9. kl 12.00-
16.00  Kafe, utstilling og husflid.  
Velkommen!

KARIUS OG BAKTUS
LØRDAG 30. AUGUST KL: 16:30 TEA-
TERSALEN PÅ LILLESTRØM KULTUR-
SENTER  

Alle kjenner vel Thorbjørn Egners 
historie om Karius og Baktus, de to 
tanntrollene som bor i munnen til 
stakkars Jens. Og det er litt synd på 
Jens, for det kan ikke være morsomt 
å ha to ivrige tanntroll i munnen som 
hakker løs på tennene dine. Men 
Jens har også litt skyld selv. Han er 
nemlig veldig glad i loff med sirup 
på, karameller og andre søtsaker. 
Og det er selvfølgelig Karius og 
Baktus også. Så hvordan vil det gå 
med Jens? Og hva med Karius og 
Baktus?

HEMMAT MED PRØYSEN
TORSDAG 09. OKTOBER KL: 19:00 

TEATERSALEN PÅ LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 
2014 er Jubileumsår for Alf Prøy-
sen, 23. juli er det 100 år siden han 
ble født på Rudshøgda i Ringsaker.
Alf Prøysen var en av Norges 
fremste kulturarbeidere, visediktere 
og forfattere. Vi er stolte over å 
kunne tilby konserten «Hematt med 
Prøysen», som blir en hyllest av 
visedikteren med 3 av våre fremste 
artister som har vokst opp med 
Prøysen som forbilde: Maj Britt 
Andersen, Inger Lise Rypdal og 
Viggo Sandvik! 
 
INGRID BJØRNOV & ØYSTEIN 
SUNDE
LØRDAG 18. OKTOBER KL: 19:00 TE-
ATERSALEN PÅ LILLESTRØM KULTUR-
SENTER 
Prøver nye og gamle, ferdige og 
halvferdige sanger! De som har 
opplevd Ingrid Bjørnov og Øystein 
Sunde på samme scene kan skrive 
under på at det er en helt ekstraor-
dinær opplevelse. Munnrappe som 
få, musikalske, med humor der du 
minst aner det. De leker med gamle 
låter, men tør også å presentere 
ferske kladdetekster og halvkvede-
de viser over aktuelle temaer.

BÅRD TUFTE JOHANSEN - 
"MANN (44)"
ONSDAG 3. SEPTEMBER KL. 19.00 
LØRENSKOG HUS, STORSTUA

I Mann (44) snakker Bård om alt 
fra mammablader, islam og bark fra 
Plantasjen, om å være arbeidsgiver 
for polske håndverkere, hærverk, 
kvinner og diffuse muskel- og skje-
lettlidelser.

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

TIL HØSTEN

Programmet är nu klart och vi hoppas att ni hittar  något som kan 
locka er till Brunskog. På området ligget ett 30-tal byggnader där det 

råder full aktivitet. Bland annat finns det handelsbod, postkontor, 
krukmakeri, vävstuga, byskola, soldattorp med djur och pappersbruk 

där man tillverkar papper av lump. Här träffar du karlar som kolar, 
bränner tjära, kransågar, slagtröskar, mal och smider. Kvinnorna visar 

hur man bereder lin, kardar ull, spinner, väver, bakar, bykar, växt-
färgar, ystar och mycket mer.

Öppettider: Lørdag 19/7  kl. 12-20, søndag 20/7 kl. 12-19,  
mån. 21/7 - fre. 25/7. kl. 11-19, lørdag 26/7 kl. 11-18.

Inträde: 90 kr, gratis for barn. Fri parkering. 
Restaurant og kaffeservering 

Gammelvala 
i Brunskog 19.-26. juli

+46 570 522 08 - www.gammelvala.se
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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 4. august

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
Astrid Trøhaugen
Røyksoppstien 31,
1476 RASTA

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

PÅ VEI OPP  
BAKKEN

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Det er bilde av  
Lørenskog sykehjem.

VINNER:
NINA BERGET
Åråsveien 63
2007 Kjeller
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For familien Goodman
er fredagsmiddagen et
hellig rituale. Familie-
tradisjonen er en
uunngåelig pine for
sønnene Adam og
Johnny, som er pent
nødt til å spise sam-
men med foreldrene
hver eneste uke. Det

er ikke det at forel-
drene ikke er fantas-
tiske. Men faren slur-
per i seg ketchup rett
fra flasken, moren er
besatt av kokkepro-
grammet Masterchef
og bestemoren svinser
rundt i huset i bikini.
NRK1 søndag kl 23.20

Fredagsmiddag hos familien Goodman
Verdens mest kjente
og prestisjetunge syk-
kelritt, Tour de France,
starter i år i Storbri-
tannia. Sykkelrytterne
starter i Leeds, og
skal gjennom 21
etapper før målgang
på Champs-Élysées i
Paris 27. juli. I den

101. utgaven av
Touren skal rytterne
tilbakelegge hele
3664 kilometer på sin
ferd mot Paris. I tillegg
til rittets start i Stor-
britannia, skal noen av
etappene også innom
Belgia og Spania.

TV 2 lørdag kl 11.30

Nå går startskuddet for Tour de France

Bomullstoppene
Dyrepasser Hege må
løse et mysterium inne
hos de små bomulls-
topptamariene – hvor-
dan i huleste kan alt
vannet deres forsvinne
så fort? Geita Silvia blir
mobbet av de andre i
flokken, og dyrepasse-
ren Olav krysser fing-
rene for at ørkenrevene
Moses og Sowie snart
blir familie.

TV 2 fredag kl 19.30

ONSDAG 2.7

TORSDAG 3.7

FREDAG 4.7

tvukens

07.30 Morgensending
13.30 Hjelp, vi flytter sam-
men! (r)
14.30 På vei til Malung (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Derrick (r)
16.10 30 Rock (r)
16.30 Tilbake til 70-tallet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Filmavisen 1960 (r)
17.20 Filmavisen 1962 (r)
17.30 Oddasat
17.35 Fysikk på roterommet
(r)
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Brasils ville natur (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 I hodet på et dyr (1)
20.20 Alf Prøysen (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Maria Montessori (2)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Chicago Fire (20)
00.05 Arme riddere (r)
Norsk actionkomedie fra
2011.
01.30 Nattsending

10.45 Historia om USAs
naturperler (r)
11.35 Verdas språk (r)
12.05 Ustoppelege Lance
Armstrong (r)
13.35 Livet i oldtida (r)
14.25 Hvorfor fattigdom? (r)
15.20 Historia om USAs
naturperler (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 Korrespondentane
(10)
20.00 Friidrett. Diamond
League fra Lausanne.
22.00 Et slag i ansiktet (7)
22.50 Torskefusket. Doku-
mentar.
23.45 Riis forfra (r)
00.45 Den sanne historien
(r) Pirates of the Caribbean.
01.30 Romerrikets vekst og
fall (r)
02.25 Luck (r)
03.10-04.10 The Newsroom
(r) (15 år)

06.00 Morgensending
15.30 Naboer (6653)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5914)
17.00 En moderne familie
(17)
17.30 En moderne familie
(18)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Holms (r)
19.30 Hos Martin (r)
20.00 Allsang på grensen
(1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 FIFA fotball-VM 2014:
VM-studio. Siste nytt om fot-
ball-VM.
21.45 Hushovd: Sykkelkong-
en
22.15 Secrets and Lies (1)
23.15 Blue Bloods (1)
00.10 Almost Human (1)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (8)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (18)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Gustav's Super
Races (5)
22.30 Tonight med Timothy
Dahle (5)
23.00 The Dudesons in
America (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Hele Sverige baker
(8)
21.30 Bones (r)
22.30 Kjærlighetsredet (32)
23.30 The Client List (7)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 How I Met Your Mot-
her (r)
01.30 Kongen av Queens (r)
02.00 NCIS (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Happy Endings (r)
13.30 Melissa & Joey (r)
13.55 Den syvende himmel
(r)
14.50 Ullared (r)
15.50 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 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)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 En ny start (r)
21.30 Resurrection (6)
22.30 Kongsvik ungdoms-
skole (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 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 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Tattoosalongen (8)
22.30 Chicago PD (10)
23.30 24: Live Another Day
(7)
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
14.30 På vei til Malung (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Derrick (r)
16.10 30 Rock (r)
16.30 Tilbake til 70-tallet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Filmavisen 1961 (r)
17.20 Filmavisen 1962 (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.35 Fysikk på roterommet
(r)
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Brasils ville natur (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Husdrømmer (1)
20.30 Glimt av Norge: I
Egners fotspor (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Opprørske oldemødre
22.25 Fader Brown (5)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Ei verd av krydder (r)
00.10 Luck (r)
00.55 Nattsending

11.10 Morgensending
13.00 Det store kobbertyve-
riet (r)
13.25 Den store DNA-drøm-
men (r)
14.20 Tour de France i 100
år (r) Fr. dokumentar i to
deler.
15.20 Historia om USAs
naturperler (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 Romerrikets vekst og
fall (r)
20.20 Svenske hemmelig-
heter (r)
20.35 Andri reiser vestover
(1)
21.10 Kaos på kjøkkenet
(1)
21.40 Den sanne historien
(r)
22.25 Ustoppelege Lance
Armstrong
23.55 Livet i oldtida (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Dallas (r)
15.30 Naboer (6652)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5913)
17.00 En moderne familie
(15)
17.30 En moderne familie
(16)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Holms (r)
19.30 Hos Martin (r)
20.00 Sommertid (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 FIFA fotball-VM 2014:
VM-studio. Siste nytt om fot-
ball-VM.
21.45 På hjul med Dag Otto
(r)
22.45 Elementary (7)
23.45 Ikke se ned! (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (7)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (17)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Ødemarkens menn
(15)
22.25 Krokodillejakt i Aus-
tralia (5)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Tripping the Rift (6)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
– Hvordan gikk det? (2)
21.30 The Mentalist (16)
22.30 Kjærlighetsredet (31)
23.30 The Client List (6)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 How I Met Your Mot-
her (r)
01.30 Kongen av Queens (r)
02.00 NCIS (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Happy Endings (r)
13.30 Melissa & Joey (r)
13.55 Den syvende himmel
(r)
14.50 Ullared (r)
15.50 Cougar Town (r)
16.20 Friends (r)
16.50 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (8)
21.30 Major Crimes (2)
22.30 Kongsvik ungdoms-
skole (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 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 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 The Social Network.
Am. biografisk drama fra
2010.
23.35 Cops (r)
00.10 Nattsending

07.30 Morgensending
13.00 Antikkduellen (r)
13.30 Hjelp, vi flytter sam-
men! (r)
14.30 På vei til Malung (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Derrick (r)
16.10 30 Rock (r)
16.30 Tilbake til 70-tallet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen.
17.30 Oddasat
17.35 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen.
18.00 FIFA fotball-VM 2014.
Kvartfinale.
20.00 Dagsrevyen
20.30 Distriktsnyheter
20.45 20 spørsmål (7)
21.15 2012-ouverturen –
Ingrid Bjørnov (r)
22.20 Lov og orden: London
(2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Ripper Street (6)
00.20 The Rolling Stones i
Hyde Park 2013 (r)
02.20 Nattsending

10.50 Morgensending
12.10 Året var 1961 (r)
13.10 Andri reiser vestover
(r)
13.45 Ustoppelege Lance
Armstrong (r)
15.15 Historia om USAs
naturperler (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 Legendariske kvinner
(r)
20.20 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Dagen Kennedy døde
(r)
22.05 Grevinnen fra Hong
Kong. Br. dramakomedie fra
1967.
23.50 Et slag i ansiktet (r)
00.40 Riis forfra (r)
01.40-03.20 Fuglekikarar
It./bras. drama fra 2008.

06.00 Morgensending
13.00 Lucky Dog (17)
13.30 Luksushjem i Marbel-
la (r)
14.30 Allsang på grensen
(r)
15.30 Naboer (6654)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5915)
16.55 En moderne familie
(19)
17.25 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Karl III (r)
19.30 Dyrepasserne (9)
20.00 Sommertid (13)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 FIFA Fotball-VM
2014: Før kampen.
21.55 VM 2014. Direkte fra
Estadio Castelao i Fortaleza
og kvartfinalen i VM.
24.00 VM 2014: Etter kam-
pen.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (9)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tato-
veringer (19)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Hidalgo. Am. wester-
neventyr fra 2004.
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Californication (r)
01.10 Blue Mountain State
(r)
01.40 Blue Mountain State
(r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (1990)
10.10 Junior Masterchef
USA (r)
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
21.30 The A-Team. Am. acti-
oneventyr fra 2010.
23.50 Hanna. Am./br./ty.
action fra 2011.
01.50 Kjærlighetsredet (r)
02.50 Kjærlighetsredet (r)
03.50-06.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 The Big Bang Theory
(r)
13.05 Happy Endings (r)
13.30 Melissa & Joey (r)
13.55 Den syvende himmel
(r)
14.50 Ullared (r)
15.50 Cougar Town (r)
16.20 Friends (r)
16.50 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.15 The Big Bang Theory
(r)
18.40 The Big Bang Theory
(r)
19.05 Mom (r)
19.30 Top 20 Funniest (2)
20.30 Brille (r)
21.30 Castle (r)
22.30 The Graham Norton
Show (12)
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)
15.00 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 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Cops Reloaded (7)
21.30 Cops Reloaded (8)
22.00 The Quick and the
Dead. Am. western fra
1995.
23.55 The Beach. Am. dra-
mathriller fra 2000.
02.00 Nattsending

SØNDAG 6.7

LØRDAG 5.7

MANDAG 7.7

TIRSDAG 8.7
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07.20 Morgensending
09.20 Norskekysten (r)
10.00 Krøll på hjernen (r)
10.30 Den store ølreisen (r)
11.25 Price og Blomster-
berg (r)
11.55 Riksforsamlinga (r)
12.25 Miss Marple: 4.50
fra Paddington (r) Br./am.
drama fra 2004.
14.00 To grådige italienere
(r)
15.00 Wimbledon finale.
Finale single menn.
18.00 På øy-eventyr med
Anne og Anders (3)
19.00 Søndagsrevyen
19.30 Dyreflørt
20.25 The Paradise (3)
21.20 Kompani Orheim.
Norsk drama fra 2012.
23.00 Kveldsnytt
23.20 Familiemiddag (1)
23.45 Den mistenkte (r)
00.25 Monroe (r)
01.15 I en bedre verden (r)
Da./sv. thrillerdrama fra
2010.
03.10 Nattsending

10.25 Andri reiser vestover
(r)
11.00 Fra Sverige til himme-
len (r)
11.30 Torskefusket (r)
12.25 Med robåt over Tas-
manhavet (r)
13.10 Teri Meri Kahaani (r)
Indisk romantisk drama fra
2012.
15.00 Jorda til salgs (r)
15.55 Kunnskapskanalen (r)
17.55 Norge rundt og rundt
(r)
18.20 Dialektriket (r)
19.00 Slik går no dagan (r)
19.30 Kampen om tiden
20.25 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)
22.45 Livet i oldtida (r)
23.35 Hjernens labyrint (r)
00.30 Med robåt over Tas-
manhavet (r)
01.15-04.10 Amadeus (r)
Am. drama fra 1984.

06.00 Morgensending
18.00 Tour de France: I dag.
Høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra dagens etap-
pe i Tour de France.
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Fotball: Tippeligaen.
Rosenborg – Haugesund, 1.
omgang.
19.50 Tippeligaen: I pausen
20.00 Fotball: Tippeligaen.
Rosenborg – Haugesund, 2.
omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France: I
kveld. Sykkel.
21.50 Heksedoktorer ver-
den rundt (3)
22.50 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra dagens
kamper i Tippeligaen.
23.50 Welcome to Sweden
(r)
00.20 Fiendens Fiende (r)
01.30 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 Verdens sterkeste
mann 2013 (r) Styrkesport-
konkurranse.
19.00 Verdens sterkeste
mann 2013 (r) Styrkesport-
konkurranse.
20.00 World's Scariest (r)
21.00 Wild Wild West. Am.
westernkomedie fra 1999.
23.05 Nådeløse innkrevere
(3)
23.35 Nådeløse innkrevere
(4)
00.05 Vinnie Jones: De tøf-
feste (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.05 Alle elsker Raymond
(r)
09.35 Alle elsker Raymond
(r)
10.05 Nashville (r)
11.05 Nashville (r)
12.00 Top Chef (r)
13.00 Top Chef (r)
14.00 Top Chef (r)
15.00 Notting Hill. Br./am.
romantisk komedie fra
1999.
17.10 Masterchef Canada
(r)
18.05 Hele Sverige baker (r)
19.05 Luksusfellen Sverige:
Hvordan gikk det etterpå?
(r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 24: Live Another Day
(8)
22.00 Tower Heist. Am.
komedieaction fra 2011.
23.55 The A-Team. Am. acti-
oneventyr fra 2010.
02.10 Nattsending

06.10 Morgensending
12.00 America's Funniest
Home Videos (r)
12.30 Friends (r)
12.55 Friends (r)
13.25 Friends (r)
13.55 Friends (r)
14.20 Friends (r)
14.50 Two and a Half Men
(r)
15.15 Two and a Half Men
(r)
15.45 Two and a Half Men
(r)
16.10 Two and a Half Men
(r)
16.40 Two and a Half Men
(r)
17.05 Mom (r)
17.30 En ny start (r)
18.30 Turnuslegene (r)
19.30 Endelig ferie (r)
20.30 Castle (22)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Rizzoli og Isles (2)
23.25 The Walking Dead (9)
00.20 The Village. Am. thril-
ler fra 2004.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Office (r)
10.30 The Office (r)
11.00 The Office (r)
11.30 Men at Work (r)
12.00 Men at Work (r)
12.30 Men at Work (r)
13.00 The Simpsons (r)
13.30 The Simpsons (r)
14.00 The Simpsons (r)
14.30 Ax Men (4)
15.30 Ax Men (5)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1 motorsport
høydepunkter 2014
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 Storage Hunters (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 Family Guy (21)
21.00 The Goldbergs (11)
21.30 The Goldbergs (12)
22.00 Body of Lies. Am.
actiondrama fra 2008.
00.10 Grimm (r)
01.10 Verdens villeste poli-
tivideoer (r)
02.10 Nattsending

07.25 Morgensending
10.55 Landeplage (r)
11.25 Munter mat (r)
11.55 Miss Marple: Sitta-
ford-mysteriet (r) Br. krim fra
2006.
13.30 Hvem tror du at du
er? (r)
14.30 Hygge i hagen (10)
15.00 Wimbledon finale.
Finale single kvinner.
18.00 SAS – et skandina-
visk eventyr (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.30 Lotto-trekning
19.40 Fleksnes: Visittid (r)
20.10 Vazelinas elleville ver-
den (r)
21.10 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen. NRK-sporten
lader opp til kveldens VM-
kamp i Brasil med reporta-
sjer, intervjuer og gjester.
22.00 FIFA fotball-VM 2014.
Kvartfinale.
24.00 Kveldsnytt
00.15 Den du frykter. Da.
thrillerdrama fra 2008.
01.45 Nattsending

10.30 Hvem tror du at du
er? (r)
11.30 Historia om USAs
naturperler (r)
12.25 Grevinnen fra Hong
Kong. Br. dramakomedie fra
1967.
14.10 Legendariske kvinner
(r)
15.00 Tidsvitne (r)
15.30 VM orientering.
Sprint.
17.30 Opera (r)
19.40 Med robåt over
Tasmanhavet (r)
20.25 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
21.00 Nyheter. Siste nytt fra
NRKs nyhetsredaksjon.
21.10 Amadeus Am. drama
fra 1984. (11 år)
00.05 Ustoppelege Lance
Armstrong (r)
01.35-02.30 Dagen Kenne-
dy døde (r)

06.00 Morgensending
17.50 FIFA FOTBALL-VM
2014. Kvartfinale, 1.
omgang.
18.50 FIFA FOTBALL-VM
2014: I pausen. TV 2 Spor-
ten oppsummerer 1.
omgang.
19.00 FIFA FOTBALL-VM
2014. Kvartfinale.
20.00 FIFA FOTBALL-VM
2014: Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter kvartfinalen i
fotball-VM.
20.30 FIFA fotball-VM 2014:
VM-studio. Siste nytt om fot-
ball-VM.
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.30 Tour de France: I
kveld. Sykkel.
21.45 Welcome to Sweden
(5)
22.15 Arthur. Am. romantisk
komedie fra 2011.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.05 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 World's Scariest (r)
18.00 Little Britain (r)
18.35 Little Britain (r)
19.10 Little Britain (r)
19.45 Little Britain (r)
20.20 Little Britain (r)
21.00 Welcome to Moose-
port. Am. komedie fra
2004.
23.10 Dum og dummere.
Am. komedie fra 1994.
01.10 Criminal Minds (r)
02.05 Criminal Minds (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.25 Alle elsker Raymond
(r)
09.50 Nashville (r)
10.45 Nashville (r)
11.40 Vanderpump Rules (r)
12.35 Vanderpump Rules (r)
13.35 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r)
14.55 Eat, drink, love (6)
15.55 The Mindy Project (r)
16.25 The Mindy Project (r)
16.55 The Mindy Project (r)
17.25 Growing Up Fisher (3)
17.55 Growing Up Fisher (4)
18.25 How I Met Your Mot-
her (r)
18.55 How I Met Your Mot-
her (r)
19.30 Honey 2. Am. drama
fra 2011.
21.30 Notting Hill. Br./am.
romantisk komedie fra
1999.
23.40 Tilfeldighetenes spill.
Am. romantisk drama fra
1999.
02.10 Nattsending

06.10 Morgensending
12.25 Friends (r)
12.55 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Friends (r)
14.15 Friends (r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.10 Two and a Half Men
(r)
16.35 Two and a Half Men
(r)
17.00 Ville eventyr (r)
17.30 Top 20 Funniest (r)
18.30 Endelig ferie (r)
19.30 Ullared (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (r)
21.30 Gone in 60 seconds.
Am. actionthriller fra 2000.
23.35 Special Victims Unit
(r)
00.25 Firewall. Am. thriller
fra 2006.
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (13)
14.00 The Office (14)
14.30 The Office (15)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1 kvalifisering
2014 Motorsport. Motor-
sport.
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 The Simpsons (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Grimm (20)
22.00 Gangs of New York.
Am. drama fra 2002.
00.55 Nattsending

07.30 Morgensending
14.30 På vei til Sel (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Dyreflørt (r)
16.00 Folk: Brylkrem og pin-
up (r)
16.30 Tilbake til 70-tallet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Glimt av Norge:
Øyperla i Rogaland (r)
17.25 VM orientering. Sta-
fetter, sprint.
18.00 Oddasat – nyheter på
samisk
18.05 VM orientering. Sta-
fetter, sprint.
18.35 Billedbrev fra Europa
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Herskapelig rednings-
aksjon (2)
20.15 Munter mat (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Shetland (1)
23.25 Kveldsnytt
23.40 Vera (r)
01.10 Nattsending

10.55 Livet i oldtida (r)
11.45 Fra Sverige til himme-
len (r)
12.15 Hovedscenen (r)
13.50 En luksuriøs togreise
(r)
14.20 Jorda til salgs (r)
15.15 Historia om USAs
naturperler (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 Hvem tror du at du
er? (r)
20.30 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
21.00 Slik går no dagan (2)
21.30 Gaddafis hemmelige
liv (r)
22.55 Hunger (r) Br./irsk
historisk drama fra 2008.
00.30-01.25 Hjernens laby-
rint (r)

06.00 Morgensending
17.00 Tour de France: I dag.
Høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra dagens etap-
pe i Tour de France.
17.30 En moderne familie
(20)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Holms (r)
19.30 Hos Martin (r)
20.00 Sommertid (14)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France: I
kveld. Nyheter og reporta-
sjer fra verdens største syk-
kelritt.
21.45 Johan Falk: Spillets
regler (1)
22.45 Johan Falk: Spillets
regler (2)
23.45 Maria Wern: Drøm-
mer av snø (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (10)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Tippeligaen: Før kam-
pen
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Odd – Vålerenga, 1.
omgang.
19.50 I pausen
20.00 Fotball: Tippeligaen.
Odd – Vålerenga, 2.
omgang.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. Høydepunkter,
kommentarer og analyser
etter tippeligaoppgjøret.
21.15 Fraktekrigen (16)
21.45 Ekstrem flytting (2)
22.45 Californication (12)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 Top Model USA (1)
20.30 Mamma søker kjæ-
reste (11)
21.30 Trolljegerne (5)
22.30 Kjærlighetsredet (33)
23.30 The Client List (8)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 How I Met Your Mot-
her (r)
01.30 Kongen av Queens (r)
02.00 NCIS (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Happy Endings (r)
13.30 Melissa & Joey (r)
13.55 Den syvende himmel
(r)
14.50 Ullared (r)
15.50 Cougar Town (r)
16.20 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Ullared (9)
21.30 Brille (r)
22.30 Kongsvik videregå-
ende (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 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 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Garasjen (r)
22.00 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (21)
23.00 The Goldbergs (r)
23.30 The Goldbergs (r)
24.00 Motorsport: Rally-
cross (4)
01.00 Nattsending

07.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Derrick (r)
16.10 30 Rock (r)
16.30 Tilbake til 70-tallet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Middelhavets hem-
meligheter (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Oddasat – nyheter på
samisk
18.05 Tilbake der ingen
skulle tru at nokon kunne
bu (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Grønn glede (6)
20.00 Det gode bondeliv (8)
20.30 På jakt med Lotta og
Leif (5)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent (1)
22.15 Haga slott
23.15 Kveldsnytt
23.30 London – byen med
bruene (r)
00.30 Nattsending

10.30 Historia om USAs
naturperler (r)
11.20 To på reise (r)
11.50 Hvem tror du at du
er? (r)
12.50 Kappelin i Europa (r)
13.50 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
14.20 Det kongelige slott (r)
15.20 Historia om USAs
naturperler (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 Tidsvitne (r)
20.00 Allsang på Skansen
(3)
21.00 The Newsroom (3)
Am. dramaserie.
21.55 Tenåring og jomfru (r)
Br. dokumentar.
22.45 Luck (9) Am. drama-
serie.
23.50 Gaddafis hemmelige
liv (r)
01.15-01.45 Slik går no
dagan (r)

06.00 Morgensending
13.00 Naboer (6656)
13.30 Tour de France: 4.
etappe. Direkte fra 4. etap-
pe i Tour de France.
18.00 Tour de France: I dag.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Holms (r)
19.30 Hos Martin (r)
20.00 Sommertid (15)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen.
21.55 FIFA fotball-VM. Semi-
finale, 1. omgang.
22.50 FIFA Fotball-VM
2014: I pausen.
23.00 FIFA fotball-VM. Direk-
te fra semifinalen i FIFA fot-
ball-VM.
24.00 FIFA FOTBALL-VM
2014: Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter semifinalen i
fotball-VM.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (11)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 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 (20)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Fraktekrigen (17)
21.30 Vinnie Jones: De tøf-
feste (6)
22.25 Vettskremte pøbel-
unger (9)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Tripping the Rift (9)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Top Model USA (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 Top Model USA (2)
20.30 Masterchef Canada
(5)
21.30 Black Box (5)
22.30 Kjærlighetsredet (34)
23.30 The Client List (9)
00.25 How I Met Your Mot-
her (r)
00.55 How I Met Your Mot-
her (r)
01.25 Kongen av Queens (r)
01.55 NCIS (21)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Happy Endings (r)
13.30 Melissa & Joey (r)
14.00 Den syvende himmel
(r)
14.55 Ullared (r)
15.50 Cougar Town (r)
16.20 Friends (r)
16.50 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 På liv og død UK (1)
21.40 Special Victims Unit
(18)
22.35 Kongsvik videregå-
ende (r)
23.05 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.35 Castle (r)
00.30 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 Garasjen (r)
22.00 Mr. Popper's Pengu-
ins. Am. komedie fra 2011.
23.40 Cops (r)
00.10 Cops (r)
00.40 Seinfeld (r)
01.10 Nattsending
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Matavfall legges i den grønne posen, som knytes igjen 
med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen ute. 
Matavfallet blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel.

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

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

God sommer!

Nyt sommeren,  
stemningen – og maten!

Og husk å kaste mat avfallet i grønn pose 
(hvis det blir noe igjen, da...)

Vi deler ut  
10 bøttegriller!

Gå inn på vår facebook-side 
og delta i trekningen!


