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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

Kostbare fri-
tidsboliger 
vekker  
nysgjerrighet
Selv om du jakter på en fritidsbo-
lig i prisklassen to til tre millioner 
kroner vekkes nysgjerrigheten når 
hytter til over 8 millioner annon-
seres på finn.no. Side 16 

Fyrer miljøvennlig 
med nye ovner
Norge er i front når klodens for-
urensing skal begrenses. Dette 
merker de som selger ovner.  
 Side 14

Trine er årets mat-
blogger
Trine Sandberg (50) fra Fjell-
hamar ble nylig kåret til «Årets 
matblogger 2014».  
 Side 4

Se mer!
Kampanje n

å 

10%

20%30%

50%

- TA UT LADEREN

Annonsere her?
 

Kontakt Elisabeth på  
tlf. 483 23 443  

- Trekk ut mobil-
laderen etter bruk 
og unngå bruk av 
laptop i sengen, 
advarer brannin-
spektør Odd-Runar 
Elstad hos Nedre 
Romerike brann- og 
redningsvesen.  
 Side 6
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i 
Skedsmo og Lørenskog. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom -      plakaten.

HARDE 
FA K TA
78
FØDSLER PÅ A-HUS  
UKE 42

9,0
GRADER VAR SNITTEM-
PERATUREN SISTE 30 
DØGN.

Av et vakkert øyeblikk, et mor-
somt dyr eller kanskje en venn? 
Det kan være av hva som helst 
- eneste kriterie er at det må ha 
blitt tatt på Romerike.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

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

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

Leddheisport G60 ELLIPSE
- Optimal isolasjon
- 4 valgfrie standardfarger
- 6 moderne design

Modellen ELLIPSE er  
eksklusiv og unik. 

oppland@crawfordcenter.no
OPPLAND

Ring oss for befaring tlf.  957 80 619

Vi tilbyr salg, montering og service.  
 

Vi utfører også service 
på garasjeporter i borettslag.
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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

#Høst #hurdal #kirsebærtre #Romeriksposten @dag_rs

#fetsundlenser #romeriksposten  @pitofina

Det snør, det snør. #snøfall #rælingen #romeriksposten @lilleingvaldsen

www.anyu.no - tlf: 40 67 08 85 - post@anyu.no 

Vil du også være med på det frydefulle 
kurset « Thetahealing»?
Helgen 24-25 & 26 oktober, Skårersletta 18, 5. etg. 
Fredag kl. 16:00-22:00. Lør. og søn. 9:00-18:00.
Kr. 3500,- . Ring Anett på 920 17 222 
for spørsmål.

OPPLAND
ARRANGEMENT AS

Tlf. 61 12 06 00 
Mob. 47 46 39 79

www.opplarr.no

BUDAPEST  

7 dagers tur med  
avreise 15. september.  

 
Ta kontakt for info om  

priser og program.  

Julemarkedstur til 

ROSTOCK
5 dagers tur med

avreise 1. desember.

Ta kontakt for info om
priser og program

ULLERN GÅRD
MØBELLAGER
Trygt og tilgjengelig

Tlf. 980 15 003 

www.ulg.no

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

Vanntett grunnmur
Vi utfører innvendig vanntetting 

av grunnmurer og ellers alt av 
betong/leca. Gode referanser.  
10 års garanti. Gratis befaring. 

www.norteknikk.no.  
 

Tlf. 400 68 028 

Slapp av på kafe med en avis eller 
et magasin, mens Elin løper rundt i 
butikkene og plukker klær til deg.

1.  «Det var en veldig hyggelig opplevelse. Det å 
kunne prøve plagg fra forskjellige butikker sånn 
i fred og ro, er ganske unikt. Jeg må bare si at jeg 
følte meg ganske luksuriøs.»

2. «Garderoben min har blitt mye mer helhetlig.
En del av det jeg hadde fra før kunne også fi nt 
kombineres med alle de nye klærne.» 

3. «Jeg er kjempefornøyd med dagen. Du var pro  
og rask, og jeg fi kk akkurat hva jeg trengte, en ny 
basisgarderobe.»

4. «Jeg fi kk bekreftet at jeg egentlig tenker ganske 
riktig ved valg av klær. Det har gitt meg fornyet 
selvsikkerhet som var i ferd med å svinne.» 

5. «Prismessig helt topp, dette er noe for folk fl est.»

KUNDER OM OPPLEVELSEN:
5

PERSONAL SHOPPER PÅ STRØMMEN STORSENTER

Elin er opptatt av å plukke 
plagg som er enkle å kombi-
nere og style sammen, slik at 
du får fl est mulig antrekk.

Målebånd og fargeskala er viktige  verktøy 
for å fi nne ut hvilke klær og farger som 

fremhever dine beste sider.  

Prøv personal 
shopping
Er du nysgjerrig på en konsultasjon med personlig shopper, 
men lurer på hvordan det foregår? Vi ble med Elin Månsson bak 
kulissene for å se hva som skjer når du kommer for første gang! 

Elin Månsson er personlig shopper på 
Strømmen Storsenter. Hver dag hjelper 
hun kvinner og menn med å fi nne sin 
stil – enten det er hverdagsklær eller 
bryllupsantrekket.

 – Jeg har menn og kvinner fra 13 til over 80 år. 
Dette er virkelig noe for folk fl est, sier Elin, som har 
mange års erfaring som personlig stylist.

FØRST PRATE, SÅ PRØVE. For å få en time med 
Elin, må du først booke tid hos storsenterets kunde-
service. Elin sender deg et spørreskjema som du 
skal fylle ut med informasjon om størrelse, hårfarge, 
øye-farge, hvilke butikker du liker og hva du ønsker 
hjelp til.  

På avtaledagen møtes du og Elin på senteret, og går 
opp på kontoret hennes for å snakke sammen i en 
halvtimes tid om stilen din. Elin gjør en farge- og 
fasonganalyse av deg for å fi nne ut hva du kler, og 
kanskje ser dere litt på bilder i moteblader.

– Det kan være vanskelig å beskrive stilen sin, så 
derfor ser vi ofte på bilder. Du kan gjerne også ha med 
bilder av stiler og plagg du liker, eller du kan ta med 
klær som du ikke vet hvordan du skal style, sier Elin. 

Når dere har pratet litt sammen, er Elin klar for 
å plukke til deg. I 45 minutter fyker hun rundt på 
senteret mens du slapper av med en kopp kaffe og en 
haug moteblader på en kafé, før dere igjen møtes på 
Elins kontor. Da har hun hengt opp klærne hun har 
funnet på et stativ, og så begynner moroa: Nå er det 
tid for å prøve klær!

– Jeg er opptatt av at kundene skal få med seg 
plagg de kan bruke fl ere ganger, med  utallige kombi-
nasjoner. Enkelt stylet, kult og  komfortabelt er alltid 
målet, og selvfølgelig utfordrer jeg kundene mine til
å tenke litt nytt, sier Elin. 

NULL STRESS. Mange av Elins kunder synes vanlig-
vis shopping kan være litt stressende. Men når de er 
hos henne, kan de bare slappe av og kose seg.

– Hos meg kan du ta det helt med ro og bare ha
det moro. Det skal jo være gøy! Hvis noe ikke faller
i smak, så ler vi bare av det og prøver noe annet,
sier Elin.

Personal Shopping med Elin varer
i 3 timer og koster kr 600,–.
Ønsker du fl ere timer en annen gang,
er prisen kr 300,– pr. time.

Annonse:
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Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm 

Man. - ons/fre. 10-18, tors. 10-20,  lør. 10-16  

Høsten er 
endelig her...
Stikk innom for inspirasjon!

TILBUD

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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www.norskkjokkenfornying.no

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

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Husk å spørre etter Bjørn
for å få annonserabatten!

Spar tusenlapper!
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Vi ekspederer din blå resept,  
elektronisk (E-resept)  

og på papir.

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

– Din lokale Bandagist gjennom 20 år!

DIN LOKALE LEVERANDØR  
AV HELSE- OG SYKEPLEIEARTIKLER

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

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

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

Vi tilbyr utkjøring av varer

Trygg og profesjonell hjelp:

Kom og gjør samme erfaring 
som mange andre stomi-
opererte med ConvaTecs 
Moldable Technology.

Nå også i En-dels bandasje, i lukket og tømbar pose, som 
mange har ventet på.  Den er aktiv, den er smart, den er 
sikker og følger både stomiens og kroppens bevegelser.

torsdag 30. oktober fra kl. 11.00 – 16.00

NORILCOs representant Gro Fjellheim og 
ConvaTecs representant Bente Aarstad
vil være tilstede denne dagen i butikken. 

Velkommen til StomidagVelkommen til Stomidag

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

Trine Sandberg fra Fjellhamar 
gikk av med seieren da den gje-
ve prisen «Årets matblogger» 
ble delt ut for en drøy uke si-
den.

– Dette er helt herlig, jeg 
hadde så lyst til å vinne! Nå 
skal jeg hjem og drikke cham-
pagne med mannen min, sa en 
strålende fornøyd Sandberg et-
ter at seieren var et faktum.
                           
KJENDISKOKKER TIL 
STEDE                                                         
Prisen ble delt ut under en fest 
for landets matbloggere på Mat-
hallen i Oslo. Der var Ingrid 
 Espelid Hovig samt kjendiskok-
kene Tom Victor Gausdal og 
Ole Martin Alfsen til stede. 

Hovedpremien er en tur 
for to til finalen av kokke-
mesterskapet Bocuse  d’Or i 
Lyon neste år. 
                              
OVERLEGEN SEIER
Prisutdelingen «Årets matblog-
ger» er et samarbeid mellom 
Godt.no og Mathallen, og ble 
arrangert for første gang i år. 
Leserne fikk først muligheten 
til å nominere sine personlige 
bloggfavoritter. Deretter pluk-
ket juryen ut fem finalister, 
som alle har kunnet stemme på 
i hele høst. 

Over 20 000 stemmer ble av-
gitt, og Sandberg vant en over-
legen seier med nesten 80 pro-
sent av folkets stemmer.  
                                      
LANDETS STØRSTE
Ifølge fagjuryens begrunnelse 
ble Sandberg nominert fordi 
bloggen hennes er svært allsi-

dig, har grundige oppskrifter 
samt inspirerer leserne til å gle-
de seg over ekte matlaging. 

Trine Sandberg står bak «Tri-
nes matblogg» og i fjor kom 
hun også ut med kokeboken 

«Trines mat». Hun har blogget 
i syv år, men satset for alvor på 
dette i 2011. I dag er hun lan-
dets største matblogger, med ca 
30 000 lesere hver dag.

Trine er årets matblogger
Trine Sandberg (50) 
fra Fjellhamar ble 
nylig kåret til «Årets 
matblogger 2014».

PRISVINNER: Landets største matblogger, Trine Sandberg, fikk nylig 
den gjeve prisen «Årets matblogger». (Foto: Gry Traaen)
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Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no

- Totalt kan man si at 1 av 10 
boligbranner begynner på 
komfyren, sier branninspektør 
Odd-Runar Elstad ved forebyg-
gende avdeling hos Nedre Ro-
merike brann- og redningsve-
sen IKS.

 Komfyrbrann faller inn un-
der samlegruppen «Feil bruk 
av elektrisk utstyr», som står 
for cirka 20 til 25 prosent av 
alle boligbranner. Brannin-
spektøren opplyser at årsaken 
til at komfyren kommer høyt 
på lista skyldes feil bruk. Folk 
glemmer å skru av varmen. En 
tørrkokt kjele vil til slutt kunne 
ta fyr. 

HJEMMETS BRANNFELLER
- Det er ikke bare kokeplatene, 
men også steikeovnene som 
utgjør en brannfare. Brannene 
oppstår ofte på nattestid ved at 
folk sovner fra den maten de 
lager, forklarer branninspektø-
ren.  

Andre elektriske apparater 
som kan utgjøre en brannfelle 
er tørketromler, vaskemaskiner 
og oppvaskmaskiner. Dette er 
utstyr som brannvesenet alltid 
anbefaler at du kun bruker når 
du er til stedet i boligen. 

- For å forebygge branner i 
maskinene er det viktig med 
godt vedlikehold. Det vil blant 

annet si at man tømmer lofil-
tret, trekker fram maskinen en 
gang i blant og støvsuger bak 
disse, forteller Elstad. 

Under andre brannfeller i 
hjemmet finner vi samlebeteg-
nelsen «Åpen ild». Den står for 
i underkant av 30 prosent av 
alle boligbranner. Under denne 
betegnelsen finner du røyking, 
åpne ildsteder, ovner, levende 
lys, behandling av aske, svei-
sing og varmearbeide. 

- Levende lys og røyking er 
fremdeles store brannårsaker.  
I Norge ble det i 2011 innført 
krav om at sigaretter skal være 
selvslukkende. Målet er at for-
budet skal føre til færre om-
komne i branner. Det er litt for 
tidlig å si om hvordan dette har 
slått ut på statistikken, men 
Brannvernforeningen mener at 
tendensen er positiv, forklarer 
branninspektøren. 

LADING UTEN TILSYN
- Vi omgir oss med stadig mer 
elektrisk utstyr som trenger la-
ding. Man snakker gjerne om 
de nye brannfellene. Disse elek-
troniske tingene brukes hele 
dagen og lades ofte om natta, 
mens vi sover. Brannvesenet 
anbefaler folk å lade om dagen, 
sier Elstad. 

Det finnes eksempler på at 
slike ladere har begynt å bren-
ne. Men hvis man tenker på 
hvor mange ladere det finnes 
på markedet, så kommer ikke 
dette opp mot komfyren som 
brannfelle, påpeker brannin-
spektøren. Han mener det er 
viktig at du kun bruker origi-
nale ladere. Disse har mer inne-
bygd sikkerhet. De koster mer, 
men de er tryggere. 

- Kjøper du en uoriginal la-
der til 15 kroner vet du ikke 
hvordan den vil oppføre seg. 
Dette har elektronikkmaga-
siner gjort tester på og kon-
kludert med at brannfaren for 
uoriginale ladere er større enn i 
de originale laderne. 

Elstad anbefaler folk til å ha 
røykvarslere på soverommene. 
Det er ofte der de elektronske  
apparatene blir ladet om natta. 

- Trekk ut laderen etter bruk. 
Det er ingen hensikt at laderen 
står i stikkontakten 24 timer i 
døgnet. Det tar dessuten ikke 
lang tid å lade opp en telefon. 
Da bør det være mulig å finne 
en time eller to på dagtid der 
du kan lade telefonen. 

Bærbare pc-er som blir tatt 
opp i sengen og satt opp på ei 
dyne kan også utgjøre en fare. 
Slike pc-er er avhengig av vif-
tene som kjøler ned maskinen. 

- Når du får ei dyne som pak-
kes rundt maskinen vil det ofte 
oppstå en overoppheting, og 

så kan pc-en ta fyr. Dette har 
skjedd flere ganger. Sjansen for 
å redde seg da er minimal om 
du har sengetøy som brenner 
godt. Hvis du har en røykvars-
ler på soverommet vil denne 
kunne fange opp røyken og 
slå alarm. Så lenge pc-er bru-
kes riktig vil ikke disse utgjøre 
den store brannfaren, forteller 
Elstad. 

BRANNFOREBYGGING
Forebyggende avdeling hos 
Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen er delt inn i 

to seksjoner. Tilsynsseksjo-
nen utfører tilsyn på særskilte 
brannobjekter som skoler, bar-
nehager, sykehus, sykehjem 
hoteller og forsamlingsloka-
ler. Seksjonen driver også med 
informasjonsarbeid opp mot 
innbyggerne gjennom ulike 
informasjonskampanjer. Feiing 
og serviceseksjonen har tilsyn 
med fyringsanlegg. De reiser 
hjem til folks boliger. Der fø-
rer de tilsyn med ildstedene og 
skorsteinen. Feierne har også 
med informasjon om brann-
slukkerutstyr og røykvarslere, 
og svarer på brannrelaterte 
spørsmål fra huseieren. 

- Hva spør folk om når de får 
Feiing og serviceseksjonen på be-
søk?

- De jeg har vært hos lurer på 
det med røykvarslere og om ild-
stedene deres er i orden. Vi får 
også en del spørsmål om hvor 
ofte en brannslukker skal ha 
kontroll og hvor ofte de skal ha 
service, og hvem som kan gjøre 
dette, forteller lærling Andrine 
Holt Simensen ved feie- og ser-
viceavdelingen.

Det feierne ofte avdekker 
på sine boligtilsyn er feilmon-
terte ildsteder, der den største 
brannfaren går ut  på at ildste-
det er montert for nær brenn-
bart materiell.  De kan også fin-
ne for dårlige brannmurer, eller 
mangel av brannmur. Innkled-
de skorsteiner finner de også en 
del av. 

- Hvis du ikke fyrer riktig 
kan det føre til pipebrann. Hvis 
pipa er satt opp riktig vil ei pipe 
som regel kunne stå imot en 
pipebrann. Vi i Feievesenet gir 
informasjon om riktig fyring 
både når vi ute på tilsyn og når 
vi er på feiing, forklarer Andri-
ne Holt Simensen.

ETTERSYN OG KONTROLL
- Hvor lenge holder en røykvarsler? 
Hvor lenge holder et brannsluk-
kingsapparat? 

- En røykvarsler bør byttes ut 
etter 10 år. Batteriet skal skiftes 
en gang i året, om du ikke bru-
ker spesialbatteri. Alle brann-
slukkingsapparatene, skum og 
pulver, skal ha kontroll hvert 
femte år. De skal på service et-
ter hvert tiende år. Brannvese-
net tilbyr ikke denne tjenesten, 
opplyser branninspektør 
Odd-Runar Elstad.

Branninspektøren påpeker 
at de fleste branner skyldes 
menneskelig svikt. Disse bran-
nene hadde ikke oppstått om 
folk hadde forholdt seg riktig 
til elektriske apparatene som de 
omgir seg med. 

- Det er fremdeles åpen ild, 
herunder røyking og levende 
lys, som er de store brannårsa-
kene. Feil på det elektriske an-
legget står for 20 til 25 prosent 
av boligbranner, forteller bran-
ninspektør Odd-Runar Elstad.

BRANNFELLE: Denne troner 
på toppen av statistikken for 
brannfeller i hjemmet.

Ifølge statistikken 
er komfyren den 
største brannfella i 
de tusen hjem.

- Ta ut laderen

FOREBYGGER BRANNER: Lærling Andrine Holt Simensen og 
branninspektør Odd-Runar Elstad ved Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen IKS. 

VILT, GODT OG RIMELIG
PÅ NORDBY SUPERMARKET!

Tilbudene gjelder for private husholdninger t.o.m. søndag 26. oktober,
eller så langt beholdningen rekker.
NB! Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

Gjør en god handel hos oss. Hver dag!

En smartare handel! 
BESÖK OSS PÅ WWW.NORDBY.SE OCH SE HUR MYCKET DU SPARAR

110 BUTIKER – ALLTID ÖPPET: MÅN-FRE 10-20. LÖR-SÖN 10-19. MAT VARJE DAG 9-21

www.nordbysupermarket.se    facebook.com/nordbysupermarket

Tilbudene gjelder for private husholdninger t.o.m. søndag 26. oktober,

NB! Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

Gjør en god handel hos oss. Hver dag!

facebook.com/nordbysupermarket

VILTSKAV
Fryst, 400 g / SEK

2990

HØYRYGG
1788, Australsk, fersk, pr kg / SEK

4990

PLUKK & MIX
ROTFRUKTER

Hvitkål, poteter, gulrøtter og løk, 
pr kg / SEK

100
Maks 10 kg 

pr husholdning

18990 19900 9900 19900
YTREFILET AV HJORT

Fryst, pr kg / SEK
VILLSVINSSTEK

Pr kg / SEK
KANTARELLER

Fryste, 1 kg / SEK
ELGSTEK

Pr kg / SEK
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kl. 17 - 17.30
-registrering og mingling

kl. 17.30 - 19

-lokalt næringsli v, salgsboder, demo, inspirasjon

kl. 19.30 - 20
-pause med kaffe++

kl. 20 - 21.30 (ca)
-foredrag med Norges mest populære fastlege og foredragsholder Jørgen Skavland

kl. 21.30 - 22
-sosialt og avslutning

Velkommen til en inspirerende kveld!

Bindende påmelding snarest, senest 20. november
Tlf. 64 84 52 50, firmapost@strommensparebank.no
NB: Begrenset antall plasser

Sted: Folkets Hus Strømmen

Program:

kl. 19 - 19.30
-foredrag med Jørgen Sundet fra EIKA “Sparing er livet”

Poncho Heaven

-servering av fingermat og sprudlevann

www.nettoline.no

FERDIG MONTERT TIL 
FLATPAKKEPRIS
Tilbudet gjelder til og med 22. november 2014 ved kjøp av komplett kjøkken på min. 10 elementer inkludert sokkel, 

benkplate og vask. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Levering innen 23. januar 2015.

30 års 
kjøkkengaranti 

PÅ SKUFFER, 
HENGSLER, FRONTER 

OG SKAP

st
ei
na
ri
ve
rs
en
.n
o

Nytt lekkert
kjøkken til
lave priser
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LØRENSKOG PENSJONIS-
TUNIVERSITET
ONSDAG 22. OKTOBER
STORSTUA I LØRENSKOG HUS  
Overlege Ellen Tveter Deilkås 
fra Ahus kommer og snakker om 
“Den nasjonale pasientsikker-
hetskampanjen 2011-2013 - og 
resultater så langt”. Velkommen! 
Ikke-medlemmer i Lørenskog 
Pensjonistuniversitet betaler kr 
80,-.

ÅPENT MØTE I NHF
TORSDAG 23.OKTOBER KL 18.00-21.00, 
SKEDSMO RÅDHUS
NHF Skedsmo inviterer til åpent 
møte for alle beboere på Nedre 
Romerike, medlemmer og ikke med-
lemmer. NHF har i dag kun lokallag i 
Skedsmo og Rælingen og vi ønsker 
derfor å inkludere hele Nedre Rome-
rike for et åpent dialog møte.  Tema: 
Hva ønsker medlemmene at NHF 
lokalt skal jobbe med?
Vi håper mange vil ha innspill å 
komme med og ser verdien av 
å ha et sterkt lokallag som kan 
jobbe for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i hele regionen. Og 
skulle du ha en spire til å starte et 
eget lokallag i din kommune vil du 
finne mye støtte og hjelp fra oss og 
regionskontoret NHF Øst som dek-
ker Akershus og Østfold.  Det vil bli 
servert pizza, mineralvann og kaffe.

VINTERMYGGEN: VENKE KNUTSON
TORSDAG 23.OKTOBER KL 19.00, LILLE-
STRØM KULTURSENTER.
Venke Knutson ga ut sitt første 
album “Scared” i 2004 og har siden 
levd av og for musikken. Hun har gitt 
ut tilsammen fire album og kommer 
snart ut med sitt femte – fortsatt 
popmusikk, men denne gangen 
på norsk. Hun jobber som artist og 
låtskriver for både seg selv og andre, 
og driver i tillegg musikkskolen 
iBoksen POPrommet.

ALF PRØYSEN - ET STYKKE NORGE
TORSDAG 23.OKTOBER KL 19.00, SAM-
FUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET
Konsert med ”Den gode melodi”. 
Leif Blix og Lars Nygaard. Arran-
geres i samarbeid med Skedsmo 
Senter og Skedsmo samfunnshus 
AS. Inngår i programmet for Littera-
turfestivalen i Akershus.

COREA ENCORE
TORSDAG 23.OKTOBER KL 19.30, LILLE-
STRØM KULTURSENTER
Made in Corea Ensemble med Stina 
Stenerud inviterer til stor-konsert 
med Chick Coreas største verker på 
plakaten.  Corea Encore blir en ren 
syttitalls-konsert, med låter fra plater 
fra tidsrommet mellom ”Light as a 
Feather” (1973) og ”Secret Agent” 
(1978), og repertoaret spenner fra 
ballader via latin-jazz og over i sym-
fonisk galskap.   Made in Corea har 

nok en gang fått med seg kremen 
av musikere fra Stor-Lillestrøm (inkl. 
Oslo), og vi gleder oss til å kunne 
spille Corea-låter som så og si aldri 
gjøres (ikke engang av Chick selv). 
Grip sjansen til å oppleve (eller 
gjenoppleve) noe av 70-tallets mest 
kreative og unike jazzkatalog, kom 
og hør!

MAGIC NIGHT 
FREDAG 24.OKTOBER KL 21.00-03.00
KLIMT RYTHME & BAR, LILLLESTRØM
Etter braksuksessen med våres 
tidliger gjennomførte Magic Night’s 
kjører vi nå igjen på med tidenes 
beste Ladies Night’s på klimts loka-
ler i lillestrøm! Vi ser ingen grunn til å 
holde igjen på kruttet når vi endelig 
skal klemme til på hjemme bane!
Øvre etg av Klimts lokaler vil kun 
jenter ha adgang fram til 01.00 Men 
guttene og jentene kan fritt bruke 
1 etg fra kl 20:00.   Noe av det du 
vil oppleve eller angre på at du gikk 
glipp av er;   - Mannlige strippere 
(Shows utover hele kvelden)  - 
«Shirtless» servitører og bartendere  
- Catwalk med nytt og spennende 
tema. - Giveaway’s (Før 23:00)  
- DJ’S  - Konkuranser  - Artister  - 
Kåringer
ID:20 CC: 100.-  Dresscode: Sexy 
But Classy

VIKA BAND SPILLER PÅ LØRENSKOG 
JAZZKLUBB
LØRDAG 25.OKTOBER KL 15.00-17.00
Vika band er tilbake på Lørenskog 
Jazzklubb og Triaden
FYR OG FLAMME II
LØRDAG 25.OKTOBER KL 18.00, 
LILLESTRØM KULTURSENTER
”Fyr og flamme 2” er en forestilling 
inspirert av historier fra Nitedal Kr-
utværk og Nitedal Tændstikkfabrikk. 
Gjennom musikk, dans og teater får 
vi en kjærlighetshistorie om fyrstik-
kjenta Elviras møte med Ferdinand 
fra fintfolket på Hakadal Værk, og 
kruttverksguttas drømmer om å bli 
no` her i verden. I en tid med drama-
tiske eksplosjoner og naturskjønne 
omgivelser lever de alle ut ungdoms-
tida i bygda vår, og kanskje ser de 
at drømmen om Amerika kan gå i 
oppfyllelse.  God fornøyelse!

”HEI... JEG TRENGER LITT 
HJLEP HER, JEG”
LØRDAG 25.OKTOBER KL 19.00, 
LILLESTRØM KULTURSENTER
Den ene dagen søker Ingar svaret 
på livet og tilværelsen i all verdens 
selvhjelpsbøker og hiver seg over 
boktitler som «Hvor lykkelig går det 
an å bli?», «Sjef i eget liv», «Feel the 
fear and do it anyway» og «Jeg er 
OK du er OK». Den neste dagen 
tror han at han finner svarene 
nederst i en halvliter på en pub med 
gamle venner eller nye bekjente, før 

han på den tredje dagen har kjøpt 
seg opp på en mengde sportsutstyr 
og satser alt på at trening og en 
sunn livsstil skal få det til å løsne!  
Med stor humor og selvironi forteller 
skuespilleren og historiefortelleren 
Ingar Helge Gimle anekdoter med 
skråblikk på eget liv.

BUA HUSFLIDSUTSALG
SØNDAG 26.OKTOBER KL 11.00-
15.00, LOSBY BESØKSGÅRD
Medlemmer av Lørenskog husflids-
lag har salg av egenproduserte 
husflidsprodukter.

AEROBIC FOR KVINNER
SØNDAG 26.OKTOBER KL 12.15-
13.30, LØRENSKOG HUS
Kvinner! gratis treningstilbud på 
Aktivitetshuset Volt/Frivilligsentralen.  
Lørenskog tamilsk sportsklubb v/in-
struktør Piriya Sanjeevan tilbyr aero-
bic for kvinner i alle aldre.  Treningen 
foregår på søndager i tidsrommet 
12.15 – 13.30 i 6. etg. Lørenskog 
hus.  Første halvdel består av kon-
disjonstrening, andre halvdel styrke. 
Enkle trinn med bruk av strikk og 
god musikk! Treningen kan tilpasses 
den enkelte og pausene legger du 
inn selv.  Velkommen!

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

Nytt gulv? garaNtert kvalitet!

aaseN haNdel as
Parkett - Byggevarer

2332 Åsvang i stange
Åsvang tlf. 62 58 62 22 / Oslo tlf. 22 19 22 52

www.aasenhandel.no

Parkettgulv, laminatgulv, Furugulv, eik heltregulv. kort leveringstid - varer på lager! Åpent: mandag-fredag: 08-17
torsdag 8 – 18 lørdag 9.00 – 13.00

siljan eik heltre
rustik
20x140 mm

gulv Fra kjeNte
leveraNdører:
• upofloor Parkettgulv
• Parla Parkettgulv
• alloc laminatgulv
• dala Floda Furugulv
• siljan heltre eik

All parkett er 14 mm.
med 3,5 mm toppsjikt.
Kan slipes mange ganger.
Enkelt klikksystem

30 000 kvm gulv på lager

Utkjøring

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.

Parla Parkett
eik Natur Prosjekt
3 stav.
14 mm øk.

upofloor Parkett
eik Oregon
1 stav
14 mm

upofloor Parkett
eik select 3 stav.
14 mm

alloc Prestige laminat
eik Canyon. lys eik
12,3 mm inkl. trinnlydplate
livstidsgaranti

alloc Commercial stone
skifer koksgrå
11 mm inkl. trinnlydplate
livstidsgaranti

Bilder fra avd. Oslo

Bilder fra Åsvang

Bilder fra avd. Oslo

upofloor Parkett
valnøtt Country 2 stav.
14 mm

dala Floda Furugulv:
21x137 mm øk.
hardvoksoljet hvit

Pr.kvm
NÅ189,-

398,-

Pr.kvm 328,-

Pr.kvm
NÅ 520,-

318,- 248,-

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!168,-670,-

Pr.kvm

Pr.kvm
NÅ

Pr.kvm
NÅ

Pr.kvm
NÅ

Pr.kvm
NÅ

kaMPaNje!

DOBBER, JAKKE  999.-
(ORD. PRIS  1499.-)

STOCKH LM, Jakke
(Ord. pris 1699.-)

1199.-

STOCKH LM, JAKKE 999.-
(ORD. PRIS 1499.-)

Flere modeller i butikk.
Gjelder tom. 25.10.2014.

Kan ikke kombineres med andre t i lbud.

ELVINE, JAKKE  1999.-
(ORD. PRIS  2499.-)

500.-
PÅ  U T VA LG T E 

J A K K E R  T I L  H A M 

O G  H E N N E

R A B AT T

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   L E V I S   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  
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Presenter din forening/klubb:
Fortell om ditt musikkorps eller din speidertropp, idrettsforening eller mc–klubb! Eller noe helt annet. Send innlegget, gjerne med bilder, til tips@romeriksposten.no

Lørenskog 
bridgeklubb
Lørenskog BK gjennomfør-
te lørdag den 4. oktober en 
bridgeturnering i anledning 
sitt 75 års-jubileum. Invitert 
til å delta i turneringen var 
spillere som er medlemmer i 
Romerike bridgekrets. Det del-
tok i alt 23 par, som kom fra 
i alt åtte av kretsens klubber. 
Turneringen ble gjennomført 
i en hyggelig sosial atmosfære 
under god ledelse av rutinerte 
Trygve Sætereng. Det ble spilt 
monrad med i alt 44 spill, og 
det ble en spennende kamp 
om turneringsseieren. Britt 
og Arvid Fredriksen lå hele ti-
den helt i toppsjiktet og gikk 
til slutt av med en knepen 
seier foran Kåre Bogø og Hå-
vard Straumsnes, også de fra 

fra Nittedal BK. Nittedal vant 
også premien som var satt opp 
til beste klubb basert på resul-
tatene for de 3 beste parene fra 
klubben. Hroar Mikalsen og 
Jan Erik Horgen fra Nittedal 
BK vant førstepremien blant 
de parene som hadde meldt 
seg på i gruppen for mindre 
rutinerte spillere. Man kan 
dermed trygt si at Nittedal BK 
dominerte premielistene. Det 
var 7 premier i ”åpen Klasse” 
og to premier i klassen for 
mindre rutinerte spillere.

Under turneringen var det 
anledning til å kjøpe kaffe, 
kaker, vafler og forfriskninger, 
og midtveis ble det servert en 
meget god gryterett. BRITT og Arve Fredriksen fra Nittedal Bridgeklubb vant Lørenskog Bridgeklubbs Jubileumsturnering, og 

blir her gratulert og overrakt premien av leder i LBK, Toralf Stødle, t.h.

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:

DET NYE BYGGET TIL 
FELLESKJØPET,
DEPOTGATA 22,
LILLESTRØM

VINNER:
REIDUN A. GULDAHL 
HANSEN, STRØMMEN
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VELKOMMEN TIL NYÅPNING I FABRIKKUTSALGET!
MANDAG 27. OKTOBER INVITERER VI TIL NYÅPNING AV FABRIKKUTSALGET MED JULEBRUS, 

MARSIPANKAKE OG GODE TILBUD! 

Les mer på facebook: www.facebook.com/romamineralvann

Roma Svensk Julemust

Romas Julemust er en krydret 
juledrikk laget på maltekstrakt 
og humle.
 
Drikken er et suverent alternativ 
til øl, og har til øl, og har røtter helt tilbake 
til 1910.

Romas Brune Julebrus

Romas Brune Julebrus er en 
fruktig leskedrikk med smak 
av vanilje og karamell. 

“God lukt av sitrus, anis, 
  juletre og krydder.”
    Aftenposten 2013

Romas Røde Julebrus

Romas Røde Julebrus smaker 
av bringebær og juleeventyr. 
Perfekt til risengrynsgrøt og 
nissestreker.

Romas Røde Julebrus
uten tilsatt sukker

Romas Røde Julebrus smaker 
av bringebær og juleeventyr. 
Perfekt til risengrynsgrøt og 
nissestreker.

Helt uHelt uten tilsatt sukker!

I salg fra 27. oktober! 

VELLYKKET JUBILEUMSTURNERING
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Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no

- Parafinovner er på tur ut. I 
2020 blir slike ovner ulovlige å 
selge, sier salgsleder

Mette Bråthen ved Maxbo 
Stormarked på Skjetten.

VIL SE TIL FLAMMEN
Når en kunde rusler ut med en 
ny ovn fra byggvarehuset er 
det som oftest en trefyringsovn 
med front- og sideinnsyn.  

- Det selges mer og mer slike 
ovner. Etter hvert har det blitt et 
veldig stort utvalg og modeller 
å velge mellom. Jeg kan derfor 
ikke trekke ut en spesiell mo-
dell som en tydelig bestselger. 
Folk har forskjellig smak, så det 
varierer ganske mye for hvilke 
modeller kundene velger. Man-
ge velger ovner med mye glass, 

forteller Bråthen. 
I dag kjøper kanskje de fles-

te et ildsted for kosens skyld 
og ikke så mye for oppvarming 
som for 10 år tilbake. Salgslede-
ren opplever at kundene gjerne 
velger ildsted ut fra det estetiske 
og designet.

- Alle slike ovner gir mer enn 
nok varmeeffekt. Husene våre 
er blitt bedre isolert. Vi har mer 
tilleggsvarme i form av var-
mepumpe, varmerør i gulvene 
og slike ting. Ufordringen blir 
nesten å kjøpe et ildsted som 
gir lite varme i forhold til var-
mebehov, forklarer Bråthen.

- Hvem kjøper disse ovne-
ne?

- Alt fra de yngste til de godt 
voksne. De dekker alle genera-
sjoner. De mer tradisjonelle ov-
nene er det nok den eldre gene-
rasjon som skaffer seg. 

SJELDEN VARE
Allerede nå merker byggvare-
huset at parafin får tommelen 
ned av mange kunder. Derfor 
har også utvalget av parafino-
vner krympet betraktelig de 
siste årene. Blant Maxbos sto-
re utvalg av peiser og ovner på 
Skjetten finner du kun to para-
finovner.

- Vi selger små parafinovner. 
Disse går nok mer til de som 
har hytter, reflekterer Bråthen. 

- HVA SPØR KUNDENE 
ETTER?
- I gjennomsnitt kjøper man 
kanskje en ovn én eller togan-
ger i livet. Vi får mange spørs-
mål fra kundene. Men det er 
klart at det er utseende på ild-
stedene folk først legger merke 
til. Og så må man se på hvor 
stort areal som skal varmes opp, 
og at man kjøper riktig produkt 
ut fra behov. Pris har også en 
innvirkning på valget. Hos oss 
finner du ovner fra 6.500 kro-
ner til 30.000 kroner. Prisen 
varierer, men hovedvekten lig-
ger mellom 15- 20.000 kroner, 
forklarer salgslederen.  

ANBEFALER MONTØR
I utgangspunktet kan du mon-
tere et ildsted selv, men da må 
jobben kontrolleres av en kyn-
dig person som ser til at jobben 
med ildstedet er forskriftsmes-
sig gjort. Kontrollen utførers av 
en montør eller feievesenet. 

- Veldig mange velger å bru-
ke en montør til å gjøre hele 
jobben. Når folk kjøper et ild-
sted hos oss kan vi formidle 
kontakt med montører, fortel-
ler Bråthen.

- Fyrer man miljøvennlig 
med ved?

- I dag er alt rent brennende. 
Forbrenningen er lik på alle ov-

nene vi har. Disse har blitt mer 
miljøvennlige enn gamle ov-
ner. Du har for eksempel ikke 
lov til å ettermontere en gam-
mel, ikke-rentbrennende ovn i 
dag. Det skal bare fyres med ren 
ved. Ikke bruk trykkimpregner-
te planker til fyring.

- Hvor fort kan jeg få en 
ovn?

- Det varierer litt. Noen mo-
deller lagerfører vi, men hoved-
vekten er bestillingsvare. I og 
med at sortimentet er blitt så 
stort er det vanskelig å lagerfø-
re alle ildstedene. Dette er store 
produkter som tar mye plass, 
sier Mette Bråthen.

Norge er i front når 
klodens forurensing 
skal begrenses. 
Dette merker de 
som selger ovner.

Badstupanel, benkematerialer eller 
ferdige benker av or, osp eller varme-
behandlet osp. Vi har også badstudører, 
elektriske og vedfyrte badstuovner. 
Besøk vår hjemmeside eller ta kontakt 
på telefon. Du kan også besøke oss i 
Professor Birkelandsvei 24B i Oslo. 

www.hytteogbolig.no
kontakt@hytteogbolig.no 
Tlf. 22 43 90 00

Elektriske badstuovner Skorsteinspakker Kota vedfyrte 
badstuovner

Badstubelysning

Vi har det du trenger
for å bygge din egen badstu.

Lave priser og rask levering.

Badstudører 

Kr. 3.790,-

Fra kr. 2.390,-
Fra kr. 6990,-

Fra kr 2.390,-

Fyrer miljøvennlig med nye ovner

UEKTE FLAMMER: Disse kubbene kan brenne i evigheter. Det 
sørger strømmen fra stikkontakten for.

Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.
Helt ny selveierleilighet på 71 kvm fra kr. 2 360 000

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Fast pris.

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.Klikk deg inn på trysilhus.no og finn ut mer om prosjektet!
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Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg, tlf 950 76 244

pi@trysilhus.no

Oslos beste utvalg av
kvalitetstepper

KONGELF CARPET
Sorgenfrigt. 1 påMajorstuen

www.kongelf.no
22 69 46 40

M-F: 11-18 L: 11-15

STORT UTVALG: 
- Hovedvekten av 
ovnene våre er sorte, 
men du kan også 
finne hvite og grønne 
emaljerte ovner, 
sier salgsleder Mette 
Bråthen ved Maxbo 
Stormarked på 
Skjetten.

Designklipp - Rolvsrud park

Online timebestilling på Designklipp.no
Margarethasvei 11, Lørenskog. Tlf. 67 91 63 23

Meget bra resultat - lavere pris
Vask - klipp - styling
Herre 250,- / Dame 380,-

HENNESFRITID 
 Din Garnbutikk 

 

 

Tel:63814235    www.hennesfritid.no 
 

 

HENNESFRITID 
 Din Garnbutikk 

 

 

Tel:63814235    www.hennesfritid.no 
 

 

• Totalforhandlere for Sandnesgarn
• Garn fra bl.a. Dale, Järbo, Cewec og Svarta färet
• Strikke- og sytilbehør

Hennes fritid – din garnbutikk
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Kostbare fritidsboliger vekker nysgjerrigheten

Tekst: Roy Mortensen

roy@avisdrift.no

- Det har vært veldig stor in-
teresse. Taksten er satt til 12 
millioner, men det viste seg at 
det var for mye. Ut fra respon-
sen å dømme er vi nå mer på en 
riktig pris, sier eiendomsmegler 
Erlend Sørlie ved advokatene 
Sem og Johnsen Eiendomsmeg-
ling.

Eiendomsmegleren står for 
salget av Jotun i Hakadal, som 
nå ligger ute med en prisan-
tydning på 8.500.000 kroner. 
Eiendommen har fire bygnin-
ger, jaktmuligheter, utsikt over 
Ørfiske og bilvei hele året.  Hyt-

tetunet ble lagt ut for salg i vår. 

VEKKET INTERESSEN
Da prisantydningen ble satt 
ned med noen millioner for 
fritidseiendommen i Hakadal 
opplevde eiendomsmegleren at 
interessen økte.  

- Folk er mer ivrige nå enn de 
var tidligere. Vi har hatt 25 til 
30 interessenter. Det er mange 
oslofolk som har vist interesse. 
Det tar rundt en halv times kjø-
retid fra Oslo sentrum til hytta. 
Denne eiendommen passer til 
folk som liker å gå på ski om 
vinteren og gå i marka om som-

meren. Sånn sett har eiendom-
men en spesiell beliggenhet, 
forteller Erlend Sørlie.

- Når kan dere vente et 
salg?

- Det er veldig vanskelig å 
si. Jeg jobber nå med to som 
er svært interesserte. Eiendom-
men kan være solgt inne få 
dager, eller det kan gå to måne-
der til. 

- Er det ofte dere får mulig-
heter til å selge fritidsboliger i 
denne prisklassen?

- Nei, det finnes ikke mange 
slike perler. Denne er helt unik. 
Og det kan gå mange år mel-

lom hver gang det dukker opp 
noe tilsvarende, både på Rome-
rike og i Oslo, sier Sørlie.

STOR EIENDOM 
Eiendommen Buneset ved 
Bjørknessjøen på Årnes ble lagt 
ut for salg i juni. Fritidsboligen 
ligger på en tomt på 9 dekar. Ei-
endommen består av flere byg-
ninger. Prisantydningen er satt 
til 8.8 millioner kroner. Advo-
katfirmaet Røseid ,Tønsberg & 
Karlstad AS, som står for salget, 
er inne i en budprosess. 

 - Til at objektet er i det høy-
ere prissjiktet vil jeg si at inter-

Selv om du jakter 
på en fritidsbolig 
i prisklassen to til 
tre millioner kroner 
vekkes nysgjerrig-
heten når hytter 
til over 8 millioner 
annonseres på finn.
no.

IDYLLISK hyttetun ved det populære vannet Ørfiske i Nordmarka. Hytta ligger i hytteområde skogsterreng 
i Nordmarka. Foto: Sem og Johnsen Eiendomsmegling.

EIENDOMMEN i Rakengvei-
en på Årnes har gode lys- og 
solforhold, og ligger i et stille og 
fredelig populært naturområde, 
opplyser Advokatfirmaet Røseid 
,Tønsberg & Karlstad. Foto: Marti-
ne Aasvangen

92 44 11 38 - post@ranahytta.no
www.ranahytta.no - Hellerud

Motta også tilleggskatalog 
med de nye hyttemodellene

Besøk www.ranahytta.no 
Mer enn 60 hyttemodeller.

BESTILL HYTTEKATALOG

30 store hyttetomter
og en nøkkelferdig hytte.

Vi virkeliggjør hytte-
drømmen. Kontakt oss 
for et godt tilbud på 

tomt eller hytte.

essen har vært god. Vi har hatt 
en del henvendelser både fra lo-
kale- og regionale interessenter. 
Det er også avholdt flere privat-
visninger, samt en annonsert 
visning, forteller advokatfull-
mektig Marte Aase ved advo-
katfirmaet Røseid, Tønsberg & 
Karlstad. 

 - Hvordan påvirker belig-
genheten prisen?

- Tomteverdien taksert til 2 
millioner gjenspeiler normal 
tomtekostnad, og en vurdert 
verdi for attraktivitet og belig-
genhet. Slik sett påvirker belig-
genheten prisen på eiendom-

men.
Aase opplyser at advokatfir-

maet har eiendommer, blant 
annet næringseiendommer 
i denne prisklassen, men at 
fritidsboliger i Nes i denne 
prisklassen hører med til sjel-
denhetene. 

- Vi har fått inn bud på ei-
endommen, og forventer at den 
vil være solgt i løpet av kort tid, 
forteller Marte Aase.
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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.

Lørenskog 1967
Lørenskog, september 1967, 
utbygging og utvikling av 
kommunen.
Bildet er tatt mot sørøst 
fra jordene på Kjenn gård 
i nåværende Lørenskog 
sentrum og viser til venstre i 
bildet småbruket Skårås eller 
Skurås langs Strømsveien, 
tidligere husmannsplass 
under gården Skårer. 
Plassen eksisterer ikke 
lenger og motorveien, Rv 
159, går i dag der bygnings-
massen tidligere lå. Sør for 
Strømsveien ses det tidligere 
telegrafbygget. I bakgrun-
nen ses gården Torshov i 
Midtbygda og Østmarka med 
Bjønnåsen bak denne.

Bildet er hentet fra 
Akershusmuseet.

O
K
TA

N

HONDA
DAGER
HONDAHONDA
DAGERDAGERDAGERDAGERDAGER Gratis 

drivstoff 
og bilvask 
i ett år!*

HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA
DAGERDAGERDAGERDAGERDAGER
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDAHONDAHONDA
DAGERDAGERDAGERDAGERDAGERDAGERDAGERDAGER Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

8.-31. 
oktober

Jazz. Småbil utenfra. 
Storbil inni.
Fra kun  199 800

CR-V. Verdens mest 
solgte SUV.
35% foran nummer  
to på listen. 
Fra kun 
324 900

Nye Civic Tourer. Størst bagasjerom. 
Lavest forbruk. Elsket av pressen.
Fra utrolige  259 900

*Gjelder alle nye Honda-biler solgt i kampanjeperioden.
For mer informasjon se www.hondadager.no.

Honda CR-V: *Gjelder CR-V 1,6D S, 2WD. Forbr.bl. kjøring: 0,45-0,77 l/mil, CO2-utslipp: 119-179 g/km. Civic Tourer: Forbruk blandet kjøring: 
0,38-0,66 l/mil. CO2-utslipp: 99-155 g/km. Jazz: Forbr.bl. kjøring: 0,45-0,56 l/mil. CO2 utslipp: 104-129 g/km. Veil. pris levert Oslo. 
Frakt og lev.omkostninger til forhandler utenfor Oslo kan komme i tillegg. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Imp.: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no 

Jazz. Småbil utenfra. Jazz. Småbil utenfra. 

Frakt og lev.omkostninger til forhandler utenfor Oslo kan komme i tillegg. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Imp.: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no Frakt og lev.omkostninger til forhandler utenfor Oslo kan komme i tillegg. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Imp.: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no Frakt og lev.omkostninger til forhandler utenfor Oslo kan komme i tillegg. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Imp.: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no Frakt og lev.omkostninger til forhandler utenfor Oslo kan komme i tillegg. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Imp.: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no 

Oslo (Ensjø) tlf. 23 03 55 80. www.skotvedt.no

Nye kjedede familiehus i barnevennlig 
område med kort vei til skole og barnehage. 

Store grøntarealer. Byggestart er vedtatt. 

Areal: BRA fra 91 m2 ti l 161 m2. P-rom fra 80 m2  

t i l 144 m2. Priser: Fra kr. 3.590.000,- 
 

Tomtevisning innerst i Holtveien på Kjeller  
søndag kl 13 - 14 (avkjøring fra Fetveien) 

 
Kontakt megler: 416 50 270 / 480 99 680

www.nitteberghage.no

Nitteberg Hage
ved Li l lestrømBy
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Ta med klinkekule på visning

– At boligen du kjøper har nyop-
pusset bad, er ingen garanti for at 
du ikke får store utgifter. Finnes 
det ikke dokumentasjon på hvor-
dan jobben er utført, risikerer du 
å måtte rive hele badet og bygge 
nytt, sier rørlegger Per Henning 
Berntsen i Varme & Bad.

Med god nese, en klinkekule 
i lomma og litt sunn fornuft, er 
det mye du kan undersøke selv 
på visningen, mener han.

– Det første du gjør når du går 
inn på badet, er å lukte. Mangler 
det ventilasjon og det lukter fuk-
tig kjeller, kan det være tegn på 
fuktskader og kanskje mugg, sier 
Berntsen.

Feil fall mot sluk er gjengange-
ren på både nye og gamle bad. Er 
det i tillegg dårlige membranav-
slutninger, vil vann som blir lig-
gende på gulvet kunne gi vann-
skader i boligen.

– Legg en klinkekule på gulvet 
og se om den triller mot sluket 
som den skal, eller hell på vann 
og se hvor det renner.

Er du i tvil om du må rehabili-
tere badet, må du ta med eventu-
elle kostnader i budsjettet før du 
legger inn bud, råder han.

SJEKKER IKKE
Nesten hver tredje eierskiftesak 
hos Protector forsikring er knyt-
tet til baderom. De fleste dreier 
seg om feil fall til sluk, utettheter, 
feil i membraner eller manglende 
ventilasjon.

– Mange konflikter etter bo-
ligsalg kunne vært unngått hvis 
boligkjøpere gjorde en grundi-
gere jobb på visningen, mener 
senioradvokat Cecilie Westby i 
Protector Forsikring.

 Boligselgere har plikt til å in-
formere om feil og mangler, men 
du som kjøper har undersøkelses-
plikt.

– Dessverre er det for få bolig-
kjøpere som setter seg grundig 
nok inn i salgsdokumentasjonen. 
Hvis selger har gitt negative opp-
lysninger om badet, og du som 
kjøper ikke undersøker skikkelig, 
må du selv være forberedt på å 
dekke kostnadene for oppussing 
etter overtagelse, sier Westby.

Står det ingenting om badets 
alder i dokumentasjonen, må 
man regne med at badet er like 
gammelt som boligen, ifølge 
Westby.

SPØR OG GRAV
Administrerende direktør Chris-
tian Dreyer i Eiendom Norge 
oppfordrer boligkjøpere til å 
spørre og grave.

– Er det ting som virker gresk 
for deg i dokumentasjonen, må 

du ikke være redd for å spør-
re megler eller takstmann. Still 
gjerne kritiske spørsmål og be 
om å få vite hvem som har utført 
eventuelt arbeide på badet, sier 
Dreyer.

Ser du på en bolig i et sam-
eie eller borettslag, kan det være 
lurt å ta en prat med selger eller 
styreleder før du legger inn bud, 
mener han.

– Det kan finnes store planer 
for oppgradering av fellesanlegg, 
men fordi planene ikke er vedtatt 
står de ikke i salgsdokumentene. 
Hvis borettslaget skal bytte ut fel-
les røranlegg, kan det bety at du 
må rive badet og bygge nytt, sier 
Dreyer.

Vet du om slike planer som i 
tillegg til oppussing kan inne-
bære økt husleie og kontantinn-
skudd, har du mulighet til å legge 
de inn i budsjettet.

SLIK SJEKKER DU BADET PÅ 
VISNING:
* Lukter det innestengt kjeller 
på badet, er det gjerne et tegn 
på at noe er galt.
* Et bad skal ha ventilasjon. Er 
det avtrekksvifte, skru den på 
og kjenn at den trekker ved å 
holde hånden foran.
* En gjenganger er feil tilslut-
ning mellom membran og 
sluk, som kan gi vannskader. 
Åpne sluket og sjekk at det un-
der klemringen stikker frem en 
gummilignende kant som en-
ten er grå eller oransje. Dette er 
membranen.
* Riktig fall på gulvet mot slu-
ket er viktig. Legg en klinkeku-
le på gulvet eller spyl med vann 
og se hvor det renner. Vann 
som blir liggende på gulvet 
kan trekke mot terskel og ut av 
rommet, og er ikke membranen 
i orden kan det gi vannskader.
Kjenn etter fuktighet på rør-
skjøter. Det kan tyde på utette 
rør.
* Sett deg på gulvet og bank 
på flisene, er lyden hul kan det 
tyde på at flisene er løse.
* Forsøk å danne deg et hel-
hetsinntrykk av badets finish 
og utførelse. Se etter manglen-
de fuger mellom flisene eller 
sprukne fliser. Ujevne fliser kan 
tyde på at det er fuktighet bak 
flisene som har fått gipsveggen 
til å svelle, hvis det ikke er be-
tong bak.
* Er det varmekabler, skru på 
disse og kontroller at de virker.
* Sjekk badekar hvis det finnes. 
* Tette avløp og rør kan være 
svært ødeleggende og misfar-
ging på sidene av badekaret kan 
bety intern lekkasje.
* Innebygde rør i veggen er 
svært vanskelig å oppdage, men 
ved å undersøke gulv og vegger 
for flekker og fuktighet kan gi 
deg en indikasjon på at det er 
noe galt.
* Toalettrom har ikke sluk og 
sjelden membran, så her vil lek-
kasjer gi vannskader. Et gam-
melt klosett trenger ikke være 
spesielt kostbart å bytte ut hvis 
alt annet er i orden.

Byggesett

www.arkitekthusen.no

Åsa 314 m   fra kr 1.138.0002

Kontakt Geir Kehlet
Tlf. 41 23 26 23

Hemsjø  198 m   fra kr 898.000,-2

Vi tegner og leverer 
ditt unike Drømmehus. 
Absolutt valgfrihet gir 
høy besparelse.

Neste gang du skal 
på visning bør du ta 
med en klinkekule. 
Den kan avsløre 
en av de vanligste 
feilene i norske 
baderom.

I forrige uke åpnet 
den svenske bil-
ligkjeden Rusta på 
Strømmen storsen-
ter og ble dermed 
den første norske 
Rustabutikken.

Tekst: Dag R. Stenberg
dag@romeriksposten.no

Køen var lang da den svenske 
billigkjeden Rusta skulle åpne 
dørene ved Strømmen storsen-
ter. Butikken er på 2.400 kva-

dratmeter og selger det meste 
du trenger til hjemmet - med 
unntak av møbler.

Eiendomskonge Olav Thon 
åpnet sammen med gründer og 
eier av Rusta, Anders Forsgren, 
Rustas første butikk i Norge. 
Butikken er plassert tvers over 
gata for Strømmen storsenter, 
men er likevel en del av stor-
senteret.

- Jeg har stor tro på at Rusta 
vil få suksess i Norge, og jeg tror 
kjeden vil være utfyllende til 
andre kjeder som Clas Ohlson 
og Nille, fortalte Thon i en tale 
til de fremmøtte.

Svenskene Anders Forsgren 
og Bengt-Olov Forssell åpnet 

den første Rusta-butikken i 
1986. I dag har kjeden 75 butik-
ker. I løpet av høsten åpnes fem 
butikker i Norge, og planen er å 
åpne langt flere.

SUPERSTAR: Denne kunden 
ville ta bilde sammen med Olav 
Thon, mens en annen kunde tok 
en selfie med eiendomskongen. 

Satser på Strømmen

På Thon Hotel Charlottenberg 
serverar vi julbord för alla smaker!
Välj mellan klassiskt julbord i lugn och trivsam miljö eller
ta med dina vänner på årets stora Julshow med fantastisk
underhållning!

I våra paket ingår alltid glögg vid ankomst, stort traditionellt
julbord med inslag av alla svenska och norska delikatesser
som hör julen till! Priser från 395,- sek per person.

Tlf: 0046 571 781400
charlottenberg@thonhotels.se

www.thonhotels.no/charlottenberg

På söndagar i december
kan du njuta av vår goda
julbordslunch mellan
12.00 – 15.00 för 199,- sek.

Boka bord på 0046 571 781400

POP: Mange kjenner nok Rusta fra Sverige og ville stå i kø for å se 
Norges første Rusta.
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www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Tips oss!  
tips@romeriksposten.no

blomsterpotten. Diverse ALOE 
VERA og sukkulenter (populært 
kalt pengetrær). Plantene har stått 
ute på terrassen i hele sommer og 
er friske og grønne.Henvendelse: tlf 
47390131 LØVENSTAD, LØREN-
SKOG

Hobbygartner har for salg følgende 
vakre planter.  
A: OPTUNIA KAKTUS, høyde 81 
cm, bredde 51 cm, består av 16 

”kaktusledd”. Jeg ser på denne 
planten som en levende skulptur. 
B: Vakker, meget stor ALOE VERA 
PLANTE. høyde 83 cm, bredde 90 
cm. Sædeles flott plante. Henven-
delse: LØVENSTAD, kun 5 minut-
ters kjøring fra Strømmen storsen-
ter TLF 47390131, alle dager

Alf Prøysens samlede verker (12 
bind med omslag) Kr 500. ”Våre 
falne” (4 bind) kr 400. Norges Lit-
teraturhistorie (6 bind med omslag) 
kr. 400. Tlf: 907 84 717.

Figgjo Gourmet blå/rosa. 
6  kaffekopper m/askjetter,  
6  tekopper m/frokostaskjetter og 
tekanne. 6 tallerker og suppebol-
ler. Samlet kr. 800,-Telf. 900 20 
653(Kan hentes i Lillestrøm)

Hunter kano med årer, 2 rednings-
vester og tralle til salgs for kr.1800,- 
Tlf. 414 56 431 STRIKKEBOK 
med 56 illustrasjoner 1. utgave 
utgitt 1901, er like fin, selges for 
kr. 500.00. Tlf.95841289

Håndarbeidsbok med illustrasjoner 
i farger og sort fra 1941 like fin, 
selges for kr. 300. 
Tlf. 958 41 289

Norske folkeeventyr bind 1 og 2 
utgitt 1982 har omslag er like fine, 
selges kr.600. Tlf. 958 41 289

Mine kjæreste eventyr med 13 
kjente eventyr, fine bilder i farger 
og lettlest tekst, like fin selges kr. 
200. Tlf.958 41 289

Rund taklampe i krystall Kr 500. 
Flott taklampe for hytta i tre og 
metall 5 lyspunkter  med bonde-
farger. Kr 700. Oljemaleri med 
motiv fra Eggedal sign. Hagan-52. 
Kr 1200. Oljemaleri med motiv fra 
Finnmarksvidda sign. G Magnus-

sen Kr 900.  Maleri med motiv 
fra Sukkerhusbryggen i Bergen 
sign. Marthinussen  Kr 900. Bøker 
5 store nye bind av  Cappelens 
dyreleksikon Kr 500.  6 nye bind 
Norges dyr Kr 500. Teak møbler , 
salongbord , hjørneord. Rimelig. 1 
golvteppe (husflidteppe) 100% ull 
str. 160 x 240 Kr 400. Krogenes 4 
seter sofa i blått ullstoff pent brukt 
Kr 600. Entre-kommode med 2 
skuffer, smijernsbeslag lys bjerk + 
speil Kr 1500. Krogenes slidestol 
med originale puter Kr 400.  Kro-
genes tallerken hylle H 70 B 88 Kr 
600.  Rosemalt hjørnehylle H 90. 
Kr 500. Antikk pianokrakk Kr 400.  
Eldre toiletkommode Kr 500. Kiste 
med buet lokk og smijernshåndtak 
fra 1920 L 80cm. Kr 500. Pute-
sett for 4 seter sofa 100% ullstoff 
(rustfarget) 8 nye puter Kr 400. 
Kiddo barnestol lys bøk med bøyle 
som ny Kr 300. Blå lenestol med 
vipp og sving Kr 400.  Sort lenestol

i skinn Kr 300. 2 lys bjerk bokhyl-
ler H 2m B 60 cm Kr 200 pr stk. 
Lys bjerk salongbord 70 x 70  Kr 
400.  2 lenestoler lys furu med 
blått ullstoff. Kr 150 pr stk. 2 gar-
dinbrett med utskjæringer, doble 
spor L 165. Kr 300 pr stk. 10 høy-
der med engelske vintergardiner H 
220, fargerike blomster (tulipaner) 
Kr 80 pr stk. Tlf. 456 65 211.

Gammel ørelappstol selges rimelig.  
Noe restaurering må påregnes. Tlf. 
911 78 594

Pent brukt badekar selges rimelig. 
Tlf. 452 14 050

Pentax Movie 8 mm video camera 
recorder, Pentax TV zoom lens kr. 
200,- Filmopptager Super 8 mm 
Eumig Viennette 3 kr. 100,- GPS 
Sony Nav-u NV-U51 kr. 200,- Ca-
non Pixma iP3000, fargeskriver 
kr. 200,- Rollei, dias framviser, 
automat kr. 100,- Acco Rexel Si-
lenco, makuleringsmaskin kr. 200,- 
Liesegang-halvautomat +24v dias 
framviser kr. 100,- For samlere kr. 
800,- for alt. Tlf. 97 19 36 32. 

Piggdekk på stålfelg dim: 
155x70xR13 type GT Champ easy 
pro med garanti. Kjørt på i kun fire 
måneder. Brukt på Peugeot 306 
96-mod. Nye hjulkapsler i eske 
medfølger. Tilsammen 1.500. Tlf: 
984 49 624

4 stk. piggfrie vinterdekk på felg. 
Norman RS. 185x65x14R Lite 
brukt. Nissan kapsler. Selges kr. 
1400. Tlf: 915 28 253.

Kjøkkenbord, 75 x75 + en avtagbar 
klaff på hver side, og 2 stoler i 
heltre oljet/lutet furu selges for 
kr. 750,-. Dobbel sovesofa (med 
oppbevaringsplass) i furu med 
sete og ryggpute i blått selges for 
kr. 1000,-.Selges hvert for seg eller 
samlet for kr. 1500,-. Tlf. 472 37 
419 eller epost bg@rcn.no

”Springer” til å mosjonere hund, 
som monteres på sykkel, til salgs kr. 
250,- Tlf: 934 937 80

Fire nye nesten ubrukte piggdekk 
185/70/R14/88T Pirelli på Fundo. 

Volvo (240) Felger selges høystby-
dende  
Tlf. 638 17 518 

RUSSEBIL! Selger tidligere militær 
bil MB 240 GD Gelenderwagen 85 
mod. 8 seter.Her kan du ta av taket 
og legge frontruten ned. Bilen går 
billig, men ikke fort Max 85 km. 
Det er heller ikke servo. Bilen er 
rustfri. Kansje litt fin for Russebil. 
Selges for kr. 35.000. 
Tlf: 952 549 92

Lørenskog 
BABY GUTT/JENTE KLÆR str. 50-
74 selges på 20kr. som inneholder 
psyj, bukser, skjørter, skjorts, lu-
er,vinter dress,votter, hansker, gen-
ser, sokker, ogsv. Tlf. 46799562

Lørenskog 
4 stk. rullegardiner Fra JYSK 
ubrukt, selges til sammen for 150 
kr. Engelsk bøker fra Daniel Steel, 
Sydney Sheldon, Khaled Hosseini, 
osv, selges 20kr-50kr. Stompa 
halvhøy seng til barn og ungdom-
mer selges 800kr. 90x200cm. 
Fisher Price 2-in-1 ducky fun potty 
selges 150kr. Baby bære bag til 
nyfødt baby selges 400kr. Halvhøy 
stompa seng med skap og pult, sel-
ges 1000kr. Lite skap selges 200kr. 
Stokke barneseng selges 1000kr. 
Tlf. 920 96 999

Hobbygartner har for salg følgende 
vakre, hardføre planter som det er 
intet vedlikehold med: 
OPTUNIA KAKTUS 65 cm høy 
med 6 blader. Pris rimelige kr 130 
+ kr 20 for blomsterpotten. VANLIG 
KAKTUS 54 cm høy med 4 grener. 
Pris rimelige kr 104 + kr 20 for 

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»

Hytte/hybel komfyr til salgs 
kr.350.-.  
Hjørneskap med vask i 2 deler 
(som nytt) umalt kr. 990,- Tlf. 
67902903

NYDELIG SØRLANDS EMPIRE 
SELGES RIMELIG Benk + 2 
armlenestoler +1 stol+ bord 
+ teppefra 1940, i meget bra 
stand. selges kr 15.000. Lyst 
på noe ikke alle har? - Da er 
dette tingen. 450 30 998

BEDRIFTSANNONSE

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

SOLSKJERMING 
HØSTKUPP 
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@
fasadeprodukter.no.

GARASJEPORTER  
HØSTKUPP 
Varmgalvaniserte leddporter i 
stål. Alle farger og varianter. Vi 
har også markiser og persien-
ner. Ring din lokale leverandør 
i Fasadeprodukter AS for gratis 
måltaking: mob: 459 09 949. 
E-post: martinl@fasadeproduk-
ter.no.

Tysk hjelm Fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler.Annet 
militært fra krigen er også av 
interesse. Tlf.: 40 40 62 16

Bok om Grønnberg gutta som 
levde i skogen i Rælingen og 
Lørenskog er det noen som 
har den tilsalgs eller som hvet 
hvor jeg kan få tak i den.tlf 
63843377

Nasjonal Samling. Merker, 
medaljer klær osv fra NS 
ønskes kjøpt av samler. Tyske 
saker fra krigen er også av 
interesse.Tlf: 920 98 300

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

TIL LEIE

Garasje rimelig til leie.  
10 minutters  “gange” til 
Lillestrøm stasjon. Tlf: 909 
69 207.

HUNDEFRISØR 
SØKES 
Er du hundefrisør og ønsker å 
jobbe selvstendig?
Ring 92 09 37 34 for mer info

TJENESTER

Ønsker du/dere en guidet tur til 
Milorg-hula ved Åmotdammen, 
hvor jeg forteller om flyslippet i 
Enebakk 1945, og den straba-
siøse turen gjennom Øst-marka 
med 4,5 tonn våpen og militært 
materiell? Dere kan selv be-
stemme tidspunktet for turen. 
En god rast er inkludert i turen, 
så ta med mat, drikke, sittepla-
te og engangsgrill. Det er ca. to 
kilometer å gå inn til hula, og 
vi følger i stor grad opparbeidet 
sti. Turen passer godt også for 
barnefamilier. For guidet tur:  
90 99 01 80

Ønsker å leie p-plasser til 
mine 2 flotte Corvetter. En 
låve uten mus e.l. hadde 
passet flott i nærheten av 
Fjellhamar.  
Tlf: 928 55 408

Ønsker å kjøpe deler til mitt 
gamle Porsgrund Porselen 
kaffeservice (se bilde)! Jeg har 
vært uheldig og knuse noen 
kopper.Tlf: 991 105 261 
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VIC Triaden,Gamlevn 88, tlf. 67 97 24 10, 10-21 (9–18) – vic.no

TIGER OF SWEDEN · BOSS · RICCOVERO
GANT · FILIPPA K · ARMANI · INWEAR 

MARIO CONTI · ALVO · CEDRICO · SVEA 
CANADIENS · BLU · JEAN PAUL · MAC · SAND

TRIADEN
VIC Triaden,Gamlevn 88, tlf. 67 97 24 10, 10-21 (9–18) – vic.no

TIGER OF SWEDEN · BOSS · RICCOVERO
GANT · FILIPPA K · ARMANI · INWEAR 

MARIO CONTI · ALVO · CEDRICO · SVEA 
CANADIENS · BLU · JEAN PAUL · MAC · SAND

TRIADEN
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DIAMANTDAGER

opptil 30%

Princess cut Før 7 590,-
Nå 5 695,-

Hvis du kjenner noen som trenger 
et lite hint om at dette er en perfekt 
anledning til å kjøpe en gave, kan du 
jo legge denne annonsen oppslått på 
bordet. Sånn helt tilfeldig. 
Se utvalget på thune.no

Hint!
Hint!

Gaven er i boks

Kampanjeperiode 16. oktober–15. november 2014 • Thune Lørenskog tlf. 67 97 75 55

Det er denne 
hun ønsker seg

KJOLE

199,-

Åpent 10-21 (9-18) · 2000 gratis P-plasser 
81 butikker · tlf. 67 97 83 30 · www.triaden.no
Følg oss også på www.facebook.com/Triaden  
og Instagram #triaden  – Hjertelig tilstede

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Match Triaden
Lørenskog senter
Tlf. 67 97 16 00

Skjorter fra 

699,-

Match Triaden
Lørenskog senter
Tlf. 67 97 16 00

Kjoler fra 

699,-
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TRIADEN

BLAZER 

  1699,-

SKJORTE

  599,-

VEST / EMMETT / 599,- 
JEANS / EMMETT / 799,-

 HATT / LOST AND FOUND / 199,- 
JAKKE / SAINTS AND MORTALS / 999,-

 JEANS / NOW AND THEN / 399,- 

HANDLE FOR 
OVER 1000,- OG FÅ

 300,-
I RABATT

DIESEL // DOVRE // G-STAR // PETER PINNOY // SUPERDRY 
SCOTCH & SODA // T1895 // LEE // LYLE & SCOTT // TEMPO
LEVIS // TLJH // BJÖRN BORG // FJÄLLRÄVEN // LES DEUX

TRIADEN LØRENSKOG STORSENTER // TLF. 48 01 84 42

DUNJAKKER

 799,-
GENSERE

 199,-
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 199.-
MID RISE

JEGGING
JANE
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dna Triaden Lørenskog

ICONIC  
SHOES FOR 
ICONIC PEOPLE

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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TRIADEN LØRENSKOG STORSENTER
TELEFON 67 90 75 47

ÅPNINGSTIDER
MANDAG - FREDAG 10 - 21
LØRDAG 9 - 18

VESKE

1900,-

STR. 36-41

1299,-
STR. 41-46

1800,-

STR. 37-41

1200,-
STR. 41-46

1400,-

STR. 37-42

999,-
STR. 40-47
M/GORE TEX

1300,-

STR. 36-41

1300,-
STR. 42-47
M/GORE TEX

1700,-
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DYREPARADISET PÅ STRØMMEN

Tidy Cats kattesand 
12,27 kg. Før 239,.
Bonuskort 8. pk. på kjøpet

Royal Canin Hundemat
Bonustilbud 3 kg. ekstra i sekken. 15+3 kg.
       Junior :                      Adult: 

Gourmet Gold
Mousse, paté,  
biter i saus.
Eks: Lam & And
Oksekjøtt
Laks & kylling
Havfisk & Spinat
PLUKK OG MIKS

         10 stk. 

5 stk119,-
Kampanjepris

690 669,-

60,-

35,-

Ta med 
annonsen og få 
20% rabatt på 

godbiter 
til hund og katt.

Dyreparadiset AS    Strømsveien 80      2010 Strømmen    Butikk: 63 81 76 81   Frisør: 915 55 962

Vi har egen 
frisør som 

utfører hundeklipp

I høstmørket gjel-
der det å bli sett. 
Det siste på re-
fleksfronten er en 
spray som kan bru-
kes rett på klærne.
Av Kristin Cock
redaksjonen@romeriksposten.no

– Reflekssprayen skal ikke være 
et alternativ til vanlig refleks, 

men den er et godt tilleggspro-
dukt som er enkelt å bruke. Det 
finnes også varianter for kjæle-
dyr og harde gjenstander, sier 
kategorisjef Stian Jørgensen i 
Jernia.

Sprayen er en svensk oppfin-
nelse og har vært en suksess i 
Sverige siden den kom for et år 
siden. Nå er den også å få kjøpt 
i Norge.

– Skal du ut på en løpetur 
om kvelden, er det fort gjort å 
spraye litt på jakken. Sprayen 
er usynlig når det er lyst, men 
synes godt i mørket. Ved vask 

forsvinner sprayen, forteller 
Jørgensen.

SPRAY HUNDEN

Også kjæledyrene kan få en 
tryggere mørketid med litt 
spray på pelsen.

– Før man skal ut på 
kveldstur med hunden, er det 
bare å spraye den litt først. Har 
du hest, er det enkelt å spraye 
litt både på kropp og bein, sier 
Jørgensen.

Han tror den nye refleks-
sprayen vil kunne bidra til å 

redde både mennesker og dyr.
– Den gjør det enklere å sy-

nes i mørket og er praktisk å 
bruke. Å feste reflekser på hun-
den, hesten eller sykkelen er 
vel og bra, men ved å spraye 
på refleksspray blir synligheten 
langt bedre, sier  han.

Har du gjerdestolpe eller 
stein ved garasjen som er lett 
å kjøre på etter mørkets frem-
brudd, kan metalic-varianten 
brukes. Spray rett på gjenstan-
den, og den blir lettere å se.

– Om høsten og vinteren ir-
riterer vi oss ofte over ting som 
kan være vanskelig å få øye på 
i mørket. Bare fantasien kan 
sette grenser for hva den kan 
brukes på. Kanskje slipper du 
å rygge ned postkassen denne 
vinteren, sier Jørgensen.

IKKE GLEM REFLEKS
Trygg Trafikk understreker vik-
tigheten av å bruke vanlige re-
fleksbrikker, vester eller bånd.

– Reflekssprayen har ikke 
like god lyseffekt som godkjen-
te reflekser. Den må derfor ikke 

erstatte den godkjente reflek-
sen, sier kommunikasjonssjef 
Carina Henske i Trygg Trafikk.

Som et tilleggsprodukt til 
vanlig refleks har hun tro på 
produktet.

– Sammen med godkjente 
reflekser vil den være med å gi 
mer synlighet i mørket. Dessu-
ten kan den spayes på der det 
er vanskelig å feste andre typer 
reflekser, som på et sykkelhjul 
eller et hestebein, sier Henske.

Nå kan du spraye deg synlig
LYSENDE HUND: Med refleks-
spray kan du spraye hunden rett 
på pelsen. (Foto:Anders Well-
ving)   Last ned bilde

Finntorpet
Kennel og hundehotell

OFFENTLIG GODKJENT

2256 Grue Finnskog • Tlf.: 41 49 21 85

www.finntorpet.no • bestilling@finntorpet.no

Vi passer hunden din 
når du er bortreist!

Moderne, 
familiedrevet
hundehotell 

i trivelige 
omgivelser på 
Finnskogen.

Store lufte-
gårder, 

samt 5 mål 
inngjerdet 
friområde.

Høy standard
 som gulvvarme, 

aircondition, 
alarm etc.
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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 29. september

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

ELSE OG BØRGE 
RYTTER JOHANSEN
STASJONSVEIEN 30
2010 STRØMMEN

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

ENSOM VAKTPOST
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Oddgeir Bruaset har
som alltid funnet frem
til inspirerende person-
ligheter som bor uten-
for allfarvei. I første
episode møter vi Bente
Getz som lever på et
lite, avsidesliggende
småbruk i Samnanger,

øst for Bergen.Hun
yster saueost, har sitt
eget bakeri og selger
ugress som salat til
finere restauranter i
Bergen. Nå har omset-
ningen passert millio-
nen.
NRK1 søndag kl 20.15

Utenfor allfarvei med Oddgeir Bruaset
Mia er femten år og
har falt utenfor. Ingen
kjæreste, ingen venner,
ingen skole, ingen jobb.
Jo, hun danser. Alene
med kassettspilleren
har hun det bra, alt
annet er dritt. Mia bor
sammen med en sliten
mor og en nebbete lille-
søster i en begredelig
britisk forstad. Moren

kommer stadig trek-
kende med nye menn.
Mia forakter henne for
det. Men den nye
elskeren, Connor, er
annerledes. Han tar
seg tid til Mia. Endelig
har det kommet en til-
synelatende god mann
inn i hennes liv, får vi
se i filmen «Fish tank».
NRK2 lørdag kl 22.25

Kritikerrost film om desillusjonert tenåring
Endelig finale!
Vi har sett 14 av
Norges største artister
knive om 42 låter
skrevet av ukjente låt-
skrivere. Nå står det
syv spente låtskrivere
og artister igjen i fina-
len av «The Hit». Det
er publikum som
bestemmer hvilken låt
som har størst hit-
potensiale og går av
med seieren i kveld.
NRK1 fredag kl 20.05

ONSDAG 22.10

TORSDAG 23.10

FREDAG 24.10

tvukens

06.45 Morgensending
11.30 Koht på jobben (r)
12.00 NRK nyheter
12.15 Korpsfiksert (r)
12.55 Tett på dyrene (r)
13.25 Miss Marple (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Ein idiot på tur (r)
16.00 Adils hemmelige dan-
sere (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker (r)
18.15 Hjertevenner (12)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Normal galskap (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Melkeveien
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (11)
24.00 Lava (r)
00.50 Nattsending

09.45 Morgensending
13.55 Aktuelt (r)
14.25 Urix (r)
14.45 Skjebnevalg i Brasil
15.15 Indias overvektige
barn (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (17)
19.05 Ingen kontroll på ung-
ene (r)
19.45 START – Norges før-
ste fly (r)
20.15 Mitt liv (4)
20.55 Filmbonanza (4)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Lava (2)
22.15 Historia bak eit bilde
(6)
22.30 Urix
22.50 Brenner & bøkene (r)
23.20 Den grøne planeten
(r)
00.10 Hvor går feminis-
men? (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.35 Privat praksis (r)
14.30 En moderne familie
(r)
15.00 Malcolm i midten (r)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (2725)
20.00 Hvem bryr seg (1)
20.30 TV 2 hjelper deg (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Meglerne (7)
22.15 Torsdag kveld fra
Nydalen (7)
23.15 Kollektivet (4)
23.45 Suits (r)
00.40 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 (r)
14.30 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 (27)
18.25 Bad Ink (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Broom (5)
22.00 Broom (r)
22.30 Golden Goal (6)
23.00 Bellator: Winter Tour-
nament (7) Am. kampsport-
program.
01.00 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 How I Met Your Mot-
her (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(36)
20.30 Lukket visning (7)
21.30 Bones (20)
22.30 The Blacklist (3)
23.30 24: Live Another Day
(r)
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 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (13)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
gjør Norge (7)
21.30 Castle (4)
22.30 Gift ved første blikk
(r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 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)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Gang related (6)
22.30 Razzia (3)
23.00 Razzia (4)
23.30 Best Ink (11)
00.30 Cops (r)
01.00 Nattsending

06.45 Morgensending
11.30 Koht på jobben (r)
12.00 NRK nyheter
12.15 Korpsfiksert (r)
12.55 Tett på dyrene (r)
13.25 Miss Marple (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Naturens farlige kref-
ter (r)
16.00 Adils hemmelige dan-
sere (r) (6)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Side om side (r)
18.15 Riksarkivet (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 The Hit (8)
21.05 Nytt på nytt (8)
21.35 Skavlan (6)
22.35 Scott og Bailey (3)
23.20 Kveldsnytt
23.35 Rundlurt (r)
00.05 David Bowie – på
kanten av suksess (r)
01.00 Nattsending

10.00 Morgensending
13.30 Debatten (r)
14.30 Urix (r)
14.50 START – Norges før-
ste fly (r)
15.20 Japan – eit land av
pensjonistar (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Svensk for enhver
pris (7)
19.30 Brenner & bøkene (r)
20.00 Kunst i mellomalde-
ren (r)
21.00 Nyheter
21.10 Musikk til en klode
(r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Leonardo Da Vincis
verden (r)
22.15 Andre verdenskrig –
de ukjente historiene (r)
23.00 L.A. Confidential. Am.
krimthriller fra 1997.
01.10 Lava (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.35 Privat praksis (r)
14.30 En moderne familie
(r)
15.00 Malcolm i midten (r)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5980)
16.55 Kollektivet (r)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Idol Junior (r)
20.00 Idol (20)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Idol (20)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (8)
23.20 Golden Goal (6)
23.50 Eurojackpot (39)
00.05 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
01.05 Dritseint med Edel (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (r)
14.30 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 (28)
18.25 Tippeligaen: Før kam-
pen.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Vålerenga – Odd, 1.
omgang. Direkte.
19.50 Tippeligaen: I pau-
sen. Høydepunkter.
20.00 Fotball: Tippeligaen.
Vålerenga – Odd, 2.
omgang. Direkte.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen.
21.15 Max Payne. Am. acti-
on fra 2008.
23.10 Criminal Minds (r)
00.05 Blue Mountain State
(r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 I'm Having Their Baby
(r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (166)
13.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 How I Met Your Mot-
her (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 Million Dollar Listing
New York (r)
20.25 Svenske Hollywood-
fruer (r)
21.30 Land of the Lost. Am.
eventyraction fra 2009.
23.25 The Book of Eli. Am.
actioneventyr fra 2010.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (14)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Kanal Valen (r)
20.00 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
21.00 Morgan og Ola-Conny
gjør Norge (r)
22.00 Klovn til kaffen (r)
23.00 The Graham Norton
Show (3)
24.00 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Family Guy (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Håndball: Champions
League. Selgros Lubrin –
Larvik.
21.45 Kanonball: En film
med baller. Am. komedie fra
2004.
23.25 Josey Wales, fredløs.
Am. western fra 1976.
01.55 Nattsending

06.45 Morgensending
13.30 Miss Marple (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Ein idiot på tur (r)
16.00 Adils hemmelige dan-
sere (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (18)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker (r)
18.15 Hjertevenner (10)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene (7)
20.15 Tidsvitne
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Kampen for tilvæ-
relsen (7)
22.20 Sofa (3)
22.50 Bye & Rønnings
beste (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kulturquiz (r)
23.45 Øyevitne (r)
00.45 Nattsending

09.45 Morgensending
13.25 Aktuelt (r)
13.55 Urix (r)
14.15 De bygde basen Jan
Mayen (r)
14.45 Migrapolis (r)
15.15 Illusjonen om ei fri
presse (r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (16)
19.05 Ingen kontroll på ung-
ene (r)
19.40 Skjebnevalg i Brasil
20.15 Aktuelt
20.45 Krøll på hjernen (3)
20.55 Brenner & bøkene (3)
21.25 Oddasat
21.30 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
21.35 Den grøne planeten
(2)
22.30 Urix
22.50 Hvor går feminis-
men? (2)
23.50 Brennpunkt (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.35 Privat praksis (r)
14.30 En moderne familie
(r)
15.00 Malcolm i midten (r)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5978)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (2724)
20.00 Jaget (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2014 (14)
22.40 Kampen for livet (8)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Criminal Minds (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 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 (26)
18.25 Bad Ink (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Derfor styrter fly (4)
22.30 Fargo (1)
23.50 Criminal Minds (r)
00.45 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 How I Met Your Mot-
her (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(35)
20.30 Luksusfellen (7)
21.30 Tyrant (9)
22.30 Million Dollar Listing
New York (10)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (24)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 How I Met Your Mot-
her (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (12)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Gift ved første blikk
(2)
21.30 CSI (4)
22.30 Special Victims Unit
(4)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions
League 2014/2015.
Athletico Madrid – Malmö
FF. Direkte.
24.00 Cops (r)
00.30 Cops (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Seinfeld (r)
02.00 Bundy (r)
02.30 Nattsending

SØNDAG 26.10

LØRDAG 25.10

MANDAG 27.10

TIRSDAG 28.10
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07.25 Morgensending
10.20 Norge rundt (r)
10.45 Skavlan (r)
11.45 Havets gull – Makrell-
størja (r)
12.40 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, kvinner.
13.40 Kulturquiz (r)
14.10 Ville dyr i byen (r)
15.00 Danmark på prærien
(r)
16.00 Claridges åpner
dørene (r)
17.00 The Hit (r)
18.00 Sofa (r)
18.30 Fotballproff (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Stjernekamp (7)
21.30 Side om side (7)
21.55 Lindmo (8)
22.55 Over hekken
23.00 Kveldsnytt
23.15 Babycall. Norsk spen-
ningsthriller fra 2011.
00.50 Kampen for tilvæ-
relsen (r)
01.35 Dansefot jukeboks
03.10 Nattsending

08.45 Japan – eit land av
pensjonistar (r)
09.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
09.50 Distriktsnyheter
12.15 Vi gifter oss. Norsk
komedie fra 1951.
13.55 Hovedscenen (r)
15.50 Mitt liv (r)
16.30 Kunnskapskanalen
18.00 KORK-konserter
18.40 Kunst i mellomalde-
ren (r)
19.40 Kulturquiz (r)
20.10 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
21.00 Nyheter
21.10 Fellende beviser (4)
21.35 Danmark på prærien
– Tilbake til Elk
22.25 Fish Tank. Br. drama
fra 2009.
00.25 Ronnie Wood Show
(r)
00.50 Andre verdenskrig –
de ukjente historiene (r)
01.35-02.05 Filmbonanza
(r) Programleder: Vegard Lar-
sen.

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 En moderne familie
(r)
12.30 En moderne familie
(r)
13.00 Hvem bryr seg (r)
13.30 TV 2 hjelper deg (r)
14.00 Kampen for livet (r)
15.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
16.00 Idol Junior (r)
17.00 Idol (r)
18.00 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (10)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse (10)
22.15 God kveld Norge
22.50 The Blind Side. Am.
drama fra 2009.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 Klippkompaniet (r)
18.00 En moderne familie
(r)
18.30 En moderne familie
(r)
19.00 En moderne familie
(r)
19.30 South Park (r)
20.00 På nevene løs (r)
21.00 Batman Forever. Am.
action fra 1995.
23.30 Criminal Minds (r)
00.20 Criminal Minds (r)
01.15 Criminal Minds (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Hotelinspektør Alex
Polizzi (4)
13.00 Hotelinspektør Alex
Polizzi (5)
14.00 Mamma søker kjæ-
reste (r)
15.00 Ladies of London (3)
16.00 Amerikanske drøm-
mebyggere (9)
17.00 The Goldbergs (12)
17.30 The Crazy Ones (r)
18.00 The Crazy Ones (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Anywhere But Here.
Am. drama fra 1999.
21.30 Did You Hear About
the Morgans? Am. roman-
tisk komedie fra 2009.
23.40 Man About Town. Am.
komedie fra 2006.
01.25 Det du vil vite om
sex (r)
02.15 Deltagjengen. Am.
komedie fra 1978.
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.55 Wipeout (r)
10.45 Top 20 Funniest (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Top 20 Funniest (r)
17.30 Gift ved første blikk
(r)
18.30 71° nord (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Cowboys and Aliens.
Am. science fiction fra
2011.
23.50 Special Victims Unit
(r)
00.50 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 (r)
14.00 The Office (r)
14.30 The Office (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Legends (2)
22.00 Gangs of New York.
Am. drama fra 2002.
01.00 Nattsending

06.20 Morgensending
12.10 Brenner & bøkene (r)
12.40 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, menn.
13.45 NM fotball jr. Finale.
Trondheims-Ørn – Stabæk,
kvinner.
16.00 Danmark på prærien
– Tilbake til Elk (r)
16.55 Stjernekamp (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (1)
20.45 Døden – ein serie om
livet (1)
21.40 Downton Abbey (4)
22.30 Drømmen om Europa
(1)
23.10 Kveldsnytt
23.30 Familiemiddag (7)
23.55 Filmbonanza (r)
00.25 Sofa (r)
00.55 Melkeveien (r)
01.25 The Hit (r)
02.25 Nattsending

09.10 Morgensending
10.10 Danmark på prærien
– Tilbake til Elk (r)
11.00 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
11.50 Herman
13.25 Storbyens skitne for-
tid (r)
14.15 Lindmo (r)
15.20 Tidsvitne (r)
15.50 Ronnie Wood Show
(r)
16.15 Skavlan (r)
17.15 Den grøne planeten
(r)
18.05 Norge rundt og rundt
(r)
18.40 Minner (r)
19.30 Mitt liv (r)
20.10 Havets skjulte land-
skap
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen: Bugge
Wesseltoft – OK World
23.00 Motstandskamp i
skyggeland (r)
23.55 Jan Mayen (r)
00.45-02.45 Fish Tank. Br.
drama fra 2009.

06.00 Morgensending
08.30 Last Man Standing (r)
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Veien til Amazonas
(r)
12.30 Farmen 2014 (r)
13.30 Farmen 2014 (r)
14.00 Farmen 2014 (r)
15.00 Farmen 2014 (r)
16.00 Skal vi danse (r)
17.30 Skal vi danse (10)
18.00 Mitt livs sjanse (4)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Best av de beste (r)
20.00 Farmen 2014 (15)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen 2014 (15)
22.15 Meglerne (r)
22.45 Dritseint med Edel (r)
23.15 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.45 God kveld Norge (r)
00.20 Homeland (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 Fotball: 1. divisjon.
Kamp ikke bestemt,
1. omgang. Direkte.
13.50 I pausen
14.00 Fotball: 1. divisjon.
Kamp ikke bestemt,
2. omgang. Direkte.
15.00 M*A*S*H (r)
15.30 Giants Live (r)
16.30 Broom (r)
17.00 FotballXtra: Før run-
den.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball.
18.00 FotballXtra: Med run-
den.
20.00 Tippeligaen.
Bodø/Glimt – Brann,
1. omgang. Direkte.
20.50 Tippeligaen: I pau-
sen.
21.00 Tippeligaen.
Bodø/Glimt – Brann,
2. omgang. Direkte.
22.00 Fotballkveld
23.00 Sons of Anarchy (r)
00.10 Fargo (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Parenthood (13)
09.25 The Ellen DeGeneres
Show (r)
10.20 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.15 Hjemme hos Jamie
Oliver (15)
11.50 Hjemme hos Jamie
Oliver (16)
12.30 Fred Claus. Am.
komedie fra 2007.
14.55 MasterChef Norge (r)
16.00 MasterChef Norge (r)
17.00 MasterChef Norge (r)
18.00 MasterChef Norge (r)
19.00 Luksusfellen (r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 Battleship. Am. sci-
ence fiction fra 2012.
23.40 The Crazy Ones (r)
00.10 The Crazy Ones (r)
00.40 Tough Love (r)
01.40 Land of the Lost. Am.
eventyraction fra 2009.
03.30 Anywhere But Here.
Am. drama fra 1999.
05.20-06.00 Up All Night (r)

06.00 Morgensending
09.40 Wipeout (r)
10.30 Top 20 Funniest (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Sinnasnekker'n (r)
20.00 Alt for Norge (9)
21.30 Klovn til kaffen (7)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Kongen av Queens (r)
14.30 Ice Road Truckers (r)
15.30 Ice Road Truckers (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Enlisted (3)
18.30 Community (3)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Goldbergs (r)
20.30 The Goldbergs (r)
21.00 Anger Management
(8)
21.30 Anger Management
(9)
22.00 Borat. Am. komedie
fra 2006.
23.35 Boston's Finest (r)
00.35 Boston's Finest (r)
01.35 Dads (r)
02.05 Dads (r)
02.35 Nattsending

06.45 Morgensending
12.15 Korpsfiksert (r)
12.55 Jakta på lykka (r)
13.25 Miss Marple (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Naturens farlige kref-
ter (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker (r)
18.15 Hjertevenner (12)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Munter mat – på tur
(3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Øyevitne (2)
22.30 30 grader i februar
(8)
23.25 Kveldsnytt
23.40 Unge inspektør
Morse (r)
01.10 Nattsending

09.25 Morgensending
13.30 Lindmo (r)
14.30 Kampen mot hacker-
ne (r)
15.20 Havets skjulte land-
skap (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (18)
19.05 Normal galskap (r)
19.45 Siffer (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Bak kamera i smådy-
ras rike (r)
20.55 Kobra (4)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Finnmark 1944 –
Familiebildet
22.30 Urix
22.50 Palme (r)
23.50 Døden – ein serie om
livet (r)
00.45 Den grøne planeten
(r)
01.35 Puls (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 En moderne familie
(r)
15.00 Malcolm i midten (r)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5981)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (2726)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2014 (16)
22.40 Dritseint med Edel
(5)
23.10 Nårje (r)
23.40 Suits (r)
00.35 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 (r)
14.30 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 (29)
18.25 Bad Ink (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Matchball (20) Fot-
ballmagasin.
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Sons of Anarchy (7)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.05 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 How I Met Your Mot-
her (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
19.30 MasterChef Norge
(37)
20.30 Boligjakten (r)
21.30 NCIS: Los Angeles
(1)
22.30 NCIS (r)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (25)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (15)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 71° nord (9)
22.00 Morgan og Ola-Conny
gjør Norge (r)
23.00 Kanal Valen (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (9)
22.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (10)
22.30 Men at Work (r)
23.00 Sirens (4)
23.30 Cops (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

06.45 Morgensending
11.30 Koht på jobben (r)
12.00 NRK nyheter
12.15 Korpsfiksert (r)
12.55 Jakta på lykka (r)
13.25 Miss Marple (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Naturens farlige kref-
ter (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Hygge i Strömsö (8)
18.30 Extra-trekning
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Drømmeturen (5)
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Migrapolis (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Brenner & bøkene (r)
23.45 Et slag i ansiktet (r)
00.45 Nattsending

09.45 Morgensending
13.55 Urix (r)
14.15 Puls (r)
14.45 Københavns nye
akvarium (r)
15.15 Kroppslig overvåking
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (19)
19.05 Ingen kontroll på ung-
ene (r)
19.45 Norden og verden (1)
20.15 Aktuelt
20.45 Billedbrev (r)
20.55 Kulturquiz (7)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Thor Heyerdahl – På
jakt etter paradiset (r)
22.20 Glimt av Norge:
Storm ved Stad (r)
22.30 Urix
22.50 Filmbonanza (r)
23.20 Filmens historie (r)
00.25 Kobra (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.35 Privat praksis (r)
14.30 En moderne familie
(r)
15.00 Malcolm i midten (r)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5982)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (2727)
20.00 Best av de beste (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dicte (5)
22.40 Homeland (5)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Criminal Minds (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 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 (30)
18.25 Bad Ink (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 På nevene løs (5)
22.25 Vettskremte pøbel-
unger (3)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.15 Vegas Strip (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 How I Met Your Mot-
her (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
(38)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (5)
21.30 Hell's Kitchen USA
(8)
22.30 Lukket visning (r)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (26)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (16)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 The Big Bang Theory
(6)
21.00 Kanal Valen (7)
21.30 I kveld med YLVIS
LIVE (7)
22.30 Klovn til kaffen (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Fryktens sommer.
Am. grøsser fra 1997.
23.20 Cops (r)
23.50 Cops (r)
00.20 Seinfeld (r)
00.50 Nattsending
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TRIADEN STORSENTER  JESSHEIM STORSENTER
METRO SENTER    STRØMMEN STORSENTER

 

Stort utvalg
Kjente merkevarer

Lamper til enhver stil

STONE FIELD

3199
FØR: 3999

1999
FØR: 2499

ALICE 5 LYS CHATEAU

på mange flotte lamper
s

799
FØR: 999 

719
FØR: 899 

20%
UTELAMPER

799
FØR: 999 

50%
RIMINI LESELAMPER

MANGE SPOTSKINNER

SKROVA VEGG YTTERHOLMEN VEGG

50% 499
FØR: 999 

499
FØR: 999 

IVO SKINNE

EMIL SKINNE

MANGE SPOTSKINNER

FLOKE TAKLAMPE

SALG!

449
FØR: 899 

649
FØR: 1299 

ANTIKK MESSING BØRSTET STÅL SORT KROM

10%
på alle

Philips-lamper
 

Evoke vegg

NÅ
359

 

559
FØR: 699 

CARPATICIA


