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TEMA: HYTTE

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

I hytt(e) og 
pine
I takt med at urbaniseringen av det 
norske folk tiltar, ser det ut til at 
hytta blir stadig viktigere for oss. 
Det er på hytta vi kan roe ned fra 
en hektisk hverdag, det er på hytta 
vi kan realisere våre basale behov, 
innendørs og utendørs. 
 Side 14

Bedriftene i Skeds-
mo overlever
Det er en forholdsvis stor del 
av firmaene i Skedsmo som 
overlever de fem første årene i 
næringslivet. Dette fremkom-
mer i en fersk landsoversikt.
 
 Side 4

Personlig tilpasset 
løve
Samarbeidet i småbilsegmentet 
har resultert i trillingene Peu-
geot 108, Citroën C1 og Toyota 
Aygo. Det meste er likt, i søsken-
flokken er det kun designmessi-
ge detaljer som utgjør forskjel-
len.   Side 8

Annonsere her?
 

Kontakt Marianne på  
tlf. 483 20 157 

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

I 1999 fortalte Statis-
tisk sentralbyrå at det 
ville bo 40.000 innbyg-
gere i Skedsmo i 2014. 
Fasit er over 51.000. I 
Lørenskog traff imid-
lertid SSB bra.
                       Side 6

Se mer!
Kun denne uKen

MERKEVARESALG
PÅ ALNABRU
I SMART CLUB-BYGGET

Skivebom fra SSB
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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
93
FØDSLER PÅ A-HUS  
UKE 44

-2,5
GRADER VAR LAVESTE 
TEMPERATUR I OKTO-
BER (31.OKTOBER)

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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#bjønnåsen by night #rælingen  @lilleingvaldsen

#høst #øyern  @marirjaanes

Vent på meg da #sunny_day  #lillestrøm @ninnil

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 

Åpningstider:
Mandag–fredag: .....09-17
Torsdag:  ....................09-19 
Lørdag:  .......................10-14

* Kan ikke kombineres med tidligere fremforhandlede avtaler/firmaavtaler o.l.  www.skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. 
Drivstofforbruk og CO²-utslipp fra 5,1 liter/100km, 129 gr/km. Pris er inkl. frakt og levering. Årsavgift kommer i tillegg.

NÅ KOMMER VINTEREN!  

 

 
Besøk oss og se vårt utvalg av lagerførte ŠKODA 4x4!

Jernkroken 11. Tlf. 24 03 22 80
Epost: grorud@moller.no

NYHET!
-Kom og prøv nye Octavia Scout!

Pris eksempler:

2 stk 2014 Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4  
Mye utstyr, Webasto, vinterhjul, hengerfeste m.m

kr 339.900,-. Spar kr 50.000,-

2 stk 2015 Octavia Elegance 1.6 TDI 4x4      
Mye utstyr, Webasto, vinterhjul, delskinn, panorama soltak, 
hengerfeste m.m.

kr 359.900,-. Gratis vinterhjul og  
utstyrspakker inkludert. Kundeverdi kr 24.900,-

3 stk 2015 Octavia Elegance 2.0 TDI 4x4                                          
Mye utstyr, Webasto, vinterhjul, delskinn, panorama soltak, 
adaptiv cruise m.m

fra kr 399.900,-. Gratis vinterhjul og  
utstyrspakker inkludert. Kundeverdi kr 24.900,-

3 stk 2015 Octavia Elegance 1.8 TSI 180hk 
4x4 DSG automat 
Mye utstyr, Webasto, vinterhjul, delskinn, panorama soltak, 
hengerfeste 

fra kr 399.900,-. Gratis vinterhjul og  
utstyrspakker inkludert. Kundeverdi kr 24.900,-

2 stk 2015 Octavia Laurin & Klement 1.8 TSI 
180hk 4x4 DSG automat
Alt utstyr, skinn, Webasto, navigasjon, vinterhjul,  
hengerfeste m.m

fra kr 446.000,- Gratis vinterhjul og  
utstyrspakker inkludert. Kundeverdi kr 24.900,- 

       
 

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

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

ÅPEN DAG  tirsdag 11. november  kl. 15.30 - 19.30
Anyuklinikken, Skårersletta 18, 5. etg. 

Prøv ut behandlinger eller bli med på
magisk foredrag om Thetahealing.
Alle er med i trekningen  
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primærnæringene som skogbruk 
og jordbruk. Nye foretak er også 
knyttet til generasjonsskifte som 
det normalt er knyttet mindre ri-
siko til, sier han.

Lundgard forteller at mange 
bynære kommuner nå har en 
fremvekst av nye gründermiljøer 
med globalt orienterte etablerin-
ger, med innovative ideer og klare 
vekstambisjoner. Ofte teknologi-
relaterte og med høy risiko. 

- Det er helt naturlig at en re-
lativt stor andel av slike oppstart-
selskaper feiler, poengterer han, 
samtidig som han viser til at det 
er veldig viktig å utvikle en grün-
derkultur der feiling ikke blir sett 
på som en falitt. 

-Prøve, feile, lære og prøve 
igjen. Det er nødvendige steg på 
veien mot å lykkes som gründer, 
forklarer Lundgaard.

 
PÅ TOPP
Den som kan slå seg på kom-
muneskjoldet og kalle seg ”best 
på overlevelse” i Norge, er Bjer-
kreim i Rogaland. Her overlev-

de 70 prosent av de 20 bedrif-
tene som ble etablert der i 2007. 
Vinje i Telemark er nummer 
to, mens Åfjord i Sør-Trøndelag 
får tredjeplassen. Sisteplassen 
tildeles Sykkylven i Møre og 
Romsdal, med en overlevelses-
grad på bare 13 prosent blant 
de 61 bedriftene der.

På denne listen med 280 kom-
muner kommer Skedsmo på 137. 
plass, og Lørenskog på 214. plass.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Statistisk sentralbyrå kommer 
hver høst med en oppdatering 
på overlevelsesgrad blant be-
driftene i hver norske kommu-
ne. Denne gang er det foretake-
ne som ble etablert i 2007 som 
er gjenstand for ”ettersyn” – og 

for Skedsmo sin del er statistik-
ken hyggelig lesning. Løren-
skog henger litt etter. 

OVERLEVDE I SKEDSMO
Av alle norske bedrifter som ble 
etablert i 2007, så er det knapt 
tredve prosent som fortsatt 
er i vigør fem år senere. Alt-
så litt mer enn to tredjedeler 

av firmaene går konkurs eller 
bli avviklet innen fem år. Det 
er i all hovedsak AS-er og en-
keltpersonforetak, men statis-
tikken tar for seg alle organi-
asasjonsformer. På landsbasis 
har AS-ene overlevelsesgrad på 
drøyt 44 prosent, mens enkelt-
personforetakene har kun 22,5 
prosent.

Tabellene viser at det ble 
etablert 508 foretak i Skedsmo 
kommune tilbake i 2007. Fem år 
senere var det 168 av disse som 
fortsatt hadde livets rett. Det gir 
en overlevelsesgrad på 33,1 pro-
sent i Skedsmo.

I Lørenskog kommune var ut-
gangspunktet på 309 bedrifter, 
og tilbake sto 87 av disse fem år 
etter. Graden av overlevelse i Lø-
renskog er dermed på 28,2 pro-
sent.

TIDLIG RETUR
Det er ikke rent få bedrifter som 
går dukken allerede i sitt første 

leveår. Av de 508 bedriftene 
som ble etablert i Skedsmo i 
2007, så hadde 214 gitt opp al-
lerede innen ett år. For å bli reg-
net som ”aktiv”, så må en enten 
ha omsetning eller sysselsatte i 
foretaket. I Lørenskog kommu-
ne hadde 143 av de 309 aktuelle 
bedriftene takket for seg i løpet 
av første leveår. I tilknytning 
til denne artikkelen kan du se 
en oversikt over overlevelses-
graden fra år til år de første fem 
leveårene.

STØRST OVERLEVELSE I 
DISTRIKTENE
SSB har på sine nettsider skre-
vet en artikkel som forteller 
mer om forskjellene, der dis-
triktene kommer best ut.

- Høyest overlevelsesgrad 
hadde foretak etablert i Sogn og 
Fjordane, hvor overlevelsesgra-
den er på 37,5 prosent etter fem 
år, opplyser byrået. På plassene 
etter kommer Oppland med 35,4 

prosent og Vest-Agder på 34,7 
prosent. 

- Lavest overlevelsesgrad had-
de foretakene som ble etablert i 
Oslo, med kun 25,7 prosent, for-
teller SSB. 

I Akershus var overlevelsesgra-
den på 28,3 prosent. Den kom-
munen som kommer best ut er 
Enebakk kommune, der 34 av de 
87 aktuelle bedriftene fortsatt var 
i full drift fem år senere. Det er 39 
prosent. I motsatt ende finner vi 
Fet, hvor bare 22 prosent av nye-
tablererne i 2007 var ”still going 
strong” fem år etter. I disse tabel-
lene er det bare med kommuner 
som hadde minst 20 etableringer 
den gangen. Av de 428 kommu-
nene i Norge er det 280 som er 
inne i denne statistikkvarmen. 

-RISIKO SPILLER INN
Direktør i Innovasjon Norge, 
Ketil Lundgaard, sier til Rome-
riksposten at det ikke er gjort 
spesifikke undersøkelser knyt-
tet til disse ulikhetene.

-Vi vet at en større andel av 
foretakene i distriktene tilhører 

AKTUELT

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

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

Diverse 

alpakkagarn
                       fra Drops

-25% ut året-25% ut året
SNØBRØYTING

Traktor med sjåfør ønskes til snøbrøyting 
i Oslo-området

WENNERSGAARD AS
Tlf: 917 63 334

❆

❅

❄❄
❆

❅

❆
❅❅

❆

❄

Ny næringsstatistikk:

Bedriftene i Skedsmo overlever lenger

Det er en forholdsvis stor del av firmaene 
i Skedsmo som overlever de fem første 
årene i næringslivet. Dette fremkommer i 
en fersk landsoversikt.

FEM GODE RÅD 
TIL GRÜNDERE
• Er det et behov i markedet? Kun-

den forventer ikke den perfekte 
løsningen, men et produkt eller 
tjeneste som løser problemet

• Valider – Snakk med kundene 
dine!

• Tenk stort. Store ambisjoner og 
drømmer er viktig for suksess

• Ta eierskap og bygg et godt 
team i og rundt bedriften din

• Stå i stormene og ikke gi deg!

Kilde: Innovasjon Norge

Overlevelse i næringslivet
Antall bedrifter etablert i 2007, og andel gjenlevende per år. 

(Kilde: SSB).
 
 Antall 2008 2009 2010 2011 2012

LØRENSKOG 309 53,7 47,6 38,2 33,3 28,2
SKEDSMO 508 57,9 52,0 43,5 39,0 33,1

AKERSHUS 5634 53,7 46,2 37,8 32,5 28,3

NORGE 48913 54,5 47,1 39,5 34,0 29,8

OVERLEVELSE: I hele Norge 
var det i 2012 bare 29,8 prosent 
igjen av alle de foretakene som 
ble registrert hos Brønnøysundre-
gistrene fem år tidligere. Over-
levelsesgraden i Skedsmo er på 
33,1 prosent. (Pressefoto)

RISIKO: Direktør hos Innovasjon Norge, Ketil Lundgaard, sier at det 
er en større andel etableringer med høy risiko i bynære strøk 
  (Pressefoto)

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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Ta med vennegjengen på julebord med høy allsang faktor!

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
laget befolkningsfremskrivnin-
ger jevnlig siden 1950-tallet, og 
har tall helt frem til år 2100. 
Databasene er svært omfatten-
de, og bygger på ulike scenarier 
innen både innvandring, ut-
vandring, flyttemønstre, frukt-
barhet og levealder. 

-ALLTID LITT USIKKERHET
- Med framskrivingene viser 
SSB  hvordan befolkningsut-
viklingen i kommunene vil 
bli  dersom disse  forutsetnin-
gene blir slik man antar i de 
ulike alternativene, og dersom 
flyttemønstrene de siste årene 
vedvarer, sier Adrian F. Rogne. 
Han er student som har hatt et 
engasjement i SSB for å gjen-
nomgå og systematisere frem-
skrivningstallene for alle de 
428 kommunene i landet. 

- Det er viktig å understreke 
at det alltid er en del usikkerhet 
knyttet til framskrivingene, 
særlig for de minste kommune-
ne, sier han.

TREFFSIKKERHETEN I 
SKEDSMO
Det finnes fremskrivninger 
for flere år, men i denne sa-
ken har vi tatt utgangspunkt i 
den femten år lange perioden 
etter 1999. Den gang bodde 

det 38.189 personer i Skedsmo 
kommune, og SSB beregnet at 
det i 2014 ville øke til 40.272 
i kommunen. Nå vet vi svaret, 
og det er hele 10.916 flere enn 
beregnet, da fasiten er 51.188 
innbyggere i Skedsmo per 1. ja-
nuar i år. 

Det betyr at Skedsmo er opp-
ført med et avvik på så mye 
som 21,3 prosent. Det er nest 
høyeste avvik i hele Akershus. 
Av de 428 kommunene i Nor-
ge er det 139 som kommer inn 
med et avvik som er mindre 
enn tre prosent. De resterende 
289 kommunene har et større 
avvik, uansett om folketallet 

er høyere eller lavere enn for-
ventet.

STORE AVVIK
I 1999 var det 29.207 personer 
som hadde adresse i Lørenskog 
kommune. Her ble det angitt at 
man måtte regne med 34.487 
innbyggere i 2014. Fasiten var 
ikke så langt unna, da det bod-
de 210 flere enn antatt femten 
år før. Noe som gir et avvik på 
kun 0,6 prosent.

De kommunene som hadde 
størst avvik i Norge var Ullensa-
ker her i Akershus og Rennesøy 
i Rogaland, hvor det begge 
steder ble over tredve prosent 

flere innbyggere enn beregnet. 
I andre enden finner vi Leka i 
Nord-Trøndelag, hvor det ble 
over 32 prosent færre innbyg-
gere enn det som ble sagt.

- Usikkerheten i SSBs befolk-
ningsframskrivinger er størst i 
de minste kommunene når  vi 
måler i prosent. Framskrivin-
gene treffer i hovedsak ganske 

godt i de  større kommunene, 
sier Rogne.

-  Vi ser at de  kommunene 
der framskrivingene bommer 
mye gjerne er små  kommuner 
med relativt  høy arbeidsinn-
vandring, blant annet  kom-
muner med stor fiskerinæring, 
tilføyer han.

LOKALE PLANER
Det er også andre faktorer 
som SSB ikke tar høyde for i 
sine befolkningsmodeller, som 
utbyggingsplaner, nærings-
utbygging, nedlegging av ar-
beidsplasser eller utbygging av 
infrastruktur som for eksempel 
en ny bro.

- Det er viktig at kommune-
ne også tar høyde for at lokale 
planer og vedtak  kan ha stor 
betydning for befolkningsut-
viklingen. Dersom man vet 
at man skal bygge mange nye 
boliger, er det også rimelig å 
forvente at flere vil flytte til 
kommunen enn det SSB har 
forutsatt, understreker Rogne.

BEDRE MED RENT TREFF
- Hvilke konsekvenser har det 
for kommunene om SSB bom-
mer på fremskrivningene? 

-Det får ikke noen direkte 
konsekvenser for kommunene, 
men desto mer treffsikre fram-
skrivingene er, desto bedre 
planleggingsverktøy er de for 
kommunene, poengterer Rog-
ne.

Treffsikre framskrivin-
ger innebærer at det er bedre 
grunnlag for å ta gode avgjørel-
ser i kommunene. 

-Dersom kommunene bruker 
framskrivingene som grunnlag 
for for eksempel boligbygging, 
utbygging av infrastruktur, el-
ler  bygging  eller nedleggelser 
av barnehager, skoler eller syke-
hjem , kan treffsikkerheten ha 
stor betydning for kommune-
nes økonomi og befolkningens 
velferd, slår Rogne fast.

Befolkningsfremskrivninger i 1999:

Traff dårlig i Skedsmo
I 1999 fortalte Sta-
tistisk sentralbyrå 
hvor mange innbyg-
gere de regnet med 
ville bo i Skedsmo 
15 år senere. De 
traff relativt dårlig 
med Skedsmo, da 
folketallet økte mye 
mer enn forventet.

FREMSKRIVNINGER: Adrian 
F. Rogne har gått gjennom store 
mengder befolkningsfremskriv-
ninger for alle norske kommuner. 
Her presenteres ett av mange 
eksempler; fremskrivningene for 
2014 basert på tall fra 1999. 
(Foto: Privat)

Egenandel kr. 5.000,-  finans 60 mnd Bilpris  Pr.mnd
04 Renault Laguna 1.8 Stv 39.800,- 850,- 
06 Kia Rio 1,4 EX 59.800,- 1.250,-
07 Kia Picanto 1.0 EX 64.900,- 1.350,-
04 Chrysler Voyager 2.4 8-Seter 79.800,- 1.650,-
08 OpelCorsa 1.3CDTI Cosmo 84.900,- 1.745,-
06 VW Passat 1.6FSI Sedan 99.800,- 1.990,-
07 VW Passat 1.9TDI Stv Highline 114.900,- 2.340,- 

Eksempel : kr. 20.000 finans 96 mnd    
09 Peugeot 308 SW 1.6 Automat 129.800,- 1.640,-
11 Kia Venga 1.4B Comfort 129.800,- 1.640,- 
10 Kia Cee’d SW 1,6CRDI Comfort 134.900,- 1.740,- 
11 Hyundai IX 20 1,4 CRDI 149.800,- 1.915,-
12 Kia Cee’d 1,6 Crdi Sportline 154.900,- 1.990,-

Eksempel : kr. 30.000 finans 108 mnd    
11 Kia Sportage 1,7CRDI Comfort m/18’’ 224.900,- 2.585,-
11 Kia Sportage 1,7CRDI Comfort 228.900,- 2.675,-
11 Hyundai IX 35 2.0CRDI 4WD Premium 229.700,- 2.685,- 
12 Kia Sportage 1.7CRDI Comfort 244.900,- 2.765,-
12 Kia Sorento 2,0 CRDI Exclusive 150 hk  Vare 249.600,- 2.995,- 
13 Kia Cee’d SW 1,6 DTC Comfort (Automat) 257.900,- 3.045,-
15 Kia Soul 1.6CRDI Active  259.800,- 3.065,-

VI KJØPER NYERE BRUKTE BILER!

Se bilene på www.bilsenteretr2.no

Bruktbil?  Vi finansierer fra 0,- kontant

– Fornøyde bileiere!
Bjertnesveien 8, 2166 Opaker. Tlf. 63 90 11 11

Man-fre 07.30–17.00. Tor 07.30–19.00. Lør 10.00–14.00

Avvik i SSBs befolkningsfremskrivninger 
for 2014 - Akershus 
 
 1999 -> 15 ÅR 2014 AVVIK AVVIK (%)

ULLENSAKER 19603 21596 32438 -10842 -33,42

SKEDSMO 38189 40272 51188 -10916 -21,33

ÅS 13260 14271 17969 -3698 -20,58

NANNESTAD 8653 9526 11707 -2181 -18,63

AURSKOG-HØLAND 12442 12666 15500 -2834 -18,28

VESTBY 11597 13150 15944 -2794 -17,52

EIDSVOLL 17203 19737 22689 -2952 -13,01

SØRUM 11970 14721 16918 -2197 -12,99

NES  16146 17908 20164 -2256 -11,19

RÆLINGEN 14373 15356 16806 -1450 -8,63

GJERDRUM 4452 5812 6292 -480 -7,63

HURDAL 2636 2506 2695 -189 -7,01

BÆRUM 100773 110875 118588 -7713 -6,50

SKI 25217 28087 29542 -1455 -4,93

ASKER 48397 56998 58338 -1340 -2,30

NITTEDAL 18254 22142 22385 -243 -1,09

FROGN 12748 15522 15671 -149 -0,95

LØRENSKOG 29207 34487 34697 -210 -0,61

ENEBAKK 8505 10564 10626 -62 -0,58

FET 9037 11047 11048 -1 -0,01

NESODDEN 15097 19068 18297 771 4,21 

OPPEGÅRD 22805 27376 26255 1121 4,27 

tips@romeriksposten.no

Tips oss!
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GODBITER FOR HELE FAMILIEN
FRA NORDBY SUPERMARKET!

Tilbudene gjelder for private husholdninger t.o.m. søndag 9. november,
eller så langt beholdningen rekker.
NB! Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

Gjør en god handel hos oss. Hver dag!

3990

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 9. november,

NB! Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

Gjør en god handel hos oss. Hver dag!

facebook.com/nordbysupermarket

3990

PLUKK & MIX
Epler, appelsiner og bananer, pr kg 
SEK

990

SKINKESTEK
Fersk, pr kg / SEK

2990

8990

WIENERPØLSER
GØL, 1 kg, pr pk / SEK

BUFFALO WINGS 
Guldfågeln, fryst, 2 kg / SEK

POTETGRATENG
Längta, 2 kg, pr pk / SEK

Personlig tilpasset løve

Tekst/foto: Odd Arne Ruud

Alle disse tre småbilene er pro-
dusert parallelt på fabrikkan-
legg i Tsjekkia. I all hovedsak er 
det Toyota som har hatt førin-
gen av produksjonen, men med 
god hjelp av dyktige team hos 
Peugeot og Citroën. 

Selv om mye er likt er det 
enkelt å skille de ulike bilmer-
kene fra hverandre, da spesielt 
om du får sett bilene forfra. 
Peugeot 108 har det lett gjen-
kjennelige designet fra resten 
av Peugeot-familien, med løven 
godt plassert fremme i fronten.

PERSONLIG TILPASNING 
Nye Peugeot 108 byr på det de 
kaller personlig tilpasning. Det 
finnes syv forskjellige personli-
ge temaer. Ved hjelp av stickers 
på karroseriet og på dashbor-

det, speildeksler, ekstra matter 
og nøkkeldeksler kan du gi bi-
len en look som skiller din bil 
ut fra andre biler som er levert. 
Temaene er Dressy, Kilt, Di-
amond, Tattoo, Dual, Barcode 

og Sport.
Modellen Peugeot 108 TOP! 

har et stort soltak i kanvas og 
har elektrisk betjening som 
standardutstyr.

OPP ET HAKK
Innstegsprisen er 129 900 kro-
ner. De fleste vil nok gå opp et 
hakk til modellen Active, noe 
som gir mulighet for en langt 
større utstyrspakke. Prisen øker 
da med 20 000 kroner.  

Peugeot 108 leveres i før-
ste omgang med en 1.0 liters 
motor på 68 hestekrefter. Etter-
hvert vil bilen bli tilgjengelig 
med en 1.2 liters motor på 82 
hestekrefter. 

Ved manuell girkasse er CO2 

utslippet oppgitt til 88 g/km. 
Forbruket av bensin er oppgitt 
til 0,38 l/mil ved blandet kjø-
ring.  

Samarbeidet i små-
bilsegmentet har 
resultert i trillin-
gene Peugeot 108, 
Citroën C1 og Toyota 
Aygo. Det meste er 
likt, i søskenflokken 
er det kun design-
messige detaljer 
som utgjør forskjel-
len.

ARTIGE DETALJER: Nye Peugeot 108 er en kompakt bil ment for 
bruk i urbane strøk. LED-lampene går i ett med karosseriet, er i sort og 
krom, og bidrar til å gi bilen et elegant utseende.

TETT SAMARBEID: Med tett samarbeid mellom bilfabrikantene er 
de store linjene i ferd med å bli visket ut. Nye Peugeot 108 spiller på 
muligheten for at du kan gi bilen din en helt personlig look, og at den 
da vil skille seg ut fra andre biler av det samme merket.

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Lillestrøm 14. -16. november  
 

Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 
Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding: 

Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31
www.granlundkompetanse.no

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg
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- Det er helt fantastiske perso-
ner vi har fått gjennom NAV 
og arbeidspraksis som rekrut-
teringskanal. Dette er en flott 
måte å finne medarbeidere på. 
Vi får ubetinget igjen det vi in-
vesterer av tid og mer til, sier 
daglig leder for Snorre Data, 
Kenneth Hoff. 

Han håper mange bedrifter 
vil gjøre som dem og oppdage 
at det å hjelpe noen ut i arbeid 
også er svært positivt både for 
bedriften og samfunnet. 

- Folk kommer ofte hit med 
lav selvtillit og synes ikke livet 
er bra. Mange har blomstret 
mens de har vært her og noen 
forteller at livskvaliteten har 
økt. Det å kunne hjelpe andre 
har vært en stor glede, forteller 
Kenneth.

HJELPER DEM VIDERE
Snorre Data er IA-bedrift og 
har et stort engasjement for å 
rekruttere personer som kan 
trenge litt hjelp ut i arbeidslivet 
gjennom NAV. I løpet av de 11 
årene han har ledet bedriften 
tror han de har hatt over 60 
personer inne i arbeidstrening. 

- Fem av disse har fått fast 
jobb hos oss, og nå ansetter vi 
en til fast fra 1. august. I tillegg 
har svært mange fått jobb an-
dre steder etter å ha vært hos 
oss, forteller Kenneth.

Med en bedrift bestående 
av 17 fast ansatte sier det seg 
selv at de ikke kan ansette alle 
de har inne selv. Men de følger 
dem opp og hjelper dem å søke 
jobber hos andre bedrifter i 
området. 

- Det er en klar målsetning 
at arbeidstreningen skal hjelpe 
dem over i fast jobb et sted. Vi 
hjelper dem med å finne aktu-
elle jobber å søke, med CV-en, 

trygger dem for intervju og kan 
være en god referanse, sier Ken-
neth.

Han håper flere bedrifter vil 
oppdage at det å ta inn perso-
ner i arbeidspraksis kan være 
svært positivt for bedriften, 
samtidig som man gjør en vik-
tig samfunnstjeneste. 

FIKK FAST JOBB
Stian Kårstad (22) studerte IKT 
på videregående og har hatt 
praksis som datateknikker hos 
Snorre data i litt over et år. Fra 
1. august får han fast jobb i 
Snorre Data.

- Dette er den første ordent-
lige jobben jeg har hatt. Det var 
fint å komme til Snorre data, de 
kjente behovene mine og kun-
ne tilrettelegge. Jeg har synes 
tidligere at ting har vært litt 
vanskelig, men nå er det mye 
bedre, forteller Stian som abso-
lutt anbefaler arbeidspraksis til 
andre som sliter med å komme 
ut i arbeidslivet. 

- Det har vært bra å være 
med folk og rundt folk, og her i 
Snorre Data er alle faglig flinke 
og vi har et godt miljø. Samti-
dig er det både skummelt og 
spennende å skulle over i fast 
jobb. Det er godt å ha bevist 
mye og ha fått det til, men jeg 
er også av typen som også uroer 
meg litt for nye ting, sier Stian. 

ÅPENHET ER VIKTIG
Anette Kvernvik (31) jobber for 
tiden med regnskap i Snorre 
Data. Hun har bakgrunn fra 
butikk, men havnet utenfor 
arbeidslivet i mange år etter 
at hun fikk en alvorlig skade i 
forbindelse med sønnens fød-
sel. Etter å ha tatt eksamen 
som regnskapsfører fikk Anette 
praksisplass hos Snorre Data. 

- Det har vært veldig bra å 
komme hit, alle er blide og hyg-
gelige og har forståelse for at jeg 
er i en vanskelig situasjon.  Det 
å stå opp og ha noe å gå til er 
veldig viktig og gir motivasjon.

God tilrettelegging og det at 
hun har kunnet være så åpen 
med sjefen om sineutfordringer 
har vært avgjørende for at hun 

har kunne fungert 
i arbeid.

- Jeg har fortsatt dårlige dager 
der helsa gjør det vanskelig å 
jobbe, men her har jeg møtt 
forståelse og kan jobbe redu-
sert. Jeg har fått hev- og senk-
bord, ergometrisk stol og til og 
med et eget toalett, som jeg har 
hatt behov for på grunn av min 
skade. Kenneth setter dessuten 
helsa mi foran og er flink til 
å sette på bremsen så jeg ikke 
overdriver, forteller Anette som 
har tydelige råd til andre som 
sliter med helsa:

- Man må ikke gi opp og sitte 
på ræva hjemme og tro at det 
blir bedre av det. Det handler 
om å prøve og tro på at det er 
noen der ute som faktisk kan 
hjelpe deg videre.  

For Anette har det vært vik-
tig å ha NAV i ryggen. 

- Jeg har møtt mange som 
har støttet og hjulpet meg i 
NAV. Det er viktig at vi tør å 
stole på at NAV er der for å hjel-
pe. Arbeidspraksisen har gjort 
meg tryggere og lært meg å sto-
le på meg selv!

FRA PRAKSIS TIL 
AKSJONÆR 
Bjørn Leo Sørlund fikk praksis-
plass på lageret hos Snorre Data 
i 2007. Etter seks måneder fikk 
han fast jobb, og syv år senere 
stortrives han fortsatt i bedrif-
ten og har ansvar for å lære opp 
mange av de nye som kommer 
på arbeidstrening. 

- Det var fantastisk å komme 
hit og få fast jobb. Jeg har lang 
utdanning, men hadde slitt 
med arbeidsledighet og hadde 
mest vikarjobber. Det å få fast 
jobb gjorde livet mye mer for-
utsigbart, da kunne jeg endelig 
begynne å planlegge på lang 
sikt. I tillegg er det helsefrem-
mende å komme på jobb blant 
gode kolleger. Det i seg selv gir 
selvtillit, sier Bjørn Leo.

Daglig leder Kenneth Hoff 
forteller at Bjørn Leo alltid 
sier ja og griper de mulighete-
ne som kommer. I tillegg til at 
han i dag jobber med regnskap, 
innkjøp og koordinering av 
oppdrag, er han også blitt en av 
bedriftens aksjonærer.

- På et tidspunkt fikk vi an-
satte anledning til å kjøpe ak-
sjer i Snorre Data. Den mulig-
heten lot jeg ikke gå fra meg og 
fant frem sparepengene. I dag 
eier jeg syv prosent av aksjene, 
smiler Bjørn Leo.

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!

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask 
- uansett alder på ditt kjøkken

SMART Kjøkken
www.smartkjokken.no Kjøkken - Garderobe - Bad

�

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

e-post stein.arild@smartkjokken.no

Ring vår kjøkkenkonsulent Stein Arild Dahl for avtale

906 69 915

 
KJØKKENFORNYELSE

NYTT KJØKKEN

Gratis 
benkeplate eller 
vask ved kjøp av 

hel fornyelse 

Suveren kvalitet og service - rå pris!

eller besøk en av våre utstillinger på Eidsvoll, Aurskog eller Rudshøgda

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,-

ANDRE TURER — JULEMARKED 

14/11 Gøteborg og Liseberg 3 dg kr 2 750,- 
17/11  Oset Hotell Julemarked 3 dg kr 2 950,- 
26/11  Julemarked i Rüdesheim 7 dg kr 7 900,- 
4/12  Julemarked i Schwerin 5 dg kr 4 990,- 
10/12  Celle, Goslar Hannover 6 dg kr 5 990,- 
          3 julemarkeder på en tur!! 

30 dg kr 22 900,- 
Bli med på vår store Euro-
pa tur 30 dager i februar 
og mars. Vår mål er den 
lille byen Almunecar på 
Costa Tropical helt syd i 
Spania. Vi bor i 15 dager 
på Hotel Almunecar Playa 
SPA. På veien ned og opp 
besøker vi Barcelona, 

Madrid, Burgos, San Sebastian, Cognac, Paris. Båt Oslo - 
Kiel t/r. Vi har med egen spillemann Eivind Furulund som 
spiller til dans under oppholdet i Spania.   Be om program 

Båt Oslo - Kiel, 2 netter på Kryb i ly 
kroen, 3 frokost, 3 middager, 1 lunsj 
Shopping i Flensburg, Julemarked 
på Egeskov Slott, vinsmaking 

4 dg kr 5 390,- 

Morgedal Hotel. Et flott hotell med personli 
service og kjempe god mat. Stort svømmebas-
seng, badstuer. Det er dans hver kveld i hotel-
lets koselige dansesalonger. 3 netter på Morge-
dal Hotell, 3 frokoster, 3 lunsjer, 2 middager + 

1 stor nyttårsbufeet.  Buss Oslo –Morgedal t/r 
4 dg kr 3 950,- 

 
2015 er et jubileumsår for 
Arne Johans Bussreiser. 
Derfor ønsker vi å invitere 
på et gjensynstreff samti-
dig som vi skal presentere 
vår nye turkatalog for 
2015. Dette blir en fin an-
ledning til å treffe 
«gamle» turkamerater,  

Pris kr 1 990,- 
Inkl:  3* dbl innv lugar,  
2 frokost, 1 lunsj inkl 1 drikke 

1 aftensbuffet inkl 1 drikke 

En bakdør inn 
i arbeidslivet
Snorre Data på Lil-
lestrøm tar mer enn 
gjerne personer som 
trenger det inn i ar-
beidspraksis og har 
svært gode erfarin-
ger med det.

BLIKKENSLAGERSERVICE
Alt til taket

30%
481 27 363

Gratis Befaring
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Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

- Er årsaken til en ulykke feil 
type dekk med tanke på vei og 
føre, eller for liten mønsterdyb-
de i dekkene, risikerer bilfører 
solide kutt i erstatningen fra 
forsikringsselskapet, sier Tho-
mas Nilsen, seniorrådgiver i 
KLP Skadeforsikring.

Kriteriet for ”tilstrekkelig vei-
grep”, som forsikringsselskapet er 
opptatt av, handler ikke bare om 
å ha godt nok feste opp bakkene 
mot hytta. Man skal også kunne 
stoppe før krysset i bunnen av 
bakken på vei ned:

KONTROLL PÅ BILEN
- Det går mer på at man faktisk 
har kontroll på bilen og klarer å 
stoppe foran enhver påregnelig 
hindring, enn at man kommer 
seg fram, påpeker Thomas Nil-
sen.

Fra og med lørdag 1. november 
er det lov å kjøre med vinterdekk 
med og uten pigg over hele lan-
det. Dette betyr ikke at du må leg-
ge om til vinterdekk, dersom du 
selv mener at du ikke har behov 
for slike dekk ennå. Sommerdekk 

har bedre veigrep på sommerføre 
og våt vegbane enn det vinter-
dekk har. Gummiblandingen i 
vinterdekk er utviklet for kulde-
grader. De holder seg myke når 
det er kaldt, men det er dokumen-
tert at de egner seg dårligere på 
regnvåt, varm veibane.

Når vi nå går inn i november 
måned er det større grunn enn 
tidligere til å forvente at det blir 
glatt føre og snø over natta: 

- Foreløpig har vi relativt høye 
temperaturer mange steder. Slik 
sett er sommerdekk fortsatt helt 
greie å kjøre på, dersom man ikke 
skal opp i høyden. Men hvis du 
velger å utsette hjulskiftet, opp-
fordrer vi til å ta fram vinterdek-
kene og ha dem lett tilgjengelig, 
slik at det er mulig å få skiftet 
dekk en morgen det plutselig er 
hvitt på bakken, sier han.

SJEKK MØNSTERDYBDEN
Nilsen minner om at alle typer 
dekk skal ha minimum 3 milli-
meter mønsterdybde om vinte-
ren, også sommerdekk. Frem til 
1. november er minste tillatte 
mønsterdybde på sommerdekk 
1,6 millimeter.

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Skårer vest 
mellom 
Nordliveien 
og Triaden

VINNER:
Morten Trykstad
Finstadsletta 59
1475 Finstdjordet
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Indisk restaurant 
 -god atmosfære  - god service

Ambassadør Tandoori
Indisk bar & restaurant

Strømsveien 45D, 2010 Strømmen 

 
Vi har åpent: Man-tors 15-22 • Fre-lør 15-23 • Søn 14-22

Bestill bord på 

tlf. 66 71 89 00/ 

41 55 95 96

Dogs4All er årets hundefest for to- og fi rbeinte venner i alle aldre.
Valpeshow • Prøv agility, fl yball og rallylydighet med proffe instruktører • Gratis valpekurs • Hundeshow

 Norsk og Nordisk Vinnerutstilling • Rasetorg • Se hunder i arbeid • Messetilbud på fôr og utstyr
Lærerike foredrag • Opplevelser for hele familien

Åpningstider: 07:30 - 18:00 alle dager
OBS: Tar du med hunden må den være over 4mnd. Ta med vaksinasjonskort.

14.-16.
november

Norges Varemesse

Lillestrøm

 

Arrangører:Kjøp billett og les mer på 

messe.no/dogs4all 

Interiørarbeid  
Montering -snekring - kjøkken - garderobe - 

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

Ronald Bjørn tlf. 92 84 86 42 

Riktig skodd 
når frosten 
kommer

Snart våkner vi opp til isglatte veier eller 
snø, og da gjelder det å ha lagt om til vinter-
dekk i tide. Bilfører har ansvar for at bilen 
har tilstrekkelig veigrep.
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Historisk sett har hytta vært 
ensbetydende med et enklere 
liv. Stedet der vi «likte» å vaske 
oss i en sinkbalje, der vi syntes 
det var hyggelig å fryse litt hver 
morgen før vedovnen hadde 
fått overtak, eller der vi lot oss 
sjarmere av duften fra en flittig 
brukt utedo…

Vi setter naturligvis dette litt 
på spissen, men det er viktig å 
huske på at mange hytter fortsatt 
er ganske små, og relativt enkle. 

HYTTA OPPGRADERES
Våre målinger av hva som skjer 
i hyttemarkedet tyder på at det-
te er et svært interessant mar-
ked, ikke bare i forbindelse med 
at vi bygger mer enn 6.000 nye 
hytter årlig, men i like stor grad 
fordi det skjer noe med de ek-
sisterende hyttene. Det gamle 
hyttene er i ferd med å oppgra-
deres!

De utvendige arbeidene er 
vanligst, ved at nesten 4 av 10 
hytteeiere svarer at de har gjort 
noe med hytta utvendig i løpet 
av det siste året. Nesten 8 av 10 
som gjør noe utvendig, maler 
eller beiser hytta. Det betyr at 
nesten 150.000 hytter males eller 
beises utvendig, hvert år! I tillegg 
krever hytteholdet også innsats 
på andre områder utvendig. Vi 
bytter vinduer, dører og tak, og 
ikke minst bygger terrasse. Den-
ne anretningen har en tendens 
til å vokse en kvadratmeter eller 
to – hvert år.

STRØM OG VANN VIKTIG
Men det er ikke utvendig hyt-
terevolusjonen skjer – det er 
inne! I takt med at velstanden 
i befolkningen øker, kommer 
også ønsket om mer komfort, 
også på hytta. Når vi spør po-
tensielle hyttekjøpere om hva 
de synes er viktigst ved valg av 
hytte, får vi noen interessan-
te svar. På førsteplass kommer 
naturligvis at prisen skal være 
fornuftig, det sier seg nesten 
selv. Fra et interiør- og oppus-

singsperspektiv er det imidler-
tid interessant å konstatere at 
strøm og vann/avløp kommer 
på de neste plassene over vik-
tige kriterier for kjøp av hytte. 
Hva betyr det – at hytter uten 
strøm og vann ikke selges. Nei, 

langt ifra!
Nesten 100.000 husstander 

går med planer om å skaffe seg 
hytte i Norge, og det omsettes 
mellom 20.000 og 25.000 hytter 
årlig, mange av dem med relativt 
nøktern standard, uten strøm og 
innlagt vann. 

HYTTA FOR NYTELSE
I takt med at eldre hytter byt-

ter eiere eller brukere, skjer det 
også noe med hytta. Rundt 
regnet en fjerdedel av hytteei-
erne pusser opp hytta innven-
dig, og majoriteten maler hytta 
innvendig. De siste målingene 
vi har gjort av dette markedet 
viser en interessant trend, det 
er en stadig større andel av hyt-
teeierne som gjør større og mer 
omfattende oppussingsarbei-

der. De foretar elektrikerarbei-
der, de gjør noe med kjøkkenet, 
og ikke minst med badet!

Konklusjonen er klar – det 
gamle koselige hyttelivet står for 
fall! Utedoen og sinkbøtta må 
vike plass for innlagt vann og 
høy komfort! Hytta er ikke lenger 
et sted vi drar til for å sjekke om 
vi overlever, men er et sted vi rei-
ser til for å nyte. Et glass vin, en 
god bok, fritiden og hverandre!

For å nå dit vil vi ha det mer 
lettvint, med bedre standard.

Hytte(r)evolusjonen har star-
tet, i hytt(e) og pine!

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

gg
es

ta
rt 
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dt
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t

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

I hytt(e) 
og pine?
I takt med at urbaniseringen av det norske 
folk tiltar, ser det ut til at hytta blir stadig 
viktigere for oss. Det er på hytta vi kan 
roe ned fra en hektisk hverdag, det er på 
hytta vi kan realisere våre basale behov, 
innendørs og utendørs.

SER TRENDER: Kåre Elnan er 
partner og markedssjef i Progno-
sesenteret AS

Oslos beste utvalg av
kvalitetstepper

KONGELF CARPET
Sorgenfrigt. 1 påMajorstuen

www.kongelf.no
22 69 46 40

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

Kontakt:
FLAEN Sag & Høvleri AS
Tlf.: 63 92 04 00
Epost: post@�aen.no

Ospekollen hyttegrend 

Nord i Hurdal, langs den gamle pilgrimsvegen mellom Oslo og Trondheim 
ligger Ospekollen hyttegrend. Tomtene ligger vestvendt og solrikt med �ott 
utsikt. Kun 1 time fra Oslo og 30 minutter fra Gardermoen. 
Området har fantastiske turmuligheter både sommer og vinter med 
Hurdal Skisenter kun 6 km unna og tilgang til mer enn 15 mil skiløyper på 
snøsikre Totenåsen. 

Ta kontakt for visning!

HYTTETOMTER
9 TOMTER

SOLGT!

HURDAL - KUN 1 TIME FRA OSLO!

FRA KR 283 000,-
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Tlf: 07623  |  e-post: firmapost@roaf.no
For mer informasjon se www.roaf.no

INVESTERING

Ditt matavfall blir til miljøvennlig  
biogass og biogjødsel!

UTBYTTE

Vi i ROAF takker for matrestene du sorterer i grønn pose! Posene med mat
avfall sorteres automatisk ut i sorteringsanlegget vårt – for å bli omdannet 
til biogass og biogjødsel. Våre renovasjonsbiler går nå på ditt skrell, dine 
skrotter og din grut. Sammen gjør vi en fantastisk jobb – for miljø og fremtid!

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!

PÅ
 B

OR
GE
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UL
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Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg, tlf 950 76 244

pi@trysilhus.no

I brukerundersøkelsen Syklist 
i egen by ble Lillestrøm i 2014 
for fjerde gang kåret til Norges 
beste sykkelby. 

Lokallaget SLF Lillestrøm og 
omegn og Euroskilt gir stativet 
Repair som gave til Skedsmo 
kommune.

- Vi mener at en god sykkelby 
er først og fremst en by med man-
ge sykler og syklister! Vi ønsker 

derfor å hjelpe kommunen med å 
få enda flere innbyggere til å bru-
ke sykkel som transportmiddel i 
hverdagen sin, f eks i kombina-
sjon med buss og tog på vei til og 
fra jobb, forteller Bjørn R. Berger-
sen i SLF i en pressemelding.

Bergersen håper kommunen 
velger å plassere stativet utenfor 
togstasjonen og bussterminalen i 
Lillestrøm.

- Det er en strategisk og synlig 
plassering rett i nærheten til en 
viktig sykkelparkeringsplass som 
brukes av mange lokale syklister 
på vei til og fra jobb. Vi 

Vi foreslår at kommunen 
plasserer en stabil og mekanisk 
luftpumpe ved siden av repara-
sjonsstativet utenfor Lillestrøm 
togstasjon, og foreslår egentlig 
å plassere slike pumper på alle 
viktige kollektivknytepunkter 
i kommunen for å satse på den 
miljøvennlige kombinasjonen av 
sykkel og kollektivtransport, for-
teller Bergersen.

Gir repara-
sjonsstativ til 
kommunen
SLF Lillestrøm og 
omegn gratulerer 
Skedsmo kommune 
og gir reparasjons-
stativet Repair i 
gave til landets 
beste sykkelby.

REPAIR: Det er dette reparasjons-
settet kommunen får i gave. De må 
imidlertid dekke omkostninger med 
installasjon selv.
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BLI MED PÅ EN FLOTT TUR 
TIL MILORG-HULA VED 
ÅMOTDAMMEN
SØNDAG 9. NOVEMBER KL.12.00
SANDBEKKSTUA I RÆLINGEN. 
Det var her hjemmefront-gutta 
gjemte våpnene etter slippet i 
Enebakk natten mellom 23. og 
24 april 1945. Vi følger godt 
opparbeidet sti det meste av 
turen og det er knapt halvannen 
kilometer å gå inn til hula. Turen 
passer godt også for barnefamili-
er. Underveis forteller jeg om den 
strabasiøse frakten av våpnene 
gjennom marka som foregikk i et 
forferdelig uvær.  Etter besøket i 
hula raster vi, så ta med mat og 
drikke, sitteplate og engangsgrill.
Det kan være litt vått så husk 
gode sko. Ingen værforbehold – vi 
går uansett. Arrangør: Bjønnåsen 
Friskuslaug. Hjertelig velkommen!

BLI MED PÅ ØVELSE MED 
LØRENSKOG SENIORKOR 
HVER TORSDAG KL.11.00-13.00. 
ROLFSRUDHJEMMET, LØRENSKOG
Vi ønsker oss gjerne flere tenorer 
og basser. Velkommen!

“WHEN YOU WISH UPON 
A STAR” MED LILLESTRØM 
SKOLEKORPS
9. NOVEMBER KL. 18:00 - 23:59
LILLESTRØM KULTURSENTER
Lillestrøm skolekorps presenter-
er musikk fra Disneys magiske 
verden.  Her blir det storslått 
musikk fra noen av tegnefilmhisto-
riens største filmer.

VISER OG ALLSANG MED 
SKEDSMO VISEKLUBB
6. NOVEMBER KL 11.00, STALSBERG 
BO- OG BEHANDLINGSSENTER, STRØM-
MEN
Arrangert av Den kulturelle 
spaserstokke.

ANNE TOVE MYGLAND OG 
HEDVIG LIEN RYTTER - TEG-
NINGER
LØRENSKOG HUS, KUNSTSALEN, FIN-
STADJORDET.
Anne Tove Mygland viser teg-
ninger laget med blyant på var-
mpresset akvarellpapir.  Hedvig 
Lien Rytters tegninger er utført 
med tusjpenn på akvarellpapir.

TOR & BETTAN FOR SWINGEN-
DE
7. NOVEMBER KL 19.00, LILLESTRØM 
KULTURSENTER.
Det to “vestlendingene” Tor 
Endresen(Bergen) og Elisabeth 
Andreassen (Sykkylven/Gøte-
borg) har vært to av landets mest 
folkekjære artister helt fra midten 
av åttitallet, og er i dag mer 
produktive og fulle av musikalsk 
energi enn noensinne.  De har 
skummelt mange tangeringspunk-
ter i karrieren og har i mange år 
hatt lyst å turnere sammen, men 
det er først nå at muligheten er 
tilstede. Det blir en musikalsk 
reise gjennom artistenes liv der 
de inviterer publikum tettere på 

seg enn noen gang. Å ramse 
opp diskografi og meritter skulle 
være unødvendig, men man vil 
jo møte Grand Prix-artistene, 
Lollysocks-artistene, musikalar-
tistene, pop og country-artistene 
og ny musikk. Men først og fremst 
møter man to store stemmer 
med ekstremt høyt og smittende 
HUMØR!

KORPSKAMP 2014
8. NOVEMBER KL 11.00, LILLESTRØM 
KULTURSENTER
Korpskamp er underholdning-
skonkurransen der korpsene 
utfordrer seg selv.  Korpskamp er 
en perfekt mulighet til å oppleve 
underholdende fremføringer av 
korps på alle nivåer.  NB! Forbe-
hold om endring av klokkeslett 
ved høy påmelding.

HØYTLESNING
9. NOVEMBER KL 12.00 - 12.30
Høytlesning for barn i førskole-
alder. Bilbiotekets ansatte leser 
billedbøker! Passer best for barn 
fra 3 år og oppover.

STRØMMEN HELSE OG VEL-
FERD
9. NOVEMBER KL 10.00, VELFERDEN, 
STRØMMEN
Strømmen helse og velferds-
sentral  har julemesse søndag 9 
november  fra kl. 10.00 – 15.00. 
Strømsveien 66 b.

TURRIDNING I FETMARKA
9. NOVEMBER KL 11.00 - 18.00
HELÅS AKTIVITETS- OG BESØKSGÅRD, 
GAN
Turidning i vakre Fetmarka  Turid-
ning i fetmarka, for ryttere som 
er litt øvet til erfarne. Turene er 
i regi av Heiås aktivtetsgård og 
vill bli arrangert etter forespørsel.  
Lengde på turene varierer fra 2-6 
timer, pris pr. time 200 kr. Turene 
vill være tilpasset etter kundens 
ønsker.

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

Annonse:

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:

Tlf. 477 01 010  • Strømsveien 55, Strømmen (ved siden av Kiwi)
Frisør og Boutique

BGSJDBO!IPVTF

tlf 477 010 10 
Strømsveien 55 
2010 Strømmen

Byens beste priser på klipp 
Gutt 0-8 år   120,- 
Jente 0-8 år   150,- 
Herre    150,- 
Dame    250,- 
Farge, fra   300,- 
Napping, fra   100,- 

Din favorittfrisør på Strømmen

Vask og legg, antipermanent, extensions, 
cornrows, braids, rastafletter

Vask og legg, antipermanent, extensions, 
cornrows, braids, rastafletter

BYENS BESTE PRISER 
PÅ KLIPP!

Gutt 0-8 år  120,-
Jente 0-8 år  150,-

Herre  150,-
Dame  250,-

Farge   fra 300,-
Napping  fra 100,-

Snekkerfirma

ODD BORGEN
Alt innen rehabilitering, tilbygg,  

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

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379  
Runivegen 2, 2005 Rælingen  

NORGES
STØRSTE

VINTERSPORT

SKISTEDER
LEVERANDØRER
ÅRETS NYHETER!
ALPINT/LANGRENN
TOPPTUR OG FRILUFTSLIV

MESSEBUTIKK!

PÅ FJORÅRETS VARER
80%OPPTIL

MESSE

Kom og opplev Norges største LEGO® område! 

7. - 9. november 2014
Norges Varemesse, Lillestrøm

2 messer 1 billett!

Årets messe for barn og barnefamilier!

Sval, Julie Bergan 

og Kristin Langsrud

Møt mange kjente 

og kjære barnefigurer!
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TILBUD

Tekst:  Kristin Cock 

35 prosent sier de har tillit til at 
søtningsstoffer i brus er uskade-
lige, ifølge undersøkelsen You-
Gov har gjort for Bryggeri- og 
Drikkevareforeningen. For to år 
siden var andelen bare 22 pro-
sent. 

– Det er positivt at folk er 
mindre skeptiske til søtnings-
stoffer. Det viser at det går i rik-
tig retning, selv om det fortsatt 
er et stykke igjen, sier direk-
tør Petter Nome i Bryggeri- og 
Drikkevareforeningen.

Han peker på at sukkerfri 
brus en av de viktigste årsakene 
til at sukkerforbruket i Norge 
har falt med 25 prosent de siste 
ti årene.

– Nye brusvaner har gitt et 
viktig bidrag til folkehelsen, og 
folk kan være helt sikre på at 
sukkerfri brus er harmløs, sier 
han.

– HELT TRYGT
En rapport fra Mattilsynet i EU 
fra 2013 konkluderer med at 
søtningsstoffet aspartam, som 
blant annet brukes i lettbrus, er 
helt trygt.

– Søtningsstoffene er tryg-
gere enn maten vi spiser. Dis-
se stoffene har vært undersøkt 
langt grundigere enn de fleste 
matvarer, og svaret er at de er 
uskadelige, sier Atle Wold i det 
norske Mattilsynet.

En forutsetning er at man 
holder seg innenfor anbefalt 
daglig dose. Men det skulle 
ikke by på problemer selv for de 
største brusdrikkere, hele syv 
liter for voksne menn, fem liter 
for voksne kvinner og fire liter 
for barn.

– Det er likevel en hake ved 
all brusdrikkingen. Mange som 
drikker my kalorifri leskedrikk 
har et mindre variert og sunt 
kosthold. Lettbrusen erstatter 

andre mat- og drikkevarer, noe 
som selvsagt er negativt, sier 
Wold.

57 prosent av de som drikker 
vanlig brus gjør det på grunn 
av smaken, viser Bryggeri-
foreningens undersøkelse. Av 
de som drikker lettbrus oppgir 
59 prosent at den er sukkerfri 
som viktigste grunn.

– GODE HJELPERE
Lettbrus er vanligvis tilsatt søt-
ningsstoffene aspartam eller 
acesulfam K.

– Søtningsstoffene består av 
aminosyrer som finnes naturlig 
i mange matvarer, og de skilles 
raskt ut av kroppen uten å gjøre 
skade, sier Nome.

Han har ingen tro på utsagn 
som at søtningsstoffene øker 
søtsuget eller forstyrrer tarm-
bakteriene.

– Søtningsstoffer får skylden 
for mye rart. Kanskje har det 
å gjøre med betegnelsen ”stof-
fer”. Mange knytter ordet til 
kjemi og synes det høres skum-
melt ut, sier Nome.

Han mener stoffene hel-
ler burde vært omtalt som ”de 
gode hjelperne”.

– De gjør det mulig for oss å 
nyte mat og drikke uten så mye 
sukker. Sukker er som kjent ver-
ken bra for tennene eller mid-
jen, sier Petter Nome.

Flere enn før mener at søtningsstoffene i 
lettbrus er uskadelige. Men et stort flertall 
er fortsatt skeptisk, viser ny undersøkelse.

IKKE FARLIG: Det er ingen 
grunn til å frykte søtningsstoffer i 
brus, mener Mattilsynet. Mange gjør 
det likevel. (Foto: Rolf Magnus W. 
Sæther)

Flere har tillitt til sukkerfri brus

FOLKEMENINGEN:
Har du tillitt til at søtningsstoffene i lettbrus er uskadelige?
 
 Ja Nei

2014 35 % 65 %

2012 22 % 78 %

(Spørreundersøkelser gjennomført av YouGov for Bryggeri- og Drikkevareforeningen)

Et av trebygningene fra kortbildet er bevart og pusset opp. Nittedalsgata 
6 (tv). Betongbygget Bjørnstadgården (med heksehatten) sto innflyt-
tingsklar desember 1932. Bygget ble pusset opp og fikk to ekstra etasjer i 

2004. I 2008 ble denne delen av Storgata gjort om gågate. Året etter ble 
gågaten offisielt åpnet av daværende ordfører Anita Orlund.        
                                                                             Av: Roy Mortensen    

STORGATA 
1924-2013

1924

2013
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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 
bondefarger. Kr 700. Oljemaleri 
med motiv fra Eggedal sign. 
Hagan-52. Kr 1200. Oljemaleri 
med motiv fra Finnmarksvidda 
sign. G Magnussen Kr 900.  
Maleri med motiv fra Suk-
kerhusbryggen 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 (hus-
flidteppe) 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.  Krogenes tallerken hylle 
H 70 B 88 Kr 600.  Rosemalt 
hjørnehylle H 90. Kr 500. An-
tikk pianokrakk Kr 400.  Eldre 
toiletkommode Kr 500. Kiste 
med buet lokk og smijerns-
håndtak fra 1920 L 80cm. Kr 
500. Putesett 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 bok-
hyller 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 gardinbrett med 
utskjæringer, doble spor L 165. 
Kr 300 pr stk. 10 høyder med 
engelske vintergardiner H 220, 
fargerike blomster (tulipaner) Kr 
80 pr stk.  
Tlf. 456 65 211.

Citroën Berlingo 2002 mod. 
5 seter. Mye påkostet ved EU 
kontroll.Meget pen og Vel-
holt. Har gått 250.000, men 
bærer ikke preg av det. Ca. 0,5 
pr.mil i bensin... Bør sees. Kr 
24.000kr Tlf:95254992

Kjøkkenbord, 75 x75 + en 
avtagbar klaff på hver side, og 
2 stoler i heltre oljet/lutet furu 
selges for kr. 750,-. Dobbel so-
vesofa (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

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

Hjørneskap med vask i 2 deler 
(som nytt) umalt kr. 990,-  
Tlf. 679 02 903 

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

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

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

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»

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 varian-
ter. Vi har også markiser og 
persienner. Ring din lokale 
leverandør i Fasadeprodukter 
AS for gratis måltaking: mob: 
459 09 949. E-post: martinl@
fasadeprodukter.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

Noen som har en slik glasskup-
pel til overs? Tlf 917 05 726

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.

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

Vinterklar hage. Har du ennå 
ikke rukket å rake løv, klippe 
ned planter og busker samt set-
te tulipanløk? Dette må gjøres 
før minusgradene kommer, så 
det begynner å haste. Jeg kan 
bistå med dette, samt å rydde 
inn hagemøblene, stenge av 
vannkraner og forhindre frosne 
vannrør. Jeg har lang erfaring fra 
oppdrag gjennom Frivilligsentra-
len. Ring trygt. 90 99 01 80

Billig galvanisert strekkmetall 
trapp med 3 trinn, pluss repo 
og rekkverk kr. 1000. Tlf. 
95220047

Gammel stor kubbestol, gi bud. 
Tlf. 95220047

Billig fin keramikk lampe kr. 
250. 6 sølvgafler i ”romanse” 
kr. 1200. Lite pent kjøkken-
bord med 2 stoler kr. 750. Tlf. 
95220047

ØNSKES LEID

Flott veteranbil fra før krigen 
søker garasjeplass i Skedsmo, 
Rælingen eller Lørenskog. Mot 
snømåking, gressklipping eller 
betaling. Trenger ikke mekke-
plass, da denne er i toppstand. 
Send mail til  
heisannjohn@gmail.com

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

TYSKKURS  
I LØRENSKOG 
Skreddersydd språkopplæring 
tilpasset behov og for- 
kunnskaper. Ring 91579260 
for en vurderingssamtale.

Strømaggregat. Honda eu 20i 
Gir. 2000w kr.5.000. Trasport-
pulk type Fjellpulken lite brukt. 
kr.1.500.Tlf.41472683 

2 stk FOISSY elektriske golftral-
ler med nye batterier og lader 
selges, pris kr 900,- pr stk. tlf 
91550369. Kan hentes RASTA.

Dekk til Mazda 626, 185-65-
14.Pent brukt én vinter kr. 500 
Tlf: 92 69 34 61

Verdens mest solgte SUV: 
Aldri har en så stor SUV brukt så lite drivstoff,
fra kun 0,45 l/m.

NY Honda Civic Tourer 

med klassens største bagasjerom, hele 624 ltr 
og mest økonomiske dieselmotor med 
rekordlave 0,38 l/mil!

Alle våre modeller har 
5 stjerner i EuroNCAP.

CR-V 1,6D 2wd Comfort inkl. reg. omk. 324.900,- uten met. lakk.

Honda er kåret til det mest driftssikre bilmerket for åttende år på rad. 
(Warranty Direct) 

Jazz. Småbil utenfra. 
Storbil inni.

IMPONERENDE Jazz med stor laste-
kapasitet, maksimal plassutnyttelse 
og sittehøyde som gir god oversikt 
i trafikken!

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 

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

Honda Civic Tourer 1,6D Comfort diesel inkl. reg. omk. fra 259.900,-* 
uten met. lakk.

Honda Jazz, inkl. reg. omk. fra kr 199.800,-
uten met. lakk.



en rimeligere og mer helhet-
lig løsning på problemet med 
fengselskapasiteten. Løsningen 
ble at de midlertidig leide plass 
i en nyoppført forretningsgård i 
Grensen 5-7, og et stort anneks 
til Møllergata ble innredet. 
Fengselet på Stav ble ”Midler-
tidig nedlagt” i 1904, men det 
skulle vise seg at denne nedleg-
gelsen ble endelig.

NY VIRKSOMHET: STAV 
PLEIEHJEM
Selv om fengselet ble stående 
tomt i mange år etter 1904, ble 
det likevel løpende vedlike-
holdt og forbedret med tanke 
på at det igjen skulle bli brukt 
til fengselsanstalt. Først i 1924 
ble det igjen virksomhet i korri-
dorene, men ikke som fengsel. 
Med virkning fra 8. september 
1923 overlot statens fengsels-

vesen sin forvaltningsrett til 
Akershus fylke, som så opp-
rettet Stav pleiehjem, en insti-
tusjon som var i drift i vel 50 
år. Det var sinnslidende kvin-
ner som ble innlosjert, særlig 
de med dype mentale lidelser. 
Mange av klientene kom inn i 

ung alder og tilbrakte mange 
år av sitt liv der. Noen ble også 
gamle og døde ved pleiehjem-
met.

Stav Pleiehjem ble nedlagt i 
1975. Den gamle fengselsbyg-
ningen holdt ikke lenger mål ut 
fra krav til moderne psykiatrisk 
behandling, og fikk sin avløser 
i Lurud sykehjem på Skedsmo-
korset. Bygningen ble stående 
tom og begynte snart å bære 
preg av forfall og hærverk. I 
1979 ble det så bestemt at feng-
selsbygningen skulle selges. 
Den kom da på private hender 

og ble omgjort til hotell. Om-
byggings- og restaureringsar-
beidet ble startet i 1982, og det 
gamle fengselet gikk en ny tid i 
møte som hotell.

I Skedsmos kulturminne-
vernplan av 2010 er bygningen 
registrert og regulert til spesial-
område bevaring.

Ønsker du å lese mer finner 
du flere opplysninger her:
http://lokalhistoriewiki.no/index.
php/Stav_distriktsfengsel
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Tekst: Steinar Bunæs

TEGLSTEIN FRA LOKALE 
TEGLVERK 
På 1800-tallet var tre teglverk 
i drift nær byggetomten. Et av 
dem lå på Øvre Ryen, nummer 
to het Nordby teglverk og lå ved 
dagens Solvangen, og det tredje 
lå på Braates grunn nær dagens 
Parkodden bru i Sagbruksveien. 
Avstanden var kort fra de to 
førstnevnte, så det er sannsyn-
lig at fengslet er bygd av tegl-
stein fra et eller begge av disse.

STRENGE 
SONINGSFORHOLD 

Fengselet hadde opprinnelig 35 
enkeltceller, en straffearrestcelle 
samt 6 fellesceller for 3-4 fanger. 
Det var som de øvrige distrikts-
fengslene bygget ut fra celleprin-
sippet, det vil si i størst mulig 
grad «ensom avsoning av fan-
gene». Cellene var derfor utstyrt 

med små glugger til cellevinduer 
plassert høyt oppe på veggen for 
at ikke fangene skulle kunne se 
ut. Celleinventaret var plassert 
og fastskrudd nærmere celledø-
ren for at fangene ikke skulle 
kunne klatre opp til vinduet ved 
hjelp av bord eller stoler. Som 
om ikke dette var nok, begynte 
man i 1887 å utstyre cellevindu-
ene med såkalte blendere. Dette 
var blikkskjermer som gikk på 
skrå ut fra cellevinduets nedre 
kant og mellom vindusgitrene. I 
1888 ble det også installert tre-
kasser foran inntaket fra varme-
kanalen så fangene ikke skulle 
kunne bruke varmekanalen som 
talerør. 

LAVT BELEGG
De første tiårene var det svært 
beskjedent belegg ved fengse-
let, i motsetning til fengselet i 
Christiania som stadig manglet 
celleplasser. For å avhjelpe den 
problematiske situasjonen i ho-
vedstaden ble det i 1889 inngått 
en avtale mellom Christiania 
kommune og Akershus Amts 
fengselsdistrikt om at Stav dis-
triktsfengsel også skulle benyt-
tes til domssonere og varetekts-
fanger fra byen. Fengselet på 
Stav skulle også benyttes som 
varetektslengsel for Aker Soren-
skriveri. Selv om antall innsatte 

økte drastisk etter den nye kon-
trakten med Christiania Dis-
triktsfengsel, førte ikke dette til 
at tallet på dramatiske innslag 
økte i vesentlig grad. Det var 
mest korttidsklienter som satt i 
fengsel, og disse var ikke spesi-
elt voldsomme. Til sammen ut-
gjorde fangeflokken en broket 
samling av mennesker med de 
forskjelligste bakgrunner. Både 
sedelighetsforbrytere, draps-
menn og andre voldsforbryte-
re og svindlere har nok vært å 
finne i cellene her, men de har 
ikke utgjort det største antallet 
av de innsatte ved fengselet. 

Likevel er det et faktum at den 
nest siste drapsmannen som ble 
dømt til døden i Norge satt på 
Stav før han ble henrettet.

KREVENDE 
FANGETRANSPORT
Transporten av fanger fra 
Christiania og betalingen til 
Akershus amt for benyttelsen 
av cellene i fengslet var en 
kostbar ordning for byen. Ho-
vedstaden måtte derfor finne 

Helt siden 
Stav dis-
triktsfeng-

sel sto ferdig i 1863 
har den markante 
murbygningen vært 
et landemerke på 
Stavtoppen – godt 
synlig fra store deler 
av Strømmen. Byg-
gingen av fengselet 
tok til i slutten av 
1850-årene etter 
standardtegninger 
fra de tyske arki-
tektene Wilhelm von 
Hanno og Heinrch 
Ernst Schirmer. 

Historien vårHistorien vår

20 kloke rekkehus søker kloke eiere!
Salgsstart lørdag 22. november kl. 16 på IKEA Furuset

BoKlok er et samarbeid mellom IKEA og Skanska. Kloke boliger med skandinavisk design og interiør  
– for deg som vil ha penger til overs til andre ting. Nå har du muligheten i Gjerdrum! På Bekkeberget 
bygger vi 20 rekkehus på en solrik tomt i landlige  omgivelser. To bad, tre soverom og luftig stue med 
utgang til  terrasse og hage. Perfekt for familier i etableringsfasen og for deg som vil bo praktisk.

Meld din interesse: www.boklok.no/teietunet
Ta kontakt med Caroline Heisholt • 4000 6418 • caroline.heisholt@skanska.no

Teietunet
106 m2 rekkehus på  

Bekkeberget i Gjerdrum fra
  

kr 3.190.000,-

Stav distriktsfengsel

HISTORIEN VÅR: STAV DISTRIKTSFENGSEL

STAVOMRÅDET  
med Skjetten gård 1953

Skedsmos lokalhistoriewiki - et nettleksikon

Artikkelen er et utdrag fra en av nærmere 600 historiske 

artikler fra Skedsmos nettleksikon. I artiklene finnes det 800 

bilder. Du finner artiklene og bildene på Skedsmo-wikiens 

forside: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Skeds-

mo_kommune. Nettstedet er en del av det nasjonale 

prosjektet www.lokalhistoriewiki.no.

ELDRE FOTO av Stav distrikts-
fengsel. Senere også kjent som 
Kasjotten hotell

SKJETTENBAKKEN med Stav fengsel øverst

SKJETTENBYEN fra sørøst

30 store hyttetomter
og en nøkkelferdig hytte.

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

tomt eller hytte.
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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 1904
Stasjonsbetjenter på 
Robsrud.
Tre stasjonsbetjenter utenfor 
Robsrud stasjon i Lørenskog. 
Bildet er tatt i 1904.

Bildet er hentet fra 
Akershusmuseet.
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• Fra kun 0,5 l vann per spyling

• Krever ikke innlagt vann

• Minimalt strømforbruk – 12V eller 230V

• Høy kvalitet og lang levetid

• Enkel installasjon

• Jets™ har også løsninger med biotank

Jets™ vakuumtoalett og kildeseparering gir full hjemmekomfort 
på hytta og du vil garantert ikke forurense naboens drikkevann. 
Stadig flere kommuner anbefaler Jets™.

tømmes etter behov

tømming

svavav rrttvvannannvannvvannvgråvann

 til infiltrasjon

KILDESEPARERING FRA JETS™
- SIKKERT AVLØP UTEN OFFENTLIG TILKNYTNING
- NÅ OGSÅ FOR HUS

sikkert avløp

w w w . j e t s h y t t e . n o

FOR HUS OG HYTTER

LES MER OG FINN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ WWW.JETSHYTTE.NO
www.nexans.no/varme

Lavtbyggende løsning

Behagelig med varmekabler

MILLIMAT® - varmekabelmatte bygger kun 4,5 mm. 
Kan legges i alle typer gulv, enten dekket med  
avrettingsmasse eller rett i fliselim. Matten kan legges  
både på brennbart og på støpt gulv.

Nexans kan tilby lavtbyggende 
løsninger som egner seg meget
godt for både nybygg og rehabilitering.

Lavtbyggende gulvvarmesystemer blir raskt varme,  
og tilsvarende raskt nedkjølt når anlegget skrus av.  
Slike systemer er lette å regulere, og dermed godt  
egnet for energisparing og -effektivisering.

Varmekabler har mange fordeler som varmekilde:

Gir optimal varmefordeling i rommet • Vedlikeholdsfritt • Minimerer energiforbruket 

Gir deg varme der du ønsker det • Lang levetid • Lav installasjonskostnad  

Er usynlig og lager ikke lukt eller lyder

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon!

Ny brosjyre på våre 
nettsider!

Kan kun bestilles på tlf. 2198 4260

Wellness og Kultur
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Førsteklasse Wellness 
og Kultur
Hotel Thinggaard har Sydthy Kurbad, som byr på 700 m2 ren og
skjær velvære.Du fi nner bl.a. 4 saunaer, dampbad, varmebenk 
m. fotbad, kaldtvannsrom, innfrarød kabine og stort massage-
basseng (36 gr. varmt vann) med stjernehimmel. I den utendørs 
”kurbadshave” – De 4 årstider – fi nner du bl.a. utendørs sauna
med glassbunn. Utover det er et 6-personers spa og et vild-
marksbad (vildmarksbad kun åpent torsdag og lørdag). 
Wellnessbehandlinger kan kjøpes på hotellet, som gir deg en 
fornyelse av kropp og sjel. Prisene på Wellness i Danmark er 
meget rimeligere så her kan man virkelig få meget for pengene .

Valgfri ankomst hele 2014 og frem til 30. april 2015 
(forbehold for udsolgte datoer). 
Kurbadet er stengt om mandagen.

Pris i DKK pr. person i delt dbl.rom

1.648,-
 2 x overnattning i dobbeltrom inkl. gratis 

 internet og kabel-tv samt gratis kaffe/te 
 2 x stor frokostbuffet 
 3 x 2-retters årstidens menu 
 1 hel dags entre til Sydthy Kurbad incl. gratis 

 adgang til kaffe/the, isvann og frisk frukt 
 Velkomstgave – 1 stk. valgfri lokal krydder

 snaps (70 cl) fra Limfjords Brænderiet

Hotel Thinggaard, Hurup 

Priskode: L8d Rabatkode: 2411

Oplev Aarhus
I hjertet af Aarhus ligger det charmerende Hotel Ritz, der 
emmer af historie, charme og en stærk inspiration fra det 
parisiske. 

Hotellet formår på fornemste vis at kombinere det traditionelle 
med det moderne design og er med sin centrale beliggenhed 
det perfekte udgangspunkt for at opleve Aarhus.

Ankomst alle dage i 2014.

Pris i DKK pr. person i delt dbl.rom

1.595,- SPAR
215,�

 Vin og chokolade på værelset ved ankomst
 2 x overnatning
 2 x morgenbuffet
 1 x 3 retters menu på dag 2 hos én af 

 hotellets samarbejdsrestauranter nær 
 hotellet

 1 x entre til både ARoS Kunstmuseum 
 og ”Den Gamle By”

Hotel Ritz, Aarhus 

In
ge

n 
ek

sp
ed

is
jo

ns
ge

by
r e

lle
r a

vb
es

til
lin

gs
ge

by
r. 

Fo
rb

eh
ol

d 
om

 u
ts

ol
gt

e 
da

to
er

 o
g 

tr
yk

kf
ei

l ·
 B

eg
re

ns
et

 a
nt

al
l r

om
 ti

l r
åd

ig
he

t

Bestill nå på

2198 4260
– oppgi rabatkoden 
2411 samt priskode. 

Åpent hverdager
kl. 8.30-16.00

Priskode: L136b Rabatkode: 2411

PRIS�
GARANTI
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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

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

JORUNN MORSETH
BRÅTASVEIEN 30, 
1472 FJELLHAMAR

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

HER GÅR DET UNNA

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

Kjøkken og Bad Huset
Kirkegata 14, 2000 Lillestrøm

Tlf. 63 89 07 40 - Fax: 63 89 07 41
E-post: abad@online.no- Åpent: man-fre 10-17, tors 10-18 og lør 10-14 
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Til alle tider har men-
nesker og samfunn
brukt kunst og kreati-
vitet for å prøve å for-
stå og gi mening til
døden. I tredje episo-
de av «Døden» ser vi
nærmere på hvordan
døden som tema i
kunst og skapende

uttrykk blir brukt som
trøst, fornektelse,
overtalelse og under-
holdning. Det er
mange grunner til at vi
håndterer døden ved
hjelp av kunst og krea-
tivitet, og mange
måter å gjøre det på.
NRK1 søndag kl 20.45

Døden som tema i kunst og kultur
Maria (Marie Blokhus,
t.h.) og Jonas (Vidar
Magnussen, t.v.) sliter
fortsatt med å bli gra-
vide i kveldens episo-
de av «Side om side»,
og at hele nabolaget
vet at de strever, leg-
ger et voldsomt press
på dem. Lisbeth (Per-

nille Sørensen) og
Frode (Tore Sagen) går
nye veier for å løse en
travel hverdag, og pla-
nen deres er nå å
prøve å leve som skil-
te, siden disse alltid
virker så fornøyde
med ordningen.
NRK1 lørdag kl 21.30

Sliter fortsatt med å bli gravide

Britisk talkshow
Den prisvinnende,
irske talkshow-verten
Graham Norton får
besøk av Sherlock Hol-
mes-stjernen Benedict
Cumberbatch. I tillegg
kommer de britiske
skuespillerne Timothy
Spall og Miranda Hart,
og popgruppen Maro-
on 5 spiller sin siste
single, «Animals», live.

TVNorge
fredag kl 23.10

ONSDAG 5.11

TORSDAG 6.11

FREDAG 7.11

tvukens

06.45 Morgensending
12.15 Dialektriket (r)
12.55 Jakten på det perfek-
te livet (r)
13.25 Bør de gifte seg (r)
14.25 På tro og Are (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Den store reisen (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Krøll på hjernen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Mesterkokken Hes-
ton (r)
18.15 Norsk attraksjon (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.35 Program ikke fastsatt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Melkeveien (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (13)
24.00 Lava (r)
00.45 Nattsending

09.50 Morgensending
14.20 Forbrukerinspektø-
rene (r)
14.50 Tidsvitne (r)
15.20 Odelsgutten (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propagan-
da (r)
19.45 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
20.15 Mitt liv (6)
20.55 Ibsens dramatiske
kvinner (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Lava (4)
22.15 Historia bak eit bilde
(8)
22.30 Urix
22.50 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propagan-
da (4)
23.35 Brenner & bøkene (r)
00.05 Brennpunkt (r)
01.05 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
(5989)
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 (2733)
20.00 Hvem bryr seg (3)
20.30 TV 2 hjelper deg (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Meglerne (9)
22.15 Torsdag kveld fra
Nydalen (9)
23.15 Kollektivet (6)
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 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (2)
18.25 Bad Ink (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Broom (7)
22.00 Broom (r)
22.30 Golden Goal (8)
23.00 Bellator: Winter Tour-
nament (9) 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
(44)
20.30 Lukket visning (9)
21.30 Bones (22)
22.30 The Blacklist (5)
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
12.55 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
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 Jul i Tangerudbakken
(1)
21.30 Castle (6)
22.30 Gift ved første blikk
(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 The A-Team. Am. acti-
oneventyr fra 2010.
24.00 Cops (r)
00.30 Cops (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Nattsending

06.45 Morgensending
12.15 Dialektriket (r)
12.55 Jakta på lykka (r)
13.25 Bør de gifte seg (r)
14.25 På tro og Are (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Den store reisen (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Krøll på hjernen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Side om side (r)
18.15 Norsk attraksjon (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (2)
20.55 Nytt på nytt (10)
21.25 Skavlan (8)
22.25 Scott og Bailey (5)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Rundlurt (r)
23.55 Eric Claptons gitar-
festival i New York (1)
01.00 Fuglene. Am. thriller
fra 1963.
02.55 Nattsending

09.50 Morgensending
14.50 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
15.20 På innsida av insekt
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Jan i naturen (r)
19.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propagan-
da (r)
20.00 Kjøretøy fra den
kalde krigen
20.10 32 tause timer
21.00 Nyheter
21.10 Svenske hemmelig-
heter (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Khrusjtsjov i Amerika.
Am. dokumentarfilm fra
2013.
22.30 1989
23.31 Det nye landet (r)
00.25 Andre verdenskrig –
de ukjente historiene (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)
16.25 Home and Away
(5990)
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 (5)
20.00 Idol (22)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Idol (22)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (10)
23.20 Golden Goal (8)
23.50 Eurojackpot (41)
00.05 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
01.05 Dritseint med Edel (r)
01.35 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 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (3)
18.25 Bad Ink (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Making Little Britain
Too (r)
21.00 Bad Lieutenant. Am.
drama fra 1992.
22.55 Criminal Minds (r)
23.50 Arrow (2)
00.45 Vegas Strip (r)
01.15 Vegas Strip (r)
01.45 Vegas Strip (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (5)
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)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (r)
21.30 The Other Guys. Am.
actionkomedie fra 2010.
23.40 Pineapple Express.
Am. actionkomedie fra
2008.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Kanal Valen (r)
20.00 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
21.00 America's Funniest
Home Videos (r)
21.30 Kong Curling. Norsk
komedie fra 2011.
23.10 The Graham Norton
Show (5)
00.10 Castle (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Cops Reloaded (33)
21.30 Cops Reloaded (34)
22.00 Hancock. Am. action-
komedie fra 2008.
23.40 I skuddlinjen. Am.
actiondrama fra 1993.
02.00 Nattsending

06.45 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Den store reisen (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge: Oslo-
marka (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Mesterkokken Hes-
ton (r)
18.15 Norsk attraksjon (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene (9)
20.15 Tidsvitne (3)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Lilyhammer (2)
22.20 Sofa (5)
22.50 Bye & Rønnings
beste
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kulturquiz (r)
23.45 Øyevitne (r)
00.45 Nattsending

05.55 Morgensending
14.20 Migrapolis (r)
14.50 Norden og verden (r)
15.15 Blogging for livet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propagan-
da (r)
19.45 Árdna: Samisk kultur-
magasin
20.15 Aktuelt
20.55 Brenner & bøkene (5)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.35 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propagan-
da (3)
22.20 Kjøretøy fra den
kalde krigen
22.30 Urix
22.50 Khrusjtsjov i Amerika.
Am. dokumentarfilm fra
2013.
23.50 Finnmark mellom øst
og vest (r)
01.20 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
(5988)
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 (2732)
20.00 Jaget (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2014 (20)
22.40 Ingen kjære mor (5)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Criminal Minds (r)
02.20 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 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (1)
18.25 Bad Ink (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (6)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Derfor styrter fly (6)
22.30 Fargo (3)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.25 Vegas Strip (r)
01.55 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
(43)
20.30 Luksusfellen (10)
21.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
22.30 Million Dollar Listing
New York (12)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (30)
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 (r)
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
(4)
21.30 CSI (5)
22.30 How to Get Away with
Murder (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)
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 Fotball: UEFA Champi-
ons League. Ajax – Barcelo-
na.
24.00 Cops (r)
00.30 Cops (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Seinfeld (r)
02.00 Bundy (r)
02.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
02.55 Nattsending

SØNDAG 9.11

LØRDAG 8.11

MANDAG 10.11

TIRSDAG 11.11

©
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06.45 Morgensending
14.25 På tro og Are (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Den store reisen (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Krøll på hjernen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Mesterkokken Hes-
ton (r)
18.15 Norsk attraksjon (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 30 Ironman på 30
dagar
20.15 Munter mat – på tur
(5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Øyevitne (4)
22.30 30 grader i februar
(10)
23.25 Kveldsnytt
23.40 Unge Inspektør
Morse (r)
01.10 Season of the Witch.
Am. actioneventyr fra 2011.
02.40 Nattsending

09.30 Morgensending
13.35 Ratingbyråenes makt
(r)
14.25 Historien om Berlin-
muren (r)
15.15 Historien om Berlin-
muren (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Normal galskap (r)
19.45 Siffer (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Kobra (6)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Tirpitz – Det siste
slaget
22.30 Urix
22.50 Lisenskontrolløren (r)
23.20 Døden – ein serie om
livet (r)
00.15 Et liv med andre san-
ser. Sørkoreansk dokumen-
tarfilm fra 2011.
01.05 Motstandskamp i
skyggeland (r)
01.55 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
(5991)
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 (2734)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2014 (22)
22.40 Dritseint med Edel
(7)
23.10 Nårje (r)
23.40 Suits (r)
00.35 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 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.30 Alarm 112 – På liv og
død (4)
18.30 Bad Ink (r)
19.00 En moderne familie
(r)
19.30 Matchball (22) Fot-
ballmagasin.
21.00 Iskrigerne (1)
21.30 Nattarbeiderne (r)
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Sons of Anarchy (9)
23.40 Iskrigerne (r)
00.10 Criminal Minds (r)
01.05 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.30 Vegas Strip (r)
02.00 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 Luksusfellen (r)
19.30 Masterchef USA (1)
20.30 Boligjakten (r)
21.30 NCIS: Los Angeles
(3)
22.30 NCIS (r)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (31)
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
12.25 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 (r)
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 71° nord (11)
22.00 Jul i Tangerudbakken
(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) (13)
22.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (14)
22.30 Men at Work (r)
23.00 Sirens (6)
23.30 Cops (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

06.50 Morgensending
08.50 Forbrukerinspektø-
rene (r)
09.20 Skavlan (r)
10.20 Kulturquiz (r)
10.50 Munter mat – på tur
(r)
11.30 Schrödingers katt (r)
12.30 Sjakk-VM 2014. Parti
1 – Magnus Carlsen og Vis-
wanathan Anand.
15.30 Edinburgh militær tat-
too 2013 (r)
16.45 Norge rundt (r)
17.10 Beat for beat (r)
18.00 Fotballproff (r)
18.30 Sjakk-VM 2014. Opp-
summering av dagens parti.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Stjernekamp (9)
21.30 Side om side (9)
21.55 Lindmo (10)
22.55 Rundlurt
23.00 Kveldsnytt
23.15 You, Me and Dupree.
Am. komedie fra 2006.
01.00 Lilyhammer (r)
01.45 Nattsending

09.25 Morgensending
12.55 Khrusjtsjov i Amerika.
Am. dokumentar fra 2013.
13.55 32 tause timer (r)
14.45 1989 (r)
15.45 Hovedscenen: To nor-
ske kammerorkestre fornyer
konsertformen (r)
17.00 Kunnskapskanalen
18.00 KORK – hele landets
orkester
18.40 Mitt liv (r)
19.20 Flukten fra DDR (r)
20.00 Historien om Berlin-
muren (r)
20.50 Kjøretøy fra den
kalde krigen
21.00 Nyheter
21.10 Ubåt 137 på grunn
(r)
22.05 Tårnet. Ty. drama fra
2012.
24.00 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propagan-
da (r)
00.40 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propagan-
da (r)
01.25 Nattsending

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 Ingen kjære mor (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 (12)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse (12)
22.15 God kveld Norge (12)
22.50 Jack Reacher. Am.
actionthriller fra 2012.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 Klippkompaniet (r)
18.00 En moderne familie
(r)
18.30 En moderne familie
(r)
19.00 En moderne familie
(r)
19.30 En moderne familie
(r)
20.00 På nevene løs (r)
21.00 Star Trek – The Futu-
re Begins. Am. science ficti-
on fra 2009.
23.30 RocknRolla. Br. acti-
on fra 2008.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.55 Hotelinspektør Alex
Polizzi (8)
12.55 Hotelinspektør Alex
Polizzi (1)
13.55 Mamma søker kjæ-
reste (r)
14.55 Ladies of London (5)
15.55 The Goldbergs (13)
16.30 The Goldbergs (14)
17.00 The Goldbergs (15)
17.30 The Crazy Ones (r)
18.00 The Crazy Ones (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Evig din. Am. roman-
tisk komedie fra 1998.
21.30 Magisk møte på Man-
hattan. Am. romantisk
komedie fra 2002.
23.35 Everybody's Fine.
Am./it. drama fra 2009.
01.40 Det du vil vite om
sex (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.50 Top 20 Funniest (r)
11.50 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (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)
15.35 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 Cast Away. Am.
drama fra 2000.
24.00 Dr. No. Br. action fra
1962.
02.10 Bond-piker varer evig
(r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (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 Håndball: Champions
League. Larvik – Baie Mare.
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Legends (4)
22.00 Vehicle 19. Am./sør-
afrikansk actionthriller fra
2013.
23.40 30 Minutes or Less.
Am. actionkomedie fra
2011.
01.10 Nattsending

07.15 Morgensending
11.30 Drømmeturen (r)
12.30 Sjakk-VM 2014. Parti
2 – Magnus Carlsen og Vis-
wanathan Anand.
15.30 Side om side (r)
15.55 Brenner & bøkene (r)
16.25 Stjernekamp (r)
18.00 Newton
18.30 Sjakk-VM 2014. Opp-
summering av dagens parti.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (3)
20.45 Døden – ein serie om
livet (3)
21.40 Downton Abbey (6)
22.30 Drømmen om Europa
(3)
23.10 Kveldsnytt
23.30 Når mor og far skal
skiljast (r)
00.30 Sofa (r)
01.00 Melkeveien (r)
01.30 Lindmo (r)
02.30 Nattsending

09.25 Morgensending
13.15 Markens grøde.
Norsk stumfilm fra 1921.
14.55 Jan i naturen (r)
15.10 Lindmo (r)
16.15 Ronnie Wood Show
(r)
16.40 Skavlan (r)
17.40 Norden og verden (r)
18.05 Norge rundt og rundt
(r)
18.35 Tidsvitne (r)
19.05 Flukten fra DDR (r)
19.45 Historien om Berlin-
muren (r)
20.40 Glimt av Norge: Det
hemmelege fjellet (r)
20.50 Kjøretøy fra den
kalde krigen
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen: A
Swan Lake
22.50 Ubåt 137 på grunn
(r)
23.45 Krigsspillet. Br. doku-
drama fra 1965.
00.30 Motstandskamp i
skyggeland (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Last Man Standing (r)
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Best av de beste (r)
12.00 Farmen 2014 (r)
13.00 Farmen 2014 (r)
13.30 Farmen 2014 (r)
14.30 Farmen 2014 (r)
15.30 Skal vi danse (r)
17.00 Skal vi danse (r)
17.30 Mitt livs sjanse (6)
18.00 Fotball: Tippeligaen.
1. omgang.
18.50 Tippeligaen: I pausen
19.00 Fotball: Tippeligaen.
2. omgang.
20.00 Farmen 2014 (21)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen 2014 (21)
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
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 Derfor styrter fly (r)
15.30 Sterkest (r)
16.30 Broom (r)
17.00 FotballXtra: Før run-
den. Vi går tett på spillere,
trenere og supportere før
rundens tippeligakamper
sparkes i gang.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball
18.00 Fotball: Tippeligaen.
1. omgang.
18.50 Tippeligaen: I pausen
19.00 Fotball: Tippeligaen.
2. omgang.
20.00 Fotballkveld (30)
Norsk fotballmagasin.
21.00 G.I. Joe: The Rise of
Cobra. Am. action fra 2009.
23.15 Sons of Anarchy (r)
00.25 Fargo (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Hjemme hos Jamie
Oliver (r)
09.05 Wedding Band (r)
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
10.50 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.45 Hjemme hos Jamie
Oliver (19)
12.20 Hjemme hos Jamie
Oliver (20)
12.50 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
15.00 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 (10)
21.00 Indiana Jones og de
fordømtes tempel. Am. acti-
onkomedie fra 1984.
23.25 The Crazy Ones (r)
23.55 The Crazy Ones (r)
00.25 Tough Love (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Two and a Half Men
(r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Sinnasnekker'n (r)
16.30 Sinnasnekker'n (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 Sinnasnekker'n (r)
19.30 Jul i Tangerudbakken
(r)
20.30 Resurrection (1)
21.30 Åndenes makt (2)
22.30 How to Get Away with
Murder (r)
23.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Kongen av Queens (r)
14.30 Anger Management
(r)
15.00 Anger Management
(r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Enlisted (5)
18.30 Community (5)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Goldbergs (r)
20.30 The Goldbergs (r)
21.00 Anger Management
(12)
21.30 Anger Management
(13)
22.00 Talladega Nights: The
Ballad of Ricky Bobby. Am.
komedie fra 2006.
24.00 Formel 1: Brasil
Grand Prix – høydepunkter.
Motorsport.
01.00 Nattsending

06.45 Morgensending
12.15 Sjakk-VM 2014. Parti
3 – Magnus Carlsen og Vis-
wanathan Anand.
15.00 NRK nyheter
15.15 Den store reisen (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Krøll på hjernen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev fra Europa
(r)
18.00 Sjakk-VM 2014. Opp-
summering av dagens parti.
18.30 Extra-trekning
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Bjørnøya (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Brenner & bøkene (r)
23.45 Et slag i ansiktet (r)
00.40 Nattsending

09.00 Morgensending
10.55 Distriktsnyheter
13.20 Aktuelt (r)
14.00 Urix (r)
14.20 Ubåt 137 på grunn
(r)
15.15 Fandens virkelighet
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Normal galskap (r)
19.45 Norden og verden (3)
20.15 Aktuelt
20.55 Lisenskontrolløren
(2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Stephen Fry – møte
med homofobi (1)
22.30 Urix
22.50 Thor Heyerdahl – På
jakt etter paradiset (r)
23.40 Filmens historie (r)
00.45 Tirpitz – Det siste
slaget (r)
01.35 Kobra (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)
16.30 Home and Away
(5992)
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 (2735)
20.00 Sporløs (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dicte (7)
22.40 Homeland (7)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Criminal Minds (r)
02.20 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 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.30 Alarm 112 – På liv og
død (5)
18.30 Bad Ink (r)
19.00 En moderne familie
(r)
19.30 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.30 Iskrigerne (r)
21.00 Iskrigerne (2)
21.30 På nevene løs (107)
22.25 Vettskremte pøbel-
unger (5)
23.20 Iskrigerne (r)
23.50 Criminal Minds (r)
00.45 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.15 Vegas Strip (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Luksusfellen (r)
14.00 Masterchef USA (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 Luksusfellen (r)
19.30 Masterchef USA (2)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (7)
21.30 Hell's Kitchen USA
(10)
22.30 Lukket visning (r)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (32)
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 (r)
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
(8)
21.00 Kanal Valen (9)
21.30 I kveld med YLVIS
LIVE (9)
22.30 Stalker (1)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 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 X-Men. Am. science
fiction fra 2000.
23.20 Cops (r)
23.50 Cops (r)
00.20 Seinfeld (r)
00.50 Nattsending
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