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Velkommen til  
Solheimshagen  
kinarestaurant! 

Vi serverer lunsj  
fra 11.00 til 15.00  

(ikke søndag) 

Vi har take away-service

Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
 
Tlf. 63 81 73 77

Nå når du 
langt
Soul Electric er den første elbil-
satsingen til Kia i Norge. Bilen 
har en rekkevidde på 
212 kilometer. Side 14

Advarer mot falske 
vektere
Uvedkommende har utgitt seg 
for å være fra SOS Trygghetssen-
tralen.
 
 Side 8

Lørenskog veteran-
korps inviterer til 
kirkekosert med 
piccolotrompet
Korpsets leder forteller at det 
blir et program som spenner fra 
sakral musikk via barokk musikk 
til lett underholdningsmusikk.
 Side 11

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  

For å forberede seg 
på julebordsesongen 
opprettet politiet 
og utelivsbransjen 
på Romerike samar-
beidsgruppa «Trive-
lig uteliv Romerike» 
(TUR) for to år siden. 
Resultatene lot ikke 
vente på seg.
                      Side 4

ROLIGERE UTELIV MED TUR
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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

10
M/S VAR HØYESTE 
VIND-HASTIGHET SISTE 
30 DAGER

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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#disig grå høstdag # foggy @maryekerhovd

#lillestrøm_langs #nitelva #galleri_brogata  @astnord

#velkommen november med regn og tåke  #innekos @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 

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 

Har du plager i forbindelse med magen 
eller fordøyelsen?  
Mange får hjelp med akupunktur for mage 
eller tarmbesvær. Ring akupunktør Ildiko 
på Lørenskog og bestill time.  1990

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/nordbysupermarketfacebook.com/nordbysupermarket

1990

4990

1990
+PANT

Maks 3 pk 
pr husstand

Maks 5 pk 
pr hushold

Maks 5 stk 
pr hushold

Maks 3 kg 
pr hushold49

Superpris!

Superpris!

Superpris!

Superpris!

SUPERPRISER PÅ 
NORDBY SUPERMARKET!

Tilbudene gjelder for private husholdninger t.o.m. søndag 23 november, eller så langt beholdningen rekker.
NB! Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

Gjør en god handel hos oss. Hver dag!

INDREFILET
AV SVIN

Danish Crown, fryst, pr kg / SEK

Superpris!

Superpris!

Superpris!

Superpris! SPARERIBS 
Jensens Bøfhus, 550 g, pr pk / SEK

Superpris!

Superpris!

Superpris!

Superpris! BACON
Scan, 3x140 g, pr pk / SEK

Superpris!

Superpris!

Superpris!

Superpris! PEPSI MAX
4x1,5 liter / SEK
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litiet på folk som ikke helt kan 
oppføre seg på byen. I verste 
fall kan det fort vanke en bot 
som gjør et stort innhogg i de-
semberlønna.  

- Hvert eneste år er det nett-
opp de uerfarne som skaffer oss 
problemer. Her finner du både 
folk i godt voksen alder og dem 
som er uerfarne med utelivet 
på grunn av lav alder, forteller 
politistasjonssjef Stein Brynild-
sen.  

Folk som er litt for fulle og 
går ut på byen er fortsatt en 
problematikk. Brynildsen po-
engterer at dette ikke er et stort 
problem. Det handler ofte om 
folk som sjelden er ute på byen. 
Dette er folk som kanskje har 
vært på et privat julebord og 
fått litt for mye alkohol, og som 
nå skal ut på byen for å ta en øl. 

- Når de i tillegg ikke vet 
hvordan de skal forholde seg 
til reglene i utelivsbransjen kan 
det oppstå ubehagelige situa-
sjoner, forteller Brynildsen. 

- Jeg vil ikke si at det er ville 
tilstander i julebordstrafikken, 
for det er det ikke. Vi har fort-
satt god kontroll og er med på 
å skape trygghet og sikkerhet 
sammen med de vi samarbeider 
med. Men det er allikevel noen 
mennesker, som ikke er så vant 
til å gå på byen, som må tenke 
på over hva de driver med. Det 
er vanlig folkeskikk som gjelder 
når du går ut på byen, enten 
det er julebord eller ikke, sier 
Hagen. 

- Vi bøtelegger mange for 
urinering og drikking på of-
fentlig sted, og folk som nekter 
å forlate stedet etter politiets 

anmodning. Dette er vi selvføl-
gelig like mye fokusert på i jule-
bordtiden som ellers, forteller 
lederen av ordensseksjonen. 

Hagen tror det er mange 
som ikke er klar over hvor dyr 
byturen kan bli. I tillegg til at 
utelivsturen kan bli en kostbart 
affære risikerer du også å blir re-
gistrert på andre måter. Trenger 
du en politiattest eller visum 
kan det være lite heldig at du 
finnes i politiets register.

- Vi ønsker å legge tilrette 
for at alle skal ha det trivelig og 
trygt på byen. Vi vil være der 
det er behov for oss for å sikre 
en hyggelig julefeiring, sier Ha-
gen.

ADVARER MOT PIRATTAXI
- Du vet ikke hva som skjer når 
du setter deg inn i en pirattaxi. 
Folk har blitt ranet av sjåføren 
og jenter har blitt voldtatt. Det 
er forbundet med en fare med å 
sette seg inn i en slik bil, adva-
rer politistasjonssjef Stein Bry-
nildsen.

De som kjører pirattaxi risi-
kerer å miste både førerkortet 
og bilen, opplyser stasjonssje-
fen. Første gangen de blir tatt 
beslaglegger politiet bilskiltene 
for tre måneder pluss at sjåfø-
ren får en bot på 10.000 kroner.
Neste gang de blir tatt for pirat-
taxivirksomhet ryker skiltene 
og førerkortet, samt at sjåføren 
får en større bot. 

- Vi har hatt et fokus på pi-
rattaxivirksomheten, og vil 
fortsette å ha det fremover, sier 
Brynildsen.

Politistasjonssjefen har selv 
tatt flere bilførere for slike for-
hold. Han forteller at piratene 
nekter for alt når de blir stop-
pet. Disse sjåførene begynner 
også å bli mer og mer kreative 
når de prøver å finne på en tro-
verdig forklaring på den ulov-
lige virksomheten. Men før po-
litiet slår til har pirattrafikken 
blitt spanet på. 

- Vi har stort sett fulgt med 
på hva som skjer. Det er fullt 
lovlig å kjøre en kamerat til et 
julebord, men da skal du ikke 

drive skytteltrafikk av grup-
peringer av mennesker. Da 
handler det om noe helt annet. 
Passasjerene som blir tatt ut av 
bilen har også et vitneansvar. 
Hvis vi kan bevise at passasje-
ren lyver vil han kunne straffes 
for dette, opplyser Brynildsen. 

Taxinæringen har satt inn 
flere taxier for å ta unna jule-
bordstrafikken, pluss at det har 
blitt opprettet to nye holdeplas-
ser i sentrum av Lillestrøm slik 
at publikum slipper å gå helt 
ned til stasjonen. 

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no 

- Vi har et helt annet samarbeid 
nå enn tidligere. Vårt felles mål 
er at folk skal ha det trivelig når 
de går ut på byen. Vi er fornøyd 
og bransjen er fornøyd, sier po-
litistasjonssjef Stein Brynildsen 
ved Lillestrøm politistasjon.

FOKUS PÅ 
OVERSKJENKING
Politiet, næringen og kommu-
nen laget retningslinjer for 
hvordan de skal samarbeide for 
å få utestedene til et triveligere 

sted å være på. Å hindre over-
skjenking ble satt i fokus.  

- I forhold til overskjenking 
har vi gjort et stort arbeid. Po-
litiet går nå inn på utesteder 
og restauranter og ser hvordan 
skjenkingen foregår. Vi har i 
tillegg et nært samarbeid med 
utestedene ved månedlig kon-
takt, forteller politioverbetjent 
Odd Ivar Hagen, leder av or-
densseksjonen ved Lillestrøm 
politistasjon.

Gjennom opplæring av de 
som driver skjenkestedene, 
opplæring av ordensvakter, 
opplæring av barpersonalet, og 

et tett samarbeid med kommu-
nen, opplever politiet et bedre 
utelivsmiljø.  

- Vi har lært opp alle våre 
tjenestemenn for hvordan de 
skal kontrollere skjenkestede-
ne og samarbeide med andre 
aktører for å oppnå et best mu-
lig resultat. Dette gjelder både 
overskjenking og hindre salg 
til mindreårige. Det går også 
på hvordan man skal takle 
utelivsproblemer for å reduse-

re volden i sentrum, opplyser 
Hagen.  

Han mener innsatsen skaper 
mere trygghet, ro og orden for 
publikum og de som arbeider i 
bransjen ved at politiet besøker 
skjenkestedene. Mot julebord-
strafikken vil politiet også foku-
sere mer på restaurantene.

UERFARNE GJØR SEG 
BEMERKET
Hver julebordsesong møter po-

AKTUELT

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig 

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

på tlf 93 43 56 95, for en hyggelig kjøkkenprat

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

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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Ta med vennegjengen på julebord med høy allsang faktor!

Roligere uteliv med TUR

For å forberede seg 
på julebordsesongen 
opprettet politiet og 
utelivsbransjen på 
Romerike samar-
beidsgruppa «Trive-
lig uteliv Romerike» 
(TUR) for to år siden. 
Resultatene lot ikke 
vente på seg.

HER ER POLITIETS EGNE 
UTELIVSRÅD:

BYTUREN KOSTER DEG DYRT – I VERSTE FALL
Dette er minimumsbeløpene du kan forvente deg å måtte ut med til 
statskassen hvis byturen tar en uheldig retning. 

Ordensforstyrrelse:  Kr. 6.000
Skjer ordensforstyrrelsen mellom fredag kl 18:00 
og søndag kl 10:00 må du ut med  Kr. 9.000

Legemsfornærmelse uten skade:  Kr. 8.000 
Blir det skader:  Kr. 10.000

Dikking på offentlig sted:  Kr. 2.000 

Ikke følge politiets pålegg:  kr. 6.000 - 13.000
Skjer dette mellom fredag kl 18:00 og 
søndag kl 10:00 må du ut med minimum  Kr. 9.000

Forulempe offentlig tjenestemann ved skjellsord:  Kr. 6.000

Spytte på offentlig tjenestemann:  Tiltalebeslutning 

Fysisk hindre politiet:  Kr. 8.000 
Hindre du politiet fysisk ender det opp med tiltale. 

Urinering på offentlig sted:  Kr. 4.000 

ENKELT ROM: En madrass og et toalett er det politiet kan by på om 
de må la deg overnatte på statens bekostning. En overnatting her er 
ingen straff, straffen kan komme i tillegg i form av et forelegg.

TRIVELIG UTELIV: Politioverbetjent Odd Ivar Hagen (tv) og 
politistasjonssjef Stein Brynildsen ved Romerike politidistrikt roser 
samarbeidet med utelivsbransjen og kommunen. 

Begrens alkoholinntaket
De fleste som utsettes for vold 
har høy promille. Det samme 
gjelder for de fleste gjernings-
mennene

Gå på etablerte utesteder
Unngå steder med dårlig vakt-
hold og tvilsomt klientell

Lær deg utelivets 
festkodeks
Er du nybegynner på ”byen”, så 
trå varsomt. Politiet innbringer 
dem som lager bråk og ikke 
følger anmodninger fra politiet. 
En innbringelse medfører som 
oftest en bot som er større enn 
regningen fra siste barrunde.

Gå i opplyste gater
Sjansen for å unngå bråk er stør-
re hvis man går flere sammen - i 
opplyste gater.

Bestill taxi/avtal henting
Med transport fra dør til dør 
kommer du trygt og sikkert 
hjem

Ta aldri pirattaxi
Det er ulovlig virksomhet, og du 
vet aldri hvem du kjører med. 

Dessuten kan avtalt pris stige i 
løpet av turen.

Gjem verdisakene dine
Det er mange som lar vesker 
og jakker ligge uten tilsyn. Ikke 
”vift” med pengene. Putt kort 
og penger i forlommen.

Ikke la deg provosere
Vær nøye med hva du skal la 
deg irritere over. Legg terskelen 
høyt for provokasjoner og gå 
vekk.

Kos deg med venner og 
kolleger
Oppfør deg mot andre som du 
vil at andre skal oppføre seg 
mot deg. (jfr Kardemommelo-
ven)

Ikke provoser
Julebordsesongen er ikke tiden 
for å kjekke seg.

Trekk deg unna bråk
Dersom du kommer nær en 
mulig konfliktsituasjon, trekk 
deg unna. Ikke bland deg inn i 
andres krangler.

Kilde: politi.no

SYNLIG: Politiet parkerer bilen og tar en tur innom utestedne.
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komotivet klart for prøvedrift i 
England. Men for å kunne star-
te ordinær jernbanedrift måtte 
de ha telegrafforbindelse langs 
linjen, og da ble en annen opp-
finnelse tatt i bruk: Det skulle 
ennå gå mange år før elektri-
sitetsforsyning kom på plass, 
men italienerne Galvano og 
Volta hadde rundt år 1800 klart 
å bygge et batteri som fungerte. 
Med dette på plass kunne den 
første jernbanen i England star-

te sin virksomhet i 1825.
Dampmaskinen omformet 

vårt distrikt i to omganger
I 1851 var det klart for å star-

te jernbanebyggingen i Norge, 
og det er verdt å merke seg at 
den aller første jernbanesta-
sjonen utenfor hovedstaden 
var Strømmen. Allerede i no-
vember 1852 kunne det kjøres 
planketog til Christiania, og 4. 
juli 1853 gjorde det første per-
sontoget sin åpningstur mel-
lom Christiania og Strømmen. 
1. september 1854 var det klart 
for den høytidelige innvielsen 
til Eidsvoll.

Allerede fem år senere kom 
den neste dramatiske omfor-
mingen. I 1859 bestemte sko-
geierne i Brandval at de ville 
bruke den nyutviklede damp-
saga til å sage tømmeret sitt 
på Lillestrøm fremfor å byg-
ge den hjemme i Solør. Dette 
skulle vise seg å bli den første 
av hele sju store dampsager i 
Lillestrøm, og utviklingen gikk 
kjemperaskt. Følgen av dette 
var at flomsagene ved Sagelva 
måtte legge ned sin virksom-
het, men mange av sagarbeider-

ne der fikk arbeid ved de nye 
dampsagene.

SENERE 
TEKNOLOGIPÅVIRKNING
Plassen tillater ikke noen bred 
gjennomgang, det får holde å 
trekke fram markante virksom-
heter som Strømmens Værksted 
1873, Strømmen Trævarefabrik 
1884, Kjeller flyplass 1912 og 
Institutt for Atomenergi 1948. 
Du kan lese mer om dette på 
lokalhistoriewiki.no, der også 
denne historien er å finne.

Tekst: Steinar Bunæs

En sier gjerne at den moderne 
formen for samferdsel startet 
med opprettelsen av Postver-
ket i 1647. Det var da man fikk 
øynene opp for at investering i 
bedre veier ga god avkastning 
både trafikkmessig og økono-
misk.

POSTENS 
”LANGTRANSPORT” GIKK 
VIA SKEDSMO
Helt fra første dag ble postruten 

mellom Christiania og Trond-
hjem lagt gjennom Skedsmo. 
Ruten startet fra Akershus 
festning og gikk via Sinsen, 
Grorud og Bånkall/Skillebekk. 
Der svingte veien østover i 
tung stigning opp Gjelleråsen, 
Karushøgda og Lauvåsen til 
Lahaug gård. Veien over Gjel-
leråsen var så smal at bare én 
hest med kløv kunne passere 
om gangen. I begge ender av en 
bratt bakke nær toppen var det 
montert et bjelle-le med klokker 

for å kunne praktisere den tids 
enveiskjøring. Den som ville 
fare med kløv eller slede gjen-
nom den trange bakken måt-
te ringe for å varsle dem som 
kom motsatt vei. Førstemann 
som ringte fikk passere først. 
På nordsiden av Gjelleråsen var 
det gårdene Lahaug og Slogum 
som overtok frakten av posten.

SAMFERDSELEN 
PÅVIRKET DISTRIKTENE
I Postverkets barndom var veie-

ne så 
d å r-
l i g e 
at postbæreren som regel måtte 
gå til fots, men etter noen år ble 
flere strekninger utbedret slik 
at det ble mulig å ri. Litt etter 
litt ble veiene også gode nok 
til å benytte hestekjøretøyer, 
noe som ga en radikal økning 
i både kapasitet og hastighet. 
Dette ga igjen raskere og hyp-
pigere postlevering, og etter 
hvert nådde avisene ut i dis-
triktene med jevnlige nyheter 
fra inn- og utland. Samtidig ble 
det enklere for utkantstrøkene 
å besøke byene, hvor folk fikk 
impulser om nye trender i ymse 
stilretninger for både bygge-
skikk, møbler, klær og annet. 
Litt etter litt fulgte endringer i 
kultur og tenkesett.

TEKNOLOGIEN GA OGSÅ 
ENDRINGER
I vårt distrikt er det lett å peke 
på områder hvor ny teknologi 

har bidratt til nye virksomhe-
ter. Noe av det første våre for-
fedre lærte seg å utnytte var 
elvekraften – med kverning 
rundt år 1300, senere ved inn-
føringen av oppgangssagene på 
1500-tallet. Sagelva ble tem-
met, og ga en økonomisk opp-
gangstid som varte i mer enn 
300 år. 

Teknologiske nyvinninger 
lå også til grunn for at det etter 
hvert kunne bygges bruer med 
større spenn. Snart kom det 
bruer både ved Nitsund (Kjel-
lerholen) og Leirsund som gjor-
de det mulig å passere elvene 
til alle døgnets tider uten å bry 
sundmannen. At det dermed 
var noen som mistet sitt leve-
brød var en del av utviklingen.

Ny teknologi måtte også på 
plass for å komme i gang med 
jernbanedrift. Dampmaskinen 
ble utviklet på 1700-tallet, og 
i 1812 var det første damplo-

Med et lokalt blikk presenteres her utdrag fra et på-
gående, flerårig prosjektarbeid under ingeniørfore-
ningen TEKNA – Teknisk-naturvitenskapelig forening. 

Oppdragsgiver ønsket å få belyst hvordan samferdsel og tekno-
logi har påvirket kulturelementer som arkitektur, tankesett og 
samfunnsutvikling generelt. Prosjektet betrakter historien på 
en ny måte, og peker på sammenhenger som ikke tidligere har 
vært allment kjent. 

Historien vårHistorien vår
Samferdsel i Skedsmo

DETTE BILDET FRA RUNDT 
1890 fanger opp både sam-
ferdsel, teknologi og kultur. Brua 
fører Norsk Hoved-Jernbane over 
Nitelva. Helt til venstre ligger det 
beskjedne huset til Lillestrøms 
første stasjon som altså lå i Ræ-
lingen fra 1855 til 1861. Da ble 
stasjonen flyttet til sin nåværende 
plassering. I forgrunnen ser vi et 
stort tømmerlager som venter på 
å bli trukket opp kjerraten og inn 
i Lillestrøm Dampsag og Høvleri 
i bakgrunnen. Det store huset til 
høyre er bestyrerboligen til saga. 
Foto Akershusmuseet. 

FRAKT AV PROPELLER er et eksempel på en annen type samferd-
sel. Gjennom mer enn 70 år leverte Strømmen Staal propeller til skip 
som etter hvert ble bygget større og større. Fraktproblemene til Oslo 
havn ble etter hvert så store at virksomheten i 1977 måtte innstilles  
– noe oljekrisen i 1973 påskyndet. Foto Akershusmuseet.

SIDESPORET M TÅRNSAGENE BAK . Bru for Norsk Hoved-Jern-
bane over Sagelva i Sagdalen. De engelske utbyggerne satte ved 
utbyggingen i 1852 opp en tømmerkonstruksjon. Denne måtte allerede 
i 1865 erstattes av en klinket platekonstruksjon på ni solide murpilarer. 
Til høyre ser vi tømmerbru for sidebanen som fulgte elva fra Strømmen 
stasjon, og som her krysset Sagelva før den fortsatte ned til dagens 
rundkjøring i Sagdalen. Dette var Norges første industrispor, også fra 
1852, dvs to år før Hovedbanen ble høytidelig åpnet fram til Eidsvoll.. 
Øverst til venstre ligger sagmesterboligen Taarnet. På denne kopien er 
bakgrunnen mellom pilarene fargelagt for å fremheve de mange saghu-
sene som på dette tidspunktet (ca 1870) var i ferd med å bli faset ut. 
Dette er kanskje det eneste fotoet som viser de gamle saghusene ved 
Sagelva. Foto Jernbanemuseet. 

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.

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

Sliten: mangler energi
eller har smerter 
i kroppen?  

Vi har gode behandlinger  
og 18 års erfaring.  
• Hudpleie
• Tannbleking
• Massasje
• Healing

kr. 1000,-

2 timers behandlinger
inkludert lymfedrenasje. 
(Positive resultater og  gode tilbake-
meldinger)

TILBUD 
på jule-
produkter

Vi førerNED I VEKT MED ULTRALYD

Alternativ til Botox!!
Easy Lifting Mask - Økologisk

Naturlig og organisk brystløft
- brystbehandling som gir resultater

Vi har

Gavekort
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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

30 store hyttetomter
og en nøkkelferdig hytte.

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

tomt eller hytte.

Trygghetssentralen 
advarer mot falske vektere
Uvedkommende har 
utgitt seg for å være 
fra SOS Trygghets-
sentralen.

Tekst: Redaksjonen

– Den siste uken har vi fått 
meldinger om uvedkommende 
som har utgitt seg fra å være 
fra Trygghetssentralen i Lille-
strømsområdet. Flere av våre 

brukere har opplevd at en per-
son som utgir seg for å komme 
fra Trygghetssentralen ringer på 
og vil komme inn for å sjekke 
alarmen til brukerne, forteller 
Rune Thorsteinsen, avdelings-
leder SOS International Trygg-
hetssentralen.

– Vi har også hatt et tilfelle 
hvor en person har kommet seg 
inn til en av våre brukere, men 
som forlot boligen da brukeren 
truet med å trykke på trygghetsa-
larmen, forteller Thorsteinsen i en 

melding.
Thorsteinsen minner om at 

deres brukere aldri kommer uan-
meldt, alltid legitimerer seg og all-
tid er uniformert.

- Forholdene er anmeldt til po-
litiet og vi ber alle om å melde fra 
til oss, hjemmesykepleien eller 
politiet, hvis de skulle bli utsatt 
slike hendelser.

Trygghetssentralen ble en del 
av SOS International i 2013, og 
har i dag avtale med 108 kommu-
ner med 32.000 brukere.

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:

VINNER:

H
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et
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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 

40-60%

Inviterer til 
kirkekonsert med 
piccolotrompet

Lørenskog Vete-
rankorps inviterer 
til en kirkekonsert 
22.november kl. 
18.00 i Fjellha-
mar kirke med et 
program med stor 
variasjon.

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Korpsets leder, Tone Morken 
Rudi, forteller i en pressemel-
ding at det blir et program 
som spenner fra sakral musikk 
via barokk musikk til lett un-
derholdningsmusikk. I Prøy-

sen-året vil korpset fremføre 
melodier som forbindes med 
Alf Prøysens rikholdige tekst-
produksjon.

- En ekstra godbit er et styk-
ke av Vivaldi  for to piccolo-
trompeter der korpsets dirigent 
Knut Andersen sammen med 
korpsets tidligere dirigent Pål 
Gløtta er solister, forteller Mor-
ken Rudi.

Ensemble-spill fra korpsets 
treblåsergruppe er også noe å 
se fram mot fortsetter korpsets 
leder.

Tone Morken Rudi kan for-
telle om stor tilvekst i med-
lemsmassen denne høsten og 
at det vil være rundt 50 mu-
sikanter på scenen denne lør-
dagskvelden. 

KORPSETS LEDER Tone Morken Rudi
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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
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rt 
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Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.
Helt ny selveierleilighet på 71 kvm fra kr. 2 360 000

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Fast pris.

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

pi@trysilhus.no

JULEMESSE LØKEN  
GRENDEHUS
LØRDAG 22.NOVEMBER FRA KL 10.00 
TIL 16.00. SØNDAG  23 NOVEMBER FRA 
KL 10.00 TIL 15.00.  
SNØKLOKKEVN 1, FINSTADJORDET
Søndag  23 november fra kl 
10.00 til 15.00. 

SKEDSMO PENSJONIST PARTI 
HAR HYGGE OG INFORMA-
SJONSMØTE
12.11 KLOKKEN 17.00 I KANTINA PÅ 
RÅDHUSET. 
Våre gamle og nye medlemmer 
pluss venner er hjertelig velkom-
men. På grunn av servering, ring 
67 48 15 91 eller 41 00 85 89. 
Mvh Styret.

VENNEKVELD PÅ VIVO
13.NOVEMBER KL 18.00-20.00,  
VIVO LILLESTRØM
Vi ønsker velkommen til VEN-
NEKVELD. Vi får besøk av to 
fabelaktige norske forfattere: 

Gunn Marit Nisja, som har skrevet 
gripende romaner som "Naken 
i hidjab", "Porselenspiken" og 
"Olivensteinen"! og Jorunn Strand 
Askeland, som har skrevet en 
rekke flotte barnebøker; "Rekke-
husbarna" , bøker om Arne Brian, 
samt bøker for voksne "Barbeint 
og hellig", "Don Vavasseur og 
jeg",m.m og nå en utrolig fin bok 
for tweens: ""XO Eline" Vi gleder 
oss til å vise dem frem og få høre 
om deres skrivekunster!! Alle som 
melder seg på må sende oss en 
sms på nr 40430459, da vil dere 
automatisk få en velkomstmelding 
med rabattkode fra oss!

PIPPI FEIRER JUL
13.NOVEMBER KL 18.00, 
LILLESTRØM KULTURSENTER
Pippi feirer jul er en teaterfores-
tilling om vår alles kjære Pippi. . 
Hun er i full gang med juleforbere-
delsene. Men skal hun feire julen 
alene? Fru Prysselius vil ha Pippi 
på barnehjemmet i julen. Men 
Pippi vil ikke på noe barnehjem. 
Hun føler seg slett ikke ensom. 
Hun har jo både Herr Nilsson, 
apen sin, og Lille Gubben, hesten, 
og sannelig har det ikke flyttet inn 
en ny liten venn i veggen hennes. 
Dessuten kommer det sikkert 
noen på besøk. Blom og Dun-
der-Karlsson vil nok prøve å stjele 
litt julepenger og det er alltid 
morsomt å leke med politikonsta-

blene Kling og Klang. Tommy og 
Annika må jo feire julen hjemme, 
men de vil gjerne være sammen 
med Pippi også. Kanskje de har 
en plan? Men en ting er sikkert: 
Det skjer både morsomme, spen-
nende og litt rare ting når Pippi 
feirer jul! OBS! Ta med kamera. 
Alle barn får hilse på PIPPI etter 
forestillingen!!!

PLANTEFARGING
13.NOVEMBER KL 18.00 - 21.00 
SKÅRER GÅRD.
Lær om plantefaring i Lørenskog 
Husflidslag! Signe Berg vil fortelle 
det du trenger å vite om plant-
efarging i kveld. Hun har holdt 
på med dette i mange år og kan 
alt som er verdt å vite. Åpent for 
både medlemmer og ikke-med-
lemmer. Velkommen!

MØTE I SKEDSMO  
FRIMERKEKLUBB
13.NOVEMBER KL 18.30, RØDE 
KORS-HUSET, LILLESTRØM
Quiz med tema norske bruksmerk-
eserier. Innlevering til auksjonen 
11. desember. Åpent for alle 
frimerkeinteresserte.

SMAK - LATTERLIG ENKELT, 
LATTERLIG GODT
13.NOVEMBER KL 19.30, LILLESTRØM 
KULTURSENTER
Vi fortsetter kampen for den 

gode SMAK! Superkompetente 
foredragsholdere deler sin innsikt 
med historier om mat og drikke. 
Kokken står klar med de beste 
råvarene og legger grunnlaget for 
en hyggelig kveld. Velkommen til 
en uforglemmelig aften! Anne-Kat. 
Hærland kan lage god mat og hun 
elsker å lage god mat. Hun deler 
gjerne sine historier med oss, ent-
en det er noe hun snappet opp på 
kjøkkenet som barn, eller kanskje 
en anekdote fra en festmiddag 
hun har servert. Vi setter sammen 
en latterlig god meny i samarbeid 
med Anne-Kat.

PRØYSENS BESTE OG TROND 
VIGGOS VERSTE
14.NOVEMBER KL 18.00, 
LØRENSKOG HUS
Familieforestillingen presenterer 
to av Norges største barneven-
ner! Alf Prøysen er en artist 
Skogblomsten har brukt stoff og 
sanger fra ved flere anledninger - 
og han kan godt brukes igjen og 
igjen! I år ville han fylt 100 år og 
vi presenterer derfor en akt med 
noen av hans beste tekster. I Akt 
2 hylles en annen stor barnevenn. 
Trond Viggo Torgersen har forstått 
at den beste legen er den som 
får folk i godt humør! Akt 2 kalles 
derfor ”Trond Viggos værste”. Det 
er ikke fordi sangene er dårlige, 
men fordi humoren kan være litt 
av det ville slaget!

KONSERT DIVIN' DUCKS
15.NOVEMBER KL 21.00,  
KLIMT LILLESTRØM
Lørdag 15.november er det klart 
for party- og konsertbandet Divin’ 
Ducks på Klimt. Benytt denne 
sjeldne sjansen til å oppleve dette 
fargerike bandet med sterke bånd 
til Romerike gjennom mange år. 
Kombiner konserten med julebord 
i byen, reserver plass.

BUA HUSFLIDSUTSALG
16.NOVEMBER KL 11.00-15.00,  
LOSBY BESØKSGÅRD
Medlemmer av Lørenskog husflid-
slag har salg av egenproduserte 
husflidsprodukter.

AEROBIC FOR KVINNER
16.NOVEMBER KL 12.15 - 13.30, 
LØRENSKOG HUS, 6.ETG
Kvinner! gratis treningstilbud på 
Aktivitetshuset Volt/Frivilligsen-
tralen. Lørenskog tamilsk sportsk-
lubb v/instruktør Piriya Sanjeevan 
tilbyr aerobic for kvinner i alle 
aldre. Treningen foregår på sønd-
ager i tidsrommet 12.15 – 13.30 
i 6. etg. Lørenskog hus. Første 
halvdel består av kondisjonstren-
ing, andre halvdel styrke. Enkle 
trinn med bruk av strikk og god 
musikk! Treningen kan tilpasses 
den enkelte og pausene legger du 
inn selv. Velkommen!

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

BLIKKENSLAGERSERVICE
Alt til taket

481 27 363
Gratis Befaring

på nytt tak30%
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Tekst og foto: Odd Arne Ruud
redaksjonen@romeriksposten.no

Forhandlerne av Kia har det tra-
velt om dagen. Salgstallene for 
Kia er gode og det er få andre 
forhandlere som opplever like 
stor suksess som de forhandler-
ne som selger det Sør-Korean-
ske bilmerket.

7 års garanti, gunstige priser, 
fornøyde kunder, mye utstyr 
og en kvalitet som ikke ligger 
bak noen andre bilmerker har 
gitt store salgsvolum. Med Kia 
Soul Electric tar de nå opp jak-

ten på på kundene i det hurtig 
voksende segmentet av kunder 
som ønsker å kjøre elektrisk bil.

RIMELIG OG VELUTSTYRT
Kia Soul Electric er ikke over-
raskende en av de rimeligste 
bilene i klassen. Innstegsprisen 
på modellen Classic er 206 800 
kroner. Ønsker du toppmodel-
len Exclusive må du ut med 236 
800 kroner. I toppmodellen er 
utstyrsnivået noe høyere, du 
får bl.a med varmepumpe, tå-
kelys, skinninteriør, varmeseter 
bak og parkeringssensorer. 

Navigasjon, ryggekamera, 
varme i ratt og virtuell motor-
lyd er standard utstyr fra rime-
ligste modell.

GODE GARANTIER
Alle biler fra Kia leveres med en 
nybilgaranti på 7 år / 150 000 
kilometer. Garantien dekker 

bilen fra støtfanger til støtfan-
ger og kan overføres til senere 
eiere såfremt bilen gjennomgår 
regelmessig vedlikehold i hen-
hold til serviceplanen. 

Selv om de er best i klassen på 
garantiordninger må de se seg 
slått av Volkswagen og BMW 
når det gjelder garanti på batte-
ripakken. Tyskerne har hele åtte 
års garanti på batteriene i sine 
elektriske biler. Til sammenlig-

ning har Nissan Leaf og Renault 
Zoe kun fem års garanti på sine 
batteripakker.

LANG REKKEVIDDE
Oppgitt kjørelengden er 212 ki-
lometer. Motoren har en ytelse 
på 111 hestekrefter og et dreie-
moment på 285 Nm. Bilens 
vekt er 1490 kilo og den har en 
akselerasjon fra 0-100 km/t på 
11,2  sekunder. 

Kjøreegenskapene er bra. Bi-
len er smidig i bytrafikken og 
du har lett adkomst inn til de 
relativt høyt monterte setene. 
Lasterommet imponerer ikke 
nevneverdig, men med nedfel-
te bakseterygger har du allike-
vel plass til det meste du måtte 
ha med deg under hverdagslige 
kjøreturer.

Vi renser  tette  partikkelfilter  med 
utstyr  fra Tunap  og  bruker  forebyg-
gende stoffer  fra  samme  leverandør  

for  å  unngå  problematikken!

Auto Service Lillestrøm - Depotgata 10 2000 Lillestrøm - Tlf. 63 81 08 00 - Åpent mandag-torsdag kl. 7-17 og fredag kl. 7 - 14 (fellesferie uke 29-31) 

Er bilen din klar for sommeren? 
Vi utfører: 
· EU-kontroll
· Service og reparasjoner på alle bilmerker
· Original deler eller deler av tilsvarende 
kvalitet
· Kontroll, skifte og reparasjon: eksos, 
clutch, brems, forstilling, støtdempere, starter, 
dynamoer og startbatterier
· Feilsøking, kontroll og reparasjon av motorstyring, 
bensin og diesel innsprøytning 
· Kilometerservice, oljeskift
· Bilelektriske reparasjoner
· Reparasjon og service på AC og klimaanlegg
· Diagnose og feilkodelesing - reparasjon
· Dekk
· Bilglass i samarbeid med Riis Bilglass AS
· Feilfylling av drivstoff - vi renser dyser og tømmer 
tanken. 

Bestill time i dag på  
tlf. 63 81 08 00.

Er bilen klar for den kalde årstid?

Vi utfører:
· EU-kontroll
· Service og reparasjoner på alle bilmerker
· Original deler eller deler av tilsvarende
 kvalitet
· Kontroll, skifte og reparasjon: eksos,
 clutch, brems, forstilling, støtdempere, starter,
 dynamoer og startbatterier
· Feilsøking, kontroll og reparasjon av motorstyring,
 bensin og diesel innsprøytning
· Kilometerservice, oljeskift
· Bilelektriske reparasjoner
· Reparasjon og service på AC og klimaanlegg
· Diagnose og feilkodelesing - reparasjon
· Dekk
· Bilglass i samarbeid med Riis Bilglass AS
· Feilfylling av drivstoff - vi renser dyser og tømmer
 tanken.

Bestill time i dag på
tlf. 63 81 08 00.

Vi renser tette partikkelfilter med
utstyr fra Tunap og bruker forebyggende

stoffer fra samme leverandør
for å unngå problematikken!

Auto Service Lillestrøm - Depotgata 10 2000 Lillestrøm - Tlf. 63 81 08 00 - Åpent mandag-torsdag kl. 7-17 og fredag kl. 7 - 14 (fellesferie uke 29-31)

Nå når du langt

Soul Electric er den 
første elbil-satsingen 
til Kia i Norge. Bilen 
har en rekkevidde på 
hele 212 kilometer.

DET LILLE EKSTRA: Kia Soul Electric er iøynefallende og vekker oppsikt i bygatene. Bilen er utstyrt 
med en virtuell motorlyd som sørger for at fotgjengere vil høre at du kommer kjørende.

STILIG INTERIØR: Kupeen i den nye Soul Electric er innbydende og er preget av delikate overflater.  
Instrumentene er tydelige og fremstår som velorganiserte. Via infotainmentsystemet kan du kontrollere 
bilens ladestatus og finne avstand til nærmeste ladestasjon.

PÅFYLL VIA LADEPORT: Høyre side av grillen sett forfra åpnes 
mot midten slik at ladeportene kommer til syne. Lys i ladeporten sørger 
for at du ser den godt også når det er mørkt.

Trafikalt grunnkurs
Lillestrøm, Fetsund 
og Grorud

Autoteam trafikkskole AS • Jonas Lies gate 1 • Lillestrøm • Tlf: 81 55 69 52 • post@autoteam.no • autoteam.no

Gi bort gavekort 
til jul?

2.700,-

Vi har klasse B, BE, A, A2 og A1, moped og trafikalt grunnkurs

Vi har 

gavekort!
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Bilverksted

Hvam og Jessheim, 
dine bilverksteder 
på Romerike!
Våre avdelinger på Romerike er i nærhet til 
kollektivknutepunkt. Slik blir det enkelt å levere 
og hente bil, samtidig som man kan komme 
seg til arbeid.

Bestill time på 03010 eller snapdrive.no
Jessheim: Industrivegen 21, 2050 Jessheim

Hvam: Jogstadveien 27, 2007 Kjeller

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

Spesialverksted med prisgaranti for 
BMW – vi skal være billigst!

Vi gir deg personlig service, kort ventetid på  reparasjoner 
og særdeles gunstige priser. Med siste versjon software 
og originalt diagnoseverktøy som er direkte koplet opp 
mot BMW, gir vi deg raskt oversikt over din bil og hva som 
må gjøres for å løse problemene. Vi har et velutstyrt lager, 
og skulle vi mangle noe, får vi det fra BMWs sentrallager i 
Sverige dagen etter!

• Service fra 1800,- 

• Eu-kontroll fra 344,-

• Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy

• Ny rute? Vi ufører glassreperasjoner eller skifter glass

• Dekk og felger

• Alt av karosseriskader og lakk

• Gratis lånebil!
 

Velkommen til Arne Gulbrandsen,
bestill time nå!
www.arnegulbrandsen.no/bestill-time/   tlf: 23 03 74 10 

ARNE GULBRANDSEN
spesialver�sted for BMW i mer e	 35 år!

ARNE GULBRANDSEN
spesialver�sted for BMW i mer e	 35 år!

Jakter for å klippe

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

- Både politiet, Tollvesenet og 
Statens Vegvesen har mulighet 
til å foreta bruksnekt på biler og 
andre kjøretøy. Det blir foretatt 
kontroller for manglende beta-
ling av årsavgift hele tiden, og 
dem som ikke har betalt til nå 
vil bli avskiltet, fastslår Jan Lie, 
rådgiver ved årsavgiftskontoret 
i Tollvesenet.

MANGE KRAV I SKEDSMO
I Skedsmo kommune er det 

totalt 29.662 kjøretøy det skal 
gjøres opp for i inneværende 
år. I Lørenskog er det 19.853 
kjøretøy som får årsavgift. De 
aller fleste betaler innen forfall, 
og brorparten av de som er for 
sent ute betaler før det kommer 
begjæring om avskilting - selv 
om de må tåle en tilleggsavgift 
på 250 kroner. (Elbil-eiere får 
kun femti kroner i purregebyr)

Alle som eier et kjøretøy un-
der 7500 kilo må betale årsav-
gift. Satsen for en vanlig per-
sonbil var i år på 2.995 kroner.

-Normalt betales 92 prosent 
av alle regningene ved forfall. 
Dette pleier å være nokså jevnt 
hvert år. I år har det vært en 
liten nedgang i antall avskil-
tingsbegjæringer. forteller Lie.

KAN TREKKE I LØNNEN
Om regningen ikke blir be-
talt i det hele tatt, så overfører 
Tollvesenet kravet til Statens 
innkrevingssentral. Da blir det 
andre boller. 

-Det betyr at den som eide 
det registrerte kjøretøyet 1. ja-
nuar kan få tvungen trekk i 
lønn eller trygd. Det kan også 
bli tatt pant i eiendeler, fortel-
ler Lie. 

- Ved salg av kjøretøy må 
derfor den som eide kjøretøyet 
på årets førstedag, forsikre seg 
om at årsavgift og tilleggsavgift 
blir betalt, minner han om.

ANDELEN I SKEDSMO
Statistikk fra Tollvesenet vi-
ser at det fortsatt gjenstår 518 
kjøretøyeiere fra Skedsmo som 
ikke har gjort opp for seg. Dette 
utgjør 1,75 prosent av alle dem 
som først fikk krav. I Lørenskog 
kommune er det 276 kjøretøy 
som ikke er betalt for, noe som 
her er en andel på 1,39 prosent.
Denne andelen er noe mindre 
enn gjennomnsittet i Norge – 
som er på 1,78 prosent. 

Totalt er det drøyt 3,6 mil-
lioner kjøretøy som det skal 
betales årsavgift for i Norge. 
Det skal gi formidable 9,5 mil-
liarder kroner til statskassen. 
Pengene er ikke øremerket no-
enting som helst, og går like 
mye til samferdsel som til ek-

sempelvis Forsvaret, u-hjelp og 
trygdeutbetalinger.

Kjøretøyeierne i Skedsmo og 
Lørenskog måtte ut med drøyt 
138 millioner kroner i årsavgift 
i år. 

GEOGRAFISKE 
ULIKHETER
Andelen krav som går til av-
skiltningsvarsel varierer en hel 
del fra sted til sted. Verst ut er 
Hasvik kommune i Finnmark, 
der hele 4,6 prosent av kravene 
går så langt. Gjennomsnittet i 
Norge er på 1,8 prosent. Leka i 
Nord-Trøndelag kommer aller 
best ut, med en andel på kun 
0,5 prosent.

-Det er dem i Sogn og Fjorda-
ne som pleier å ha minst andel 
avskiltningsbegjæringer, fortel-
ler Lie.

Slik er det også i år, da an-
delen i vestlandsfylket er på 
1,25 prosent. Det er Hedmark 
og Finnmark som topper listen 
med en andel på 2,02 prosent.

ANDEL I AKERSHUS
Totalt er det sendt ut nær 
417.000 krav til motorkjøre-
tøy-eiere i Akershus for 2014. 
De skal til sammen betale over 
1,1 milliarder  kroner til stats-
kassen. Av disse kravene er det 
6.158 som har gått til begjæring 
om avskilting, noe som er 1,48 
prosent av alle kjøretøyene.

Det er Hurdal som må få 
stempelet som kommunen med 
flest unnasluntrere i Akershus. 
Her var andelen begjæringer 
på 3,08 prosent. Langt mer be-
talingsvilje er det i Oppegård 
kommune, der andelen kun var 
på 0,74 prosent.

Det ble en slutt på de farge-
de kontrollmerkene for to år si-
den. Nå er det en skiltleser som 
fungerer akkurat som en radar 
som avslører dem som sluntrer 
unna. Denne kan brukes i van-
lig kontroller, men kan også 
lese skilt i fart.

Det er 794 kjøretøy-
eiere fra Lørenskog 
og Skedsmo som 
ikke har “tatt seg 
bryet” med å beta-
le årsavgiften. Nå 
jaktes disse kjøre-
tøyene for klipping 
av skiltene.

Ska du resa till Sverige?

TOYOTA ARVIKA
Åkaregatan 16
Tel +46 570 29 09 00
info.arvika@toyota.nu www.toyota.nu

ÖPPET VERKSTAD
Månd-fred kl. 7-16

Passa på att serva bilen hos Toyota i Arvika.
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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!

Vil ha flere ladestasjoner

Tross få offentlige 
ladestasjoner i 
Skedsmo og ingen  
i Lørenskog, har 
begge kommuner 
fokus på tilretteleg-
ging av ladestasjo-
ner for elbiler.

Tekst: Dag Rognlien Stenberg
dag@romeriksposten.no

- Vi har i dag en offentlig hur-
tiglader med gratis lading på 
Stortorget og der har vi også 4 
gratis normalladere. I tillegg 
har vi 2 normalladere for gratis 
lading ved rådhuset.

Energi- og klimarådgiver i 
Skedsmo kommune, Øyvind 
Wahl, ser behovet for flere lade-
stasjoner i Skedsmo.

- Vi har nettopp utarbeidet 
en ladepunktstrategi for kom-
munen som skal behandles 
politisk i desember. Målet er 
at mangel på ladepunkter ikke 
skal være til hinder for kjøp og 
bruk av elbil i Skedsmo kom-
mune, forteller Wahl.

Wahl mener imidlertid næ-
ringslivet må ta ansvar for å til-
rettelegge til kunder og ansatte.

- I strategien kommer det 
frem at vi anser hjemmelading 
som det viktigste, deretter la-
ding på jobb. Når det gjelder 
lading på allment tilgjengelige 
plasser så mener vi at her bør 
det legges til rette for at kom-
mersielle krefter skal tilby la-
ding.

AMBISIØST KLIMAMÅL
Skedsmo kommune har satt seg 
som mål å innen 2020 ha en 
bilpark med nullutslippsbiler 
og tilretteleggingen for dette 

har allerede startet.
Wahl forteller at ambisjonen 

er å sette opp om lag 30 punk-
ter i året frem til 2020.

- Ved rådhuset er det tilrette-
lagt for flere ladepunkter, så her 
vil det komme flere. I tråd med 
strategien vil vi prioritere la-
ding for egne ansatte, så det er 
ikke sikkert det blir flere offent-
lig tilgjengelige ladepunkter.

Wahl fortelle videre at kom-
munen ønsker å bidra til at bo-
rettslag og sameier skal få bedre 
ladeinfrastruktur.

- Vi får en del henvendelser 
som går på at dette er for dårlig 
i dag.

VARSLER BETALING
Wahl synes det er riktig at el-
bilistene må betale for «driv-
stoffet» de får på kommunens 
ladestasjoner.

- Vi mener det fremover er 
fornuftig at lading koster. Gra-
tislading gir en del unødig kø. 
Vi ønsker at bilister med et reelt 
behov for lading får tilgang til 
ladepunktene. Vi ønsker også at 
kommersielle aktører skal finne 
det attraktivt å sette opp lade-
punkter og da bør ikke kommu-
nen tilby nye gratisløsninger. 
Betalingsløsninger vil bidra til 
at det blir satt opp flere punk-
ter fordi en får inntekter av la-
dingen. Kommunen kan være 
med å bidra til dette ved å tilby 
arealer til aktører som vil sette 
opp ladepunkter med betaling. 
Trolig vil det om ikke lenge bli 
innført betaling på hurtiglade-
ren på Stortorget.

INGEN LADESTASJONER I 
LØRENSKOG 
Lørenskog kommune har der-
imot ingen offentlige ladesta-
sjoner.

- Lørenskog kommune har 
foreløpig ikke noen opparbei-
dede offentlige parkeringsplas-
ser som et bymiljø har, bortsett 
fra noen utfartsparkeringer. 

Men dette kan endre seg og det 
blir mer naturlig å tenke offent-
lige ladestasjoner, forteller In-
ger Solberg, kommunalteknisk 
sjef i Lørenskog kommune.

Solberg viser til at følgende 
er tatt inn i forslag til kommu-
neplan 2014-2025:

«I alle nye næringsbygg skal 
minst 20 % av biloppstillings-
plassene, minimum 2 plasser, ha 
ladepunkt for el-bil. I tilknytning 
til institusjoner som skoler, bar-
nehager, sykehus og lignende skal 
minst 10 % av biloppstillingsplas-
sene, minimum 2 plasser, ha lade-
punkt for el-bil. I alle bygg skal det 
være tilrettelagt med trekkerør på 
ytterligere 10 % av plassene.

I nye boligbygg med mer enn 4 
boenheter skal minimum 50 % av 
biloppstillingsplassene ha frem-
lagt mulighet for lading av el-biler. 
Parkeringsanlegget skal bygges slik 
at det senere er mulig å tilretteleg-
ge samtlige p-plasser for lading av 
el-biler.

Nye og rehabiliterte bensinsta-
sjoner skal ha minst 2 tilgjengelige 
og fungerende hurtigladepunkter 
for el-bil.»

Solberg forteller at elbil er tema 
også i ny samferdselsplan.

- Det skal utarbeides en sam-
let samferdselsplan for Lørenskog 
kommune. Der blir ladestasjoner 
for elbil et av temaene.

- Opplever dere etterspørsel fra 
befolkningen og næringsdrivende i 
forhold til å sette opp flere lade-
stasjoner?

- Ja, vi får henvendelser fra be-
folkningen hvor de etterspør lade-
stasjoner.  Henvendelser kommer 
fra innbyggere og tilreisende.

STØRRE PRESS PÅ 
LADEPUNKTER
Fagsjef Snorre Sletvold i Norsk 
Elbilforening ga på en åpen hø-
ring i Stortinget 23.oktober i år 
klart uttrykk for at det er vik-
tig å bygge flere ladestasjoner i 
Norge ettersom salget av elbiler 
øker kraftig.

Elbilsalget har fordoblet seg 
i løpet av det siste året, og det 
kommer til å være 40.000 el-
biler i Norge ved nyttår, ifølge 
elbil.no. Fortsetter politikken, 
med 30.000 solgte hvert år vi-
dere, vil vi ha 100.000 elbiler i 
2017.

- Vi vet at 95 prosent av el-
bilene lades hjemme, og får 
dekket sitt hverdagsbehov der. 
Men gapet mellom antall of-
fentlige ladepunkter og antall 
elbiler vokser. Det er viktig at 
denne komiteen er klar over 
det. Gapet kommer til å vokse 
mer framover, sa Sletvold ifølge 
elbil.no.

SÅRBARE VED KØ
- Det blir enda større press på 
de offentlige ladepunktene når 
det blir flere ladbare hybrider. 
Og de har bare 1/3 av rene el-
bilers rekkevidde. Derfor er det 
viktig å få på plass mer normal-
lading, sa Sletvold, før han gikk 
til Elbilforeningens kjepphest 
når det gjelder lading:

- Det må være like enkelt å 
fylle strøm som å fylle andre 
drivstoff. Pr. i dag bygges det 
fortsatt en og en hurtiglader. 
Det gir sårbarhet ved kø, og 
dessuten sårbarhet når en hur-
tiglader ikke virker. Hva ville 
de som kjører diesel- og bensin-
biler tenkt om det bare sto en 
pumpe på stasjonene, spurte 
Sletvold retorisk, før han svarte 
selv:

- Vi trenger dobbel infra-
struktur, for å sikre driftsstabi-
litet og oppetid. Det gir fornøy-
de brukere.

SNØBRØYTING
Traktor med sjåfør ønskes til snøbrøyting 

i Oslo-området

WENNERSGAARD AS
Tlf: 917 63 334

❆

❅

❄❄
❆

❅

❆
❅❅

❆

❄

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm

postmaster@altibiloppretting.no

Alle bilmerker og alle 
forsikringsselskaper

LADESTASJON: Foruten 
Skedsmo kommunes ladere for 
egne ansatte er dette eneste 
tilbud til beboere og tilreisende.  
Foto: Dag R. Stenberg
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BOYS OF EUROPE
Hele butikken

÷30-70%

DRESSMANN
Alle varer i butikken

3 for 2

BIK BOK
Hele butikken

3 for 2
VIC
Diverse varer

÷70%

MATCH
Hele butikken (ikke Jean Paul)

÷25%

VILA
En mengde varer opptil

÷70%

GLITTER (KL. 21-24)
Hele butikken

÷30%

BOGERUD
Alle ordinære varer

÷30-50%

ZIZZI
Alle varer i butikken

3 for 2
EUROSKO
Alle varer i butikken

3 for 2

VIVIKES
Hele butikken

÷30%

CUBUS
Alle klær

÷30%

CLAIRE.DK
Alle ordinære varer

÷20%

DOROTHEA
Alle klær og interiør

÷20%

NATTÅPENT
TORSDAG 13. NOVEMBER

– Hjertelig tilstedewww.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

til kl. 24.00

torsdag 13. nov.
kl. 12.30-13.30

Rasoi kafé i plan 2

Gratiskonsert

Jenny
  Jensen

Oftedahl Hotell (tv) i Solheimsgaten 4. Lauritz Oftedahl 
overtok i 1891 Lillestrøm Skydsstasjon og Gjæstgiveri, som 
var stedets første overnattingssted fra 1880. Han omgjorde 
bygget til Oftedahl Hotell. Bygget står fremdeles i dag, men 
i en litt annen innpakning. I 2005 hadde leilighet- og forret-
ningsbygget Solsiden overtatt plassen der de gamle trehu-

sene sto (tv). Til høyre i kortbildet ser du Danskeboligen. De 
siste trehusene i dette kvartalet forsvant i 2008 da området 
ble gjort om til parkeringsplass. 

 
Av: Roy Mortensen    

Kilde: Norske aviser fra A til Å 

SOLHEIMSGATEN  
1907 - 2013

1907

2013
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NATTÅPENT
torsdag kl. 10-24

13.nov!

NIKE FREE 5.0 JOGGE-
SKO TIL BARN OG JUNIOR
En løpesko som gir deg følelsen av å løpe barfot. Suveren løpsfølelse og fl eks-
ibilitet. Soft yttersåle med dype fl eksgroper gir følelse av å løpe barfot på mykt underlag.

MCKINLEY 
JARU DUN-
JAKKE TIL 
JUNIOR - STR 6-14 ÅR
Lett dunjakke i 50:50 dunfyll med svært god isoleringsevne. Jakken er vindtett, kan 
pakkes liten og er svært behagelig å ha på. 2 frontlommer med fl eecefôr til å varme kalde hender.

FEIL VNR I MANUS 
PÅ DEN ANDRE SKOEN

MCKINLEY GOL ALPINHANSKE/VOTT 
En solid og behagelig alpinhanske/vott til 
dame som sitter godt på hånden. 100% skinn 
i håndfl aten som gir godt grep.

MCKINLEY GOL ALPINHANSKE/VOTT 

PARTIKJØP!

99,-

100% skinn i 
håndfl aten

SALOMON MADAWASKA VINTERSKO 
TIL DAME OG HERRE
Aktiv vinterstøvel i vanntett skinn. Thin-
sulate fl eece innerfor som holder føttene 
varme og komfortable. Gore-Tex membran 
holder deg tørr på beina. Bred lest for bedre 
isolasjon og varme. Contagrip.

Lett dunjakke i 50:50 dunfyll med svært god isoleringsevne. Jakken er vindtett, kan 
JUNIOR - STR 6-14 ÅR
Lett dunjakke i 50:50 dunfyll med svært god isoleringsevne. Jakken er vindtett, kan 
JUNIOR - STR 6-14 ÅR
Lett dunjakke i 50:50 dunfyll med svært god isoleringsevne. Jakken er vindtett, kan 

PARTIKJØP!

299,-
BULA ULLSOKK 2-PK
To par kortere ullsokker i ullblanding. Sit-
ter behagelig på foten og klør ikke. Passer 
til daglig bruk. Ny og forbedret med ekstra 
forsterking i fotsålen.

PARTIKJØP!

59,-
NORHEIM
VIDDA MEDIUM ULLSOKK
Varm og god ullsokk i merinoull. Passer godt 
til skistøvler og andre tursko. Holder foten 
varm på kalde dager og transporterer fuktig 
bort fra foten. Sokken har frotté såle.

PARTIKJØP!

49,-

Skinnimitasjon 
i håndfl ate

NORHEIM MARKA HANSKE
Lett og enkel hanske til langrenn og skiturer. 
Enkelt foret og skinnimitasjon i håndfl ate for 
godt grep rundt staven. 

NORHEIM MARKA HANSKE

PARTIKJØP!

59,-

Lett dunjakke i 50:50 dunfyll 
med svært god isoleringsevne

Kan pakkes 
liten og er svært 

behagelig!

NIKE FREE 5.0 JOGGE-

PARTIKJØP!

499,- PARTIKJØP!

699,-

– Hjertelig tilstedewww.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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80 butikker · tlf. 67 97 83 30 · www.triaden.no
Følg oss også på www.facebook.com/Triaden  
og Instagram #triaden  

  G-SPORT TRIADEN
TRIADEN LØRENSKOG STORSENTER. BUTIKK I PLAN 2. TLF. 67 97 64 07

MADSHUS CT 100 TURSKI MED BINDING
En enkel turski med Polytex såle og Torsion Cap-konstruksjon. Skiene har mykt spenn som gir et 
godt feste og en innsving som gjør den lett og håndtere. CT 100 er en god turski for alle typer vintereventyr. Rottefella Touring Bulk Manuell binding

ROSSIGNOL EVO CLASSIC NIS RACE TRENINGSSKI MED BINDING
En race performance ski. Lett og komfortabel ski med racing såle som gir en optimal skiopplevense. 
Perfekt for deg som ønsker en god treningsski. Vekt: 640 gram i lengde: 180 cm. Rottefella exercise classic binding

ÅSNES SNØMANN MED BINDING 
Har gang på gang vært en testvinner. Har en solid trekjerne eget spenn tilpasset barn. Har lav 
vekt og god innsving, som gjør skien lett å håndtere for de minste. Rottefella dino bulk binding

ROSSIGNOL KNERTEN MED BINDING
Smørefri ski laget spesielt for læring og og lek hos barna. 
Kommer med mykt spenn for å gi barna føling med snøen på 
alle slags fører. En slitesterk ski med Cap konstruksjon. Rottefella dino bulk binding

En alpinski som passer til det meste. Allround midjebredde og Cap konstruksjon gjør den lettsving og 
lett å ha med å gjøre. Karbon og titanal forsterkninger. Fin ski opp til øvet nivå. Head SL 100 binding

  G-SPORT TRIADEN

NORDICA 
ONE 45 
FLEX 45 STØVEL TIL DAME OG HERRE
Meget komfortabel nybegynnerstøvel 
med ekstra bred lest. Lett å ta av og på.

VINTERSESONGEN
NÆRMER SEG!

En alpinski som passer til det meste. Allround midjebredde og Cap konstruksjon gjør den lettsving og 

LETTSVINGT!

999,-
HEAD XENON 

X SC ALPINSKI MED 
SL 100 BINDING TIL SENIOR

399,-
FLEX 45 STØVEL TIL DAME OG HERRE

699,-399,-

godt feste og en innsving som gjør den lett og håndtere. CT 100 er en god turski for alle typer vintereventyr. Rottefella Touring Bulk Manuell binding

499,-

En race performance ski. Lett og komfortabel ski med racing såle som gir en optimal skiopplevense. 
Rottefella exercise classic binding

999,-
Mykt spenn som gir et godt feste og 

en innsving som gjør den lett og håndtere.

En race 
performance ski
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Triaden Lørenskog Storsenter tlf. 67 97 45 15

NATTÅPENT
SAMSUNG GALAXY S5

Telenor Mobil M+

1,-*
Ulåst

4999,-
*(12 mnd. binding)

med Netcom 
Smart

1,-

IPAD MINI 
16GB 4G 

SAMSUNG 
GALAXY Y

SAMSUNG 
E1080

Telenor kontantkort

499,-
Ulåst

150,-

IPHONE 6 16GB
Netcom Smart 

1,-*
Telenor Komplett 
M+ 649

1499,-
Ulåst 

5999 ,-

*(12 mnd. binding)

Begrenset antall
2499,-
med 
cover

KNUST SKJERM?
Vi tar service på iPhone 
og øvrige smarttelefoner.

Fra 499,-

*

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

NATTÅPENT

Tilbudet kan også kombineres med vesker

KJØP 2 PAR 
ECCO SKO OG FÅ

÷50%
PÅ DET BILLIGSTE

ECCO Shop Lørenskog
Triaden Lørenskog Storsenter • Telefon 67 90 75 47
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Tilbudene gjelder alle Apotek 1 f.o.m. 12.11, så langt beholdningen rekker.

Apotek 1 Triaden. Gamleveien 88, 1476 Rasta. Tlf. 67 98 00 30, faks 67 98 00 31. Åpningstid: mandag - fredag 10-21, lørdag 09-18.

Kitch’n Triaden
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. 
Vi tar forbehold om trykkfeil.

NATTÅPENT HOS KITCH’N
Erik Bagger
skåler i stål m/3 poser

÷50%

Flying Culinary Circus pakke
Skreller, grønnsakskniv, kokkekniv 
og skjærefjøl. Verdi 1996,-

999,-

Tefal pannesett
24+28  cm, veil. 999,-

499,-

Alle varer fra Stelton

÷50%

Modern House støpejern

÷60%

Daily Use servise
4  pk.

÷60%

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

matchfashion.no

Match Triaden
Gamleveien 88
Tlf. 67 97 16 00

Åpningstider
Man-Fre: 10-21
Lør: 09-18

Til dame:
Gensere

199,-

Til herre:

Hele 
butikken
-25% 
*Gjelder ikke Jean Paul

Utvalgte 
Levi’s jeans  

399,-
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jernvare | elektro | multimedia | hjem | fritid

Nyttige dingser siden 1918

 49,- 

 Adam adventsstake 
   34-732 

 179,- 
(219,-) 

 129,-  299,- 
(499,-) 

jernvare | elektro | multimedia | hjem | fritid

Nyttige dingser siden 1918

 Julen
er snart her. 
Vi fi kser det.

jernvare | elektro | multimedia | hjem | fritid

Nyttige dingser siden 1918

 49,- 

 Adam adventsstake 
   34-732 

 179,- 
(219,-) 

 129,-  299,- 
(499,-) 

jernvare | elektro | multimedia | hjem | fritid

Nyttige dingser siden 1918

 Julen
er snart her. 
Vi fi kser det.

Triaden Lørenskog Storsenter    Telefon 67 97 82 80   Mandag-Fredag: 10-21 Lørdag: 09-18

Lysdingser gjør 
det magisk

Vi fi kser det. 
 149,- 

 249,- 

 179,- 

 199,- 

 Batteridrevet 
dørkrans LED 
Med sensor. Tenner automatisk 
ved skumring. Innebygd timer, 
slukker etter 8 timer. Ø 45 cm. 
Batteritype 4xAA/LR6 
(medfølger ikke).
 36-4190

129,-

 LED-figurer med batteridrift 
 Lag den perfekte julestemningen med disse 
LED-belyste fi gurene med timer. Perfekt også der man 
ikke har strømuttak. Pingvin, bjørn eller snømann. 
   36-5714 

 LED dekorasjonsfigur 
 Få den riktige julestemningen. Dekorasjonsfi gurer 
med LED-belysning for innen- og utendørsbruk. 
230 V. 
   36-5712 

 Batteridrevet 
snølykt 
 Gnistrende snølykt 
for utendørs bruk. 
Med batteridrift 
og innebygd 
timer. Høyde 
25 cm. 
   36-5675 

 Konstsmide LED-lysslynge 
 Dekorativ lysslynge på 11,3 m med 80 lys formet 
som kuler. Kan brukes både ute og inne. 
   36-5659 

clasohlson.no
Clas Ohlson på Facebook
Løsninger, inspirasjon og tilbud!

Prisene gjelder så langt beholdningen rekker, dog senest den 23. november 2014. Vi tar forbehold om ev. trykkfeil samt utsolgte produkter.

 Ylva LED 
girlander 
 Lengde 5 m. 
For inne- eller 
utebruk. 
   36-3382 

 179,- 

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Vi har 20 år på Triaden
og gir deg derfor:

PÅ ALLE VARER
13.11.2014

Gjelder kun 13.11.2014 hos Juvelen Triaden. 
Gjelder ikke allerede nedsatte eller bestillingsvarer. Gjelder ikke sammen med andre tilbud

20%

TRIADEN
www.cmykAccEssoRIEs.No

Nattåpent!
Hele butikken

25%-
gjelder hele dagen, 

ikke kampanjevarer
og exclusive-serien
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TILBUD

Interiørarbeid  
Montering -snekring - kjøkken - garderobe - 

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

Ronald Bjørn tlf. 92 84 86 42 

Oslos beste utvalg av
kvalitetstepper

KONGELF CARPET
Sorgenfrigt. 1 påMajorstuen

www.kongelf.no
22 69 46 40

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

Rema 1000 ble veien inn i Norge
For Tariq Nabi (27) 
fra Afghanistan ble 
en praksisplass hos 
Rema 1000 på Lil-
lestrøm veien inn i 
det norske samfun-
net. 
Da Tariq Nabi kom til Norge for 
snart tre år siden, gikk han rett 
fra norskkurs til praksisplass 
hos Rema 1000 i Kanalveien på 
Lillestrøm. Etter rundt ni må-
neder i praksis fikk Tariq fast 
jobb og er nå skiftleder i butik-
ken ifølge en pressemelding fra 
NAV Skedsmo. 

Tariq mener det viktigste som 
innvandrer i Norge, er å lære 
norsk. Etter å ha jobbet i butik-
ken i en uke, ba han alle kollege-
ne sine rette på ham hvis han sa 
noe feil. 

– Jeg lærte mye norsk av kol-
leger og av kundekontakten i bu-
tikken. De eldre liker veldig godt 
å prate! Til å begynne med synes 
jeg det var litt vanskelig med dia-
lekter, men nå går det også veldig 
bra, forteller Tariq. 

GRIP MULIGHETEN
Han tror det er viktig at man 
forstår at man får en gylden 
mulighet til å vise seg fram når 
man er i arbeidspraksis. Han 
råder andre på praksisplass til å 
stå på og vise at man er moti-
vert. 

– Se på meg. Hvis jeg kunne 
få det til, så mener jeg alle kan få 
det til.

Tariq er et godt eksempel på 
at arbeidspraksis kan være en vei 
til fast jobb. Han understreker at 
det er mye mer enn lønna som er 
viktig med å få en jobb. Før han 
hadde fast jobb fikk han ikke lån 
av banken og måtte leie leilighet i 
et dyrt leiemarked. Men med job-
ben fikk han også banklån og har 
i dag kjøpt seg leilighet. 

Akkurat nå er han hjemme i 
pappaperm med datteren, men 
han gleder seg til å komme tilba-
ke på jobb.

– Jeg savner det sosiale på job-
ben, butikken og kolleger. Vi har 
en morsom sjef som gjør at vi 
kan tulle mye selv om vi arbeider 
hardt. 

FÅR ALLTID JA
Kjøpmann Håvard Thorsvik på 
Rema 1000 Kanalveien roser 
Tariq opp i skyene og forteller 
at de ikke har tenkt til å slippe 
han avgårde. 

– Når du får inn sånne som Ta-
riq med høy arbeidsmoral og vil-
jen til å få til noe, da må du bare 

holde dem fast. Tariq strekker seg 
langt, har levert siden dag én, og 
du får alltid et ja nesten uansett 
hva du spør ham om, skryter han.

REMA 100 SOM IA-
VIRKSOMHET
Rema 1000 Kanalveien er en 
IA-virksomhet som tar inn 
mange i arbeidspraksis og har 
god erfaring med det. Butikken 
har som regel en til to perso-
ner inne i praksis av gangen og 
mange av dem gjør det bra og 
blir etter hvert ansatt. Noen på 
heltid og mange på deltid. 

– For mange er en deltidsjobb 
akkurat det de vil ha og det er 
viktig å huske på at heltidsjobb 
ikke passer for alle. Noen studerer 
ved siden av, noen vil ha mer tid 
med familien og andre har kan-
skje sykdom som gjør at de ikke 
kan jobbe fullt. I matbutikk pas-
ser det fint med deltidsstillinger, 
så det kan vi tilby mer av enn 
faste heltidsstillinger, forklarer 
Håvard Thorsvik. 

Han mener arbeidspraksis kan 
være en fin måte for arbeidsgive-
re og arbeidstakere å bli kjent på 
og en fin måte for bedrifter å re-
kruttere nye medarbeidere. Ett av 
målene i IA-avtalen er dessuten  å 
hindre frafall fra arbeidslivet og 
bidra til å øke sysselsettingen av 
personer med nedsatt funksjons-
evne. 

– Arbeidspraksis gir ikke noen 
garanti om jobb, men det gir 
gode sjanser for jobb for dem som 

griper anledningen til å vise at de 
virkelig kan og vil. 

KRAV TIL MOTIVASJON
Avdelingsleder Christel Erdal 
har ansvaret for samarbeidet 
med NAV om formidlinger av 
praksisplasser til Rema 1000 
Kanalveien. Hun forteller at de 
stiller tydelige krav til personer 
som skal få praksisplass hos 
dem. 

– De må ha et minimum av 
norskkunnskaper og kunne føre 
en god dialog med kundene. Det 
viktigste er uansett at de er moti-
vert og vil utføre en god jobb. 
Vi merker fort hvis noen ikke er 
motivert for jobben, og da fun-
gerer det ikke. Det er helt greit 
å gjøre feil, de er her for å lære, 
men de må ta ansvar, komme på 
jobb når de skal og vise at de har 
stå-på-vilje, sier Erdal. 

– Vi har også hatt mye nytte 
av informasjon og kurs, samt det 
å få en egen kontaktperson i NAV 
som har vært en god samtalepart-
ner. VI er veldig fornøyd med å 
være en IA-virksomhet, avrunder 
Christel.

Nespresso til Strømmen

- Nå slipper man å dra fra Ro-
merike til Oslo for å kjøpe Ne-
spresso-kapsler over disk, for-
teller senterleder Per Kristian 
Trøen.

Etter å ha hatt suksess på 
Sandvika storsenter med sin 
pop-up Boutique der, flytter 
Nespresso nå dette konseptet 
videre til Strømmen storsenter.

- Dette blir da Norges femte 
butikk-konsept, men da i et noe 
mindre format enn Sandvika, 
Bergen, Oslo og Stavanger. Her 
kan man kjøpe Nespresso-kaffe 
og utvalgt tilbehør over disk i 
2. etasje i den nye delen på stor-
senteret.

Nespresso-sjef i Norge, Geir 

Kronbæck, er entusiastisk og 
forventningsfull:

- Vi har nå valgt Strømmen 
Storsenter som ny lokasjon i 
Norge for Nespresso pop-up 
Boutique. Det første forsøket i 
Sandvika ble en stor suksess og 
derfor valgte vi å etablere en 
permanent Boutique på Sand-
vika Storsenter. 

- Kriteriene for å velge neste 
lokasjon har foruten vurdering 
av potensialet i området vært 
etterspørsel fra våre kunder og 
senterets kunder. Vi gleder oss 
stort til åpning og gleder oss 
til å møte eksisterende og nye 
kunder på Strømmen.

Nespresso åpner på Strømmen storsenter 
onsdag 12. november.

TARIQS BESTE TIPS til andre innvandrere er å lære seg norsk. Her 
med kjøpmann Håvard Torsvik som skryter ham opp i skyene.  
(Foto: Elin Wiesener)
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sDanske kvalitetsmøbler selges.
Reol med hyller, dør og skuff. lys 
bøk i topp dansk håndverk. Tidløst 
design. mål: b.106 cm. d.46 cm. 
h.86 cm. nypris 4790,- Selges 
for kun kr. 650,-Skap med dør og 
skuff. mål: b.59 cm. d.46 cm. h. 
86cm. nypris kr. 2990,- selges 
for kun kr. 400,- Eventuelt samlet 
kr. 1000,- Møblene selges p.g.a. 
flytting. Rasta, Lørenskog. 
 Tlf. 90786781

Gammelt fint sofabord til salg kr. 
650. Tlf. 95220047

Gammel telefon Kr. 200 
Tlf. 95220047

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

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

2 stk FOISSY elektriske golftraller 
med nye batterier og lader selges, 
pris kr 900,- pr stk. tlf 91550369. 

Kan hentes RASTA.

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

TV-skap, eik m/dreibar plate 88x70, 
kr 1000,-. Salongbord m/mørk 
glassplate 90 cm diameter. kr. 
500,-. 2 store skinnstoler kr. 500,-. 
Liten grønnmalt kommode m/speil 
kr. 100. Lite respatex kjøkkenbord 
kr. 100,- +diverse selges billig. Kan 
hentes i Lillestrøm. Tlf. 908 48 
124.

Møbler selges Pen skjenk med to 
glasskap m/ belysning. Som ny. 
Selges samlet kr.8500. 2 pene og 
solide glassbord selges. Salongbord 
kr. 1000. Sidebord kr. 500. 
Tlf : 97578958

2 gamle kaffekanner Kr. 900 for 
begge to. Selger også bare en hvis 
det er ønskelig.  
Tlf. 95220047

Flott brodert bilde kr. 400  
Tlf. 95220047

Billige 2 settbord kr. 200 for begge. 
Tlf. 95220047 

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.

Gamle norske postkort og brevkor-
talbum kjøpes av samler til god 
pris. Tlf 930 40 550 

 
Bok om Grønnberg gutta som levde 
i skogen i Rælingen og Lørenskog 
er det noen som har den tilsalgs 
eller som vet 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 glasskuppel 
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
Vinterklar hage. Har du ennå ikke 
rukket å rake løv, klippe ned planter 
og busker samt sette 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 

Billig fin keramikk lampe kr. 250. 
Lite pent kjøkkenbord 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

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

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

Minkpels str. 40 -42 til salgs kr 
2500,- Lengden er ca 110 cm. 
Pelsen er meget velholdt og 
tilsvarer tidligere års moter.  
Tlf 920 95 110

Piano fabr. Weinbach i brun farve 
selges kr 5500,- Pianoet har vært 
lite brukt og er i meget god stand. 
Tlf 920 951 10

Spisestue til salgs kr 2400,-
Bord i mørk lakk og 6 (+3) 
stoler med rygger i chappenda-
le-mønster. Tlf 920 951 102

vannrør. Jeg har lang erfaring fra 
oppdrag gjennom Frivilligsentralen. 
Ring trygt. 90 99 01 80

tor endresen • elisabeth andreassen 
marian aas hansen • rune larsen

BILLETTSERVICE.NO  / 815 33 133

TA R A N  A S  O G  S T R Ø M M E S T I F T E L S E N  P R E S E N T E R E R

LILLESTRØM KIRKE
Mandag 15. desember kl 18.00 og 21.00

Skippergt. 33,   tlf. 22 42 99 39
(Vis à vis Clarion Royal Christiania Hotell)

Lammeskinn
Vi har det meste 

i lam 
og annet yttertøy

Se vår nye hjemmeside
www.henryphillip.no

Spesialforretningen i yttertøy

Merinolam
kr. 11.500

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

Lørenskog bra ut på uføre-oversikt

Tekst: Yngve Johnsen
 yngve@romeriksposten.no

Tall fra NAV viser at 1.535 per-
soner fra Lørenskog var uføre-
trygdet, beregnet per 1. juli i 
år. Disse dataene sier ikke noe 
om hvor stor grad disse perso-
nene er uføre. Inntektsevnen 
må være nedsatt med minst 
50 prosent for å få uføretrygd, 
og graden fastsettes ved å 
sammenligne en persons inn-
tektsmuligheter før og etter 
uførhet. Har man tapt hele inn-
tektsevnen, settes uføregraden 
til 100 prosent. 

I Skedsmo kommune bor det 
2.376 personer som er uføre-
trygdet.

UTVIKLINGEN SISTE ÅRET
I Norge har det vært en økning 
på 0,5 prosent i antall uføre-
pensjonister det siste året. To-
talt er det 308.678 personer i 
Norge som tilhører den aktu-
elle gruppen. I Akershus er det 
totalt YY personer som er uføre.

– Økningen er forventet, og 
skyldes økt tilstrømming av 
personer som har gått ut maks-
tiden på arbeidsavklaringspen-
ger, og som fyller vilkårene for 
uførepensjon, sier arbeids- og 
velferdsdirektør i NAV, Joakim 
Lystad.

-Denne veksten er forventet 
å fortsette ut året, legger han 
til.

I Lørenskog kommune har 
det derimot vært en liten ned-
gang på fem uføretrygdede de 
siste tolv månedene. Det til-
svarer en reduksjon på 0,3 pro-
sent. I Skedsmo kommune viser 
oversikten at det har blitt 38 
flere uførepensjonister det siste 
året, noe som her er en økning 
på 1,6 prosent.

LAV ANDEL I LØRENSKOG
Med over 308.000 uføretrygde-
de i Norge er det så mange som 
9,4 prosent av befolkningen 
mellom 18 og 67 år som mottar 
uførepensjon. Denne andelen 
er en god del lavere i Lørenskog, 
da det viser seg at ”bare” seks 
prosent av innbyggerne i denne 
aldersgruppen er uføretrygdet. 
I Skedsmo kommune er denne 
andelen på syv prosent.

Hemsedal kommune i Bus-
kerud kan skryte over å ha 
lavest andel uføretrygdede i 
landet, da det her bare var tre 
prosent. Bærum og Asker følger 
så med fire prosent. I motsatt 
ende kommer Tranøy i Troms 

og Bindal i Nordland, begge 
med en andel på hele 21 pro-
sent. På denne listen over 428 
kommuner er Lørenskog på 17. 
plass, mens Skedsmo er num-
mer 45.

 
SNITTSALDEREN GÅR NED
De siste årene har gjennom-
snittsalderen blant uførepen-
sjonistene gradvis gått ned. 
Dette skyldes både en økning i 
uføreandelen blant de unge og 
en nedgang i andelen blant de 
over 55 år. 

– Nedgangen blant de eldre 

kan trolig forklares med bed-
re helse og høyere utdanning 
blant dagens 60-åringer. I til-
legg har pensjonsreformen og 
ordningen med fleksibelt uttak 
av alderspensjon åpnet opp for 
flere alternativer for de som har 
fylt 62 år, sier Lystad.

Det er stadig flere menn enn 
kvinner som uførepensjoneres 
i ung alder, i motsetning til 
kjønnsfordelingen totalt, hvor 
kvinner utgjør en større andel 
av mottakerne enn menn.

Nye tall viser at 
hele 3.911 personer 
fra Lørenskog og 
Skedsmo var uføre-
trygdet. Likevel er 
andelen mye mindre 
enn gjennomsnittet i 
Norge.

NYE UFØRE-REGLER FRA NYTTÅR
Det skal bli enklere å kombinere uføretrygd og arbeid. Målet er å få 
flere til å prøve seg i arbeid.

De nye reglene for uføretrygd er vedtatt av Stortinget og trer i kraft 
over nyttår. Regelendringene gjør at man beholder uføregraden sin 
og retten til uføretrygd uansett hvor mye man tjener ved siden av. 

- Brukerne har derfor mulighet til å prøve seg i jobb og vite at de når 
som helst kan gå tilbake til uføretrygden. Dette er mye mer fleksibelt 
enn dagens regelverk, sier ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland.

NAV lanserer også en ny selvbetjeningsløsning slik at det blir enklere å 
ha oversikt over hva man tjener når man jobber.  

- Uføretrygden skal fortsatt være en varig inntektssikring for personer 
som ikke har mulighet til å jobbe, understreker Monland.

Uføretrygdede i Akershus 
Antall og andel uføretrygdede 18-67 år, per 1. juli 2014.  

Utvikling siste år. Rangert etter minst andel. Kilde: NAV.
 
 Antall Utv. Utv. (%)  Andel

BÆRUM 3 662 79 2,2 4,0
ASKER 1 757 23 1,3 4,0
ÅS 674 26 4,0 5,0
OPPEGÅRD 956 -3 -0,3 5,0
SKI 1 218 45 3,8 6,0
RÆLINGEN 752 10 1,3 6,0
LØRENSKOG 1 535 -5 -0,3 6,0
NITTEDAL 976 4 0,4 6,0
GJERDRUM 278 9 3,3 6,0
VESTBY 794 48 6,4 7,0
FROGN 711 -13 -1,8 7,0
NESODDEN 858 61 7,7 7,0
SØRUM 790 67 9,3 7,0
FET 506 -18 -3,4 7,0
SKEDSMO 2 376 38 1,6 7,0
ULLENSAKER 1 502 47 3,2 7,0
NANNESTAD 549 36 7,0 7,0
AURSKOG-HØLAND 860 25 3,0 8,0
ENEBAKK 578 67 13,1 8,0
NES 1 296 80 6,6 9,0
EIDSVOLL 1 548 24 1,6 10,0
HURDAL 198 15 8,2 12,0

NORGE 308 678 1 545 0,5 9,4

ARBEIDS- og velferdsdirektør i NAV, Joakim Lystad.
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Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

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

TRANSPORT

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

VED

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411

ARKITEKTER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

BOLLER

Vi er helt konge 
på boller!

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

CONTAINER

DYREPARK

21. juni-17.aug kl. 10-18, alle dager
15. mai-20. juni/ 18. aug-30. sept 
10-17, helger. Bestilling ukedager.

Ring 62 57 69 50 el. 909 57 238
E-mail: n.runar@online.no

BILPLEIE

BILOPPHUGGING

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

BOLIG

ELEKTRO

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

FLIS

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

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

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern 
og metaller

Tlf. 468 15 000

INDUSTRIOVNER

Nordiske  
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for 
flis, ved og 

pellets.

www.nordiske.no

GULVSLIPER

gulvsliping 
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

SIKKERHET

SNEKKER

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

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

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00

alumin@abas.no
www.abas.no

Aluminiumprodukter

INDUSTRI

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

TANNLEGE

      Din leverandør av  
NORSKPRODUSERTE 
TANNERSTATNINGER     
       Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no
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Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.
Helt ny selveierleilighet på 71 kvm til kun kr. 7 000 pr mnd**

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

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

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

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

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

TAKSERING

Tlf. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

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

RENHOLD

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

KONSULENT

KJØKKEN

Tlf. 63 98 90 70   
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden 
på din økonomi!

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

Små bedrifter skal også styres

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

Vi tar regnskapet

ØKO-ROM AS

Gratis og uforpliktende befaring

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

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

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

TRAPP

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

Alt i innvendige trapper
Alt i inn- 

vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03  

www.fagtrapp.no

STILLAS

SYKKEL

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

Tlf. 41 30 61 61  

Annonsere her?

Annonsere her?

www.safedirekte.no

Vi har fri frakt på alle 
produkter til hele Norge!
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...fritt levert direkte til deg

BRØNNBORING

2353 Stavsjø - Mob. 901 38 055

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

CATERING

Tlf. 63 84 41 70
www.bordetsgleder.no

Tlf. 41 30 61 61  
Annonsere her?

VED TIL SALGS 
1000l bjørkeved kr. 700,- 

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

Tlf. 97 62 59 39

DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER

• Depresjon/angst
• ADHD/adferdsvansker
• Spiseforstyrrelser
• Rusproblemer
• Konfl ikt i familie

INGEN VENTETID

INGEN HENVISNING

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

PSYKOLOG

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

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,-

Carsten Ankers vei, 2074 Eidsvoll Verk, tlf: 63 92 22 10, www.eidsvoll1814.no

ÅRETS VAKRESTE 

Vakker, munnblåst og håndmalt julekule fra 
Brink Nordic kun til salgs i vår museumsbutikk. 

Åpent museum og kafè.

Se www.eidsvoll1814.no 
for åpningstider i november og desember

Uvanlig lave strømpriser 
i november
Global pessimisme 
på vekst i olje-, 
kull- og gassindus-
trien, kombinert 
med store nedbørs-
mengder i oktober, 
fører til lavere 
strømpriser. Årets 
november-priser 
på strøm blir 8 øre 
lavere enn gjen-
nomsnittet for no-
vember de siste 10 
årene.
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

En våt høst og god fyllingsgrad 
i vannmagasinene i regionen 
førte til at strømprisene i Sør-

Norge var lavere i oktober 
enn i tilsvarende måned i fjor. 
Totalsituasjonen tyder på at det 
ligger an til en vinter med lave 
strømpriser.

Billigere enn sensommer-
strømmen

Fyllingsgraden i vannma-
gasinene i Sørøst-Norge er nå 
91,6 prosent, etter en periode 
med mye nedbør. Gjennom-
snittspris på strøm i oktober var 
28,53 øre/kWh. Strømprisene i 
Sør-Norge gikk i forrige måned 
betydelig ned sammenlignet 
med september, da gjennom-
snittsprisen var 33,93 øre/kWh.

- Årstiden tilsier et økende 
strømforbruk, og normalt sett 
koster strømmen noe mer i 

november enn på sommeren. 
Men, under de faktiske forhold, 
med en tørr og varm sommer, 
og en våt og mild oktober, snus 
dette på hodet, sier portefølje-
forvalter i LOS, Magnus Lin-
gjærde. Han forklarer at lav-
trykksaktivitetene i oktober ga 
økning i vannmagasinene som 
igjen fører til mye billig elve-
kraft.

FORVENTER LAVE 
STRØMPRISER I VINTER

Tall fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) viser at 
fyllingsgraden i vannmagasine-
ne i Sørøst-Norge ved utgangen 
av uke 44 ligger på 91,6 prosent. 
Dette er en økning fra uken før, 
da fyllingsgraden var på 87,8 
prosent.

- Magasinene er nå tilstrek-

kelig fulle for å sikre kraft til 
vinterforsyningen. Dette fører 
til at usikkerheten om ener-
giknapphet mot vinteren nå er 
helt borte, og prisforventnin-
gene for vinteren faller. Dette 
lover bra for forbrukerne, sier 
Lingjærde. 

Spotpris på strøm i Sør-Norge 
er per 6. november 22,45 øre/
kWh. For Norden som helhet er 
prisen i dag på 26,67 øre/kWh. 
Ifølge Lingjærde gir markedet 
indikasjoner på at strømprisene 
vil synke den kommende må-
neden.

– Forventningen til novem-
ber-prisen har gjennom oktober 
falt med ca. fem øre. Normal 
tilstand i vannmagasiner tilsier 
at vannkraften skal konkurrere 
med kullkraften. Dermed tror 
vi november-prisen ender på ca. 
25 øre/KWh, som er 8 øre lave-
re enn gjennomsnittet de siste 
10 årene, sier porteføljeforvalter 
i LOS, Magnus Lingjærde.

PORTEFØLJEFORVALTER  
i LOS, Magnus Lingjærde.
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Rose er stolt av ende-
lig å kunne presentere
den nye vennen Atti-
cus og hans foreldre
for sin familie. Anna
og Bates begynner å

planlegge fremtiden
sammen, samtidig
som Isobel kommer
med en hyggelig
kunngjøring.
NRK1 søndag kl 21.40

Bates ser fremoverDet er klart for finale i
«Stjernekamp», direkte
fra studio på Fornebu.
Det blir nerver, det blir
show, det blir over-
raskelser og det blir
fest, for i kveld kåres
endelig vinneren av

Stjernekamp. De
to finalistene skal
endelig få vite hvem
av dem som stikker
av med tittelen som
Norges ultimate
entertainer.
NRK1 lørdag kl 19.55

Den største stjernen skal kåres i kveld

Gjensyn med Eide
Linda Eides «Norsk
attraksjon» sendes på
nytt de neste syv
ukene. I det første
programmet drar hun
til telefonkiosken som
ble lenket fast med
kjettinger og kampe-
steiner og endte som
fast innslag på BBC
World. Dessuten bader
hun i et fjellvann fullt
av store gullfisk.
NRK1 fredag kl 18.10

ONSDAG 12.11

TORSDAG 13.11

FREDAG 14.11

tvukens

06.45 Morgensending
12.55 Jakten på det perfek-
te livet (r)
13.25 Hvem tror du at du
er? (r)
14.25 Redd menig Osen (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 (6)
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 Hjernekamp (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Melkeveien (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (1)
24.00 The Newsroom (r)
00.50 Nattsending

09.10 Morgensending
12.45 Aktuelt (r)
13.25 Urix (r)
13.45 Forbrukerinspektø-
rene (r)
14.15 Stephen Fry – møte
med homofobi (r)
15.15 Selskapene bak
USAs avlytting (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Normal galskap (r)
19.45 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
20.15 Mitt liv (7)
20.55 Ibsens dramatiske
kvinner (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 The Newsroom (1)
22.30 Urix
22.50 Brenner & bøkene (r)
23.20 Patent 986
00.20 Hjernekamp (r)
01.20 Basehopperen (r)
02.20 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
(5994)
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 (2737)
20.00 Hvem bryr seg (4)
20.30 TV 2 hjelper deg (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Meglerne (10)
22.15 Torsdag kveld fra
Nydalen (10)
23.15 Kollektivet (7)
23.45 Suits (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 M*A*S*H (r)
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 (7)
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 (4)
21.30 Broom (8)
22.00 Broom (r)
22.30 Golden Goal (9)
23.00 Bellator: Summer
Tournament (10) Am. kamp-
sportprogram.
01.00 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 (4)
20.30 Lukket visning (10)
21.30 Bones (23)
22.30 The Blacklist (6)
23.30 24: Live Another Day
(r)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
00.50 How I Met Your Mot-
her (r)
01.15 Kongen av Queens (r)
01.40 Alle elsker Raymond
(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)
18.05 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
(2)
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
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Gladiator. Am. action-
drama fra 2000.
00.20 Cops (r)
00.45 Cops (r)
01.10 Nattsending

06.45 Morgensending
11.15 Glimt av Norge (r)
11.30 Valpekullet (r)
12.00 NRK nyheter
12.15 Sjakk-VM 2014. Parti
5 – 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 (7)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Side om side (r)
18.10 Norsk attraksjon (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (3)
20.55 Nytt på nytt (11)
21.25 Skavlan (9)
22.25 Scott og Bailey (6)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Rundlurt (r)
23.55 Eric Claptons gitar-
festival i New York (2)
00.50 Nattsending

08.55 Morgensending
13.30 Urix (r)
13.50 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
14.20 Migrapolis (r)
14.50 Norden og verden (r)
15.15 Småbarnsmor i Sør-
Korea (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Patent 986 (r)
20.00 Krøll på hjernen (r)
20.10 Eit møte mellom
Björk og Attenborough (r)
21.00 Nyheter
21.10 Motorsøstre (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Freddie Mercury –
Dronning uten krone (r)
22.55 Andre verdenskrig –
de ukjente historiene (r)
23.40 La den rette komme
inn (r) Sv. grøsserdrama fra
2008.
01.30 The Newsroom (r)
02.20 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)
16.25 Home and Away
(5995)
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 (6)
20.00 Idol (23)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Idol (23)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (11)
23.20 Golden Goal (9)
23.50 Eurojackpot (42)
00.05 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
01.05 Dritseint med Edel (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 M*A*S*H (r)
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 (8)
18.30 Bad Ink (r)
19.00 En moderne familie
(r)
19.30 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.30 Golden Goal (r)
21.00 Jack Reacher. Am.
actionthriller fra 2012.
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Arrow (3)
01.20 Vegas Strip (r)
01.50 Vegas Strip (r)
02.20 Vegas Strip (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 I'm Having Their Baby
(r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (10)
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 Million Dollar Listing
New York (r)
20.25 Svenske Hollywood-
fruer (r)
21.30 Shallow Hal. Am.
romantisk komedie fra
2001.
23.40 Nick & Norah's Infini-
te Playlist. Am. romantisk
komedie fra 2008.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
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 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 (1)
21.30 Rush Hour. Am. acti-
on fra 1998.
23.20 The Graham Norton
Show (6)
00.20 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Cops Reloaded (35)
21.30 Cops Reloaded (36)
22.00 S.W.A.T.. Am. action-
thriller fra 2003.
00.10 Lakeview Terrace.
Am. krim fra 2008.
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 Krøll på hjernen (5)
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
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Lilyhammer (3)
22.20 Sirkusseilerne (1)
22.50 Bye & Rønnings
beste
23.00 Kveldsnytt
23.15 Stephen Fry – møte
med homofobi (r)
00.15 Øyevitne (r)
01.15 Chicago Fire (r)
01.55 Nattsending

09.40 Morgensending
13.15 Aktuelt (r)
13.55 Urix (r)
14.15 Stephen Fry – møte
med homofobi (r)
15.15 Sandmangel – ei ny
konflikt? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Normal galskap (r)
19.45 Árdna: Samisk kultur-
magasin
20.15 Aktuelt
20.55 Brenner & bøkene (6)
21.25 Oddasat
21.35 Lurt i forbruksfella
(1)
22.25 30 svar (r)
22.30 Urix
22.50 Basehopperen
23.50 Brennpunkt (r)
00.50 Filmens historie (r)
01.50 Forbrukerinspektø-
rene (r)
02.20 Oddasat (r)
02.35-05.00 Distriktsnyhe-
ter (r)

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
(5993)
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 (2736)
20.00 Jaget (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2014 (23)
22.40 Ingen kjære mor (6)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Criminal Minds (r)
02.15 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 (6)
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 (3)
21.30 Derfor styrter fly (7)
22.25 Fargo (4)
23.25 Iskrigerne (r)
23.55 Criminal Minds (r)
00.50 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.20 Vegas Strip (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (3)
20.30 Luksusfellen (7)
21.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
22.30 Million Dollar Listing
New York (13)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (33)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
00.50 How I Met Your Mot-
her (r)
01.15 Kongen av Queens (r)
01.40 Alle elsker Raymond
(r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
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
(5)
21.30 CSI (5)
22.30 How to Get Away with
Murder (2)
23.25 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Special Victims Unit
(r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 X-Men 2. Am. scien-
ce fiction fra 2003.
23.55 Cops (r)
00.25 Cops (r)
00.55 Nattsending

SØNDAG 16.11

LØRDAG 15.11

MANDAG 17.11

TIRSDAG 18.11

©
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06.15 Morgensending
11.00 Vinterstudio. Fra Sju-
sjøen.
11.30 Sesongstart skisky-
ting. Sprint kvinner.
12.55 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, kvinner.
13.50 Sesongstart skisky-
ting. Sprint menn.
15.30 30 Ironman på 30
dagar (r)
16.00 Hjernekamp (r)
17.00 Beat for beat (r)
17.50 Bjørnøya (r)
18.30 Sjakk-VM 2014. Opp-
summering av dagens parti.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Stjernekamp (10)
21.30 Side om side (10)
21.55 Lindmo (11)
22.50 Stormen åpner
dørene
23.15 Kveldsnytt
23.30 Stormen åpner
dørene
00.40 Hysteria. Br. komedie
fra 2011.
02.15 Nattsending

07.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
07.50 Distriktsnyheter (r)
10.15 Småbarnsmor i Sør-
Korea (r)
11.05 Freddie Mercury –
Dronning uten krone (r)
12.30 Sjakk-VM 2014
15.30 Eit møte mellom
Björk og Attenborough (r)
16.20 Mitt liv (r)
17.00 Kunnskapskanalen
18.00 Hovedscenen: A
Swan Lake (r)
19.40 Lisenskontrolløren (r)
20.10 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
21.00 Nyheter
21.10 Apejentene. Sv.
drama fra 2011.
22.30 The Rolling Stones i
Hyde Park 2013 (r) Konsert.
00.30 Ronnie Wood Show
(r)
00.55 Skavlan (r)
01.55-02.50 Døden – ein
serie om livet (r)

06.00 Morgensending
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 Olsenbanden jr. og
Mestertyven (r)
20.00 Smartere enn en 5.
klassing (1)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (13)
22.15 Mission Impossible –
Ghost Protocol. Am. action
fra 2011.
00.55 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 Gentlemen Broncos.
Am. komedie fra 2009.
22.45 Troja. Maltesisk-
br./am. eventyrdrama fra
2004.
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.55 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.55 Hotelinspektør Alex
Polizzi (2)
12.55 Hotelinspektør Alex
Polizzi (3)
13.55 Mamma søker kjæ-
reste (r)
14.55 Ladies of London (6)
16.00 The Goldbergs (16)
16.30 The Goldbergs (17)
17.00 The Goldbergs (18)
17.35 The Crazy Ones (r)
18.05 The Crazy Ones (r)
18.35 How I Met Your Mot-
her (r)
19.05 How I Met Your Mot-
her (r)
19.40 American Girl:
McKenna Shoots for the
Stars. Am. drama fra 2012.
21.30 Juno. Am./kan. dra-
makomedie fra 2007.
23.40 Couples Retreat. Am.
komedie fra 2009.
01.40 Det du vil vite om
sex (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.35 Wipeout (r)
10.25 Top 20 Funniest (r)
11.25 Friends (r)
11.55 Friends (r)
12.25 Friends (r)
12.50 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Two and a Half Men
(r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.10 Top 20 Funniest (r)
17.10 Freaky Friday. Am.
familiekomedie fra 2003.
19.00 Gift ved første blikk
(r)
20.00 71° nord (r)
21.30 Valentine's Day. Am.
romantisk drama fra 2010.
23.45 From Russia With
Love. Br. action fra 1963.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
15.55 Håndball: Champions
League: Metz – Larvik. Metz
– Larvik, direkte.
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Legends (5)
22.00 Takers. Am. action-
film fra 2010.
23.55 Simpsons (r)
00.25 Simpsons (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, menn.
13.50 Vinterstudio. Fra Sju-
sjøen.
14.30 Sesongstart skisky-
ting. Fellesstart menn.
15.30 Sirkusseilerne (r)
16.00 Kor smart kan du
bli? (r)
16.55 Stjernekamp (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (4)
20.45 Døden – ein serie om
livet (4)
21.40 Downton Abbey (7)
22.30 Drømmen om Europa
(4)
23.10 Kveldsnytt
23.30 Fylla (r)
24.00 30 Ironman på 30
dagar (r)
00.30 Nattsending

08.45 Morgensending
14.35 Ronnie Wood Show
(r)
15.05 Skavlan (r)
16.05 Undring og mangfald
(r)
16.30 Mitt liv (r)
17.10 Stormen åpner
dørene (r)
18.45 Norge rundt og rundt
(r)
19.10 Tradisjonshandverk
(r)
19.20 Norden og verden (r)
19.45 Invadert av parasittar
(r)
20.35 Petsamo – eneste vei
vestover (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen: Kris-
tiansand Symfoniorkester
spiller Sjostakovitsj
22.45 Lisenskontrolløren (r)
23.15 Motstandskamp i
skyggeland (r)
00.05 Tirpitz – Det siste
slaget (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
07.35 Last Man Standing (r)
08.00 Last Man Standing (r)
08.30 Last Man Standing (r)
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
10.55 Bonanza (r)
11.55 Emil i Lønneberget (r)
Sv./ty. familiefilm fra 1971.
13.30 Smartere enn en 5.
klassing (r)
14.30 Farmen 2014 (r)
16.00 Farmen 2014 (r)
17.00 Farmen 2014 (r)
18.00 Mitt livs sjanse (7)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Sporløs (r)
20.00 Farmen 2014 (24)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen 2014 (24)
22.15 Meglerne (r)
22.45 Dritseint med Edel (r)
23.15 God kveld Norge (r)
23.50 Homeland (r)
00.50 Dicte (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Derfor styrter fly (r)
15.30 Besatt av bil (r)
16.00 Besatt av bil (r)
16.30 Besatt av bil (r)
17.00 Besatt av bil (r)
17.30 Broom (r)
18.00 Iskrigerne (r)
18.30 Iskrigerne (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Iskrigerne (r)
20.00 Criss Angel: BeLIEve
(407)
21.00 Catch Me If You Can.
Am. krimdrama fra 2002.
23.45 Sons of Anarchy (r)
00.55 Fargo (r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
10.55 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.55 Hjemme hos Jamie
Oliver (21)
12.30 Hjemme hos Jamie
Oliver (22)
13.05 Jamie Olivers Ameri-
ka (1)
14.10 E! Fascinating Cele-
brity Weddings
15.15 American Girl:
McKenna Shoots for the
Stars. Am. familiedrama fra
2012.
17.00 Hell's Kitchen USA (r)
18.00 Boligjakten (r)
19.00 Luksusfellen (r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (11)
21.00 Indiana Jones og det
siste korstog. Am. actione-
ventyr fra 1989.
23.15 The Crazy Ones (r)
23.50 The Crazy Ones (r)
00.20 Tough Love (r)
01.05 Nattsending

06.05 Morgensending
10.05 Top 20 Funniest (r)
10.55 Friends (r)
11.25 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.50 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 (2)
21.30 Åndenes makt (3)
22.30 Stalker (r)
23.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Simpsons (r)
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 (1)
18.30 Community (6)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Goldbergs (r)
20.30 The Goldbergs (r)
21.00 Anger Management
(14)
21.30 Anger Management
(15)
22.00 Chronicle. Am. scien-
ce fiction-thriller fra 2012.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Simpsons (r)
00.55 Nattsending

06.45 Morgensending
12.00 NRK nyheter
12.15 Sjakk-VM 2014. Parti
7 – Magnus Carlsen og Vis-
wanathan Anand.
15.00 NRK nyheter
15.15 Eit enklare liv (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Krøll på hjernen (8)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Skattejegerne (1)
18.15 Norsk attraksjon (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Bør de gifte seg (1)
20.45 Rundlurt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Øyevitne (5)
22.30 I heisen med Dagfinn
Lyngbø og Lars Monsen
23.00 Kveldsnytt
23.15 Unge Inspektør
Morse (r)
00.45 Snatch. Br./am. acti-
on fra 2000.
02.25 Nattsending

08.45 Morgensending
11.35 Stjernekamp (r)
13.10 Lindmo (r)
14.05 Undring og mangfald
(r)
14.30 Invadert av parasittar
(r)
15.20 Iran – 40 år med
atomkrangel (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Normal galskap (r)
19.45 Oslo – den nye byen
20.15 Aktuelt
20.55 Kobra (7)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Då byen erobra verda
(1)
22.30 Urix
22.50 En urban verden
23.50 Døden – ein serie om
livet (r)
00.45 Motstandskamp i
skyggeland (r)
01.35 Bør de gifte seg (r)
02.35 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
(5996)
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 (2738)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (13)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2014 (25)
22.40 Dritseint med Edel
(8)
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 Ekstrem flytting (r)
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 (5)
21.30 Nattarbeiderne (r)
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Sons of Anarchy (10)
23.40 Iskrigerne (r)
00.10 Criminal Minds (r)
01.05 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.35 Vegas Strip (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (5)
20.30 Boligjakten (r)
21.30 NCIS: Los Angeles
(4)
22.30 NCIS (r)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (34)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
00.50 How I Met Your Mot-
her (r)
01.15 Kongen av Queens (r)
01.40 Alle elsker Raymond
(r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.55 The Neighbors (2)
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 (12)
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) (15)
22.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (16)
22.30 Men at Work (r)
23.00 Sirens (7)
23.30 Cops (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

06.45 Morgensending
11.30 Kjærlighetens labora-
torium (r)
12.00 NRK nyheter
12.15 Sjakk-VM 2014. Parti
8 – Magnus Carlsen og Vis-
wanathan Anand.
15.00 NRK nyheter
15.15 Eit enklare liv (r)
16.00 Mesternes mester (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Hygge i Strömsö (11)
18.30 Extra-trekning
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Bjørnøya (2)
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

09.15 Morgensending
13.25 Urix (r)
13.45 Undring og mangfald
(r)
14.10 I heisen med (r)
14.40 Brenner & bøkene (r)
15.10 Anonymous – kam-
pen for ytringsfrihet (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 (4)
20.15 Aktuelt
20.55 Lisenskontrolløren
(3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Stephen Fry – møte
med homofobi (2)
22.30 Urix
22.50 Fotograf i skuddlinjen
(r)
23.45 Filmens historie (r)
00.45 De Klerk og slutten
på apartheid (r)
01.40 Kobra (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.35 Privat praksis (r)
14.30 En moderne familie
(r)
15.00 Malcolm i midten (r)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5997)
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 (2739)
20.00 Sporløs (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dicte (8)
22.40 Homeland (8)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Criminal Minds (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.30 Ekstrem flytting (r)
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 (6)
21.30 På nevene løs (108)
22.25 Vettskremte pøbel-
unger (6)
23.20 Iskrigerne (r)
23.50 Criminal Minds (r)
00.45 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.15 Vegas Strip (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (6)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (8)
21.30 Hell's Kitchen USA
(11)
22.30 Lukket visning (r)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (35)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
00.50 How I Met Your Mot-
her (r)
01.15 Kongen av Queens (r)
01.40 Alle elsker Raymond
(r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
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
(9)
21.00 America's Funniest
Home Videos (2)
21.30 I kveld med YLVIS
LIVE (10)
22.30 Stalker (2)
23.20 Castle (r)
00.15 CSI (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 X-Men III – The Last
Stand. Am. actionilm fra
2006.
23.20 Cops (r)
23.50 Cops (r)
00.20 Seinfeld (r)
00.50 Nattsending
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www.lampehuset.noVi hjelper deg å velge riktig lampe

mallorca bordlampe
Krom med hvit skjerm med krystaller
• Høyde: 35,5 cm 
• E14. Maks 40 watt 

GODE TILBUD!

JULEVARER
100-VIS AV FLOTTE

PÅ ALNABRU
I SMART CLUB-BYGGET

299
Før: 499 SpAR: 200

vale taklampe
Metall i børstet grått
• Diameter: 25 cm 
• E27. Maks 60 watt 

eyr bordlampe
Metall i børstet grått
• Høyde: 75 cm 
• E27. Maks 40 watt 

699
Før: 999 SpAR: 300

vilje taklampe
Metall med finish i  mørk antikk sølv
• Diameter: 30 cm 
• E14. Maks 40 watt 

499 499
Før: 799 SpAR: 300Før: 699 SpAR: 200

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

RUTH MYRVOLD
ODINSVEI 38
1479 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:

PÅ TUR MED  
MATMOR
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Europas største belysningsvarehus

Alt av julebelysning!

249
hjerte krakelert
Glass og dekor med blomst
• 30 lysdioder
• Bredde: 19 cm 

399
hjerte sissal
Papir/sissal/glitter 
• 10 lys
• Bredde: 35 cm 

699
stella hjerte
I antikk sølv
• Bredde: 21 cm 
• E14. Maks 25 watt

399
cinderella hjerte
På fot med 2 meter ledning
• Høyde: 30 cm

399
snoW tre
Tre med 36 LED lys
• Høyde: 60 cm

LED

9990

engel telysestake
Sølvfarget 
• Høyde: 12 cm

  
Tusen lysende gaveidéer!Europas største belysningsvarehus

299
myrra stake
Hvit med 7 lys
• Lengde: 32 cm
• Høyde: 23 cm

499
longnisse
Metall-nisse med lykt
• Høyde: 67,5 cm

9990
keramikknisse
Metall-nisse med lykt
• Høyde: 23 cm

899
stjerne 9-armet
Hvit med 20 lys. 
• Diameter: 70 cm

adventsbro stake
Ekstra stor buet adventstake i hvitt
• 20 lys
• Høyde: 30 cm
• Bredde: 105 cm

599
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Europas største belysningsvarehus

kelby vegglampe
Vegglampe krom til baderom. IP21.
Med dimmer.
GY6,35. Maks 2x35 watt.
 

grass pendel
Taklampe i hvitt.
E27. Maks 100 watt globe.

Unge og moderne klassikere, spenstige former og 
smarte ideer. Det, og mye mer kan sies om lysdesign-
firmaet Herstal. Uttrykket er friskt og freidig, men også 
innovativt og tidsriktig. Opprinnelig en liten bedrift 
startet av Lotte og Martin Herstal i 1988.  
I dag en suksessrik familiebedrift 
med tyngdepunktet på gode krea-
tive lampeløsninger. Herstal har 
for lengst vokst utenfor Danmarks 
grenser og er i dag representert i 
hele Skandinavia, Tyskland og Ben-
elux-landene.

DESIGn
Dansk

duet gulvlampe
Tøff gulvlampe i retro stil
E14. Maks 40 watt. puerto pendel

Taklampe i kobber/hvit.
E27. Maks 21 watt.
 

motoWn bordlampe
Kobber. E27. Maks 11 watt.

3499

1299

899

1899

1499
  

Tusen lysende gaveidéer!Europas største belysningsvarehus

Philips sin visjon er å forbedre menneskers liv med 
innovative belysningsløsninger, utvikle produkter som 
sparer energi og samtidig tilby et bredt sortiment med 
armaturer for å dekke ethvert behov. 

Lysgiganten fører et bredt spekter av lamper fra Philips 
hvor du kan finne lamper til alle husets rom. 

Minimalistiske stilrene lamper til mer tradisjonelle 
varianter; alt finner du hos Lysgiganten!

ponte taklampe
LED taklampe aluminium med 3 lys.
• 3 x 7,5 watt 
• Innebygd LED 4999

planet takskinne
Skinne med dreibare reflektorer i 
360 grader. Hvit.
• GU10. Maks 6x50 watt 3699

being takplafond
I aluminiuim. IP21.
• 2GX13. Maks 40 watt. 2199

climbo vegglampe
Vegglampe med en klatrende pære 
til barnerommet!
• Høyde: 50 cm
• E27. Maks 14 watt.

599

TIL BARnEROmmET!

TIL BARnEROmmET!

disney living colours
Stemningsbelysning for barnerommet!
Kontroll medfølger - enkelt for barnet
å velge en av de 64 fargene.
Modus for automatisk fargeendring. 599
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store innkjøp til lave priser!

Europas største belysningsvarehus

pALLETORGGIGAnTISk

299
Før: 1499 SpAR: 1200

80%

piana vegglampe
I krom med to lys
• Lende: 25 cm

piana vegglampe
I krom med 1 lys
• Lengde: 15,5 cm

199
Før: 999 SpAR: 800

80%

299
Før: 999 SpAR: 700

70%

studio vegglampe
I hvitt med LED-pære

149
Før: 299 SpAR: 150

50%

sun taklampe
I børstet stål med hvitt glass
• Diameter: 30 cm

store innkjøp til lave priser!

  
Tusen lysende gaveidéer!Europas største belysningsvarehus

  

Gavekort!
Kjøp et gavekort i butikk, 

eller på www.lampehuset.no

80%

pRIS
VInnER!

pARTI
kJØp!

199
Før: 999 SpAR: 800

199
Før: 999 SpAR: 800

80%

melina vegglampe
I krom med opal glass
• Lengde: 21 cm

retro bordlampe
I grå med LED-pære
• Lende: 21 cm

399
Før: 1499 SpAR: 1100

73%

studio gulvlampe
I hvitt med LED-pærestudio vegglampe

I hvitt med LED-pære



 

pRISLØFTE - ALLTID BILLIG
Å holde prisene lave alltid, er et omfattende stykke arbeid. 
Det krever årvåkenhet og oversikt over markedet, og vi 
følger derfor aktivt med på hele sortimentet vårt hele 
tiden. Målet vårt er å ha de laveste prisene til enhver tid og 
vi tar gjerne imot hjelp fra kundene våre. Hvis du finner la-
vere priser på tilsvarende produkter hos våre konkurrenter, 
så setter vi våre priser ned også. For virkelig å vise at vi me-
ner alvor, betaler vi differansen hvis du kan kjøpe identisk 
samme lampe til lavere pris hos en konkurrenten du betalte 
hos oss innen 30 dager etter kjøpsdatoen hos oss. Du må 
dokumentere den lavere prisen ved å legge frem annonse, 
kundeavis, produktkatalog eller lignende. Vi trenger også 
en original kvittering på den varen du kjøpte hos 
Lampehuset eller Lysgiganten.

ÅpEnT kJØp - 30 DAGER
Hos oss år du pengene tilbake eller du kan bytte i annen 
vare hvis du angrer kjøpet. Uavhengig av om du har han-
dlet på nett eller i en av våre butikker. Varene må være 
ubrukte, i original forpakning og du må fremvise kvittering. 
Gjelder også salgsvarer. 30 dagers åpent kjøp gjelder både 
for nettbutikken og alle våre butikker i Norge.

EL-RETUR
Lysgiganten tar gratis imot kasserte produkter av den type 
som vi selger. El-retur sørger for utsortering av helse- og 
miljø-farlige stoffer og en effektiv gjenvinning av metaller 
og andre verdifulle materialer.

kJØp pÅ www.lampehuset.no
I vår netthandelsløsning kan du handle trygt og billig. Du 
kan velge mellom å hente i butikk eller på ditt postkontor,
eller få varene levert rett hjem til deg.

GAVEkORT
Vi har gavekort som kan benyttes hos Lysgiganten og i alle  
våre Lampehuset-butikker over hele landet, samt i vår nett-
butikk. Du velger selv beløpet!

VELkOmmEn TIL ALnABRU!

Hvor:
I Smart Club-bygget
Smalvollvn. 65, 0667 Oslo
Telefon 22 32 45 35

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10–21
Lørdag:  10–19
Gratis parkering!

belysningsvarehus

gir deg:

Europas største

LEDlyskilder
norges bredeste utvalg av

Gigantutvalg av el-materiell.

green light led pærer
Green Light har LED lyskilder for både forbrukere og profesjonelle. Kvalitet og gode 
prestasjoner er gjennomgående i hele produktsortmentet.  Green Light er kvalitet 
og pålitelighet, et trygt valg av LED-lyskilder.

Lysgiganten har et kjempestort utvalg av el-materiell til forbruker og til proffen. Har vi det 
ikke, så skaffer vi deg det.

Levetid 
opptil 

35.000 timer 
     12 år

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil

kR. 79

pRISER FRA 

Prisene gjelder t.o.m. 31. desember

Vi har reservelys
til julepynten din!


