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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 er det 
35.000 løren-
skoginger
Det offisielle folketallet i Løren-
skog er 35.016 per 1. oktober i 
år. Utviklingen det siste kvartalet 
har vært klart bedre enn det som 
har vært vanlig.
 Side 28

Annonsere her?
 

Kontakt Marianne på  
tlf. 483 20 157 

Foreningen Gamle 
Lillestrøm starter 
i begynnelsen av 
desember med å 
skifte ut gamle 
vinduer i Kirke-
gata 4. Prislapp: 
760.000 kroner.                            
 Side 6

Tar regningen for 
kommunen
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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
85
FØDSLER PÅ A-HUS  
UKE 46

15,5
VAR HØYESTE TEMPE- 
RATUR SISTE 30 DAGER 
(27. OKTOBER)

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

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

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

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

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

Modellen ELLIPSE er  
eksklusiv og unik. 

oppland@crawfordcenter.no
OPPLAND

Ring oss for befaring tlf.  957 80 619

Vi tilbyr salg, montering og service.  
 

Vi utfører også service 
på garasjeporter i borettslag.
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#dog #saturday #relaxing @ annettethowsen

#fetsund lenser #glomma @astnord

 #skedsmokorset #husebygård @ellisivers

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
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slik at en 5-seter ble utvidet til 
7-seter ved at to klappseter ble 
innmontert. 

Under krigen gjaldt det å til-
passe seg et helt annet marked, 
og siden det ble umulig å skaf-
fe bensin, ble knottgeneratorer 
for biler et etterspurt produkt. 
I 1955 fikk bedriften en egen 
plastavdeling i vognfabrikken, 
og produktene fra denne ble 
brukt til både buss, tog og båt.

Nye eiere kom inn
I slutten av 1970-årene ble 

Strømmens Værksted overtatt 
av NEBB. Senere fusjoner og 
fisjoner på eiersiden førte til 
nye navneskifter: Først ti ABB, 
senere ADtranz og til slutt det 
canadiske Bombardier Trans-
portation Norway AS. I de se-
neste årene ble det produsert 

lite nytt av skinnegående ma-
teriell, men bedriften hadde 
på oppdragsbasis et omfatten-
de ettersyn og reparasjoner av 
både vogner og lokomotiver.

Etter flere eierskifter skul-
le det vise seg å bli canadiske 
Bombardier Transportation 
som ble siste leverandør av 
tjenester for skinnegående ma-
teriell på Strømmen, etter 138 
års sammenhengende jernba-
nevognproduksjon på stedet. 
31.12.2011 nedla firmaet all 
virksomhet i de ærverdige lo-
kalene og i 2014 er nesten alle 
bygninger utradert.

NOEN ANEKDOTER
Det fortelles at Ihlen hadde stilt 
klokka på Fjellhamar en halv 
time før normal tid. Ihlen øn-

sket å være til stede ved arbei-
dets start klokka 07.00, da had-
de han tid til å rekke fram til 
Strømmen og hilse arbeiderne 
der velkommen på verkstedet – 
også der klokka 07.00.

Arbeiderne ved verkstedet 
satte raskt navn på de forskjel-
lige avdelingene. Navn som 
Sibirien, Amerika, Transvaal, 
Vaterland, Meieriet, Fryseriet, 
Jæderen m.fl., har vært brukt 
helt opp til nyere tid. Haugen-
stua var navnet på formann As-
bjørn Haugens lille kontor. Det 
eneste huset som blir tatt vare 
på av den gamle bebyggelsen 
er for øvrig teglbygningen som 
ble kalt Amerika – oppført kort 
etter bedriftens oppstart i 1873.

Tekst: Steinar Bunæs,  
Skedsmo historielag

Strømmens Værksted ble 
grunnlagt i 1873 av Wincentz 
Thurmann Ihlen. Han eide på 
forhånd Fjeldhammer gård, der 
han drev sagbruk, høvleri og 
mølle. Nå var tiden kommet for 
å kjøpe den nedlagte Gautstua 
sag som lå på vestsiden av Sa-
gelvas øverste demning innen-
for dagens Skedsmo kommune. 
Fjellhammer og Lørenskog lå i 
Skedsmo fram til kommunede-
lingen i 1908.

GRUNNLAGT PÅ  
GAMMEL SAG
Strømmens Værksted ble 
grunnlagt med bakgrunn i 
Strømmens industrielle røt-
ter langt tilbake i tid. Disse 
kan i stor grad føres tilbake til 
sagbruksvirksomheten langs 
Sagelva som kom i gang på 
begynnelsen av 1500-tallet. 
Med dampsagas inntog i 1859 
overtok Lillestrøm etter hvert 
hegemoniet i trelastindustrien, 
og med unntak av Skjærvasaga 
ble sagbrukene langs Sagelva 
nedlagt kort etter 1860. Der-
med lå veien åpen for en ny 
storindustri i Strømmen. Med 

åpningen av hovedbanen til 
Strømmen i 1853 med sidespo-
ret langs Sagelva lå alt til rette 
for transport ut til markedene. 
Samtidig skapte en gryende in-
dustri i landet et økt behov for 
verksteder som produserte og 
reparerte maskiner.

PRODUKSJON AV 
JERNBANEMATERIELL OG 
BILER
Ihlen baserte seg primært på 
jernbanevogner, men han opp-
rettet også et jernstøperi for å 
ha flere ben å stå på. Verkste-
det mottok snart store ordrer 
på vogner til jernbanen, i før-
ste omgang godsvogner. Søn-
nen Nils Claus Ihlen overtok 
ledelsen av bedriften i 1883, 
og i 1902 startet han stålstø-
peri som en egen avdeling un-
der Strømmens Værksted på 
elvas østside, senere kjent som 
Strømmen Staal. Det var i dis-
se lokaler Strømmen Storsenter 
startet sin virksomhet i 1985. 

Strømmens Værksted ble 
først og fremst kjent for sine 
leveranser av skinnegående 
materiell til NSB, Holmenkoll-
banen og Tunnelbanen i Oslo, 
samt trikker til sporveiene i 
Oslo, Bergen og Trondheim. 

Også andre betydelige produk-
sjonslinjer ble forsøkt – både 
støpejernsovner, komfyrer og 
meierimaskiner sto på pro-
grammet. Fra 1925startet verk-
stedet fabrikasjon av busser, 
og den første bussen i verden 

som var bygd i aluminium og 
i selvbærende konstruksjon, 
ble levert i 1929. Videre ble det 
i perioden 1932-1940 produsert 
1800 personbiler på Strøm-
mens Værksted – blant annet 

Strømmen-Dodgen. Dette 
gjaldt personbiler satt sammen 
av bildeler som vesentlig ble le-
vert fra USA. En spesialvariant 
var Strømmendrosjen. Denne 
ble forlenget ved verkstedet 

Din annonse her?
annonse@romeriksposten.no

EDet aller meste av Strømmens 
Værksteds bygningsmasse ble  

i høst jevnet med jorden. Thon Eiendom 
kjøpte eiendommen på vestsiden av  
Sagelva allerede for 10-15 år siden, men 
de bestående virksomhetene fikk fortset-
te inntil ganske nylig. Nå skal det isteden 
komme leiligheter, P-hus og badeland der. 
Det er tid for et lite tilbakeblikk. 

Historien vårHistorien vår
En industri-æra er over

INNKJØRING FRA JERNBANEGATA: Mange strømlinger vil dra kjensel på det trekantede skiltet ved 
hovedinngangen fra Stasjonsveien. Foto Akershusmuseet.

HALL II 1937: Her ser vi verkstedets egenproduserte skinnegående dieseltraktor foran Hall II som ble 
oppført i betong 1937.  Foto Akershusmuseet.

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.

RIVING AUG 2014: Rivingen har startet. Foto: Steinar Bunæs. JUNI 2014: De gamle verkstedsbygningene på vestsiden fotografert fra Storsenteret i juni 2014. 
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måtte de be om kommunalga-
ranti fra kommunen som eier 
bygningene. Det er ikke første 
gangen foreningen har finan-
siert rehabilitering på denne 
måten. 

– Kommunalgaranti er bare 
en garanti. Det er vi som til 
slutt dekker alle utgiftene. 

Siden dette går langt ut over 
vanlig vedlikehold kunne vi sett 
for oss et spleiselag. Det hadde 
vært en rettferdig løsning, fortel-
ler Odd Haslestad. 

– Politisk føler vi at vi har vel-
dig god støtte. Vi har et veldig 
godt samarbeide med alle de poli-
tiske partiene, og føler at de setter 
pris på det vi gjør her, sier Terje 
Andersen, og viser til at Gamle 
Lillestrøm har fått tre kulturpri-
ser for sitt arbeid. 

FOLKELIG KULTURHUS
Foreningen klarer å drifte og 
holde bygningen ved like gjen-
nom utleie. Doktorgården er 
selskap- og utleiedelen. I Gam-
le skolens 2. og 3. etasje er det 
kunstnere og musikere som lei-
er atelier og øvingsrom. 

– Bygningen skal brukes til 
kulturformål. Det er derfor viktig 
at de som leier har noe med kul-
tur å gjøre. Vi kunne lett ha fått 
inn et reklamebyrå som leietage-
re og tredoblet husleia, men det 
er uinteressant for oss, opplyser 
Haslestad. 

Scenen i Gamle Skolen lånes 
gratis ut til viseklubben og an-
dre som vil vise seg fram. Her 
kan også ungdommer, som har 
startet et band, låne scene uten 
at det koster noe. Amcarklubben 
og dartklubben bruker også loka-
lene. I løpet av et år er det rundt 
20.000 mennesker innom områ-
det på arrangementer som kon-
serter, byfesten, lørdagsbluesen, 
amcarstevnet og kunstutstillin-
ger.  

– Vi vil at bygningen skal leve 
med forskjellige typer kulturak-
tiviteter. Intensjonen til Gamle 
Lillestrøm er at vi skal ha folkelig 
kultur her. Og det har vi lykkes 
100 prosent med. Samarbeidet 
med Bluesklubben er også viktig 
for å få kulturpuben til å gå, for-
teller Andersen.

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!

Tekst og foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

- Vinduene i 1. etasje ble byttet 
ut i 1956, da det fremdeles var 
skole her. En del av vinduene 
i 2. etasje er fortsatt originale, 
sier arkitekt Odd Haslestad i 
foreningen Gamle Lillestrøm.

Kirkegata skole var Lille-
strøms første kommunale skole 
fra 1887. Senere har huset blant 

annet vært brukt til realskole, 
posthus, legevakt og kontorer 
for politiet. De siste årene er 
huset mest kjent for å huse Kul-
turpuben.

VIL SPARE ENERGI
I første etasje, der Kultupuben 
holder til, er det i enkelte vin-
duer kun 3 millimeter glass. 
Vinterstid bruker puben der-
for mye strøm for å varme opp 
rommet. 

– Med slike glass blir det 
kaldt om vinteren og veldig 
varmt om sommeren. Noen av 
vinduene er også spikret igjen 
og kan dermed ikke åpnes for 
lufting, forteller Haslestad.

Driftsansvarlig Terje Ander-
sen opplyser at de fleste vin-
duene i 1. etasje måtte spikres 
igjen da de fryktet at vinduene 
kunne ramle ut. To av vindue-
ne, som ikke lar seg åpne, var 

definert som rømningsvei. 
– Når det er 40 - 50 mennes-

ker inne i lokalet blir det veldig 
fort varmt. Vi får ikke åpnet 
og luftet. Noen vinduer kan 
vi åpne på toppen, men det er 
veldig tungvindt, forteller An-
dersen. 

De nye vinduene vil være lik 
de originale, og kommer med 
ekte sprosser med ett lags glass 
ytterst og to lags vinduer på 
innerst. Det er i førsteomgang 
24 vinduer som skal skiftes ut i 
Kirkegata 4. Etter hvert vil også 
Doktorgården få nye vinduer. 
Gamle Lillestrøm bruker lokale 
krefter på sine rehabiliterings-
prosjektene sine. Vinduene blir 
skiftet av O. Johansen & søn-
ner.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Foreningen Gamle Lillestrøm 
gikk en runde for å se om det 

var noen av vinduene som 
kunne rehabiliteres i stedet for 
å byttes ut. Men de fant fort ut 
at dette ville ha kostet tre til fire 
ganger så mye. 

– Den største utfordringen 
var å finne fram til vinduer 
som var så nærme de originale 
vinduene som mulig, påpeker 
Haslestad. 

Skedsmo kommune eier St-
orgata 4 og Kirkegata 2 og 4, 
men foreningen Gamle Lille-
strøm har ansvaret for drift 
og vedlikehold av bygningene 
inne og ute. 

– Å skifte vinduer går mye 
lenger enn vanlig vedlikehold. 
Da Gamle Lillestrøm overtok 
i 1991 var allerede bygningen 

i dårlig tilstand. Bygget ble re-
staurert, men vinduene ble ikke 
skiftet ut da, sier Haslestad. 

Fra 1991 og frem til i dag 
har foreningen tatt alle utgifter 
med vedlikehold av bygnings-
massen. Driftleder Terje Ander-
sen opplyser at vedlikeholdsut-
giftene er på 1.5 til 2 millioner 
i året. 

- Vi har driftet disse byggin-
gene med veldig mange dug-
nadstimer. Dette gjør vi for å ta 
vare på dette unike trehuskvar-
talet i Lillestrøm, sier Andersen. 

POLITISK STØTTE
Foreningen hadde ikke penger 
på bok. Og siden foreningen 
ikke får lån på eiendommene 

Skifter ut vinduer i kommunalt bygg

Foreningen Gamle 
Lillestrøm starter i 
begynnelsen av de-
sember med å skifte 
ut gamle vinduer i 
Kirkegata 4. Pris-
lapp: 760.000 kroner.

TILBUD

BRUKER LOKALE KREFTER: Terje Andersen (tv) og Odd 
Haslestad fra foreningen Gamle Lillestrøm ser fram til å få satt inn nye 
vinduer i Gamle Skolen. Vindusjobben blir utført av O. Johansen & 
sønner.

MÅ SKIFTES: Når rammeverket er på tur til å gå i oppløsning, er det 
på tide med en fornyelse. 

SER BEHOVET: 3 millimeter glass er alt som skiller mellom ute og 
innetemperatur. 
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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:
LOSBYVEIEN 1, 
Finstadjordet 
(Tigersbygget)

VINNER:
Aud Erlandsen
Rødskrubbveien 3
1476 Rasta
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70-TALLS, DISCO OG DJ
- Vi har booket inn selveste Boney M. med sine 
svingende populære 70-talls låter på fredag og 
bandet Loveshack på lørdag, forteller Hilde 
Magelssen i Expoorama i en pressemelding.

– Geir Schau fra Radio Norge er konferan-
sier, og han er som vanlig i sitt ess. Kvelden 
avsluttes med DJ og flere gode danselåter, for-
teller Magelssen.

– Ta med vennegjengen, syklubben, ski- 
kompiser, gutteklubben, vinklubben, medstu-
dentene, kjæresten, kona, mannen, svigermor, 
ditt lille firma, ditt litt større firma eller hvem 
du vil på en helaftens julebordkveld med mye 
moro.

Julebordet for deg uten julebord
Er du ikke invitert på julebord i år, eller pleier julebordet på job-
ben å være "kjipt"? Exporama på Hellerudsletta arrangerer for 
første gang i år julebord hvor alle som vil kan bli med.

DADDY COOL: Boney M er det store trekkplasteret 
på Exporamajulebordet i helgen.

MAURTVEDT
Leverer all slags ved til alle husstander i Oslo, Akershus 

og Østfold-området. 

Tar i mot bestilling på tlf og epost.
TLF 69 89 45 64    |     OLEMAUR@ONLINE.NO
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Rælingen Maleklubb består av 
21 amatørkunstnere, som mø-
tes i Sandbekkstua en gang i 
uken. Her har vi et aktivt og so-
sialt kunstmiljø, hvor vi maler 
sammen, korrigerer hverandre 
og forsøker å inspirere og moti-
vere hverandre i både uttrykks-
måte og teknikk. 

Utrykket i våre bilder er alle 
forskjellige og gjenspeiler per-
sonligheten og tenkemåten til 
den enkelte kunstner. Derfor er 
det relativt lett å kjenne igjen 
den enkeltes bilder!

Etter en meget vellykket ut-
stillingsperiode på Metro-sen-
teret i sommer, har vi nå fått 
anledning til å gjennomføre en 
tilsvarende salgsutstilling på 
Lørenskog Storsenter på Tria-

den, i samarbeid med senterle-
delsen. 

I senterets Plan 1. like ved si-
den av ”Juvelen” gullsmed,  vil 
vi presentere nærmere 100 ma-
lerier, som varierer i både stør-
relse og uttrykksform. Hvert 
maleri er malt med omhu og 
mye kjærlighet – og prisnivået 
er på den behagelige siden og 
reflekterer at det står amatører 
bak. Maleriene selges rett fra 
vegg og er populære julegaver.

Maleklubben har en avtale 
med Rælingen bibliotek om å 
stille ut ”Månedens bilde”.

I tillegg kan maleklubben 
henge opp bilder hele året på 
”Trivselssenteret” på Fjerding-
by i Rælingen. 

Medlemmene deltar årlig 
på forskjellige utstillinger i 
østlandsområdet, og mange er 
representert på både Romeriks- 
og Rælingsutstillingen. Begge 
er juryerte. 

Rælingen Maleklubb ble 

startet opp i 2001 og tradisjo-
nen med at maleklubben star-
ter utstillingsåret i Sandbekk-
stua ble innført tidlig.  

Vårt samlingssted Sandbekk-
stua ligger like ved inngangen 
til Åmodt dammen i Østmarka, 
på grensen mellom kommu-
nene Rælingen og Lørenskog 

overfor Strømmen.
Les mer om Maleklubben og 

Rælingen Kunstforening på: 
www.ralingen.kunstforening.
no. 

LØRENSKOG  
PENSJONISTUNIVERSITET
ONSDAG 26. NOVEMBER 
Professor Hans Fredrik Dahl 
kommer til Storstua i Lørenskog 
hus og snakker om "Demokrati og 
media".Vellkommen! Ikke-medlm-
mer i Lørenskog pensjonistuniver-
sitet betaler kr 80,-.

LILLESTRØMREVYEN INVITE-
RER TIL JULESELSKAB
26.NOVEMBER KL 18.30, SOLBERGVEI-
EN 5C, SKEDSMOKORSET
Totalt åtte forestillinger: 26, 27, 
28, og 29 nov. kl 1830 3. 4. 5 og 
6. des. kl 18.30

ÅPENT KONTOR - LØRENSKOG 
HISTORIELAG
26.NOVEMBER KL 15.00 - 19.00, 
SKÅRER GÅRD
Kom innom og slå av en prat. Vi 
hjelper alle så godt vi kan når dere 
lurer på noe, om Lørenskog sp-
esielt og øvrige områder generelt. 

Har dere noen historiske godbiter 
dere ønsker å dele med oss, 
er dere ekstra velkomne. Vi har 
historiske bøker og hefter til salgs. 
Og kaffen er varm. Velkommen.

DANSEKVELD PÅ STRØMMEN
26.NOVEMBER KL 19.00 - 22.00, 
FOLKETS HUS
Musikk ved Roar Svendsen og 
Per Bredesen og Lørenskog To-
raderi Gjestemusikk ved Danson. 
Salg av kaffe og kaker m.m.

JULESALG
27.NOVEMBER KL 10.30 - 14.00, 
ROLVSRUDHJEMMET
Vi har julesalg på Rolvsrudh-
jemmet med bl. a. dagsenteret 
og Møteplassen. Velkommen til 
hyggelig handel!
 
MOTORSPORTAFTEN
27.NOVEMBER KL 18.30, OLAVSGAARD
Når dagene er som mørkest er 
det tid for å gjenoppleve tørr 
asfalt, svidd gummi, adrenalin 

og hestekrefter. Arrangementet 
holdes i Olavshallen på Olavs-
gaard Hotell. Det er gratis adgang 
samt bevertning. Vi starter 19:00 
presist og oppfordrer derfor til 
frammøte allerede fra 18:30. Du 
er hjertelig velkommen – ta med 
venner og bekjente. Kveldens 
program inneholder fire foredrag, 
deriblant to nyheter i norsk racing 
for 2015. 1. Radical er kjent 
som det ultimate verktøyet på en 
banedag. Med Eker Performance 
som importør er det også klart 
for en ny, norsk racingklasse. Du 
vil bli presentert for bilene og 
planene. 2. Klubbmedlem, Anne 
Grete Dahl, kjører Skandinavias 
kanskje aller mest sjarmeren-
de racingklasse, den svenske 
1000-cupen i historisk racing. I år 
satte dama mannfolka til veggs og 
vant cupen… 3. Endelig blir det 
en ny, norsk merkecup i asfaltrac-
ing: Citroen DS 3 Cup er kjørt 
fire år i Danmark og kommer nå 
til Norge. Klubbmedlem, Bjørn 
Tore Teigen, var blant de første 
som anskaffet bil og setter opp et 
team med et av landets kanskje 
største, unge racingtalenter bak 
rattet. Vi presenterer cupen og 
teamet. 4. Og tilslutt, bilnostalgi 
på sitt best. Nok et klubbmedlem 
kommer. Tore Johannessen var på 
nippet til å vinne hele Monte Carlo 
Historique i vinter. Han kommer 

med sin Porsche og forteller om 
hva som skjedde, hvordan det er 
å kjøre historisk rally på Korsika 
og om vinterens planer…

OPERAGALLA
27.NOVEMBER KL 19.00,  
LØRENSKOG HUS
Romerike Symfoniorkester med 
Mari Askvik, Trond Halstein Moe 
og Mathilde Marjavara. Gå ikke 
glipp av en lang rekke minnev-
erdige operaperler, fremført 
med Romerike symfoniorkester 
under ledelse av dirigent Jan 
Ola Amundsen. Deriblant den 
berømte duetten mellom far og 
datter fra Verdis «La Traviata», 
fremført av Romerikes mest rutin-
erte baryton Trond Halstein Moe 
og den unge lovende sopranen 
Mathilde Marjavara. Og utdrag fra 
«Cosi fan tutte» med mezzosopran 
Mari Askvik, til høsten aktuell som 
Alisa i «Lucia di Lammermoor» på 
operaen i Kristiansund. Baryton: 
Trond Halstein Moe Sopran: 
Mathilde Marjavara Mezzo: Mari 
Askvik Romerikes symfoniorkester 
under ledelse av Jan Ola Amund-
sen

LØRENSKOG KUNSTFORENINGS 
MEDLEMSUTSTILLING 2014
28.NOVEMBER KL 13.00,  
LØRENSKOG HUS
Velkommen til en flott utstilling la-

get av våre medlemmer! Arbeider 
i flere teknikker. Fine julegaver! 
Lett servering på åpningsdagen. 
Utstillingen varer fra 22. til 30. 
november.

JUL MED TESKJEKJERRINGA
28.NOVEMBER KL 18.00, LILLESTRØM 
KULTURSENTER 
Akershus Teater, Lillestrøm Kul-
tursenter og Norsk ballettinstitutt 
har slått seg sammen om årets 
juleforestilling: «Jul med Teskjek-
jerringa». Alf Prøysens klassiske 
historie om Teskjekjerringa opp 
på scenen, og skaper et magisk 
juleeventyr med hjertevarme, for-
viklinger, humor og ekte juleglede 
for hele familien. Med: Ellen Nic-
olaysen, Peter Kippersund, Geir 
Robsrud og dansere fra Norsk 
Ballettinstitutt. 

SKEDSMO MUSIKK- OG 
KULTURSKOLE - ADVENTSKON-
SERT
28.NOVEMBER KL 18.30, LILLESTRØM 
KIRKE
Skedsmo musikk- og kulturskole 
arrangerer sin tradisjonsrike 
adventskonsert i Lillestrøm kirke. 
Mye fin musikk og utdeling av 
Ungdommens musikkpris.

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

Rælingen Maleklubb inviterer til ny 
salgsutstilling.
Lørenskog Storsenter på Triaden 
2. - 14. desember  2014 

Vernissage den 2.12  kl. 12.00.

Utstillingen er åpen hver dag  
i Senterets åpningstider.
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Tekst:Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Statistisk sentralbyrå (SSB) le-
verte nylig oppdatering på fol-
ketallet per 1. oktober. Det viser 
seg at Lørenskog kommune har 
hatt en mye bedre utvikling 
enn det man ser ellers i landet 
de siste tre månedene.

FOLKETALLET
I følge SSB bor det 35.016 per-
soner i Lørenskog kommune 
ved utgangen av tredje kvartal. 
Dette er 180 flere enn tilsva-
rende tall fra 1. juli i år. Det gir 
en vekst på 5,2 per tusen eksis-
terende innbygger i Lørenskog. 
I Skedsmo kommune er det nye 
offisielle folketallet på 51.717 
personer, noe som er 71 flere 
enn tre måneder tidligere. Det 
gir en vekst på 1,4 per tusen 
innbygger, som er en del min-
dre enn snittet. I hele landet 
bor det 5.156.451, og dette er 
18.772 flere i løpet av det siste 
kvartalet. Det gir en vekst på 
3,7 per tusen beboer i landet.

FØDTE I LØRENSKOG
En titt på detaljene i SSBs tabel-
ler viser at det ble født 93 baby-
er som fikk adresse i Lørenskog 
kommune i løpet av perioden 
fra 1. juli til 1. oktober. I sam-
me periode døde det 59 perso-

ner. Videre er det flytteregn-
skapet som summerer opp den 
totale befolkningsutviklingen. 
Det viser at det flyttet inn 146 
flere personer inn i Lørenskog 
enn det flyttet ut. 

I Skedsmo kommune kom det 
til verden 151 nye borgere i tred-
je kvartal, mens 91 personer gikk 
bort. Nettoinnflytting var her på 
kun elleve personer.

BEST I AKERSHUS
Det er Oslo og Nord-Trønde-

lag som har hatt størst vekst i 
Norge det siste kvartalet. Hen-
holdsvis 8,4 og 6,4 flere per 
eksisterende tusen innbygger. 
Nordland og Telemark har sva-
keste utvikling, med en økning 
på 0,2 og 0,6 per tusen innbyg-
ger. 

I Akershus bor det nå 583.325 
personer, som er 2.100 flere enn 
i sommer. Det gir en vekst på 3,6 
personer per tusen som bor her. 
Ås kommune kan skilte med den 
beste veksten, da det her gikk opp 

15,1 per tusen. Hurdal følger så 
med 10,7 personer for hver tusen 
innbygger. Sist i Akershus er Gjer-
drum kommune, som hadde en 
nedgang på 4,1 per tusen.

STUDENTER FLYTTER INN
Tredje kvartal  lyver alltid litt når 
det kommer til kommuner med 
forholdsvis mange studenter. Da 
er det mange som flytter inn i dis-
se kommunene, på samme måte 
som det forrige kullet flyttet ut 
i andre kvartal. I hele Norge var 

det dermed høyskole-kommunen 
Bø i Telemark som kom øverst, 
med en vekst på 22,7 per tusen 
eksisterende. Ås her i Akershus 
har også mange studenter, og 
ligger på andreplass på landso-
versikten. I Skedsmo fikk vi ikke 
denne effekten, til tross for sko-
len der. Blant Norges 428 kom-
muner hadde Lørenskog den 86. 
beste folketall-utviklingen i tred-
je kvartal. Skedsmo kom rett over 
midten på 195. plass.

Økt tilflytting:

Nå er det 35.000 lørenskoginger
Det offisielle folke-
tallet i Lørenskog er 
35.016 per 1. okto-
ber i år. Utviklingen 
det siste kvartalet 
har vært klart bed-
re enn det som har 
vært vanlig.
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romeriksguiden                           
- Service der du bor

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

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

TRANSPORT

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

VED

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411

ARKITEKTER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

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

Nr. 36 – 2013  37

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

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

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

Antallet eneulykker på norske 
veier har eksplodert de siste åre-
ne. Mobiltelefonen har mye av 
skylden, mener forsikringssel-
skapet If.

Norske forsikringsselskaper 
registrerte i fjor 82 409 eneulyk-
ker. For 20 år siden var tallet 20 
000.

– Utviklingen er oppsiktsvek-
kende og bekymringsfull. Den-
ne typen ulykker er ofte knyttet 
til uoppmerksomhet, sier infor-
masjonsdirektør Jon Berge i If 
Skadeforsikring.

Han mener moderne elektro-
nikk kan forstyrre sjåførens kon-
sentrasjon på veien. Mobiltelefo-
nen er sannsynligvis den største 
oppmerksomhetstyven.

– Særlig etter at smarttele-
fonen ble allemannseie i 2007 

har det blitt flere eneulykker. Ser 
man på tallene fra Finans Norge 
har antall bilskader økt med ti 
prosent siden 2006, mens antall 
eneulykker har økt med 60 pro-
sent, sier Berge.

ØKENDE ANDEL
I fjor sto eneulykker for hele 
22 prosent av bilskadesakene, i 
1994 bare 11 prosent. Dette til 
tross for at bilene er blitt bedre 
og veiene sikrere.

– Det kan se ut som norske 
bilister ikke har taklet de siste 
årenes utvikling med mer tek-
nologisk underholdningsutstyr i 
bilene, sier Berge.

Avdelingsdirektør Guro Ra-
nes i Statens vegvesen er enig i 
at distraksjon i trafikken er en 
økende utfordring.

– I Norge har det ikke vært 
forsket på sammenhengen mel-
lom distraksjon og ulykker. Men 
det er liten tvil om at uopp-
merksomhet kan være en del av 
forklaringen på økningen i ene-
ulykkene. Det ser man fra un-
dersøkelser som er gjort i andre 
land, blant annet USA.

Hun mener likevel det er flere 
grunner til at dagens bilister of-
tere kjører av veien.

– Vi ser at trafikkbildet endrer 
seg. For eksempel kjører stadig 
flere eldre bil, noe som inne-
bærer noe økt risiko, sier Ranes. 

ETTERFORSKES
Etter alvorlige ulykker på norske 
veier forsøker politiet å finne ut 
om noen har gjort noe ulovlig, 
og svaret er i mange tilfeller at 
det har vært bruk av alkohol, 
narkotika eller sterke medisiner. 
En blodprøve kan avsløre det.  

– Det kan være vanskeligere 

å avdekke at sjåføren har vært 
opptatt med å sjekke epost eller 
Facebook, se på GPS-en eller vel-
ge ny musikk på DVD-spilleren.

Hun mener det er positivt 
med nye og strengere bestem-
melser for bruk av mobiltelefon 
under bilkjøring. Men hun er 
usikker på hvor mange som re-
spekterer dem.

– Det er nok et stykke igjen 
før de fleste av oss kjører inn til 
siden for å svare på en innkom-
mende samtale eller sjekke en 
tekstmelding, sier Ranes.

Informasjonsdirektøren i If 
Skadeforsikring ønsker at folk 
kunne forstå hvor farlig kun ett 
sekunds uoppmerksomhet er. 

– Kjører du bil i 80 kilometer i 
timen og ser ned ett sekund, har 
du flyttet deg 22 meter når du 
ser opp igjen. Det kan bli fatalt, 
sier Jon Berge.

Mobilsurfer i grøfta
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Gammel telefon Kr. 200 
Tlf. 95220047 

Vakker DRACAENA plante med 
4 stammer tilsalgs. Den høyeste 
stammen er 235 cm høy. Enkelt å 
beskjære, hvis man vil ha en lave-
re plante. Kr 350,-. Det enkleste 
er at kjøper henter den selv, siden 
jeg ikke har bil. Har også diverse 

kaktuser og Aloe Vera planter for 
salg. Tlf: 473 901 31, Løvenstad, 
5 min. fra Strømmen Storsenter.  

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. 90848124.

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»

ØNSKES KJØPT
Sykler hentes. Hei, ikke kast syk-
kelen din. Ikke la den bli til spiker 
i naboens nye bod. Jeg tar imot 
alle typer sykler uansett stand for 
gjenbruk. Ring meg og jeg henter. 

BEDRIFTSANNONSE

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.

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

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

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

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

Alternativt så kan den avsettes hos 
meg. Ring for hyggelig samtale. 
Også interessert i gamle motorsy-
kler. Tlf: 928 24 901  

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

Flott brodert bilde kr. 400  
Tlf. 95220047

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

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

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

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

Kombinert grammofon og kassett-
spiller av merke Radionette selges 
for kr. 20,- Den har en mindre 
feil, og må repareres. Hvis du liker 
å fikse ting, er dette noe for deg. 
Henv. tlf 47390131, Løvenstad, 5 
minutter fra strømmen storsenter.)
tlf. 679 02 903
Følgende møbler er til salgs:Dob-
belt sovesofa "Futong" med plass 
til sengetøy under.Som ny. kr 
2000 (ny 3500)Bodegatønner: 
to store og to små:kr. 2600150 
år gl. amerikansk gyngestol med 
håndvevet gobelintrekk: kr. 3500.  
Lillestrøm 99532807

Danske 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

Solid salongbord selges. L 145, B 
85, H 52, mørk brunt. Tlf: 480 
66 855

Til salgs: Vinreol i tre (ny) selges 
kr 500. To retrolamper selges 
kr. 500 pr stk. 2 gamle dame-
hatter fra beg. av 1900-tallet (m. 
fasanfjær) selges høystb. over 
500 pr stk. Flosshatt fra beg. av 
1099-tallet selges høystb. over 
kr. 500. Barnereiseseng selges 
kr. 300. Gammel Clipmaster (for 
dogs&horses) 1949 -USA-Canada 
selges. Tlf: 93618202

TIL LEIE

Vinteropplag for biler el. a. motor-
kjøretøy. Tlf: 93618202
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– Vi vil løfte fram personer som 
utmerker seg på en spesielt posi-
tiv måte, til inspirasjon og nyt-
te for andre i Kommune-Nor-
ge, sier sjefredaktør Britt Sofie 
Hestvik i Kommunal Rapport, 
bladet som står bak kåringen.

Fagerbekk kjemper mot kan-
didater fra Arendal, Rana, Høy-
landet og Lærdal. Kriteriene er 
at de har oppnådd resultater 
utenom det vanlige, snudd en 
negativ utvikling, gjort noe 
helt nytt, startet en viktig de-
batt eller taklet en viktig situ-
asjon godt.

Fagerbekk er nominert for å 
"ha ledet arbeidet med byutvik-
ling i vekstkommune, som også 
har gjort Lillestrøm til Norges 
beste sykkelby fire ganger på 
rad."

– Vi har strategier for byut-
vikling og samferdsel, som også 
er grunnlaget for sykkelsatsin-

gen, sier plansjef i Skedsmo, To-
rild Fagerbekk.

VIL ØKE ANDELEN 
SYKLISTER
Erfaringene med å utvikle Lil-
lestrøm har hun delt på flere 
store konferanser, og blitt lagt 
merke til som en profil på et av 
kommunenes viktigste områ-
der. Selv framhever hun både 
sykkelentusiastiske medarbei-

dere og politikere som fatter de 
avgjørende beslutningene.

– Planen er å vokse innen-
fra og utover, fra kollektivknu-
tepunktet Lillestrøm stasjon. 
Veksten skal ikke øke trans-
portbehov, forteller Fagerbekk 
til kommunalrapport.no.

I oktober kåret Syklistenes 
Landsforening Lillestrøm til 
Norges beste sykkelby for fjerde 
gang på rad. I deres undersø-

Kan bli årets kommuneprofil
Torild Fagerbekk i 
Skedsmo kommune 
kan stikke av med 
tittelen "Årets kom-
muneprofil".

2013: IT-leder i Værnes- 
regionen Elin Wikmark 
Darell for å være i for-
kant med velferdsteknolo-
gi og digitalisering.  

2012: Ordfører Helge 
André Njåstad (Frp) i 
Austevoll for å ha snudd 
økonomien i kommunen 
fra minus til pluss og 
skapt optimisme.

2011: Tidligere Smø-
la-ordfører Iver 
Nordseth (V) for å ha 
gjort Smøla til  
Norges første vindkraft-
kommune.

2010: Rådmann Evy-Anni 
Evensen fra Lyngdal fordi 
hun er en spydspiss for in-
formasjonsteknologi i helse- 
og omsorgssektoren.

2009: Vågå-ordfører  
Rune Øygard (Ap)  
for sitt langsiktige arbeid 
med omdømmebygging 
og næringsutvikling.

2008: Hasvik-ordfører  
Eva Husby (Ap)  
fordi hun fikk rikspolitisk 
gjennomslag for å heve vra-
ket av ubåten Murmansk.

(Kilde: Kommunal rapport)

TIDLIGERE VINNERE

kelse er syklistene i Lillestrøm 
mest fornøyd med sykkelvei-
ene, vedlikeholdet, parkerings-
mulighetene og tryggheten.

Hovedplanen for sykkelbyen 
Lillestrøm er nå revidert. Det 
skal bygges flere og bedre syk-

kelveier for å øke andelen reiser 
med sykkel fra 6 til 10 prosent, 
opplyser Kommunal rapport.

Avstemmingen foregår via 
sms og varer frem til onsdag 10. 
desember klokken 09.00.
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Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Hvert år deler Norsk Kultur-
minnefond ut midler til istand-
setting av verneverdige kultur-
minner. Søknadsfristen var 1. 
november, og aldri har søke-
bunken vært større. 774 søkna-
der tikket inn i år.

– Det er utrolig mange som 
ønsker å bruke av egen tid og 
egne midler for å sette i stand 
gamle hus, fartøyer, indus-
tribygg, hageanlegg og andre 
minner om fortiden. Dessverre 
kan vi bare gi støtte til omkring 
halvparten, sier direktør Simen 
Bjørgen i Norsk Kulturminne-
fond.

Regjeringen la før helgen 
fram et budsjettforlik hvor Kul-
turminnefondet får en økning 
fra 65 millioner kroner til 80 
millioner kroner for 2015.

– Fondet er blitt mer kjent, 

og det forklarer nok den økte 
pågangen. Vi gir tilskudd til 
eiere i stadig flere kommuner. 
Det er blitt etablert bygnings-
vernsentre rundt om i landet 
som er i direkte kontakt med 
eiere av kulturminner. Noen 
fylkeskommuner har også flere 
rådgivere som har nær kontakt 
med kommuner og eiere, sier 
Bjørgen.

Fortiden blir stadig mer po-
pulær i sosiale medier. Kultur-
minnefondets Facebook-sider 
har etter hvert fått 10 000 følge-
re. Riksarkivet har tilsvarende.

VIKTIG HÅNDSREKNING
Verneverdige kulturminner er 
noe annet enn fredning.

Nærmere 6000 bygninger 
i Norge er fredet, som er den 
strengeste formen for vern. Når 
byggverk, gravhauger, hellerist-
ninger, fangstgroper og hustuf-
ter fredes, er det fordi det har 
betydning for hele nasjonen. 
Støtten kommer i sin helhet fra 
staten, gjennom Riksantikva-
ren.

De verneverdige kulturmin-
nene er det mange flere av, over 
en halv million i tallet. De har 
et mindre strengt vern og er 

eid av private. For eksempel er 
det få fredete boliger, mens de 
fleste hus fra før 1900 er verne-
verdige.

– Et bevart kulturminne er 
viktig dokumentasjon av hvor-

dan livet var før, og en veldig 
mye bedre formidler enn bilder 
og bokstaver i en bok. Men be-
varingen av kulturminnene i 
Norge er i stor grad overlatt til 
private eiere. Våre undersøkel-
ser viser at fire av fem restaure-
ringsprosjekter aldri ville blitt 
noe av uten støtten eieren får 
av oss, sier Bjørgen.

Et typisk oppussingsprosjekt 
er på 300 000 kroner, hvorav 
staten bidrar med 100 000 kro-
ner gjennom Norsk Kulturmin-
nefond. Resten står eieren for, 
i form av egen kapital og dug-
nadsinnsats.

I sum utgjør årets søknader 
til Kulturminnefondet prosjek-
ter på til sammen 203 millio-
ner kroner.

SKJEVT FORDELT  
Av Kulturminnefondets midler 
går cirka 85 prosent til byg-
ninger, det være seg hus, låver, 
stabbur og naust. Fem prosent 

går til fartøyer. Kulturminner 
kan også være gravhauger, stier 
og historiske hageanlegg.

Søkerne til årets pott får svar 
i april.

– Vi har etter hvert gitt støtte 
til prosjekter i to tredjedeler av 
landets kommuner, men jobber 
for at midlene skal spres enda 
mer ut over landet. Vi merker 
oss at det er en viss skjevforde-
ling, sier Bjørgen.

105 av årets søknader kom 
fra Oppland, mye takket være 
at fylkeskommunen har egne 
bygningsvernrådgivere ved re-
gionsmuseene.

Fra Vestfold kom det bare 16 
søknader i år. Også fra agderfyl-
kene er pågangen laber. Mens 
søknadene fra Rogaland har mer 
enn doblet seg på to år.

– Kystkultur er et satsingsom-
råde for fondet, og vi ønsker oss 
flere søknader fra kystfylkene, 
sier Bjørgen.

Rekordmange vil restaurere

Antall søknader til 
Norsk Kulturminne-
fond har doblet seg 
på fire år. Interessen 
for å bevare har aldri 
vært større enn nå

FOTO: Ola H. Fjeldheim, Fortidsminneforeningen
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Lav lærertetthet gjør det van-
skeligere å tilpasse undervis-
ningen til den enkelte elev, rett 
og slett fordi det blir mindre 
tid til individuell oppfølging, 
slår Roar Grøttvik fast. Han er 
politisk rådgiver i Utdannings-
forbundet.

TETTHET I LØRENSKOG
Romeriksposten har fått tilgang 
til statistikk fra Utdanningsdi-
rektoratet som viser lærertethe-
ten i alle de 428 kommunene. 
Den plasserer faktisk Lørenskog 
på sisteplass i hele Norge. Skeds-
mo er ikke er så veldig mye bed-
re som nummer 384.

Statistikken kommer i to ”ut-
gaver”, der den ene inkluderer 
spesialundervisning. Ved sam-
menligninger er det imidlertid 
best å se på gruppen som gir 
lærertettheten i ordinær under-
visning. 

- Fordi retten til spesialun-
dervisning utløses av at elever 
ikke har tilstrekkelig utbytte av 
ordinær undervisning, vil det-
te automatisk føre til press mot 
å bruke mer midler til spesial-
undervisning. Dette blir lett en 
selvforsterkende sirkel, minner 
Grøttvik om.

SISTE FIRE ÅR
Lærertettheten kan variere en 
hel del fra skoleår til skoleår. 
Vi har derfor sett på gjennom-
snittet for de fire siste årene 
når vi her har sammenlignet 
og rangert kommunene. Det-
te gir et mer helhetlig bilde av 
situasjonen. Gjennomsnittlig 

lærertetthet for hele Norge er 
på 16,9. Tallet trekkes opp av de 
store byene. Om vi regner snitt 
for alle kommunene, så er tallet 
14,6 elever per lærer. 

Det er enorme forskjeller på 
lærertetthet i Norge, og vi fin-
ner de minste kommunene på 
toppen av listen, mens mange 
folkerike kommuner er i bun-
nen. Ytterpunktene er vesle 
Røst ytterst i Lofoten med 6,7 
elever per lærer – mens Løren-
skog altså er versting med hele 
20,8 i snitt. Sisteplassen deles 
med Sørum kommune.

I Skedsmo var lærertettheten 
de fire siste årene på 18,1. Snit-
tet blant kommunenei Akers-
hus er på 18,5 elever per lærer.

PRIORITERINGER
På spørsmål om lærertettheten 
forteller noe om kommunenes 
satsing på skolen, svarer Grøtt-
vik at flere faktorer kan spille 
inn.

- Men det er ikke tvil om at 

deler av forskjellene bare kan 
forklares gjennom ulik priori-
tering av skole mellom kom-
muner. Valg av skolestruktur 
innebærer også en form for 
prioritering av lærertetthet der-
som man satser på en desentral 
skolestruktur i stedet for en 
sentralisert, sier han.

- På den annen side finnes 
det eksempler på kommuner 
med sentrals skolestruktur men 
som likevel prioriterer skole slik 
at lærertettheten likevel er høy, 
forteller han. 

-Tettheten kan også i noen 
grad knyttes til kommunenes 
generelle inntektsnivå, tilføyer 
han.

-PROBLEMET ER 
FORSKJELLENE
Grøttvik poengterer at det 
generelle nivået på landsbasis er 
høyt sammenlignet med tilsvaren-
de i andre land. 

- Hovedårsakene til det høye 
nivået er en desentral sko-
lestruktur med mange små en-
heter. Hovedproblemet er altså 
ikke det generelle nivået, men 
de store forskjellene, understre-
ker han.

Grøttvik viser til at det er 

sammenlignbare kommuner 
med forskjeller på over hundre 
prosent.

- Det betyr at det er over 
dobbelt så mange elever per 
lærer i en gjennomsnittlig un-
dervisningstime i den ene kom-
munen i forhold til den andre, 
sier han.

Best ut i Akershus kommer 
Hurdal med 14,3 elever per læ-
rer, mens Aurskog-Høland er 
nummer to i fylket med 16,8 i 
snitt de siste fire årene.

Landets minste lærer-tetthet
I Lørenskog kommu-
ne er det én lærer 
for hver 20,8 elever i 
grunnskolen. Lærer-
tettheten anses som 
en av de viktigste 
faktorene for god un-
dervisning, og vi er 
på sisteplass i Norge.

I debatten om lærertetthet er 
det mange aktører som hev-
der at flere lærere vil gi bed-
re undervisning. Men i følge 
Utdanningsdirektoratet er det 
ingen forskning som viser en 
entydig sammenheng mel-
lom antall lærere per elev og 
læringsresultater.

- Enkelte studier viser at 
små klasser gir positive ef-
fekter for enkelte grupper av 
elever, mens andre studier 

viser at klassestørrelse har 
liten betydning sammenlig-
net med andre forhold som 
påvirker elevenes resultater, 
sier Kjetil Digre, direktør for 
statistikkavdelingen i Utdan-
ningsdirektoratet (bildet). 

- Ulike og til tider motstri-
dende funn fra forskning på 
redusert klassestørrelse og læ-
rertetthet, tilsier at vi trenger 
mer kunnskap på dette feltet, 
påpeker han.

-Trenger mer forskning på temaet

Lærertetthet  
i Akershus
Lærertetthet i ordinær undvisning, 
Gjennomsnitt 2010-2014.  
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kommune Elever pr lærer

Hurdal 14,3

Aurskog Høland 16,8

Vestby 17,0

Eidsvoll 17,1

Asker 17,7

Ås 18,0

Nesodden 18,0

Skedsmo 18,1

Nes 18,2

Frogn 18,4

Rælingen 18,5

Nannestad 18,6

Nittedal 18,8

Ullensaker 19,0

Gjerdrum 19,0

Enebakk 19,2

Bærum 19,2

Oppegård 19,3

Ski 20,1

Fet 20,6

Sørum 20,8

Lørenskog 20,8

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

LÆRERTETTHET: I Lørenskog kommune har det de siste fire årene vært 
i snitt 20,8 elever per lærer i grunnskolen. Dette gir en lite attraktiv siste-
plass på landsoversikten over Norges 428 kommuner. (Illustrasjonsfoto)

PROBLEM: Politisk rådgiver i 
Utdanningsforbundet, Roar Grøttvik, 
mener de store forskjellene i 
Kommune-Norge er det aller største 
problemet når det kommer til lærer-
tetthet.  (Pressefoto)
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Slik så Storgata ut i 1930-årene. Til venstre står butikken til
bokhandler Karl. P. Thorstensen. Nabohuset tilhører kjøpmann J.
Eriksen. I 1935 fikk kjøpmann Eriksen satt opp en murbygning på tom-
ta.
Dette bygget står fremdeles (Storgata 13). I kortbildet finner du en
parafinpumpe (th). Denne stod utenfor butikken Sjøblom Farvehandel.

Trehusene måtte etter hvert vike plassen for noe større i betong og
glass da byen fikk et kjøpesenter i 1985. Fram til 2008 var denne
gatestubben bilvei. Høsten 2009 ble gaten offisielt åpnet som gågate.
Selv om mye er forandret kan du kanskje kjenne igjen et par bygnin-
ger og åsen i bakgrunnen.    
                                                                          Av: Roy Mortensen    

STORGATA 
1932 - 2013

1932

2013
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

BØRGE R. JOHANSEN
STASJONSVEIEN 30
2010 STRØMMEN

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

HARMONI OG IDYLL
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