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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

Romslig og 
velutstyrt
Nye Nissan Pulsar byr på overras-
kende stor plass og har muligens 
klassens beste sikkerhetspakke..                          
Side 4 

Annonsere her?
 

Kontakt Marianne på  
tlf. 483 20 157 

Ikke alle ser like lyst på 
regjeringens snøscoo-
terpolitikk. Naturvern-
forbundet er skeptisk. 
Skedsmo kommune 
stiller seg avventende. 
Lørenskog sier nei til 
slik trafikk i skog og 
mark.                Side 4

SKEPTISKE TIL 
SNØSCOOTER-
KJØRING

TEMA: BIL
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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
75
FØDSLER PÅ A-HUS  
UKE 48

-7,2
VAR LAVESTE TEMPE- 
RATUR SISTE 30 DAGER 
(7. DESEMBER)

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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#Julestemning i Lillestrøm#julegateåpning # @ninnil

#blaker kirke  #advent #akershus  @maryekerhovd

#winter #landscape # @tanumine

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

Statskog tester gratis elgjakt

Tekst: Redaksjonewn
redaksjonen@romeriksposten.no

Det vanlige er å være en del av 
et jaktlag under elgjakta. I fjor 
startet Statskog for første gang 
med enkeltmannsjakt på elg, i 
områder der kvotene ikke var 
skutt under den ordinære el-
gjakta.

I år er nyskapningen utvidet 
til å gjelde mange flere områ-
der. Å jakte på elg samme måte 
som småvilt, har slått godt an.

– Mange flere har benyttet 
muligheten i år. I Sør-Norge 
ble tre fjerdedeler av jaktfelte-
ne solgt i november. I løpet av 
de to første ukene ble det skutt 
nesten tre ganger så mange elg 
som under hele solojaktperio-
den i fjor, sier Jo Inge Breisjø-
berget, Statskogs fagsjef for jakt 
og fiske.

Nå gjør landets største 
grunneier tilbudet enda lekre-
re.

– Kjøttvekta på dyret må 
elgjegerne fortsatt betale for, 
men de som feller elg i løpet av 
jakta får tilbakebetalt jaktkor-
tet, sier Breisjøberget.

Tilbudet gjelder for elgjege-
re som kjøper jaktkort for tre 
dager.

I BEDRE FORM
Elgbestanden har i lengre tid 
vært i vekst. Det er rundt 120 
000 elg vinterstid, noe som 
blant annet merkes på meng-
den av ung furuskog. En elg 
kan spise opp mot ti kilo fu-
rukvist i døgnet.

Den vanlige elgjakta begren-
ser seg til oktober i de fleste 
områder av landet. Årsaken til 
ekstrarundene med elgjakt, er 
ønsket om å felle en større an-
del av de tildelte elgkvotene. På 
Statskogs grunn ligger fellings-
prosenten på 70-75 prosent.

Årlig kvote som forvaltes av 
Statskog utenom statsallmen-
ning er i underkant av 1500 
elg. Målet i år er å felle 50 ek-
stra i november og desember

Observasjoner av skrinnere 
dyr har antydet at det er for 
mange som kjemper om ma-
ten. I år er tilstanden bedre.

– Det er mye kjøtt på dyra 
i år i de områdene jeg kjenner 
best til. Elgene er i bedre form 
enn på lang tid. En mild vinter 
i fjor og hittil i år betyr bedre 
tilgang på mat og mindre snø 
å bakse med, sier Breisjøberget.

REKRUTTERINGSJAKT
Hos private grunneiere er det 
vanskelig for utenforstående 
å slippe til. For å komme med 

på et elglag må du enten være 
grunneier, gifte deg med en el-
ler arve eiendom. Andre steder 
er elgjakta forbeholdt de som 
bor i bygda.

En av Statskogs oppgaver 
er å tilby jakt til alle på statlig 
grunn. I forkant av den ordinæ-
re jakta stiller alle lag likt ved at 
loddtrekning avgjør hvem som 
får tilgang til et område.

Enkeltmannsjakt på elg reg-
nes som et godt lavterskeltilbud 
for unge elgjegere og som vil 
prøve seg.

– Det er førstemann-til-møl-
la-prinsippet som gjelder for so-
lojakttilbudene. Jegerne kjøper 
tredagerskort. Den som får rettig-
heten til et felt, kan ta med seg 
flere jegere, sier Breisjøberget.

Solojaktkortet koster 250 kro-

ner dagen. For andre som blir 
med er prisen 150 kroner per dag.

Den utvida elgjakta nærmer 
seg innspurten og det er færre 
tilbud nå enn i november, men 
det er fortsatt flere igjen. De fin-
ner du her: http://www.statskog.
no/jakt/Sider/Elgjakt-uten-jakt-
lag-enkeltmannsjakt.aspx

EKSTRARUNDER: Foto: Christi-
an Sletengen, Statskog

Feller du elg, får du pengene for jakt-
kortet tilbake. Statskogs ordning med 
solojakt varer fram til jul.
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Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Det har ikke vært noe pågang 
i Skedsmo av folk som ønsker å 
drive fornøyelseskjøring med 
snøscooter. Vi har heller ingen 
traseer som har utpekt seg til 
slik kjøring, sier Thor Ragnar 
Sandness, avdelingssjef  Park og 
Idrett i Skedsmo kommune.

Regjeringa har lagt fram for-
slag til ny lov om motorferdsel 
i utmark. Lovforslaget lar kom-

munene åpne snøscooter-løyper 
uten krav om nyttekjøring.

INGEN PÅGANG
Sandness forteller at så lenge 
kommunen ikke har noe etter-
spørsel så ser de ingen grunn 
til å gå ut og annonsere for slik 
kjøring. 

– Det vi har i dag er knyttet 
til løypepreparering og nyttekjø-
ring. De siste ti årene har det kun 
kommet en eller to forespørsler. 
Det var speidere som søkte om 
å kjøre materialer inn til ei spei-
derhytte. Ellers er det Røde Kors, 
men kjøringen de bedriver har 
hjemmel i dagens lov om motor-
ferdsel i utmark og vassdrag, opp-
lyser Sandness. 

Verken Skedsmo eller Løren-
skog er typiske snøcooterkom-
muner. I Skedsmo stiller de seg 
avventende. 

– Det er klart at vi må ta stil-
ling til dette hvis vi får henven-
delser om snøscooterkjøring. 
Men vi går ikke ut offensivt og 
sier at vi skal legge tilrette for 
slik kjøring i kommunen, sier av-
delingssjefen for Park og Idrett i 
Skedsmo kommune.

FRP ØNSKET 
PRØVEORDNING
I januar i år mottok ordfører 
Åge Tovan en interpellasjon fra 
Pål Røstvang, Lørenskog Frp, til 

kommunestyrets møte 12. fe-
bruar hvor Røstvang foreslår at 
kommunen søker om å bli vur-
dert som deltaker i Klima- og 
miljødepartementets prøveord-
ning med snøscooterkjøring i 
utmark. 

Administrasjonen sendte en 
forespørsel til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus om hvorvidt 
Lørenskog kommune hadde an-
ledning til å søke om å bli vurdert 
som deltaker i Klima- og miljøde-
partementets prøveordning med 
snøscooterkjøring i naturområ-
der som omfattes av markaloven. 
Fylkesmannen tok kontakt med 
Klima- og miljødepartementet 
som kunne opplyse følgende: 
«Forsøket er ikke åpent for ytterli-
gere kommuner. De som søker nå 
får avslag.»

Ordfører Tovan har registrert 
at flere organisasjoner har rettet 
sterke protester mot den utvidete 
forsøksordningen som ble iverk-
satt i 2013. Han har også merket 
seg at det i markaområdene rundt 
de største byene og tettstedene 
også har vært store protester. 
Ordfører antar at dette kan være 
grunnen til at nye søknader nå 
avslås. Med dette som bakteppe 
vil det ikke bli sendt søknad fra 
Lørenskog kommune, opplyser 
miljøvernsjef Bjørn Torp i Løren-
skog kommune.

Skeptiske til snøscooterkjøring

MOT SNØSCOOTERLIBERA-
LISERING 
Naturvernforbundet frykter en 
kraftig økning i snøscooter-
kjøringen i naturen. Naturver-
nerne får støtte av Klima- og 
miljødepartementet som skri-
ver: «Den store endringen som 
følger med de nye reglene, er at 
omfanget av snøscooterkjøring 
vil øke betraktelig». 

– De erkjenner altså åpent at 
de legger opp til en kraftig øk-
ning av snøskutertrafikken. I hø-
ringsbrevet sa de at en markant 
økning i snøskutertrafikken vil 
gå ut over friluftsliv og naturm-
angfold, sier leder i Naturvern-
forbundet, Lars Haltbrekken.

– Hvor skadelig kan slik kjø-
ring være for naturen? 

– Vinterstid går naturen på 
sparebluss, den legger seg i dva-
le. Da trenger den ro. En kraftig 
økning av snøskutertrafikken er 
ikke det den trenger. Scooterne 
gjør også at vi kommer oss len-
ger inn i naturen, i de områder 
dyr har søkt for å få fred og ro. 
I tillegg går det selvsagt utover 
friluftslivet. Det er nok derfor det 
store flertall av oss ønsker still-
het, ikke skuterbrøl i naturen, 
forklarer Haltbrekken.

HÅPER PÅ OMKAMP
Naturvernforbundet hadde hå-
pet regjeringen la bort forslaget 
og heller lyttet til den massive 
motstanden som kom i hø-
ringsrunden. 

– Vi har ikke gitt opp å få stan-

set dette forslaget. Det skal opp i 
Stortinget. I mai, da regjeringen 
ønsket å sette i verk et forsøk 
med 104 kommuner brukte de 
som begrunnelse at de ikke had-
de nok kunnskap til å tillate snø-
skuterkjøring over hele landet. 
De skrev blant annet at det var 
uforsvarlig å åpne for etablering 
av snøscooterløyper for fornøy-
elseskjøring i hele landet. Siden 
mai har de ikke satt i gang noe 
ny kunnskapsinnhenting, de har 
ikke kunnskap om hvor alvorlige 
konsekvenser dette vil ha. Derfor 
må Stortinget i alle fall sikre at 
de får utredet saken skikkelig før 
de behandler den, påpeker Halt-
brekken. 

* I Norge er kjøring med snøscooter regulert av 
motorferdselloven, lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag.

* Denne loven kom i 1978 og ble revidert i 1988. 
Før denne loven ble innført, var det fri ferdsel i 
utmark.

* I enkelte kommuner i Norge er det tilrettelagt med 
løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter. 
Disse finnes både i Nord- og Sør-Norge.

* Lov om motorferdsel i utmark gjelder ikke i inn-
mark, privat vei, havis og på Svalbard.

* I vegtrafikklovgivningen omtales snøscooter som 
beltemotorsykkel. Antallet snøscootere i Norge har 
økt fra 6000 i 1975 til 30.000 i 1986, og frem til 
76.500 i dag, ifølge Klima- og miljødepartementet.

Kilde: NRK

SNØSCOOTER I NORGE

IKKE VANNSCOOTER: Selv om maskinen er laget før 
snø og vinter kommer den til nytte som vannscooter under 
ToppÅmli dagen. Her bør du helst ikke få motorstopp.   
 Foto: Svein Mortensen

LOVLIG SNØSCOOTER-
MORO: I Åmli kommune i Aust 
Agder arrangeres det en gang i året 
ToppÅmli dagen. Et av underhold-
ningsinnslagene er vanndrag. Der 
får snøscootereiere vise seg fram 
for bygdas publikum - på vannet.  
 Foto: Svein Mortensen.

Ikke alle ser like 
lyst på regjeringens 
snøscooterpolitikk. 
Naturvernforbundet 
er skeptisk. Skedsmo 
kommune stiller seg 
avventende. 
Lørenskog sier nei til 
slik trafikk i skog og 
mark.

LØYPEPREPARERING: Det er bare i Nord-Troms og 
Finnmark kommunene har hatt lov til å åpne snøscooterløyper for 
fornøyelseskjøring. Nå åpner regjeringen for morokjøring i andre 
deler av landet.  Foto: June C. Pedersen.
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Dette arbeider vi med

Tekst: Yngve Johnsen
Yngve@romeriksposten.no

SJEKK HELE OVERSIKTEN

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
publisert en oversikt over hvil-
ke bransjer alle sysselsatte inn-
byggere jobber med. Tabellene 
innbefatter altså alle de 17.973 
personene bosatt i Lørenskog 
som har hatt lønnet arbeid i 
fjor, og de 26.406 med adresse 
i Skedsmo kommune. Dessuten 
inkluderer det også alle person-
lig ansvarlige i enkeltperson-
foretak. Det er altså bostedsa-
dresse som gjelder her, og ikke 
hvor arbeidet foregår.

FLEST INNEN HELSE OG 
SOSIAL
SSB-tallene viser at det er flest 
sysselsatte i helse- og sosialtje-
nester. I Lørenskog bor det 
3.561 personer som jobber 
innen dette fagfeltet. Det ut-
gjør nær 20 prosent av alle i 
Lørenskog som har vært i jobb 
i fjor. Like bak finner vi vare-
handel, hvor 3.548 innbyggere 
fra Lørenskog jobber. Herunder 
er også reparasjoner av motor-
vogner. Det utgjør 19,7 prosent 
av alle. Tredjeplassen går til alle 
dem som jobber i ulike former 
for bygg og anlegg. Det gjelder 
1.466 av dem fra Lørenskog, 
som er 8,2 prosent av arbeids-
styrken.

ANDELEN I NORGE
Det er en annen rekkefølge i 
Skedsmo. Det er hele 5.454 som 
jobber innen varehandel, som 
utgjør hele 20,3 prosent av alle. 
Deretter er det 4.407 personer 
i helse og sosial (16,7 prosent) 

og 2.080 personer som jobber 
i offentlig forvaltning (7,9 pro-
sent).

På landsbasis finner vi at 
19,8 prosent av alle sysselsatte 
jobber innen helse- og sosia-
le tjenester. Så kommer vare-
handel, hvor 13,9 prosent av 
arbeidsstyrken i Norge jobber. 
Deretter kommer industri med 
8,8 prosent, så bygg og anlegg 
med åtte prosent og undervis-
ning med 7,9 prosent.

STORE 
KJØNNSFORSKJELLER
Statistikken er også fordelt på 
kjønn, og beviser hvor stor 
slagside det er i flere av bran-
sjene. Det er to bransjer som 
skiller seg klart ut i Skedsmo 
og Lørenskog. I bygge- og an-
leggsvirksomhet er hele 90 pro-
sent av styrken menn, mens 
det i helse- og sosiale tjenester 
er over åtti prosent kvinner. 
Mannsdominert er også indus-
trien og landbruk. Også trans-
port har stor overvekt av menn, 
mens det er størst andel kvin-
ner innen undervisning, serve-
ringssteder og kultur.

UTVALGTE 
SPESIFIKASJONER:
• Personer som er offshore er 

plassert i ” Bergverksdrift og 
utvinning”

• Under ”Industri” kommer 
produksjon av alt fra møbler 
og biler, til klær og øl.

• Under ”Teknisk tjenes-
teyting” er det flere fag, 
som advokater, regnskap, 
fotografer, reklame, kontor, 
arkitekter m.m.

• Rekruttering, reisebyrå, 
rengjøring, vakttjenester og 
utleie er blant yrkene i ”For-
retningsmessig tjenesteyting”

•”Personlig tjenesteyting” 
innbefatter blant annet yr-
ker innen kulturell virksom-
het og reparasjoner av varer 
til personlig bruk.

En ny oversikt for-
teller hvilke bransjer 
innbyggerne i Skeds-
mo og Løenskog job-
ber med. Her lokalt 
finner vi helse- og 
sosialtjenester og va-
rehandel på topp.

Bransje-oversikt i Lørenskog og Skedsmo
Andel private bredbåndsabonnement

Lørenskog
Helse- og sosialtjenester 3561 19,8 701 19,7 2860 80,3
Varehandel, rep. av motorvogner 3548 19,7 2004 56,5 1544 43,5
Bygge- og anleggsvirksomhet 1466 8,2 1326 90,5 140 9,5
Transport og lagring 1181 6,6 910 77,1 271 22,9
Forretningsmessig tjenesteyting 1144 6,4 654 57,2 490 42,8
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1092 6,1 540 49,5 552 50,5
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 1069 5,9 638 59,7 431 40,3
Undervisning 1046 5,8 345 33,0 701 67,0
Informasjon og kommunikasjon 984 5,5 698 70,9 286 29,1
Industri 834 4,6 593 71,1 241 28,9
Personlig tjenesteyting 650 3,6 272 41,8 378 58,2
Finansiering og forsikring 569 3,2 277 48,7 292 51,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet 507 2,8 219 43,2 288 56,8
Elektrisitet, vann og renovasjon 132 0,7 99 75,0 33 25,0
Bergverksdrift og utvinning 62 0,3 55 88,7 7 11,3
Jordbruk, skogbruk og fiske 51 0,3 35 68,6 16 31,4
Uoppgitt 77 0,4 45 58,4 32 41,6

SKEDSMO:
Varehandel, rep. av motorvogner 5354 20,3 3000 56,0 2354 44,0
Helse- og sosialtjenester 4407 16,7 753 17,1 3654 82,9
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2080 7,9 1158 55,7 922 44,3
Bygge- og anleggsvirksomhet 1982 7,5 1756 88,6 226 11,4
Transport og lagring 1929 7,3 1399 72,5 530 27,5
Forretningsmessig tjenesteyting 1785 6,8 999 56,0 786 44,0
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 1708 6,5 1007 59,0 701 41,0
Undervisning 1474 5,6 489 33,2 985 66,8
Industri 1348 5,1 1002 74,3 346 25,7
Informasjon og kommunikasjon 1330 5,0 961 72,3 369 27,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet 983 3,7 413 42,0 570 58,0
Personlig tjenesteyting 868 3,3 344 39,6 524 60,4
Finansiering og forsikring 692 2,6 330 47,7 362 52,3
Elektrisitet, vann og renovasjon 182 0,7 136 74,7 46 25,3
Jordbruk, skogbruk og fiske 99 0,4 68 68,7 31 31,3
Bergverksdrift og utvinning 82 0,3 65 79,3 17 20,7
Uoppgitt 103 0,4 63 61,2 40 38,8

 TOTALT ANDEL MENN % KVINNER %
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Fire

årsundersøkelse:

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Statistisk sentralbyrå har reg-
net antall bygningsbranner per 
tusen innbygger i alle norske 
kommuner. Vi har på eget in-
itiativ regnet ut gjennomsnitt 
de siste fire årene for å danne 
et bedre bilde av situasjonen. 
De tallene viser at det i snitt er 
0,66 bygningsbranner per tu-
sen innbyggere i Norge hvert 
år.

BRANN PER TUSEN
Brannhyppigheten i Skedsmo 
er litt mindre. Gjennomsnittet 
i perioden 2009-13 var nemlig 
på 0,59 per tusen innbygger 
her, viser SSB-tallene. Forskjel-
len kan synes liten, men verdi-
en er elleve prosent lavere enn 
snittet i Norge. 

I Lørenskog kommune kom-
mer man til 0,64 bygningsbran-

ner per tusen innbygger i snitt 
per år. Det er tre prosent lavere 
verdi enn snittet i Norge.

Ifølge Direktoratet for sam-
funnstrygghet og -beredskap, 
som innhenter informasjon om 
branner fra lokale brannvesen 
rundt om i kommunene, er det 
av ulike årsaker grunn til å tro 
at det er noe underrapportering 
av branner. Direktoratet arbeider 
derfor med å utvikle et forbedret 
rapporteringssystem. 

STORE ULIKHETER I 
NORGE
– Målt på kommunenivå er det 
vanskelig å slå fast så veldig 
mye. På fylkeslisten ser vi imid-
lertid at mange innenlands-
kommuner gir utslag i form 
av forholdsvis mange branner, 
sier administrerende direktør 
i Norsk Brannvernforening, 
Dagfinn Kalheim.

– Dette skyldes nok i stor grad 

miljøet, med mer kulde og mer 
fyring, legger han til.

Telemark er høyest, med 1,14 
bygningsbranner per tusen inn-
bygger. Nord-Trøndelag, Hed-
mark, Oppland og Aust-Agder 
følger tett.

Hordaland og Oslo har ”bare” 
0,49 bygningsbranner per tu-
sen beboer, og kommer best ut.  
Akershus lander på 0,57 branner 
per tusen.

DESEMBER VERST
- Det har vært en liten nedgang 
de siste årene. Det kan være fle-
re årsaker til dette, men vi liker 
jo å tro at den sterke fokusen på 
brannvern og forebygging har 
litt å si, sier Kalheim. 

Han understreker at man skal 
være forsiktige med å si ting på 
forhånd. Der har han bokstavelig 
talt brent seg før.

– Vi gikk ut med en pressemel-
ding før desember i 2008 og sa at 
det kom til å bli en veldig positiv 
nedgang i antall dødsfall i forbin-
delse med brann. Og så fikk vi 

en forferdelig julemåned med 22 
døde, forteller han.

– Det er all grunn til å skjerpe 
sansene nå i desember, under-
streker Kalheim

Hvert år omkommer i gjen-
nomsnitt 61 personer som føl-
ge av brann i Norge. Desember 
skiller seg ut av flere årsaker. Det 
er mer matlaging, det er mer le-
vende lys, det er mer overbelast-
ning av strømnettet og det er ofte 
kaldt ute.

PENGER TIL BEREDSKAP
Skedsmo kommune hadde i fjor 
nettoutgifter pålydende 32,7 
millioner kroner til beredskap 
mot branner og andre ulykker. 
Utgifter knyttet til forebygging 
(som feiing) er ikke med her. 

Det brukes dermed 640 kroner 
per innbygger til brannbered-
skap i Skedsmo. Sammenlignbare 
kommuner (samme kostragrup-

pe) ligger på 629 kroner per inn-
bygger. 

Også Lørenskog er i denne 
gruppen, og her ble det brukt 647 
kroner per innbygger – eller 22,4 
millioner kroner. 

Det brenner litt sjeldnere i Skedsmo kom-
mune. Det viser gjennomsnittlig bygnings-
branner per tusen innbygger de fire siste år.

BRANNER: I hele Norge er et 0,66 bygningsbranner per tusen 
innbygger. I Skedsmo kommune er dette antallet litt mindre, viser tall 
fra SSB. (Illustrasjonsfoto)

SKJERPINGS: Desember er 
den klart største måneden for 
boligbranner, og direktør i Norsk 
brannvernforening, Dagfinn Kal-
heim, oppfordrer folk til å skjerpe 
sansene. Foto: Terje Heiestad, 
Millimeterpress

Alkoholbruk er jo ikke noe 
som skjerper sansene akkurat. 
Undersøkelser har vist at så 
mange som halvarten av dem 
som omkommer i branner har 
alkohol i blodet, forteller di-
rektør Dagfinn Kalheim.

-IKKE BRUK KOMFYREN
-Vi ser et mønster blant dem 
som har drukket og har om  
kommet i brann. Der har seg 

sånn at unge ofte omkommer 
natt til lørdag eller søndag, 
mens eldre gjerne omkommer 
på hverdager, sier han. 

Kalheim oppfordrer til kald 
mat når man kommer hjem fra 
fest og er sulten.

- Alkoholpåvirkning og trett-
het lar seg dårlig kombinere med 
matlaging på komfyr. Når perso-
ner er i et slikt modus, er det ofte 
etter å ha vært på steder med et 

helt annet støynivå enn de har 
hjemme hos en selv. Da er det 
lett å sovne mens man venter på 
at maten skal bli varm.

SOVER TYNGRE
- Forskning viser også at evnen 
til å oppfatte brannvarsling re-
duseres betydelig når du sover 
i alkoholpåvirket tilstand. Ri-
sikoen for slike «piLørenskoga-
branner» kan vi lett unngå om 
vi spiser nattmat på vei hjem el-
ler lager kald mat hjemme. Mat 
oppvarmet i mikrobølgeovn kan 
også være et godt alternativ om 
natten, sier Kalheim.

– Ikke bruk komfyren etter fest
Nær halvparten av dem som omkommer i bran-
ner har alkohol i blodet. – Ikke slå på komfy-
ren etter festen, oppfordrer Norsk brannvern-
forening.
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Tekst og Foto: Odd Arne Ruud
redaksjonen@romeriksposten.no

I løpet av de to siste årene har 
de skjedd mye i salgslokalene 
hos de lokale Nissan-forhand-
lerne, det er få andre forhand-
lere som kan slå i bordet med 

en like ny bilpark som det Nis-
san har å by på. Nissan Pulsar 
føyer seg nå pent inn i rekken 
av et spennende og oppgradert 
modellutvalg. 

Bilen skal ut å konkurrere 
om kunder som vurderer biler i 
den populære Golf-klassen.

STOR PLASS 
I lengde er Pulsar lenger enn 
både Nissan Juke og Nissan 
Qashqai. De innvendige må-
lene er dimensjonert for godt 
voksne mannfolk og som en fa-
miliebil er det plass til det mes-
te du måtte ha behov for under 
dine daglige gjøremål. 

Med en akselavstanden på 
2 700 mm og smart seteplasse-
ring, har Pulsar klasseledende 
plass som også overgår mange 
av bilene i klassen over. Bak-
seteplassen kompletteres med 
et praktisk bagasjerom som 
kombinerer stor kapasitet (385 
liter) med en bred lasteåpning. 
For de som trenger større la-
stevolum kan baksetene enkelt 
legges helt ned for å gi en total 
lastekapasitet på 1 395 liter.

MYE SIKKERHET 
Nissans lidenskap for teknolo-
gi som er tilgjengelig for alle 
førere tar et nytt, stort skritt 

fremover med lanseringen av 
Pulsar. Nykommeren er desig-
net og utviklet med en rekke 
intuitive teknologier, og lanse-
rer flere funksjoner som er helt 
nytt i dette segmentet.

Med  bevegelsesdetektor, 
aktiv sporingskontroll og nød-

bremsing samt nyeste genera-
sjon Nissan Connect infotain-
ment-system, kommer Pulsar 
med funksjoner som normalt 
finnes på dyrere biler. 

GREIE ALTERNATIVER
Bilen kommer i utstyrsnivåene 
Visia, Acenta og Tekna. Motor-
utvalget er enkelt og greit, her 
for du enten en bensinmotor på 
115 hestekrefter, eller et diesel-
alternativ på 110 hestekrefter. 
Det er kun dieselvarianten som 
er tilgjengelig med automatisk 
girkasse.

Innstegsprisen er 232 000 
kroner, og det er verdt å merke 
seg at prisavstanden opp til de 
mer velutrustede utstyrsnivåe-
ne ikke er avskrekkende høyt.

Romslig og velutstyrt

Nye Nissan Pulsar 
byr på overraskende 
stor plass og har mu-
ligens klassens beste 
sikkerhetspakke.

SIKKERHET I FØRERSETE: 
Nye Pulsar er fullpakket med 
en rekke tilgjengelige og nyttige 
teknologier som totalt skal gjøre at 
kjøringen skal føles tryggere og mer 
komfortabel. Dette er funksjoner 
som vanligvis kun finnes på mer 
kostbare modeller, og inkluderer 
Nissans anerkjente Safety Shi-
eld-system med bevegelsessensor, 
filskiftevarsel og blindsonevarsel og 
Around View Monitor.

GJENKJENNELIG EUROPEER: Pulsar er 
lett å kjenne igjen takket være Nissans kjente 
V-grill og frontlys med boomerangformet signa-
tur. Modellen ble designet og utviklet for Europa 
og produseres på Nissans produksjonsanlegg  
i Barcelona.

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm

postmaster@altibiloppretting.no

Alle bilmerker og alle 
forsikringsselskaper
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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.

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!

Vi mekker ikke bil lenger
Flertallet fyller spylervæske 
selv, de færreste skifter eksos-
anlegg. Men det er også få som 
skifter lyspærer, olje og olje- og 
luftfilter selv, viser en undersø-
kelse YouGov har gjort for Bil-
tema.

– Det er en helt overkomme-
lig jobb for folk flest å bytte olje, 
oljefilter og luftfilter på rundt 
åtte av ti bilmodeller. Også på 
flertallet av bilmodellene klarer 
folk å sette i pærene selv. Du 
skjønner fort om plassen er så 
trang at det bør gjøres av prof-
fer, sier bilekspert Erik Nyhus i 
Biltema.

Norske bileiere betaler verk-
stedene gode penger for arbeid 
de fint kunne klart selv, mener 
han.

KJØNNSUBALANSE
Det er en markant forskjell på 
kvinner og menn, viser under-
søkelsen. For eksempel sier 28 

prosent av mannlige bileiere at 
de skifter olje selv, mens ti pro-
sent av kvinner gjør det sam-
me.

Forskjellen er størst for dekk-
skifte. To av tre kvinnelige 
bileiere setter bort jobben til 
verksted, bensinstasjon eller 
gubben.

– Om det er kvinner som 
foretrekker å overlate bilmek-
king til mannen i huset, eller 
om det er han som anser seg 
selv som best egnet, skal jeg 
ikke uttale meg om. Selv om 
det er hjelp å få fra andre bi-
lister langs veien, er det veldig 
lurt å ha trent på dekkskifte i 
tilfelle du får en punktering, 
sier Nyhus.

Bytt gjerne vindusviskere i 
samme slengen når du legger 
om til vinterdekk, anbefaler 
han. Bare en av tre kvinner 
gjør det selv, mot 68 prosent av 
menn.

Interessen, eller mangel på 
sådan, for bilvask og andre gjø-
remål, er ganske jevnt fordelt 
på alder. Bortsett fra når det 
kommer til oljeskift. Mens 31 
prosent i aldersgruppen 18-34 
år bytter selv, gjøres det bare av 
ti prosent av bileiere over 55 år.

 – Å krype under bilen, fris-
ter kanskje mindre med åra. 
Men her vil jeg anta at den vik-
tigste forklaringen er at man 
gjerne får romsligere økonomi 
også, sier Nyhus.

PENGER Å SPARE
Et skift av olje og oljefilter kan 
koste både to og tre tusenlapper 
på et bilverksted.

Biltemas bilekspert illustre-
rer besparelsene med et ferskt 
eksempel.

– Sist uke kjøpte jeg en spill-
oljedunk til å legge under bilen 
for rundt hundrelappen, fant 
fram et teppe og la meg ned og 
skrudde ut bunnpluggen. Der-
etter fylte jeg på fire liter hel-
syntetisk olje, og byttet samti-
dig filter. Jobben tok en time og 
kostet meg under 500 kroner, 

DETTE GJØR VI SELV 
– OG EKSPERTENS 
KOMMENTARER:

Fyller spylervæske: 75 %
Bilekspertens kommentar: Her 
burde svaret vært på minst 95 
prosent. Å fylle på spylervæske, 
klarer alle.

Bytter dekk: 54 %
Bilekspertens kommentar: Mange 
flere burde bytte dekk selv for da 
vet de hva de skal gjøre hvis de 
punkterer langs veien. Bytt gjerne 
vindusviskere i samme slengen.

Bytter vindusviskere: 52 %
Bileksperten: Andelen kunne sik-
kert vært 75 prosent hvis alle gjor-
de et forsøk. Jobben er veldig enkel 
på 99 prosent av bilene. Alle biler 
jeg har vært borti har hurtigfester.

Skifter hovedlyspære: 33 %
Bileksperten: Her burde det stått 
60-70 prosent, synes jeg. Du fin-
ner fort ut om du klarer det eller 

ikke. Her kan du spare mye penger.

Lader batteriet: 30 %
Bileksperten: 100 prosent ville 
vært riktigere. Vedlikeholdslading 
er viktig for batteriets levetid og 
for å unngå at bilen ikke vil star-
te på kalde dager. Dagens biler 
bruker mye strøm, og du får ikke 
ladet batteriet fullt opp med korte 
bilturer.

Bytter batteri: 26 %
Bileksperten: Mange flere kan 
klare å bytte batteri. Batteriet er 
som regel festet i bunnen, og det 
kan være behov for et pipesett for 
å løsne og feste det.

Skifter olje: 19 %
Bileksperten: Vil tippe at omtrent 
halvparten av oss klarer dette. Her 
det er mange penger å spare.

Skifter oljefilter: 13 %
Bileksperten: Samme som for olje-
skift.

Skifter luftfilter: 13 %
Bileksperten: Skifter du olje selv, 
klarer du dette også Stort sett alle 
luftfilterbokser er klipset, og da 
trenger du ikke verktøy. På de få 
som er skrudd, sitter skruene lett 
tilgjengelige.

Skifter tennplugger: 11 %
Bileksperten: På nyere biler er ikke 
dette så lett. Du må pakke ut halve 
motorrommet på nesten alle bilene.

Skifter eksosanlegg: 7 %
Bileksperten: Denne tror jeg blir 
vanligere litt fram i tid. Vi ser en 
god økning på salg av løse kompo-
nenter som tyder på at folk begyn-
ner med de enkleste reparasjonene 
selv igjen..

Gjør ingen av disse tingene 
selv: 13 %
Bileksperten: Blant disse er det 
nok mange firmabiler.

                     (Kilde: YouGov)

ERIK Nyhus i Biltema mener det er mye mer vi kan gjøre selv. (Foto: Finn 
Bjurvoll Hansen)

Mange gjør ikke en gang de enkleste tin-
gene på bilen selv, viser undersøkelse.
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80 000 kjører med ferdigbriller
Ferdigbriller er ikke 
egnet for bilkjøring, 
men mange bruker 
dem likevel til det, 
viser undersøkelse. 
Trafikkfarlig, mener 
Trygg Trafikk.

Syv prosent av nordmenn som 
kun bruker ferdigbriller, bruker 
dem også under bilkjøring, vi-
ser en undersøkelse TNS Gallup 
har gjort for Norges Optikerfor-
bund.

Det betyr at minst 80 000 
kjører med ferdigbriller.

 – Ferdigbriller skal normalt 
ikke brukes til bilkjøring, et-
tersom de ikke er tilpasset sy-
net til den enkelte. Det er også 
en risiko at mange kjører med 
dårligere syn enn de tror de 
har, fordi mange kjøper ferdig-
briller uten å undersøke synet 
først, sier Hans Torvald Haugo, 
generalsekretær i Norges Opti-
kerforbund.

SER DOBBELT
Ferdigbriller skal etter Norsk 
Standard merkes med et sym-
bol som viser at de er uegnet 
til bilkjøring. Brillene omtales 

gjerne som en nødløsning og er 
beregnet for lesing eller når du 
jobber med ting på nært hold.

Det er gode grunner til at 
dårlig syn bak rattet krever op-
tikertilpassete briller. For ek-
sempel skal avstanden mellom 
øynene og avstanden mellom 
senter av glassene være like.

– Med ferdigbriller kan det 
oppstå hva vi kaller prismatis-
ke effekter i glasset på grunn 
av avvik i avstand mellom 
glassene i forhold til hvor stor 
avstand det er mellom øynene. 
Hodepine, tretthet og redusert 
konsentrasjon er en mulig kon-
sekvens, sier optiker Magne 
Egerdal.  

Noen vil oppleve dobbeltsyn 
eller redusert dybdesyn, som 
gjør deg dårligere til å bedøm-
me avstander.

Egerdal og medstudenter 
interesserte seg spesielt for fer-
digbriller i et bachelorprosjekt 
ved Institutt for optometri og 
synsvitenskap ved Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold i fjor.  

– En nærsynt som kjøper en 
minusbrille for å se bedre på av-
stand, vil kanskje se bedre enn 
hun gjorde uten. Men det er 
ikke gitt at hun ser så bra som 
reglene krever, sier Egerdal, 
som også er regjerende norges-
mester i optometri.

De prismatiske effektene blir 
også større jo større styrke man 
har i glassene.

– Personer som ser klart på 
avstand uten briller, men dårlig 
på nært hold, vil kunne bruke 
en ferdigbrille med plusstyr-
ke til lesing. De vil derimot se 
uklart med denne brillen på av-
stand, sier han.

FÅ SJEKKER
Også Trygg Trafikk advarer mot 
kjøring med ferdigbriller.

– Ferdigbriller kan langt på 
vei sammenlignes med for-

størrelsesglass som kan gjøre 
dashbord og instrumenter ty-
deligere. Men som bilist har du 
behov for å orientere deg om 
det som skjer et stykke foran og 
utenfor bilen. Til det er de slett 
ikke egnet, sier seniorrådgiver 
Bård Morten Johansen i Trygg 
Trafikk.

Synet er den viktigste sansen 
vi har for trygg bilkjøring.

– Du får nesten all informasjon 
via øynene når du kjører. Forand-
ringene i synet skjer så gradvis at 
vi ikke merker det. Begynner du 

å se litt dårlig i dagslys, har du en 
enda større utfordring i høstmør-
ket, sier Johansen.

DÅRLIG MERKING
På langt nær alle ferdigbriller 
er forskriftsmessig merket med 
symbol eller tekst som opplyser 
at de er uegnet for bilkjøring.

Magne Egerdal og medstuden-
ter undersøkte dette som en del 
av bacheloroppgaven. De fant ut 
at 64 av de 100 undersøkte fer-
digbrillene ikke var merket slik 
de skal. 

IKKE EGNET: Til lesing, ikke til bilkjøring. (Foto: Colourbox)
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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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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

TILBUD

Åpner ny 
frisørsalong

- Endelig åpner vi i Lørenskog 
og Triaden, vi har jobbet lenge 
for å lage Romerikes flotteste 
frisør og skjønnhetssalong og 
nå står den endelig klar, sier 
innehaver Sven Bjørnstad ener-
gisk. En miks av norsk stein og 
et industrielt preg komponert 
sammen med det siste av inte-
riør gir lokalet et meget spesielt 
preg som jeg håper Lørenskogs 
befolkning vil sette pris på. 
Med over 50000 kundebesøk 
inneværende år vil Design Hai-
rcare bestrebe seg på å gi også 
Lørenskogs befolkning den al-
ler beste kundeopplevelsen for 
kvinner og menn i alle aldre. 
Skjønnhet er vårt fag forteller 
Sven videre.

Samtidig som vi utstiller helt 
nye fotografier av Norges kanskje 
beste fotograf, Per Heimly.

Her vil man kunne handle 
signerte fotografier og fotografen 
selv er til stede for å fortelle om 
kunsten og ideene bak fotoserie-
ne, forteller Bjørnstad.

HÅR, HODEBUNN OG 
NEGLER
- Salongen er bygget ene og ale-

ne for å gi alle den beste opp-
levelsen for hår, hodebunn og 
negler sier Sven Bjørnstad.

- I vårt dempede belyste hår-
bad område får man massasje i 
rygg og hodebunn samtidig som 
våre stylister og frisører bruker 
det siste av teknologi og produk-
ter tilpasset hver enkelt kundes 
hår og hodebunn.

Verdens største brand innen 
neglelakk, Essie Professional vil 
ha representanter tilstede og vil 
fortelle om Essies nyutviklede 
neglelakk, Essie Gel, en lakk som 
sitter lenge og med 54 fargenyan-
ser vil alle finne sine favoritter. 
Våre stylister, frisører og negleek-
sperter står klare til å gi alle en 
fantastisk opplevelse og en god 
start på julen og det nye året.

 - Bjørnstad har virkelig lagt 
sjel i denne salongen og dette 
tilfører oss på Triaden et meget 
spennende tilskudd innen frisør 
og skjønnhets segmentet. Våre 
kunder vil garantert like det de 
får oppleve, sier senterdirektør 
Jørgen Solvei.

Torsdag 11. desember klokken 11.00 
åpner Design Haircare`s frisør og 
skjønnhetssalong nummer seks på Ro-
merike i nye lokaler på Triaden Løren-
skog Storsenter.
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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:
Låven/stallen 
Losby gård

VINNER:
Børge Schistad, 
Fjellsvingen 17, 
1472 Fjellhamar
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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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I 1839 ble det første forslaget 
om en jernbane lagt fram av 
kjøpmann F. H. Frølich. Han 
tok senere initiativet til opp-
rettelse av Christiania Bank og 
Kreditkasse, nå Nordea, og ble 
valgt til bankens første bank-
sjef. Professor og politiker A.M. 
Schweigaard svarte slik da han 
ble spurt om forslaget: ”Tror De 
jeg vil være med på at nedgra-
ve millioner til ingen nytte i 
jorden? Norge faar aldrig jern-
baner. Kanaler er det en annen 
sag med.”

I 1843 ble det satt i gang nye 
undersøkelser for en noe en-
klere kanal mellom Mjøsa og 

Øyeren, kombinert med et vei-
anlegg videre til Christiania. 
En ny kommisjon ble nedsatt, 
og denne landet på et forslag 
til jernbaneforbindelse mellom 
Christiania, Øyeren og Mjøsa. 
Videre burde Øyerens vann-
stand senkes ved å sprenge ut 
Mørkfoss i Øyerens sørende. 
Planene om å gjøre Øyeren mer 
farbar ble dermed lagt til side, 
likedan kanalen til Christiania.

Men etter så mange år med 
kanalplaner var det ikke lett å 
få folk til å godta en jernbane-
utbygging. Plankekjørerne var 
redd for at banen skulle ta leve-
brødet fra dem ved at de mistet 

all kjøringen inn til byen. Den 
utrettelige fløtningsinspektør 
Engebret Soot ble bedt om å se 
på en kanal fra Mjøsa via Vor-
ma og Glomma til Øyeren. Han 
kom fram til en kostnad på kr 
400 000. Diskusjonen gikk vi-
dere, og noe vedtak ble heller 
ikke denne gang fattet.

Kilde: NVE-rapport nr 32
Kanalforvaltningen rundt 1814 – 
del av en fungerende 
statsadministrasjon for det norske 
selvstendighetsprosjektet. 
Grunnlovsjubileet 2014.
ISBN: 978-82-410-0979-2
Forfatter: Tove Nedrelid

Tekst: Steinar Bunæs, 
Skedsmo historielag.

KANAL VIA NITTEDAL OG 
MARIDALSVANNET
Det første kjente tiltaket ble 
initiert av generalveiintendant 
Peder Anker. I år 1800 bekostet 
han kart og undersøkelser for 
en kanal mellom Christiania 
og Øyeren, utført av den sven-
ske militæringeniøren Samuel 
Bagge. På dette grunnlag ble 
”Den kongelige Canal-Under-
søgelses Commission i Chris-
tiania nedsatt i 1805. Kom-
misjonen foreslo samme høst 
at en kanal burde bygges fra 
Nitelva ved Slattum i Nittedal 
via Mobekken og Movannet til 
Maridalsvannet, og derfra vide-
re langs Akerselva til Bjørvika. 
Anleggskostnadene ble anslått 

til vel åtte millioner kroner, 
mens årlige inntekter var sti-
pulert til kr 482 700. Kommi-
sjonen foreslo at forbindelsen 
etter hvert burde fortsette til 
Mjøsa og Østerdalen. 

Vanninspektør kaptein H. 
Kramer var ikke enig med kom-
misjonen. Han leverte i 1807 
en avhandling om norske elver 
”farbargjørelse” for store båter. 
Etter en omtale av kanalise-
ringen skriver han: ”Derefter 
vil det med rimelighed spør-
res om en kanal fra Glomma 
til Christianiafjorden kan by 
fordeler som står i forhold til 
vanskeligheterne av et så stort 
foretagende, eller om det er 
tilrådelig for denne bys tøm-
merhandlere alene å anlegge 
en jernvei til Øieren sjø, som 
utvilsomt vil lette transporten 

meget betydelig, gjøre en stor 
del av heste og folk undværlige, 
og koste måskje fjerdeparten av 
hva en kanal måtte koste.” Selv 
om det naturligvis dreide seg 
om en bane med hestetrekkraft 
er det sannsynligvis første gang 
tanker om en offentlig jernvei 
her i landet ble fremkastet. 

KANAL MELLOM 
CHRISTIANIA OG 
STRØMMEN
Trolig var det både politiske og 
økonomiske forhold som gjorde 
at saken ikke kom videre, og i 

1807 kom krigen. I 1811 ble det 
gjort et nytt forsøk på å frem-
me saken, da først og fremst en 
kanal mellom Christiania og 
Strømmen, men uten resultat. 
På riksforsamlingen i 1814 ble 
det atter gjort et fremstøt, men 
også da forgjeves. Året etter 
ble det lagt fram en ”Subskrip-
sjonsplan” for et kjerratanlegg 
mellom Christiania og Strøm-
men, fortsatt uten at realisering 

ble vedtatt. Etter dette ble det 
ikke behandlet planer for kanal 
mellom Christiania og Strøm-
men, derimot ble kanaliserin-
gen av Vorma og Glomma tatt 
opp flere ganger. I 1820-årene 
ønsket Finansdepartementet 
en utredning for en kanal mel-
lom Mjøsa og Øyeren, med mu-
lighet for å anlegge en ”Jernvei 
fra Rælingsund til Christiania” 
– fortsatt uten resultat.

Rundt år 1800 startet en dis-
kusjon om å bygge bedre kom-
munikasjoner mellom Mjøsa 

og fjorden. Mange mente at kanaler var 
løsningen, andre mente hestejernbaner 
hadde mer for seg. I årene som fulgte ble 
en rekke forslag fremkastet, og striden 
vedvarte helt til beslutningen om en loko-
motivjernbane ble tatt i 1851.

Historien vårHistorien vår
Kanalplaner på 1800-tallet

SLIK KUNNE DET HA BLITT ved dagens Storsenter. Dette er Strømsfoss sluser i Halden-
kanalen. Kilde: E. Sem, Halden.

OMTRENT SLIK kunne det ha blitt seende ut fra Skjærva og oppover Sagelva. 
Løveid sluser i Telemark kanalen 1867. Kilde: Nordiska taflor.

HOVEDBANEN på slutten av 1800-tallet. Slik hadde det neppe sett ut om kanalplanene var blitt  
gjennomført. Kilde: Svein Sando.

SNITT OG PRINSIPPSKISSE av Kramers forslag til kanal mellom 
Strømmen og Oslo fra 1805.

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.

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no



24  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  25

ÅPENT KONTOR - LØRENSKOG 
HISTORIELAG
10.DESEMBER KL 15.00 - 19.00, SKÅ-
RER GÅRD/LØRENSKOG BYGDEMUSEUM
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 .

FAMILIEONSDAG
10.DESEMBER KL 16.30-18.30, LILLE-
STRØM KIRKE
En onsdag i måneden inviterer 
vi til familiesamling med middag, 
sang, prat og ulike aktiviteter. 
Familieonsdag i Lillestrøm kirke 
skal være et sosialt og musikalsk 
fellesskap for store og små 
familier. Vi starter kl 16.30 med en 
enkel middag som koster 20,- per 
person. Vi skal forberede sønda-
gens Luciagudstjeneste sammen, 
hvor alle i Familieonsdag er med. 
Kontakt menighetspedagog 
Tone Iren Lund for spørsmål eller 
påmelding: TonLund@skedsmo.
kommune.no eller 99244522

UNDER 40. UNG NORSK ARKI-
TEKTUR UTSTILLING
11.DESEMBER KL 13.00, LØRENSKOG 
HUS, KUNSTSALEN
Hva kjennetegner unge norske 

arkitekter i dag, og hvordan 
posisjonerer de seg i det norske 
og internasjonale landskapet? 
Hvem er disse arkitektene, og 
hva er de opptatt av? På hvilke 
måter skaper og former de nytt, 
og i hvilken grad vil de prege 
framtidens arkitektur? Utstillingen 
«Under 40. Ung norsk arkitektur 
2013» presenterer elleve unge 
arkitektkontorer med part nere 
under 40 år, og synliggjør deres 
interessefelt, arbeidsmetoder og 
produksjon. Kontorene varierer i 
størrelse, fra små tomannsbedrift-
er til store, allerede godt etablerte 
praksiser med en betydelig 
produksjon bak seg. Formspråket, 
tilnærmingen til faget og størrels-
en på prosjektene viser at spen-
nvidden er stor.

AL-ANON LILLESTRØM HAR 
MØTE HVER ONSDAG
10.DESEMBER KL 19.00, CONCORDIA-
BYGGET, LILLESTRØM
Møte for famile og venner av 
alkoholikere som trenger hjelp og 
støtte. OBS! Nytt sted: Skeds-
mogt 7, Lillestr. (Concordiabygget)

FØRJULSKOS 2014
11.DESEMBER KL 17.30, LILLESTRØM 
KULTURSENTER, TEATERSALEN
Velkommen til årets “Førjulskos”! 
Disse forestillingene er laget 
med NBI Dansekompani som 
kjerne, og med utvalgte grupper 

fra skolene våre på Lillestrøm 
Kultursenter, Lørenskog og 
Oslo som er plukket ut for å vise 
skolens allsidighet. Disse varierer 
fra år til år. Du vil få oppleve 
elever fra 4 år og oppover danse 
koreografier som garantert vil gi 
deg en god førjulsstemning! Det 
meste av skolens dansesjangre 
vil være representert, som bl.a. 
klassisk ballett, barneballett, 
jazzdans, hip hop, stepp, mod-
erne og musikaljazz. Velkommen 
til store og små! Kom å få herlig 
førjulsstemning med oss og våre 
flotte dansere!

AUKSJON I SKEDSMO FRIMER-
KEKLUBB
11.DESEMBER KL 18.00, RØDE 
KORS-HUSET, LILLESTRØM
Frimerkeauksjon med 89 varierte 
objekter. Åpent for alle inter-
esserte.

JULEKONSERT
11.DESEMBER KL 18.30, LILLESTRØM 
KIRKE
Musikklinja på Lillestrøm VGS er 
glade for å invitere til sin årlige 
julekonsert i Lillestrøm kirke. Vi 
ringer julen inn med både klas-
siske og rytmiske musikkinnslag. 
Konserten er gratis og alle er 
hjertelig velkomne til å høre på og 
skape julesteming sammen med 
oss. God jul til alle sammen! Hils-
en musikklinja på Lillestrøm VGS

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
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Ikke la museåret stenge denne

I høst har forskerne rapportert 
om svært mange mus i store de-
ler av Sør-Norge.

– Det har ikke vært så man-
ge mus på 10-15 år. Nå kommer 
barfrosten, og da vil de inn i 
varmen, sier seniorforsker Jø-
rund Rolstad ved Norsk insti-
tuttet for skog og landskap på 
Ås.

Det er særlig skogmus som 
svinger i antall fra år til år, og 
det er disse som nå finner veien 
inn i hus og kjellere.

– Jeg har tatt 40-50 stykker 
av dem i egen kjeller allerede, 
sier forskeren.

VIKTIG LUFT
En mus trenger en åpning på 
bare seks-syv millimeter for å 

smette inn i boligen. Da gjel-
der det å ha tette kabel- og rør-
gjennomføringer. Overgangen 
mellom mur og nederste del av 
veggkledningen er også et kri-
tisk punkt.  

Men luftelukene i en kjeller-
stue eller til et soverom i kjelle-
ren skal stå åpne, museår eller 
ei.  

– Noen blir fristet til å stenge 
innluftingsventilene i grunn-
mur eller yttervegg for å hindre 
gnagere i å komme inn. Hvis 
de stenges, blir utskiftingen av 
gammel inneluft dårligere, sier 
Roger Zachariassen i Antici-
mex. Han er sjef for selskapets 
arbeid med forebygging av feil 
og mangler i boliger.

Mus kan komme seg gjen-
nom ventiler som er plassert 
både 20 og 30 centimeter over 
bakkenivå, ifølge Anticimex. 
Men ikke hvis lufteluken er 
utstyrt med gitter. Du får også 
kjøpt gitter for ettermontering. 
Husk at gittermaskene ikke må 
være større enn seks millime-
ter.

LUFTE UT FUKT
Også eiere av landets over 300 
000 krypkjellere bør la lukene 
stå åpne vinterstid. Kald og tørr 
luft utenfra er med på å tørke ut 
kjelleren.

– Krypkjellere er en risiko-
konstruksjon fordi det er så 
mange problemer med dem, 
ofte på grunn av for høy luft-
fuktighet. Stengte luker om 
vinteren hindrer fuktig luft i å 
komme seg ut, sier han. 

Har du en ubebodd råkjeller, 
er behovet for innsig av frisk 
luft gjennom ventilene mindre.

Når Anticimex er på boligin-
speksjoner, ser de mange steng-
te luker.

– Ventilasjon er et vanskelig 
tema for folk. Vi bruker mye tid 
på spontan undervisning når vi 
er ute i felt. Særlig må vi bruke 
tid på å fortelle hvorfor det er 
feil å stenge lukene selv om det 
er kaldt ute. Verken mus eller 
kulde er grunner for å stenge 
lukene, sier Zachariassen.

UJEVN BESTAND
Mye snø om vinteren er viktig 
for bestanden av mus og andre 
smågnagere. Er det et bra snø-

dekke i skogen, overlever flere 
mus under snøen. Er det i ste-
det mye regn og kulde om vin-
teren, dør flere mus.

Men ellers fremstår sving-
ningene fortsatt som litt av et 
mysterium for forskerne.

EN TING ER DERMED 
SIKKERT.
– Når de blir mange nok, krasjer 
bestanden fordi mange indivi-
der kjemper om den samme 
maten. Og vi ser tegn til at mu-
sebestanden kollapser nå, sier 
Jørund Rolstad.

SKAL STÅ OPPE: Foto: Newswire

Det er ekstremt museår i år. Men luftelu-
ker i kjellere bør likevel stå åpne, råder 
ekspertene.
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har bil. Har også diverse kaktuser 
og Aloe Vera planter for salg. Tlf: 
473 901 31, Løvenstad, 5 min. fra 
Strømmen Storsenter.  

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 473 90 131, Løvenstad, 
5 minutter fra strømmen storsenter. 

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

TV-skap, eik m/dreibar plate 
88x70, kr 1000,-. 

Salongbord m/mørk glassplate 90 
cm diameter. kr. 500,-. 2 store 
skinnstoler kr. 500,- Liten grønn-
malt kommode m/speil kr. 100. Lite 
respatex kjøkkenbord kr. 100,- + 
diverse selges billig. Kan hentes i 
Lillestrøm. Tlf. 90848124. 
 
Følgende møbler er til salgs: 
Dobbelt sovesofa "Futong" med 
plass til sengetøy under.Som ny. 

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

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 varianter. 
Vi har også markiser og  
persienner. Ring din lokale 
leverandør i Fasadeprodukter 
AS for gratis måltaking:  
mob: 459 09 949. E-post:  
martinl@fasadeprodukter.no.

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig øn-
skes kjøpt av samler, annet militært 
fra krigen er også av interesse.  
Tlf: 404 06 216 

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

kr 2000 (ny 3500)Bodegatønner: 
to store og to små: kr. 2600. 
Amerikansk gyngestol 150 år gl.  
med håndvevet gobelintrekk: kr. 
3500. Lillestrøm Tlf: 99532807

Til salgs: Vinreol i tre (ny) selges 
kr 500. To retrolamper selges kr. 
500 pr stk. 2 gamle damehat-
ter 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

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

Til salgs: Damelangrennski 
Fischer 188 cm. med Rotte-
fella bindinger, sorte Alpina 
dameskistøvler nr.40,Swix blå 
staver 140 cm .(Alt brukt kun 
en gang)  selges kr. 800. 2 stk.
Barnereisesenger  selges kr. 200 
pr. stk. Barnesete til bil Concord 
Universal 9 - 18 kg. selges kr. 
200. Barnesete til bil Heyner 
Universal 9 - 18 kg. selges kr. 
200. Stumtjener i messing selges  
kr. 100. Tlf. 950 39 500

Skikk og bruk med plastomslag 
i god stand selges for kr. 600,-. 
Norske bygder Romerike I og II 
med skinnrygg. $-farvetrykk, 40 
plansjer, 299 bilder selges for kr. 
400. Tlf: 907 84  717

TIL LEIE
Vinteropplag for biler el. a. motor-
kjøretøy. Tlf: 93618202

Vakker DRACAENA plante med 
4 stammer tilsalgs. Den høyeste 
stammen er 235 cm høy. Enkelt å 
beskjære, hvis man vil ha en lavere 
plante. Kr 350,-. Det enkleste er 
at kjøper henter, siden jeg ikke 

Gyngehest selges kr. 2000. Tlf: 
450 30 998

Stort brodert bilde selges 98x113 
cm. Tlf. 922 54 392 

Dukkevogn selges  kr. 800.  
Tlf: 450 30 998

Selger spisestue for 16 personer ny 
pris 70 000 selges 25 000.  Stoff 
ensfarget isblå Tlf: 450 30 998 

Fin til jul 1) ELEGANT, vendbar, 
selskapsjakke i Thaisilke, rød/svart, 
str.XL, brukt 2 ganger, selges kr 
250,-. Strømmen, tlf 975 72 937

Fin til jul 2) FLOTT vest med 
strasspynt, lys limegrønn, bomull, 
str M (kort), ny pris $145,- (ca 
750,-), ubrukt, selges kr 300,-
Strømmen, tlf 975 72 937



32  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  33



34  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  35



36  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  37



38  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  39



40  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  41



42  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  43



44  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  45



46  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  47



48  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  49



50  Nr. 44 – 2014 Nr. 44– 2014  51

Kirken er bygget i mur og ble tatt i bruk i 1935. Kirken har langplan med 674 sitte-
plasser. Indremisjonens bedehus i Kirkegaten fungerte som interimkirke fra 1888 
frem til Lillestrøm kirke ble åpnet. Kirkeklokkene ble gitt som en gave fra sagbruksei-
erne til interimkirke. Disse klokkene ble overflyttet til kirken i Storgata. Til høyre i 
Storgata lå små forretnings- og boligbygg. Disse ble revet i 2001/02 da kinokvartalet 

skulle bygges. I 2005 flyttet de første leietagerne inn i det fem etasjes store bygget. 
I første etasje finner du dagligvarebutikk, bank, frisør og kino. I de øvrige etasjene 
holder Paletten borettslag til med 96 leiligheter.  
                                                                                           Av: Roy Mortensen    

LILLESTRØM KIRKE/
STORGATA 1970 - 2014

1970

2014
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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

Wenche Christensen
Glimmerveien 19
1475 Finstadjordet

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:

FORTØYDE  
FARTØYER
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