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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

Kastet 38 millioner 
kilo søppel
Mengden husholdningsavfall i 
Skedsmo og Lørenskog kom opp i 
over 38.000 tonn i løpet av fjoråret. 
Bare haugen av tallerkenrester er 
på 880 tonn.        
                                           
                                         Side 8 

Viser seg frem  
for hyttefolket
Over 70 utstillere står klare til å 
inspirere hyttefolket på årets hytte-
messe på Exporama i september.        
                                           
                                  Side 10-11 

Barnas dag på  
lørdag
For andre år på rad blir Barnas dag 
arrangert i Lillestrøm Kultursenter. 
På programmet står dans, eventyr 
og skattejakt.       
                                           
                                         Side 19 

Annonsere her? 
Ring Elisabeth  

på tlf. 483 23 443 

VIL HA BORT TELTING OG UBUDNE 
OVERNATTINGSGJESTER

I sommer vedtok Skedsmo kommu-
nestyre et forbud mot overnatting, 
camping og telting på offentlig sted, og 
legger seg dermed på samme linje som 
Oslo.  Lørenskog kommune ser ikke 
behovet for å innføre et slikt forbud.              
                                                           Side 6-7

TEMA: HYTTELIV

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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HARDE 
FA K TA
7,9
GRADER ER LAVESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ FJELLHAMAR DE 
SISTE 30 DAGENE. 

32,4
GRADER ER HØYESTE 
TEMPERATUR MÅLT 
PÅ LILLESTRØM DE 
SISTE 30 DAGENE. 

101
FØDSLER PÅ AHUS  
I UKE 34. 

Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i 
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Til høyre er 
denne måned-
ens vinnerbilde! 
Et Flaxlodd blir 
sendt til deg i 
posten.
        Gratulerer!

#sensommer #solnedgang #båtliv #romeriksposten @wenchekjolen

#sørumfritidsgård #barnebarn #romeriksposten @astnord#grønne_epler #frukt #romeriksposten @annettethowsen

MÅNEDENS  VINNER: 

OPPLAND
ARRANGEMENT AS

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

www.opplarr.no

BUDAPEST  

7 dagers tur med  
avreise 15. september.  

 
Ta kontakt for info om  

priser og program.  

Ring oss for befaring tlf.  957 80 619

Leddheisport Satin Flair
- Optimal isolasjon
- 10 valgfrie standardfarger
- Glatt overflatefinish
- 6 moderne design

Setter standarden innen 
soliditet og eleganse!

Vi tilbyr salg, montering og service.  
 

Vi utfører også service 
på garasjeporter i borettslag.

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

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no
oppland@crawfordcenter.no
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VElkommEn til HypErmat
9-22 alle dager 9/6-17/8. Følg oss på www.facebook.com/hypermat.se   HyperApp på www.hypermat.se

CHarlottEnBErG

!

juice
Rynkeby 1,75 liter
Eple, Appelsin, 
Tropisk 
Veil.pris 0,57 kr/l

Prisen gjelder 
en PAkke
mot kupong  
t.o.m.  
20140921.
Klipp ut og
ta med!

Lindells, Sverige. Storpakke, ca 1,8 kilo i skiver. Veil.pris 29.90 kr/kg

29902990
/kg Sek  

nakkekotelett med ben

Kronfågel. 1 kg. Veil.pris 49,90 kr/kg

kyllingfilet

49904990
/St Sek 

norDEnS StørStE oG BilliGStE

100100
/St Sek 

Import. Storpakk ca 1,8 kg. Veil.pris 29.90 kr/kg

kjøttdeig

2990
/kg Sek 

BRIDGEKURS FOR NYBEGYNNERE 
 23. september kl. 18.00 på Løkenåsen skole   

 
Kurset går over 8 kvelder (tirsdager) og varer i ca. 3 timer. Kursleder 

er Trygve Sætereng, en skattet og velbenyttet kursleder.

Påmelding – og evt. spørsmål senest 18. september til  
Toralf Stødle, tlf. 975 65009 eller Lillian Lindberg, tlf. 934 26190.  

Kurset koster kr. 800,- og dekker kun utgifter i forbindelse med kurs-
bok, kursleder, kaffe, og kaker.  Beløpet betales inn til konto 

5082 07 38202  og merkes ditt navn og ”bridgekurs”.

Velkommen på kurs! Bridge er sosial, spennende, variert, utfordrende 
og ypperlig trening for ”de små grå”!  Kom gjerne alene, vi finner en 

makker både på kurs og spillekvelder!

BRIDGE – et spill for livet!
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rekke. Vi må ha 550 personer 
for å oppnå det, forteller Ran-
nie Rommen til Romerikspos-
ten og legger til at hun håper 
på stor deltakelse.

Billetten koster kr. 150,- 
som inkluderer kake/kaffe, en 
DVD og anledning til å være 
med på showet etterpå.

– Her blir det mye god mu-
sikk, dans og underholdning. 
Ta med noe å sitte på! Dette 
blir gøy, stråler Rannie!

AKTUELT

BilXtra Strømmen • Strømsveien 43, Strømmen • epost: ordre.skarer@bilxtra.no • Tlf: 67 91 27 10 
Åpningstider: hverdager 9 - 20 • lørdager 10-17

EUROWAY G2 SYKKELHOLDER
• Enkel å legge sammen
• Kompakt, lett i vekt, enkel å montere 
• Tiltbar med syklene på

SAMME MODELL TIL 3 SYKLER 
ART. NR. THU 921/THU 923

BIRKEN?KLAR FOR 

2 
sykler2999,-

3499,-

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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www.norskkjokkenfornying.no

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

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Husk å spørre etter Bjørn
for å få annonserabatten!

Spar tusenlapper!
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Satser på ny verdensrekord i jenka

 
  
 
 
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Lørdag håper Rannie 
Rommen på ny ver-
densrekord i jenka-
dans og oppfordrer 
innbyggerne i Skeds-
mo og Lørenskog til 
å delta i forsøket.

 
I Rådhusparken i Lørenskog 
skjer det store ting på lør-
dag. Fra kl 16.00-22.00 blir 
det avholdt arrangement 
med 60- og 70-tallsmusikk, 
og høydepunktet på kvelden 
er forsøket på å laget verdens 
lengste jenkarekke.

Brio Band og Rannie Rom-
men lanserte jenkaen i Norge 
for 50 år siden.

– Vi lå lenge på topp på VG-
lista! Nå tar vi jenkaen tilba-
ke og hit til Lørenskog for å 
forsøke å lage verdens lengste 

JENKAREKORD: I Rådhusparken 
blir det forsøk på verdensrekords i 
jenkadansing, og du kan delta.

RANNIE I SPISSEN: Rannie Rom-
men lanserte jenkaen i Norge for 50 
år siden, og håper nå på verdensre-

kord i jenkadans. Foto: Privat



6  Nr. 29 – 2014 Nr. 29 – 2014  7AKTUELTAKTUELT

Norsk Ballettinstitutt starter nye dansekurs i uke 34 på 
Lillestrøm og uke 35 på Lørenskog.   
- kom på en gratis dansetime til ditt barn (3-18 år)!

Vi driver med dans som scenekunst og har dansekurs i bl.a.  
barneballett, klassisk ballett, jazzdans, hip hop, moderne,  
stepp, akrobatikk og breakdance for gutter!

Velkommen til et nytt dansesemester!

ALLE FØTTER KAN DANSE! 

Lillestrøm: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegt. 11   Lørenskog: Industriveien 6, ved Visperud  Tlf: 46 62 74 78   www.dansen.no

Budapest kalles dronningen av 
Donau og byr på god mat kunst 
og kultur. Balatonsjøen er Ung-
arns Riviera. Vi besøker også 
Dresden, Bratislava og Wien. Båt 
Oslo - Kiel t/r, 10 hotell overnat-
tinger, 12 frokoster, 5 lunsjer og 
12 middager, Utflukt til Puztan 
med hesteoppvisning, Båttur fra 
Wien til Melk     

13 dager kr 14 900,- 

Forleng sommeren med en deilig 
tur til Tossa de Mar på Costa 
Brava kysten i Spania. Vi bor 7 
dager på det flotte Golden Bahia 
i Tossa de Mar. Hotellet har stort 
uteområde med svømmebasseng, 
SPA senter, mye underholdning 
om kvelden, bare noen minutters 
gange fra den sjarmerende gam-
lebyen og stranden. Utflukt til 
Barcelona, klosteret Montserrat 

og vinprodusenten Torres. Båt Oslo - Kiel t/r 1/2 pensjon + 

2 lunsjer.  15 dager kr 14 990 

Andre turer 

23/10  Oktoberfest i Bremen 5 dg kr 6 300 

28/10  København 4 dg kr 3 990,- 

1/11   Praha 7 dg kr 7 990,- 

13/11  Egeskov Slott 4 dg kr 5 390,- 

14/11 Gøteborg og Liseberg 3 dg kr 2 750,- 

17/11  Oset Hotell Julemarked 3 dg kr 2 950,- 
26/11  Rüdesheim 7 dg kr 7 900,- 

4/12  Schwerin 5 dg kr 4 990,- 

10/12  Celle, Goslar Hannover 6 dg kr 5 990,- 

9. November 1989 strømmet  store 
menneskemengder fra Øst til Vest. 
Siden den gang har Berlin vært en 
by hvor det har skjedd store end-
ringer. Bli med og se selv. Båt 
Oslo - København t/r.   3 netter  på 
4* Hotell Berlin 1/2 pensjon   

’Besøk på DDR museet, lokal guide 6 dg kr 6 300,- 

Vi besøker Zadar, Split, Trogir, Sibenik 
og Krka Nationalpark. 7 netter på 4* 
Hotell i Biograd. Aller rom har havsut-

sikt. 15 dager kr 16 500,-. 

Vi tilbyr individuell og tverrfaglig oppfølging for at du skal mestre sykdom-
men og dagliglivet på en bedre måte. I tillegg til individuell oppfølging vil 

det være gruppeopplegg med andre i samme situasjon som deg.

Oppholdet er gratis. Pårørende kr 200.-/ døgn
For mer informasjon/ AKTUELLE DIAGNOSER /søknadsskjema:

 www.revmatismesykehuset.no

Revmatismesykehuset
N.K.S. - LILLEHAMMER

Evt kontakt oss på tlf.  400 25 946 / 400 25 857  ·  mandag–fredag 09.00- 14.00

KORTTIDSOPPHOLD FOR REVMATIKERE

Annonsere  
i Romeriksposten? 

Kontakt Elisabeth på tlf. 483 23 443 eller elisabeth@romeriksposten.no.

Vil ha bort telting og ubudne overnattingsgjester

 
  
 
 
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

 
Skedsmo kommunestyre fat-
tet nylig forbudsvedtak på 
grunn av at de ikke ønsket at 
telting og forsøpling skal ut-
vikle seg til å bli et stort pro-
blem i kommunen. Lørenskog 
kommune har ikke gjort et 
tilsvarende vedtak. Ordfører 
Åge Tovan forteller at ulovlig 
camping ikke har vært noe 
problem i Lørenskog.

TELTLEIR NÆR 
BEBYGGELSE
Inne i buskaset ved stien mel-
lom Vestbygata og Fetveien 
skjuler det seg fire telt med 
grønne presenninger over. Det 
flyter av klær, matavfall og ma-
temballasje ved teltene. Parksjef 
Svein Rune Ussberg i Skedsmo 
kommune er ikke sikker på om 
det er kommunen eller forsva-
ret som eier området der tigger-
turistene har slått leir. Han har 
så langt ikke fått noen henven-
delser fra innbyggerne i kom-
munen om leiren, men regner 
med at de vil komme straks lø-
vet på trærne er falt av og leiren 
blir synlig fra gang- og sykkel-
stien. 

I sommer vedtok 
Skedsmo kommune-
styre et forbud mot 
overnatting, camping 
og telting på offentlig 
sted, og legger seg 
dermed på samme 
linje som Oslo.  Lø-
renskog kommune 
ser ikke behovet for å 
innføre et slikt for-
bud. 

– Vi ser at dette er et økende 
problem som bare vil vokse i 
tiden fremover, sier Ussberg.

Parkvesenet har registrert 
telting utenfor Nebbursvollen 
Friluftsbad, Dynea, Brøtertop-
pen, Oksefjellet, Måsan og i 
buskaset i Solheimsgata ved 
rundkjøringen.  

– Kommunen har tatt tak i 
saken når det har blitt et pro-
blem, men vi fotfølger ikke 
folk. Når vi treffer på de som 
telter, og tar en prat, så etter-
kommer de våre pålegg om å 
fjerne seg, forteller Ussberg.

FØRE VAR-PRINSIPP
Oslo har i lang tid slitt med at 
større grupper av tiggerturister 
som har campet og organisert 
teltleirer på uønskede steder og 
turområder i kommunen. Net-
tavisen skriver at Rusken og Fri-
luftsetaten daglig bruker tituse-
ner av kroner på å rydde bort 
romfolkets leirlplasser i Oslo. 
Det er slike tilstander Skedsmo 
kommune vil forsøke å unngå 
da de vedtok forbud mot over-
natting, camping og telting.  

– Har camping vært et pro-
blem i Skedsmo?

– Nei, jeg vil ikke si det. 
Det har ikke vært noe stort 
problem slik vi oppfatter det. 
Men allikevel kan et forbud 
kanskje virke forebyggende. 
Lillestrøm er ikke langt unna 
Oslo. Så ser vi at ved å innføre 
forbudet vil det ha en forebyg-
gende effekt, forteller ordfører 
Ole Jacob Flæten i Skedsmo 
kommune.  

– Hvorfor innførte dere forbu-
det?

– Vi ønsket å samkjøre våre 
vedtekter med politivedtekte-
ne i Oslo. Årsaken til at vi jus-
terte våre vedtekter var for å 
vise at vi har samme type hol-
ding til politivedtektene, og 
ønsket å legge oss på samme 
linje som Oslo. Nå dekkes det 
samme forholdet av Friluftslo-

ven, så det er ikke sikkert det 
var nødvendig med et forbud, 
sier Flæten.  

UBETYDELIG TELTING I 
LØRENSKOG
Parksjef Ruth Hovelsrud ved 
Teknisk sektor i Lørenskog 
kommune forteller at de ikke 
har hatt problemer med ulovlig 
telting. 

– Vi hadde et tilfelle ved 
Vesletjern for fire år siden. Vi 
fikk melding om at to perso-
ner hadde slått opp telt. Det 
er eldreboliger ikke så langt 
fra området. Badeplass er be-
tegnet som utmark, og da har 
du lov å telte i to døgn. Men 
det skal ikke teltes nærmere 
enn 250 meter fra bebyggel-
sen. Dette oppfylte ikke dette 
paret. Etter to dager ba vi de 
fjerne seg, og det gjorde de, 
forteller Hovelsrud, som har 
vært ansatt i Lørenskog kom-
mune i syv år. 

I fjor høst fikk kommunen 
melding om en som hadde 
teltet ved Vallerud. Og i vå-
res oppdaget parketaten at 
det hadde bodd noen oppe i 
et skogholdt oppe ved Skårer 
gård. Begge stedene var forlatt 
da kommunens folk kom på 
inspeksjon og ryddetur.  

– Camping er ikke noe stort 

problem i Lørenskog kommu-
ne. Allemannsretten er der, 
men vi ønsker selvsagt ikke at 

folk slår seg ned over lengre 
tid og forsøpler, sier parksje-
fen i Lørenskog. 

PENGER: Blant klær, matavfall 
og emballasje ligger en godt 
synlig 50 kronersseddel i to deler.   

TRIST SYN: - Her er 
det satt opp fire telt. Jeg 

antar at det kan ligge 
åtte personer her, sier 

parksjef Svein Rune 
Ussberg i Skedsmo 

kommune. 
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Kastet 38 millioner kilo søppel

 
  
 
 
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

 
– Vi kaster som aldri før, konklu-
derer Statistisk sentralbyrå etter 
å ha publisert avfallstallene for 
2013. I gjennomsnitt kastet hver 
nordmann tolv kilo mer enn 
året før, og man er dermed oppe 
i 441 per snute her til lands. Og 
da snakker vi kun om hushold-
ningsavfall.

– Mengden per innbygger er 
nesten doblet siden 1992, opply-
ser byrået.

Det er også offentliggjort søp-
peltall som brutt ned på kom-
munenivå, og vi kan konstatere 
at mengden avfall per innbygger 
har steget med ett kilo det siste 
året i Skedsmo. 

I Lørenskog kommune har 
mengden gått opp med  to kilo 
per innbygger fra 2012 til 2013.

TONNEVIS
Det er vanskelig å se for seg de 
enorme mengdene med avfall. 
Bare i Skedsmo snakker vi om 
utrolige 22.962.000 kilo med 
husholdningsavfall. Det er alt-
så nær 23 tusen tonn. I forhold 
til året før, så er det en økning 
på totalt 342 tonn. I Lørenskog 
ble det kastet 15.563 kilo i løpet 
av fjoråret, noe som er 228.000 
kilo mer enn året før.

– Mengdene består av hus-

Mengden hushold-
ningsavfall i Skedsmo 
og Lørenskog kom 
opp i over 38 tusen 
tonn i løpet av fjor-
året. Bare haugen av 
tallerkenrester er på 
880 tonn.

holdningsavfall inkludert av-
fall fra hytter og grovavfall fra 
gjenvinningsstasjoner, mens 
næringsavfall ikke er medreg-
net, forklarer SSB.

Tallene som viser avfall per 
innbygger er justert for hyttea-
bonnementer.

– I følge statistikk over bruk 
av fritidsboliger, så benyttes hver 
hytte i snitt omlag én måned 
per år, av tre personer. En hytte 
tilsvarer dermed 0,25 fastboen-
de, og vi har således lagt til én 
innbygger for hvert fjerde hytte-
abonnement, forklarer rådgiver 
Eva Vinju i SSB.

AVFALL I SKEDSMO
Med dette som utgangspunkt 
kan vi slå fast at hver innbyg-
ger i Skedsmo og Lørenskog 
kaster 449 kilo avfall bare på ett 
år. I gjennomsnitt kaster hver 
nordmann 441 kilo, så en kan 
slå fast at mengdene er hakket 
større her hos oss. 

Det er mange kommuner 
som har interkommunalt sam-
arbeid på renovasjon. Disse 
dataene rapporteres samlet fra 
avfallsselskapene for alle med-
lemskommunene, og her er det 
bare mindre justeringer som 
skiller.

GEOGRAFISKE ULIKHETER
Det er ganske store geografiske 
forskjeller i avfallstatistikken. 
Man antar at dette ofte handler 
om alderssammensetning og 
inntektsnivå å gjøre. 

Hvaler kommune i Østfold 
er suverent på avfallstoppen 
i Norge med 889 kilo per inn-
bygger. I Siljan kommune i 
Telemark har innbyggere som 
bare kastet 243 kilo hushold-
ningsavfall i fjor.

– Skillet mellom kommune-
ne er vanskelig å forklare. Det 
kan være levesett, alderssam-
mensetning, mulig håndtering 

av avfall på egen eiendom eller 
forskjellige måter å registrere 
avfallet på, forklarer SSB.

Det er folket i Nord-Norge 
som kaster klart minst. Troms 
fylke har et snitt på 356 kilo per 
innbygger. På toppen av dyn-
gen finner vi Buskerud med hele 
541 kilo i snitt. Vestfold (531) og 
Vest-Agder (523) er ikke langt et-
ter. I Akershus er gjennomsnittet 
på 458 kilo, som er fem kilo mer 
enn året før.

MIDDAGSRESTER
Nylig gjennomførte Østlands-
forskning, Mepex Consult og 

SSB et prosjekt som skulle styr-
ke kunnskapen om matsvinn 
fra norske husholdninger. Re-
sultatet ble at matsvinn nå be-
regnes til 46,3 kilo per innbyg-
ger. Forskningen kunne også 
konkludere med en liste over 
hvor mye som kastes av de ulike 
matvaregruppene. Eksempelvis 
kaster hver innbygger 11,3 kilo 
frukt og grønt hvert år, og drøyt 
ti kilo med tallerkenrester. Jus-
tert for hytteabonnementer er 
det derfor forsvarlig å si at det 
kastes 880 tonn med tallerken-
rester i Skedsmo og Lørenskog – 
på bare ett år.

ØKER STADIG: Nordmenn kaster i gjennomsnitt tolv kilo mer enn året før. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Husholdningsavfall
Per innbygger (justert for hyttefolk), 2013, utvikling fra året før. Kilde: SSB

PER INNB. UTVIKLING  KILO

SKEDSMO                  449            1
LØRENSKOG                  449            2
AKERSHUS                  458            5
NORGE                  441          11

Matavfall
Kilde: ForMat

KG INNBYGGERE

BRØD                                 9,2 

FRUKT OG GRØNT        11,31 

MIDDAGSRESTER        10,25 

ØVRIG                                5,46 

KJØTT OG FISK                 3,65

ANDRE BAKEVARER      3,52

MEIERIPRODUKTER     2,82 

TOTALT                           46,30

Avisdrift Romerike AS er "utfordreren" i mediemarkedet på Nedre Romerike. Selskapet gir ut lokalavisen Romeriks- 
posten (opplag 21.200) til husstander i Lillestrøm, Strømmen, Skjetten og Lørenskog. Vi har kontor i Lillestrøm. 

Avisdrift Romerike AS eies av innlandets største mediekonsern, Hamar Media AS.

 
Vi søker nå etter: Medieselger

  
Arbeidsoppgaver: 

· Oppsøkende salg til potensielle kunder i kombinasjon telefon og møter 
· Resultatansvar mot eget budsjett 

· Oppfølging og mersalg mot din egen portefølje 

Vi søker deg som: 
· Trives med salg både på telefon og i kundemøter 

· Har god forståelse for markedsføring 
· Har erfaring med salg og kan vise til gode oppnådde resultater fra tidligere. 

Vi tilbyr: 
· En spennende og variert arbeidsdag hvor du daglig har kontakt med alt fra 

småbedrifter til markedssjefer i store bedrifter 
· Et produkt som fungerer godt - hvor kunder er  

fornøyd og kjøper igjen og igjen! 
· Lønnsbetingelser bestående av fastlønn + provisjon 

Send søknad og CV til daglig leder Dag Rognlien Stenberg på  
dag@romeriksposten.no eller ring 92 26 07 92 for mer informasjon.

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Hamar 29. - 31. aug. 
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 

Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding: 
Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31

www.granlundkompetanse.no

Kompetansesenter for bygg og anlegg
Sertifiseringsnummer: ATS-047

Oljetanker og panner
 

Bra priser och goda referenser.
Nu även uppgrävning av tankar!

(+46) 581 50070 · (+46) 70 533 92 42www.tankdemontering.com
TANKFJERNING

Sanering, demontering og bortkjøring

Boots apotek Strømmen Tlf:64 84 56 00 
Boots apotek Skedsmokorset Tlf: 64 83 68 40
Boots apotek Lillestrøm Tlf: 63 81 19 29
Boots apotek Lørenskog Storsenter Tlf: 67 92 30 40
Boots apotek Lørenskog Tlf: 67 92 30 80
Boots apotek Skjetten Tlf: 63 84 03 45
Boots apotek Strømsveien Tlf: 63 84 90 20
Tilbudet varer så langt lageret rekker. boots.no bootsapotek

Hent din e-Resept hos oss!

på kosttilskuddpå kosttilskudd

30%30%
27.-30. august får du27.-30. august får du

Kan kun bestilles på tlf. 2198 4260

Farvel kjas og mas

Hei Dansk Kroferie
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Tour de Skagen
Opplev suset fra havet, vinnen som rusker i kroppen og føl deg 
i live. Hyggelige Aalbæk gl. Kro, som ligger kun 18 km syd for 
Skagen, er den perfekte base for ditt besøk i Nordjylland. 

Opplev den helt unikke stemning i Skagen.

 Bli inspireret på Skagens Museum, hvor du nå kan møte Marie 
Krøyer og hendes sans for kunst og design. 

Besøk Grenen på Toppen av Danmark, det fl otte Fyr, eller gå 
til den tilsandede kirke og trav en tur i Raabjerg Mile og opplev 
naturens veldige kre� er i Lysets Land. 

Ankomst alle dager frem til 30. juni, unntatt 28.-31.5., 
samt igjen fra 17.8.-12.9.2014. 

Pris i DKK pr. person
i delt dobbeltrom

1.899,-
 3 x overnattning
 3 x frokost
 1 x 2-retters menu på ankomstdagen
 Årstidens 3-retters menu 3. kveld
 1 x fiskelunsj hos Wittco på Skagen Havn
  1 billet pr. person til både Skagens Museum, 
Anchers Hus, Skagen By- og Egnsmuseum 
samt tur med Sandormen på Grenen

Aalbæk gl. Kro, Aalbæk 

Priskode: L1c Rabatkode: 2411

Champagneopphold i suite
Tyrstrup Kro og det prisbelønnede kjøkken byr på storslått 
spiseopplevelser. Gled dere til oppholdet - det blir med garanti 
helt uforglemmeligt.
Tyrstrup Kro ligger idyllisk ved mark og skog noen få kilometer 
utenfor ”honningkakebyen” Christiansfeld. Kroen har i mer end 
100 år været Kgl. privilegeret kro og er i dag et sted, som både 
når det gjelder kvalitet og sjarme markerer seg blandt landets 
beste kroer. 
De mer enn 350 år gamle vakre rød- og hvitkalket stråtekte 
bygninger appellerer til et publikum, som er parat til at forføre i 
luksus og historiske omgivelser. 
Ankomst alle dager i 2014.

Pris i DKK pr. person
i delt dobbeltrom

2.990,-
Enkeltrom: 3.340,-

SPAR
240,�

 3 x overnattning i junior suite med spa
 3 x frokost
 1 x 2-retters meny etter kjøkkensjefens valg
 1 glass champagne
 8-retters gourmetmeny
 Kaffe

Tyrstrup Kro, Christiansfeld 

Priskode: L61d Rabatkode: 2411

SPAR
326,�
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Bestill nå på

2198 4260
– oppgi rabatkoden 
2411 samt priskode. 

Åpent hverdager
kl. 8.30-16.00
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www.nexans.no/varme

Varmekabler har mange fordeler som varmekilde:

Gir optimal varmefordeling i rommet • Vedlikeholdsfritt • Minimerer energiforbruket 
Gir deg varme der du ønsker det • Lang levetid • Lav installasjonskostnad  
Er usynlig og lager ikke lukt eller lyder

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon!

Varmekabler bidrar til godt inneklima 
og lavere energiforbruk

Komfort med elektrisk gulvvarme

MILLIMAT® - varmekabelmatte bygger kun 4,5 mm. 

Kan legges i alle typer gulv, enten dekket med avrettings- 
masse eller rett i fliselim. Matten kan legges både på 
brennbart og på støpt gulv.

MILLICABLE/MILLICLICKTM - aluminiumsbelagt trinnlyds- 
plate og varmekabel som totalt bygger kun 8 mm.

Her er det ikke behov for støping. En ideell løsning for 
parkett og laminatgulv, for bruk i både nybygg og
rehabiliteringsprosjekter.

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

Viser seg frem  
for hyttefolket
Over 70 utstillere står 
klare til å inspirere 
hyttefolket på årets 
hyttemesse på Expo-
rama i september. 
  
 
 
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

 
– Under årets messe blir det et 
bredere utvalg med mange ut-
stillere. Vi hadde noen mangler 
i fjor, som blant annet peiser og 
ovner, men dette er på plass i år, 
sier daglig leder Tore Bjørnstad 
ved Hyttemessen AS. 

Mange kikker etter hyttetomt 
på høsten. Under Hyttemessen 
på Exporama 5. til 7. september 
vil hytteutstillere, tomteutvi-
klere og utstyrsleverandører fra 
alle kanter av landet fylle Expo-
ramasenteret. I fjor var det litt 
over 50 utstillere, i år er over 70 
utstillere representert på mes-
sen.   

GODE 
TILBAKEMELDINGER
– Vi fikk mange gode tilbake-
meldinger både fra besøkende 
og utstillere i fjor. Når markedet 
ønsker en hyttemesse vil vi som 
arrangør legge tilrette for dette, 
opplyser Bjørnstad. 

I fjor ble messen holdt på lør-
dag og søndag. I år utvides mes-

sen med én dag, fra fredag til 
søndag, etter ønsker og innspill 
fra utstillere. 

– Har du hytte og trenger 
utstyr eller inspirasjon er hyt-
temessen stedet. Har du ikke 
hytte, men ønsker å skaffe en, 
møter du et utall av tomteleve-
randører på messen. Her vil du 
finne et tilbud for alle, reklame-
rer daglig leder.    

– Er det noen utstillere du er 
spesielt fornøyd med å ha på mes-
sen? 

– Alle våre utstillere er like 
viktig, men vi er veldig fornøyd 
med at Gausdal Landhandleri, 
som er et stort merkenavn, del-
tar på messen. Dette tar vi som 
et kvalitetsstempel.  

MESSE OG 
HYTTEUTSTILLING
På området til Norsk Hyttesen-
ter står 27 visningshytter i full 
størrelse med hytter fra 20 av 
Norges ledende hytteprodusen-
ter. En lang rekke hytteprodu-
senter har også stands inne i 
hallen.

– Det viktigste med hytte-
senteret er at publikum har 
muligheten til å besøke mange 
utstillingshytter og møte le-
verandørene av disse hyttene. 
Vi har et fint samarbeid som 
kommer publikum til gode, sier 
Bjørnstad. 

Valgmulighetene er dermed 
mange for de som bærer på en 
hyttedrøm. Arrangøren lover at 

messegjester som er på utkikk 
etter typiske hytteduppeditter, 
interiørprodukter, toalettløs-

ninger og smarte produkter som 
gjør hyttelivet enda mer prak-
tisk og avslappet, ikke kommer 

til å bli skuffet.
– Svært mange hytteeiere bru-

ker høsten til å gjøre forbedrin-
ger og reparasjoner på hytta. 
Ofte skal nytt utstyr skaffes og 
monteres. Mange finner tips og 
hjelp på nettet, men det er like-
vel ikke noe sted man kan få mer 
kompetent bistand og et bedre 
bilde av produktalternativene 
enn på en messe som denne, sier 
Per Levik i Hyttemessen AS.

SMARTE LØSNINGER: En hytte uten tilkoblet strøm og vann behøver 
ikke være en hytte med lav standard. På messen møter publikum leve-
randører som presenterer produkter som hever komforten for slike hytter. 
Foto: Hyttemessen AS.  

INSPIRASJONSKILDE: Hytte-
folket henter inspirasjon og får 
nye ideer på hyttemessen. Foto: 
Hyttemessen AS. 

Trygt boligkjøp  
i Spania 
(Costa Blanca kysten)  

Priser fra nok 450 000,-
Nye og brukte boliger 
Visningsturer 

E-post: norge@atlasinternational.com - Tlf. 67 80 85 00 eller 92 61 14 03
Ring for gratis katalog eller avtal et møte på vårt kontor i Asker.

30 års erfaring 
www.atlasinternational.com
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Jakter på hyttevarme
Høsten er tiden da 
hytteeierne har et litt 
større fokus på hyt-
tevarmeprodukter, 
parafinkaminer og 
brennstoff. 
  
 
 
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

 
– Mange forbereder seg til en 
kald vinter med å besøke oss 
for å skaffe seg produkter som 
holder hytta varm. Og her man-
gler det ikke på gode og enkle 
løsninger, sier Bård Børresen i 
Hyttebua på Skjetten.

LITEN OG ENKEL
For under tusenlappen kan du 
skaffe deg en GSM-styrt kon-
takt som du setter et sim-kort i. 
Når kontakten er plugget i veg-
gen og panelovnen koblet til, 
kan du ringe opp kontakten og 
starte ovnen. Kontakten fjern-
styres via app eller sms-kom-
mando.

– Denne selger vi vanvittig 
mye av nå på høsten. Enklere 
enn dette får du ikke. Du kan 
også be om temperaturstatus i 

Badstupanel, benkematerialer eller 
ferdige benker av or, osp eller varme-
behandlet osp. Vi har også badstudører, 
elektriske og vedfyrte badstuovner. 
Besøk vår hjemmeside eller ta kontakt 
på telefon dersom du ønsker ytterligere
opplysninger.

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

Narvi NC 
Elektrisk

Narvi NC 
Vedfyrt

Kota Kuru
Vedfyrt

Kota Inari
Vedfyrt

Kota Luosto VS
Vedfyrt

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

Lave priser og rask levering.

Kota Saana 
elektrisk

hytta og på denne måten sikre 
hytta mot frost. Går strømmen, 
sender kontakten ut melding om 
dette, opplyser Børresen,  og hol-
der fram en Heat on-off-kontakt. 

Kontakten er ment for hytter 
med innlagt strøm. Du ringe 
opp kontakten en eller to dager 
før du skal på hytta, og dermed 
kan du komme til varm hytte. 

– Veldig mange har lest seg 
opp og vet hvilke alternativer 
som finnes på markedet. Folk er 
veldig målbeviste og bruker net-
tet aktivt, leter seg fram i brosjy-
remateriell og prater med andre 
hytteeiere som har slikt utstyr 
fra før av.  

LØSNING FOR 
SOLCELLESTRØM 
For folk som har solcellepanel 
på hytta er utfordringen litt 
større om de ønsker å komme til 
en varm hytte. Det gir ikke nok 
energi til at du kan ha på varme.

– Her kan du bruke en fritt-
stående parafinkamin. Den 
kobler du til solstrømmen. Den 
har samme type fjernstarter 
som Heat on-off-kontakten med 
simkort. Du starter den med en 
sms-melding. Da henter den 
strøm fra solcellebatteriet. De tre 
typene av HB laserkaminene vi 
har, produserer fra 3200 watt til 
4650 watt, forklarer Børresen. 

Hvis du har uren forbren-
ning på hytta av parafin eller 
propankjøleskap vil det danne 
seg kullos som kan føre til alvor-
lige konsekvenser hvis det ikke 
oppdages.

– De fleste hytteeiere har 

montert en eller flere røykvars-
lere i hytta, men hva med kul-
losforgiftning?

– Mange kjøper en gassalarm 
og tror de er sikret. Men det er 
ikke gass som tar knekken på 
deg. Gassen går ned mot gul-

vet, mens kullos går opp mot 
taket og bygger seg nedover. 
Vi anbefaler en kullosdetektor 
for hytter som bruker propan 
og parafin. Den varsler når det 
oppstår lekkasjer. Dette er en 
viktig alarm. 

VARM HYTTE: – Dette er det enkleste og rimeligste «ring hytta varm»-produktet vi kan tilby til hytter med strøm, 
sier Bård Børresen i Hyttebua.   

GOD HELG I
GODT DESIGN

HEDDA DESIGNHY T TE 
Hedda-hytter tar steget videre, og 
innbyr deg til en unik mulighet for 
å skreddersy din hytte med fokus 
på utsøkte materialer, design-
møbler og –detaljer. Se hedda.no.

Nøkkelferdig hytte med vakre gulv, 
beisede vegger i valgfri farge og  
spesialdesignet interiør. 

Med oppgradering, inkl. mva. 
fra kr 1.840.000,-
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Hyttetomter på Vaset
fra kr. 490.000,-

Vi har byggeklare hyttetomter på Vaset i Valdres. 
Flotte tomter ca. 900 m.o.h. med panoramautsikt 
til Vasetvatnet og Jotunheimen. Kort avstand til 
butikk, skiløyper og alpinanlegg. Glimrende  
forhold for sykkelturer og varierte fiskemuligheter. 
 
Tomtepriser fra kr. 490.000,- 
Vi kan også levere nøkkelferdige hytter og leiligheter. 
 
Visning 3. oktober kl. 15.00

Vaset Utbyggingsselskap a.s
2966 Slidre.  
Tlf. 61 34 51 50 / 959 45 153 
E-mail: post@vaset.com   
www.vaset.com

30 STORE HYTTETOMTER 
OG EN NØKKELFERDIG    

         HYTTE 

Kjøkken og bad  
10. september

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

Jets vakuumtoaletter ogJets vakuumtoaletter ogJets vakuumtoaletter ogJets vakuumtoaletter ogJets vakuumtoaletter ogJets vakuumtoaletter og
gråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hyttergråvannsrenseanlegg for hus og hytter

TM

Komplett, miljøvennlig 
avløpsløsning:
Kombiner toalett-
anlegget med
Ecomotive A02 fra
Jets™ - et biologisk
gråvannsrenseanlegg 
for hytter og hus.

Sjekk ut www.jetshytte.no for mer informasjon!

Toalettet Pearl fra 
Jets™ fi kk Merket 
for god design i 
2014

•  For 12V
•  For 230V
•  Med innlagt vann
•  Uten innlagt vann
•  Fra 0,5 liter vannforbruk
•  Uavhengig av gravitasjon
•  Enkel montering og
 vedlikehold

•  For 12V•  For 12V
•  For 230V•  For 230V
•  Med innlagt vann•  Med innlagt vann•  Med innlagt vann
•  Uten innlagt vann•  Uten innlagt vann
•  Fra 0,5 liter vannforbruk•  Fra 0,5 liter vannforbruk
•  Uavhengig av gravitasjon•  Uavhengig av gravitasjon
•  Enkel montering og•  Enkel montering og

Fordeler med Jets    toaletter:TM

Møt oss på HYTTEMESSEN
Exporama senteret, Hellerudsletta

5.-7. september, Stand nr. 23

Dette er tegnene på at du bør male om!

 
  
 
 
Tekst: Chera Westman/ifi.no, 
Foto: Kristian Owren/ifi.no
redaksjonen@romeriksposten.no

 
Maling og beis har som hoved-
oppgave å beskytte treverket mot 
påkjenning fra sol, regn og vind. 
Samtidig kan det gi treverket øn-
sket farge og utseende. 

UV-strålingen i solen bry-
ter ned både malingfilmen 
og underlaget den sitter på, 
godt hjulpet av forurensinger 
i luften, grønske, svertesopp, 
vær og vind. Resultatet blir at 

Ser du sprekker i 
malingfilmen, eller 
løsner flak av maling 
når du skraper med 
en stålbørste? Det 
er tegn på at du bør 
male om. Falmet far-
ge og glans kan dog 
ikke skade treverket, 
og er kun et estetisk 
problem.

fargene falmer, at malingen 
kritter, og at den beskyttende 
malingfilmen forvitrer eller 
flasser av.

Men når er det egentlig på 
tide å gripe penselen fatt og 
male om huset? Det finnes ty-
delige tegn å se etter. Eksperte-
ne anbefaler å gjøre det til en 
årlig rutine å se over huset sitt, 
før sommeren og malesesongen 
er over. Å vente for lenge, kan 
innebære at du må skifte hele 
eller deler av kledningen – og 
det er et mye større og mer kost-
bart tiltak enn å vedlikeholds-
male. Her er noen eksempler på 
fasadeskader!

FLASSING: 
Kan du pirke eller skrape vekk 
det ytterste malingsjiktet, mens 
underliggende lag sitter fast? Det 
blir kalt flassing og beror ofte 
på dårlig vedheft mot gammel 
maling. En annen årsak til flas-
sing er at flere ulike malingkva-
liteter eller -typer er brukt, og at 
det oppstår spenninger mellom 
dem.  

– Manglende grunn- og for-
arbeid fører ofte til flassing, 
sier malermester Trond Riise fra 
Nordsjö.

Før du maler må du matte 
ned det gamle sjiktet hvis det er 

blankt, og vaske vekk foruren-
singer og grønske.

AVSKALLING/AVFLAKING:
Når maling løsner inn til un-
derlaget, blir det kalt avskal-
ling eller avflaking.  Grunnen 
er ofte at huset er blitt malt for 
mange ganger, uten at maling 
er blitt fjernet.

– Det oppstår når fasaden har 
oppnådd kritisk filmtykkelse og 
man ikke lenger har god nok 
vedheft mellom malingen og 
underlaget, sier Riise.

Avskalling kan også kom-
me av at fukt er blitt stengt 
inne i treverket og at utluftin-
gen ikke fungerer.  Fukt kan 
finnes i treverket ved maling, 
trenge inn gjennom sprekker i 
malingfilmen eller vandre fra 
huset og ut i treverket. Dette 
kan på sikt føre til råteskader 
i treverket.

Her må fasaden vedlikeholdes 
innen kort tid for at ikke kled-
ningen skal ta skade. 

OPPSPREKKING:
Ved oppsprekking har maling-
filmen fått mikrosprekker over 
større flater. Dette vil kunne 
gi vanninntrengning som ska-
der kledningen, og er grunn til 
vedlikeholdsmaling. 

BLÆRING:
Blærer i malingfilmen kan opp-
stå av flere årsaker. Kledning 
behandlet med linolje kan få 
blærer fordi gasser presser ut ma-
lingen. Solblærer oppstår da ma-
learbeid utføres i solsteiken og 
malingen tørker på toppen, men 
er våt under. Fuktblærer oppstår 
hvis det er fukt i treverket under 
malingen eller dersom det er på-
ført for mange strøk med maling 
på veggene, slik at filmen blir for 
tett. Saltblærer kan ramme hus 
som er utsatt for sprut fra havet, 
da saltet kan føre til at malingen 
blærer.

Felles for all blærete maling, 
er at den bør skrapes vekk, veg-
gen grunnes og males på nytt. 

ENDEVED:
Endeveden, der kledningen av-
sluttes over grunnmuren, er et 
kritisk punkt. Her er det viktig 
at malingfilmen er hel, uten 
sprekker og påført tykt nok.

– Den største utfordringen 
når det kommer til endeveden 
er forråtnelse. Kapillærene i 
treverket kan suge vannet godt 
opp i kledningen, og vi får ek-
strem oppsprekking av maling-
filmen. Men panelet kan også 
se intakt ut fra utsiden, men 
være fuktig på baksiden, sier 

Trond Riise.
Behandle endeved med noen 

ekstra strøk, og flekke over 

eventuelle skader så snart de 
oppdages.

MEKANISKE SKADER:
Skader i malingfilmen som for 
eksempel er oppstått fordi noe 
er skrapet eller slått mot fasa-
den, er det lurt å utbedre straks. 
Ellers kan vann trenge inn i 
kledningen og få problemene 
til å eskalere.

FALMING:
Ser glans og farge ujevn ut et-
ter at du har vedlikeholdsvasket 
huset? Det kommer av at solen 
bryter ned bindemidlene og 
fargepigmentene i malingen, 
og matter ned malingfilmen. 
Solens UV-stråler sliter mest på 
de solutsatte veggene mot sør 
og vest, mens nord- og østveg-
ger klarer seg lengre.

– Det er ikke farlig at farge- og 
glansstabiliteten forringes, det 
vil skje med alle typer malinger 
over tid.

Men estetisk kan det virke 
skjemmende fordi huset ser slitt 
og dårlig vedlikeholdt ut, for-
teller malermester Trond Riise i 
Nordsjö.

KRITTING:
Smitter fargen over på fingrene 
hvis du drar hånden over veg-
gen? Er det et hvitaktig, matt 
sjikt i overflaten? Det kan være 
et tegn på at malingen kritter.

Kritting henger ofte sammen 
med falming, men forekommer 
kun ved bruk at alkydkvaliteter 
og linoljemaling, og er en na-
turlig nedbrytning av maling-
filmen. Overflaten fungerer som 
offersjikt som langsomt slites 
ned og vaskes vekk, sammen 
med en god del skitt, smuss og 
begroing i overflaten.

– Forsøk å vaske et felt av veg-
gen med vedlikeholdsvask. Ser 
veggen fin ut etterpå er maling-
filmen OK. Ble det ikke bedre, 
bør veggen males om, anbefaler 
Lars-Petter Rustan fra verktøyle-
verandøren Jordan. 

BEGROING:
Ikke nok med at et uvasket 
hus ser slitt og dårlig vedli-
keholdt ut – forurensinger og 
skitt som sitter på fasaden gir 
glimrende vekstbetingelser 
for svertesopp og alger. Med 
en årlig rengjøring av fasaden 
friskes fargene opp, og det vil 
kunne gå lenger tid før huset 
må males om.

FALMET FARGE:  UV-strå-
lingen i solen bryter ned både 

malingfilmen og underlaget 
den sitter på, godt hjulpet av 

forurensinger i luften, grønske, 
svertesopp, vær og vind. Resul-

tatet blir at fargene falmer.
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Hytte på lavbudsjett

 
  
 
 
Tekst: Dag R. Stenberg
dag@romeriksposten.no

 
Et søk på Finn.no avslører at det 
finnes hytter også for de som 
ikke er interessert i å bruke milli-
oner på hyttekjøp. Luksusen må 
man naturligvis gi slipp på, men 
naturopplevelsen blir like fin.

For bare 175.000 kroner kan 
du få en liten hytte i Sørroa, 
15 km forbi Kongsvinger. Hyt-
ta er på 28 m2, større enn hva 
mange studenter bor fast på, 
og står på en tomt på 700 m2. 

Ikke alle har behov for 
luksus på hytta. Vil du 
ha en hytte som byr 
på "ekte" gammel-
dags hyttestemning 
uten å blakke deg 
helt, kan du velge og 
vrake blant hytter til 
under 300.000 kro-
ner.

Elektrisitet og vann er innlagt 
i hytta og pipa er klar for ild, 
men først må en peis installe-
res. Reisetid fra Lillestrøm er 1 
time og 25 minutter.

SJØUTSIKT OG 
FISKEMULIGHET
Ønsker man en enkel hyt-
te med sjøutsikt og mulig-
heter for bading og fisking, 
kan drømmen oppfylles for 
250.000 kroner. Ved Ise, 11 km 
fra Sarpsborg og ca 1 time og 
30 minutters kjøring fra Lille-
strøm, selges en liten gul hytte 
på 45 kvadratmeter med sjøut-
sikt for en kvart million. Hytta 
står på en 585 m2 festetomt, og 
kan skilte med utepeis og gode 
solforhold.

FOR HANDYMANNEN
Kan du snekre selv, kan en 
nesten ferdigstilt hytte ved 
Sagstua, bare en times kjøre-
tur fra Lillestrøm, være noe 
for deg. Hytta er på 43 m2 og 
står på en eiet tomt på 800 m2. 
Det er ikke innlagt strøm, men 
om du monterer solcellepane-
let som følger med, kan det 
bli lys. Varme ordner den nye 
Jøtul-peisen. Hytta kan bli din 

for kun 270.000 kroner.

INGEN LAVPRISBONANZA
Raymond Øverby i Eien-
domsmegler 1 Kongsvinger 
selger hyttene i Sørroa og ved 
Sagstua. Han kan melde om 
et rolig hyttemarked i Glåm-
dal-distriktet.

- Hytta ved Sagstua har vi 

ikke hatt fellesvisning på ennå, 
så det er litt vanskelig å si hvor-
dan responsen blir. Hytta på 
Sørroa er det tredje sommeren vi 
forsøker å selge, så det har ikke 
vært stor rift om den. Vi hadde 
et bud på 150.000 kroner første 
sommeren, men selger hadde is 
i magen. Det er ikke sikkert han 
hadde hatt lite mye is i magen 

om han hadde fått budet i dag, 
forteller Øverby.

Megleren kan ikke se at det er 
noen sammenheng mellom økt 
interesse på hyttene i helt neder-
ste prisklasse sammenlignet 
med hytter i høyere prisklasse.

- Generelt er hyttemarkedet i 
Glåmdal-distriktet ganske rolig 
om dagen, forteller Øverby.

SJØUTSIKT TIL EN KVART MILL: Denne hytta har både sjøutsikt og gode solforhold og koster ikke mer enn 
en kvart million. Foto: Finn.no/DNB

NYE NØKKEL- 
FERDIGE HYTTER  
Vestvendte hyttetomter fra 995.000 med utsikt over vannet og gode solforhold

Vi tilbyr nå et hyttekonsept som vi har valgt å kalle ”Hytte for alle”, dette er 4  
modeller fra Skogtunhytta  maskinlaftede hytter av 95 mm lamelltømmer.
Hvis kunden ønsker det kan disse også leveres i tradisjonelt bndingsverk,  
mange muligheter for tilpasning etter kundens ønske.

Alle modellene leveres nøkkelferdige på selveiertomt ca 2000 m2, inkl. kjøkken, 
hvitevarer, peisovn/pipe, dusj og wc .klar for møblering og innflytting.     
 
Veslestua 29.1                  1 soverom ,hems                                       fra kr     995.000,- 
Skogtun  40                        2 soverom                                                     fra kr  1.125.000,-                                                            
Eikestadsetra 50              2 soverom, romslig sovehems,         fra kr  1.195.000,-
Eikestadsetra 50 L          2 soverom, loftstue, soveloft              fra kr  1.245.000,- 
Vi har flere ulike modeller opptil 120 kvm, kontakt oss for priser. 
 
For visning, ta kontakt med August Myrvold på tlf. 95 04 68 58

 Interiør Skogtun 49

Rømskog hytteutvikling AS - www.romskog-hytteutvikling.com - aug-myr@online.no

Ca. 1 time fra  

Lillestrøm/Lørenskog

Nærmeste nabo til Rømskog Spa og Resort  
- Norges flotteste innlands spa. 

 
Vortungen hytteområde Rømskog

Håndverk med sjel og stil

post@femundhytter.no Tlf: 95 75 75 90

Hovden Hyttefelt  
i Engerdal

BRA 100 m2
4 soverom
nøkkelferdig inkl tomt
fra 1.995.000,-

BRA 70 m2
3 soverom
nøkkelferdig inkl tomt
Fra 1.695.000,-

BRA 50 m2
2 soverom
nøkkelferdig inkl tomt
pris fra 1.280.000,-

 VI TILBYR:
- Nøkkelferdig hytte på støpt såle
- Selveiertomt, høystandard med helårsvei
- Rørleggerpakke
- Elektrikerpakke
- Kjøkken innredning
- Baderomsinnredning

Femund Hytter AS - post@femundhytter.no - www.femundhytter.no - tlf: 95757590

- Senger og garderober
- Oppkjørte langrennsløyper
- Alpinbakker i nærområdet
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nestol lys bøk med bøyle (som 
ny) Kr 400,- Blå lenestol med 
vipp og sving Kr 400,- Sort 
lenestol i skinn Kr 300,-  Ny 
lys gul porcelenvask Kr 200,- 
Grønn emaljert håndvask Kr 
200,- Pastellgrønn servant og 
bide (fotvask) Kr 400,- Skrive-
bord ca 100 år gammelt med 
flotte utskjæringer pent brukt 
Kr 3500,- 2 lys bjerk bokhyller 
H 2 m B 60cm Kr 200,- pr stk. 
Hagebrønn i betong Kr 2500,- 
(kjøpt på plantasjen ca 6000,-). 
Lys bjerk salongbord 70 x 70 Kr 
400,- 2 lenestoler lys furu med 
blått ullstoff Kr 150,- pr stk.Tlf  
456 65 211. 
 
Pent brukt mørk brun skinns-
along 3-2-1 (mål185-135-80) 
selges kr. 2000,-. Tlf. 46 94 
03 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimelig Honda moped/scooter 

selges 1987-modell. Tlf: 67 90 
02 60. 

 
Hardføre planter som det ikke 
er vedlikehold med: 78 cm 
høy kaktus inkludert 32 cm 
høy sukkulent (pengetre), pris 
rimelige kr 125,-46 cm høy 
aloe vera inkludert en liten 
kaktus, pris rimelige kr 70,- 
54 cm høy optunia kaktus 
inkludert en liten kaktus pris 
kr 40,- Plantene befinner 
seg på Løvenstad og selges 
enkeltvis eller samlet. Tlf 47 
39 01 31. 
 
Bodsalg. Store og små bilder, 
vegglamper, taklampe, tinn-
produkter i forskjellige størrel-
ser, kakebokser, kontorbord 
(pc-bord), jakker str. 38 (M) og 
en rekke andre ting. Tlf. 92 65 
55 40. 
 
Hoppski til barn, med hopp-
dresser og hoppsko. Veldig billig 
til salgs. Tlf. 90 92 02 24.  

 

 
 
 
 
 
Selger to relikvier: mobyltele-
fon NOKIA 1112, og nesten 
ubrukte, computer Commodore 
64. Tlf. 95 45 39 66. 
 
Til salgs. Hafa dusjvegger 
80x200 selges billig. Ny pris 
5500,-. Ring 45 48 09 84. 
  
Bosch Combitrim (elektrisk 
gresstrimmer) med 20 meter 
ledning til salgs. Brukt bare 3 
ganger. Selges for halv pris. Tlf. 
99 58 10 30. 

Spesiell kiste med smijern-
beslag, 80x55x60cm selges for 
500kr. Like pen som ny. Bør 
sees!  Tlf. 92 65 62 87.

 
Rund taklampe i krystall kr. 
500. Flott hytte taklampe i 
tre og metall, bonde-farger, 5 
lyspunkter. Kr. 700,- Oljemaleri 
med motiv fra Vestlandet sign. 
E Nordlien kr. 900,- Oljemaleri 

med motiv fra Trollheimen sign 
S. T. Sørensen, kr. 1000,- Ol-
jemaleri med motiv fra Eggedal 
sign. Hagan-52. kr. 1200,- 
Teak møbler salongbord, hjør-
nebord. Rimelig. 2 golvtepper 
(husflidstepper) 100 % ull str 
200 x300 Kr 500,- Et mindre 
Kr 300,- Krogenes 4 seter sofa 
i blått  ullstoff pent brukt Kr 
800,- Entrekommode med 2 
skuffer, smijernsbeslag + speil 
Kr 1500,- Krogenes lenestol 
regulerbar med løs fotskam-
mel i blått bunads- ullstoff Kr 
1000,- Krogenes slidestol med 
originale puter Kr 400,- Kroge-
nes tallerkenhylle h 70 b 88 Kr 
600,- Rosemalt hjørnehylle h 
90 Kr 500,- Antikk pianokrakk, 
Kr 400,- Eldre toilett-kommode 
Kr 500,- Kiste med buet lokk 
og smijernshåndtak fra 1920 
L 80 cm. Kr 500,- Kiddo bar-

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE

ØNSKES KJØPT

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»

TILBUD
 
Se vår nettside for mer informasjon: www.anyu.no 

Qigong kurs starter tirsdag 2.9 kl 09.30 og onsdag 3.9  
kl 17.00. Yogakurs starter onsdag 3.9 og torsdag 4.9.
 

For påmelding ta kontakt på tlf. 40 67 08 85  
eller e-post post@anyu.no.

NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

GULV FRA KJENTE  
LEVERANDØRER:
- Upofloor parkettgulv
- Parla parkettgulv
- Alloc laminatgulv
- Dala Floda furugulv
- Moelven heltre eik

All parkett er 14 mm. 
Med 3,5 mm toppsjikt 
Kan slipes mange ganger
Enkelt klikksystem 
 
30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

45 års erfaring med gulv. 
Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

MED KVALITET, PRIS OG  
SERVICE GJØR VI HANDELEN 
LETTERE FOR DEG!

GRATIS PARKERING

Moelven Eik Heltre 
Rustic 20x140 mm
Etna

660,-
Pr. kvm 

249,-
Pr. kvm 

NÅ

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav 
14 mm. 

520,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm. 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk. 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Ask Natur Mattlakk hvit
14 mm. 3 stav Øk.  

168,-
Pr. kvm 

NÅ

Dala Floda Furugulv
21x137 mm. Øk. 
Hardvoksoljet Hvit PARKETTGULV

AASEN HANDEL AS 

Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (Alnabru) v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis

Alnabru: 22 19 22 52    Åsvang: 62 58 62 22

www.aasenhandel.no

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!

FETTFJERNING MED LASER 
OG CELLULITTBEHANDLING

Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege

eller send mail til post@skinmedicalclinic.no

Tlf. 21 640 600

Karenslyst Alle 12, Skøyen 
0287 OSLO

’

SMARTLIPO

Permanent effekt
Utføres av kirurg
Minimalt ubehag 

og risiko
Kort rekonvalens

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

Barnas dag på lørdag
For andre år på rad 
blir Barnas dag ar-
rangert i Lillestrøm 
kultursenter. På pro-
grammet står dans, 
eventyr og skattejakt. 
  
 
 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

 
Barnas dag ble for første gang 
arrangert i Lillestrøm kultur-
senter i fjor.

– Vi fikk en pangstart i 
fjor med over 700 besøkende, 
både barn og voksne. Nå hå-
per vi på like bra oppmøte i år, 
sier markedssjef Anne Merete 
Rodem.
                         
SKATTEJAKT MED 
SJØBEIN
Årets arrangement foregår lør-
dag 30. august, og ifølge mar-
kedssjefen er det mye som står 
på programmet.

– Vi kan love flotte musikk- 
og teateropplevelser, dans, 
eventyr, hoppeslott, ansiktsma-
ling og en spennende skattejakt 

med Kaptein Sjøbein, oppsum-
merer Rodem.

PRØYSEN-ÅRET MARKERES
Alf Prøysen, som ville fylt 100 
år i år, vil også bli hedret.

– Det markerer vi med fa-
milieforestillingen «Hom-

petitten», som tar deg fra 
Kanuttenland til Drammen, 
via Teskjekjerringa, Lillebror, 
Dompapen og mange andre 
kjente Prøysen-figurer, forkla-
rer Rodem.

Det er Finn Evensen og 
Kjersti Eggum, begge ansatt 

ved Lørenskog musikk- og 
kulturskole, som står bak 
Prøysen-forestillingen. Ifølge 
markedssjefen skal de to både 
synge og spille.

– Her er det bare å ta med fille-
tanter og besteforeldre og bli med, 
oppfordrer Anne Merete Rodem.

HOMPETITTEN: Finn Evensen og 
Kjersti Eggum fra Lørenskog musikk- 
og kulturskole står bak familieforestillin-
gen «Hompetitten». (Foto: Pressefoto)

SKUMMEL SKATTEJAKT: Kaptein Sjøbein alias Kim Eidhagen fra Lillestrøm inviterer til skattejakt. (Foto: Anne 
Merete Rodem)

KULTUR

 

Ønsker å kjøpe et pent brukt 
CD-stativ i furu, en lengde, ca. 
1 ½ - 2 meter høyt. Pris maks 
ca.kr.250,- Bor i Lørenskog. Tlf: 
95 73 29 88. 
 
Ønsker å kjøpe ”Den store 
boken om Homeopati” av A. 
Lockie og N. Geddes og ”Natur-
lige kurer og botemidler” fra Det 
Beste. Tlf 41 62 79 88. E-Mail 
kjellfani@yahoo.no. 
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet 
militært fra krigen er også av 
interesse. Tlf. 40 40 62 16. 
 
Platespiller ønskes kjøpt. Alt av 
interesse også deffekt. Tlf. 90 
07 34 30. E-mail: hpst45@
gmail.com. 
 
Brevkortalbum og gamle norske 
postkort kjøpes av lokal samler 
til god pris. Tlf 930 40 550. 
 

Trenger du hjelp til rydding i 
hage, loft eller kjeller, luking 
og klipping av plen? Også 
annet forefallende arbeid kan 
påtas, som lufting/pass av hund, 
følgehjelp til lege e.l. Har lang 
erfaring fra oppdrag gjennom 
Frivillighetsentralen. Ring trygt. 
90 99 01 80. 

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

LØRENSKOG GYMNASTIKKLAG
Vi starter opp igjen etter sommerferien mandag 01.09.14

med trening på følgende steder:
                                            

Fjellhamar skole: Mandag kl.  17.30-18.15 (Barn 4-5 år) kl.  18.15-19.00 (Barn 6-8 år)  
kl.  19.15-20.15 (Damer aerobic/styrke) Onsdag kl.  19.00-20.00 (Damer aerobic/styrke)

Kjenn skole: Onsdag kl. 19.00-20.00 (Turn ungdom 9-12 år) kl. 20.00.21.00 (Turn ungdom 13+) 
Torsdag: kl 17.30-18.15 (Cheergym 5-8 år  Nyhet)kl. 18.15-19.00 (Cheergym 9-12 år Nyhet)

Kurland skole: Mandag kl.  19.00-20.00 (Damer aerobic/styrke)
 

 Vi forbeholder oss retten til å avlyse, eller justere, dersom deltakelsen  på
et parti er for liten. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen!

Påmelding ved fremmøte. Ev. spørsmål kan rettes til Katrine 95071950 eller Tove  95865720.  
Mer info på www.lorenskoggym.no og på facebook

Tips oss!  
tips@romeriksposte.no
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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 1. september

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
Astrid Watnaas
Bekkeveien 9,  
1472 Fjellhamar

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

HER GÅR DET UNNA

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

Takk til alle som sendte inn!H
vo

r 
er

 d
et

te
 b

il
de

t t
at

t?

SVAR:
Bildet viser Strømmen 
Adventkirke, Strømmen

VINNER:
ELLY TRANGERUD 
Tårnbyveien 334
2013 Skjetten

Prisen er inkl. leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.  
1,0 EcoBoost: CO2 fra 109-117 g/km. Blandet drivstofforbruk fra 0,47-0,51 km/mil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud. 

251.876,-
Transit Custom 
- Van of the Year 2013

eks mva

Markedets råeste varebilrange - 
Lev. KLare BiLer

3.5 T
Henger!

Spør 
oss om 
gunstig 
leasing!

3 års service 
og vedlike-

holdsavtale 
inkludert i 

prisen!

299.872,-
NYHET!!! Transit 2T 

eks mva

LILLESTRØM
Hurdalsgata 23  

 64841400
RohnESELMER.no

MaRTIn næSS
400 74 947

MaTo GRubISIc
932 84 994

oLa JohannESSEn
916 02 394

TERJE SoLbERG
950 62 692

RunE bIRkLEy
911 31 932

252.450,-
Ranger 
- Pick-up of the Year 2013

eks mva

fra

163.509,-
Transit Connect
 - Van of the Year 2014

eks mva

fra
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Pia Lykke og Adam
Alsing er er programle-
derne som sammen
skal lede høstens «Big
Brother». Nå åpner
programlederparet
dørene til det nye,

glamorøse huset for
årets deltakere, som
kommer fra både
Norge og Sverige. Pre-
mieren sendes på
både TVNorge og FEM.

TVN søndag kl 21.30

Big Brother-huset åpner dørene
Igjen er det klart for
en spektakulær og
humørfylt MGPjr-finale
direkte fra Oslo Spek-
trum. Av 600 bidrag
ble 10 jenter og 10
gutter fordelt på ti
bidrag plukket ut
gjennom flere juryr-
under. Nå skal de få

opptre med sine egne
låter, og det er seerne
som bestemmer hvem
som blir kåret til årets
vinner. Gjesteartist er
Sval, MGPjr-vinner fra
2011. Programledere
er Tooji og Margrethe
Røed.
NRK1 lørdag kl 19.55

Spennende direktesendt finale i MGPjr

Kjemper mot klokka
En kirurg blir skutt og
drept like før han skal
gå av med pensjon, og
døtrene hans blir bort-
ført. «Vera» og teamet
må kjempe en kamp
mot klokka for å finne
jentene og morderen.
Brenda Blethyn inne-
har hovedrollen i
denne britiske detekti-
men.
NRK1 fredag kl 21.25

ONSDAG 27.8

TORSDAG 28.8

FREDAG 29.8

tvukens

07.15 Morgensending
12.35 Tilbake til Øya (r)
13.15 Tilbake til 90-tallet (r)
13.45 VM hestesport. Dres-
sur Grand Prix special.
15.00 NRK nyheter
15.10 VM hestesport. Dres-
sur Grand Prix special.
17.00 NRK nyheter
17.10 Slik er foreldre (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Dronningens palas-
ser (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Husdrømmer (7)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Unge Inspektør
Morse (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Light fly, fly high (r)
00.15 The Eagle. Am./br.
eventyrdrama fra 2011.
02.05 Nattsending

09.05 Morgensending
13.25 Aktuelt (r)
14.05 Med dampbåt til St.
Petersburg
14.35 Tungrockens historie
(r)
15.20 Australias underlege
historie (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Tungrockens historie
(r)
19.45 En smak av det nye
Afrika (1)
20.15 Aktuelt
20.55 Vi ville sprengje Vasa
(r)
21.25 Oddasat
21.30 Irak – et land i opp-
løsning
22.55 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
23.30 Min bror, terroristen
(r)
00.25 Pam til Paris (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 En moderne familie
(r)
13.35 American Dreams
(18)
14.30 The Millers (23)
15.00 Last Man Standing
(21)
15.30 Naboer (6690)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5938)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Solsidan (r)
18.00 Hos Martin (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (2692)
20.00 Idol (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Kampen for livet (2)
22.40 Elementary (13)
23.40 Under The Dome (8)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Gustav's Super
Races (15)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (3)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (34)
18.25 Inked (23)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Ødemarkens menn (r)
22.30 Verdens sterkeste
mann 2013 (r) Styrkesport-
konkurranse.
23.30 Vikings (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Anger Management
(r)
17.00 Anger Management
(r)
17.30 NCIS (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge (3)
20.30 Luksusfellen Sverige
(r)
21.30 Tyrant (1)
22.40 Million Dollar Listing
New York (2)
23.35 How I Met Your Mot-
her (r)
00.05 How I Met Your Mot-
her (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 NCIS (r)
02.00 Bones (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Trophy Wife (11)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Sinnasnekker'n (r)
21.30 Major Crimes (10)
22.30 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions Lea-
gue 2014/15: Play off.
Direkte fra play off i UEFA
Champions League
2014/15.
23.20 Cops (r)
23.50 Cops (r)
00.20 Seinfeld (r)
00.50 Seinfeld (r)
01.20 Nattsending

07.15 Morgensending
13.10 Kollektivets gleder (r)
13.30 Folk: Hvordan få 20
tusen totninger til å le (r)
14.00 VM hestesport.
Feltritt, reining og distanse.
Direkte.
15.00 NRK nyheter
15.10 VM hestesport
17.00 NRK nyheter
17.10 VM hestesport
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 VM hestesport
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Suveren sopp
20.35 Gamle venner
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Karl Johan (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (4)
24.00 En ganske snill
mann. Norsk krimkomedie
fra 2010.
01.50 Nattsending

08.55 Morgensending
10.50 Distriktsnyheter (r)
13.15 Aktuelt (r)
13.55 Årets mesterfotograf
(r)
14.25 99 superhelter (r)
15.20 Australias underlege
historie (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 VM hestesport.
Distanse. Direkte.
20.00 Friidrett. Diamond
League fra Zürich. Direkte.
22.00 Oddasat – nyheter på
samisk
22.05 Kongsbergjazz i 50 år
23.05 Jazz med Chet Baker
Kvartett
23.45 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
00.20 Irak – et land i opp-
løsning (2014)
01.45 Oddasat (r)
02.00-04.25 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
13.35 American Dreams
(19)
14.30 Malcolm i midten (r)
15.00 Last Man Standing
(22)
15.30 Naboer (6691)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5939)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Solsidan (r)
18.00 Hos Martin (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (2693)
20.00 Bønder i by'n (1)
20.30 TV 2 hjelper deg (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Secret State (3)
22.40 Blue Bloods (9)
23.35 Almost Human (9)
00.30 Hawaii Five-O (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Gustav's Super
Races (16)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (4)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (35)
18.25 Inked (24)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Broom (r)
22.30 Gustav's Super
Races (r)
23.00 The Dudesons (r)
23.30 Vikings (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your
Mother (r)
15.30 How I Met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Anger Management
(r)
17.00 Anger Management
(r)
17.30 NCIS (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge (4)
20.30 Boligjakten (r)
21.30 Bones (12)
22.30 The Night Shift (3)
23.30 How I Met Your
Mother (r)
24.00 How I Met Your
Mother (r)
00.30 Kongen av Queens (r)
01.00 NCIS (r)
01.55 Bones (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Trophy Wife (12)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Et lite stykke Thai-
land (r)
21.30 Typisk deg (r)
22.30 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Biljegerne (r)
22.00 Biljegerne (r)
22.30 Tattoos After Dark (5)
23.00 Tattoos After Dark (6)
23.30 Best Ink (3)
00.30 Nattsending

07.40 Morgensending
13.30 VM hestesport.
Dressur Grand Prix fristil og
feltritt dressur. Direkte.
15.00 NRK nyheter
15.10 VM hestesport.
Dressur Grand Prix fristil og
feltritt dressur. Direkte.
17.00 NRK nyheter
17.10 Slik er foreldre (4)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Dronningens palas-
ser (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Her er MGPjr-
finalistene
20.55 20 spørsmål (15)
21.25 Vera (2)
22.50 Smilehullet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lov og orden –
London (4)
24.00 Duran Duran holder
koken (r)
01.35 Nattsending

09.05 Morgensending
13.20 Debatten (r)
14.20 Årets mesterfotograf
(r)
14.50 En smak av det nye
Afrika (r)
15.20 Suveren sopp (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Håndlaget (4)
19.10 Suveren sopp (r)
20.00 Mitt liv som Poirot (r)
21.00 Nyheter
21.10 På jakt med Lotta og
Leif (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Kina: Triumf og
trussel (r)
22.15 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
22.55 Precious. Am. drama
fra 2009.
00.40 Menn som netthater
kvinner
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 En moderne familie
(r)
14.30 Malcolm i midten (r)
15.00 Last Man Standing (r)
15.30 Naboer (6692)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5940)
16.55 En moderne familie
(r)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Karl III (r)
19.30 Dyrepasserne (16)
20.00 Idol (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (31)
23.55 Falling Down.
Fr./am./br. drama fra 1993.
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Broom (r)
12.10 Gustav's Super
Races (17)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (5)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (36)
18.25 Inked (1)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Come Fly With Me (r)
21.00 Alpha Dog. Am. thril-
lerdrama fra 2006.
23.15 Criminal Minds (r)
00.10 Blue Mountain State
(r)
00.40 Blue Mountain State
(r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Anger Management
(r)
17.00 Anger Management
(r)
17.30 NCIS (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 Million Dollar Listing
New York (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 How I Met Your Mot-
her (r)
21.30 Rollemodeller. Am.
komedie fra 2008.
23.30 Rogues Gallery. Am.
dramakomedie fra 2010.
01.10 Major Payne. Am.
komedie fra 1995.
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.50 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Trophy Wife (13)
19.30 Mom (r)
20.00 America's Funniest
Home Videos (r)
20.30 Brille (r)
21.30 The Rebound. Am.
romantisk komedie fra
2009.
23.20 The Graham Norton
Show (r)
00.20 Castle (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Cops Reloaded (13)
21.30 Cops Reloaded (14)
22.00 Rocky. Am. actiondra-
ma fra 1976.
00.10 Pale Rider. Am. wes-
tern fra 1985.
02.15 Nattsending

SØNDAG 31.8

LØRDAG 30.8

MANDAG 1.9

TIRSDAG 2.9

©
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07.00 Morgensending
10.20 Miss Marple (r)
11.55 Joanna Lumley møter
Will.i.am (r)
12.55 VM roing. Med blant
annet finaler i dobbeltsculler
og singelsculler.
14.30 VM hestesport. Felt-
ritt sprangridning.
17.10 20 spørsmål (r)
17.40 Gamle venner (r)
18.00 Mitt liv som Poirot (r)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Drama i smådyras
rike (3)
20.55 Birkebeinerrittet. Fol-
kefest på to hjul.
21.25 Nytt liv i East End (3)
22.25 En donormors møte
med barna (r)
23.15 Kveldsnytt
23.35 Familiemiddag (3)
24.00 Den mistenkte (r)
00.45 The Visitor. Am.
drama fra 2007.
02.25 Nattsending

09.15 Morgensending
13.40 Jakten på Norge
1814-2014 (1)
14.30 Tour de France i 100
år (r) Fr. dokumentar i to
deler.
15.25 Kongsbergjazz i 50 år
(r)
16.25 Jazz med Chet Baker
Kvartett (r)
17.05 Kampen om Nilen (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Shakespeares uni-
vers (r)
19.25 På sporet av dron-
ningane (r)
20.05 GPS – kven har kon-
troll? (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)
23.00 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
23.40 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Olsenbanden Jr. og
mestertyvens skatt (r) Norsk
familiefilm fra 2010.
15.00 Susan Boyles verden
(r)
16.00 Skal vi danse (r)
17.30 Skal vi danse (r)
18.00 Fyrlyset (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Fotball: Tippeligaen.
Brann – Molde, 1. omgang.
Direkte.
19.50 Tippeligaen: I pau-
sen. Høydepunkter fra 1.
omgang i tippeligaoppgjøret
mellom Brann og Molde.
20.00 Fotball: Tippeligaen.
Brann – Molde, 2. omgang.
Direkte.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
22.45 Fotballkveld
23.45 Født i feil kropp (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Gustav's Super
Races (r)
15.00 Ødemarkens menn (r)
16.00 Verdens sterkeste
mann 2013 (r)
17.00 FotballXtra: Før run-
den.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball.
18.00 FotballXtra: Med run-
den. Sammen med TV 2
Sporten kan du følge hvert
eneste spark på ballen
gjennom kveldens tippeliga-
runde.
20.00 Criss Angel: BeLIEve
(403)
21.00 Kampens regler. Am.
drama fra 1999.
23.30 Nådeløse innkrevere
(6)
24.00 Nådeløse innkrevere
(7)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Alle elsker Raymond
(r)
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Nashville (19)
11.00 Nashville (20)
11.55 Top Chef Masters (r)
12.55 Rollemodeller. Am.
komedie fra 2008.
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 MasterChef Norge (r)
17.00 MasterChef Norge (r)
18.00 MasterChef Norge (r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 This Means War. Am.
romantisk actionkomedie fra
2012.
23.05 The Mindy project (r)
23.35 The Mindy project (r)
00.05 The Mindy project (r)
00.35 Black Box (9)
01.25 Black Hawk Down.
Am. actiondrama fra 2001.
04.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Friends (r)
14.20 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.15 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.30 Mom (r)
17.00 America's Funniest
Home Videos (r)
17.30 America's Funniest
Home Videos (r)
18.00 Et lite stykke Thai-
land (r)
19.00 Sinnasnekker'n (r)
20.00 Alt for Norge (1)
21.30 Big Brother (1)
23.00 Rizzoli og Isles (10)
23.55 Kontakt. Am. science
fiction fra 1997.
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Office (r)
11.30 Simpsons (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Kongen av Queens (r)
14.30 Ax Men (r)
15.30 Ax Men (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 Storage Hunters (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Brooklyn Nine Nine
(r)
20.30 Brooklyn Nine Nine
(r)
21.00 Men at Work (4)
21.30 Men at Work (5)
22.00 Master and Comman-
der. Am. actioneventyr fra
2003.
00.30 Aksjonen (r)
01.30 Aksjonen (r)
02.30 Nattsending

06.45 Morgensending
12.45 Moderne måltider (r)
13.40 Smarte aper (r)
14.30 Vigrasendaren (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Kampen om Nilen (r)
16.10 Naturopplevelser (r)
16.30 Birkebeinerrittet (r)
Folkefest på to hjul.
17.00 NRK nyheter
17.10 Slik er foreldre (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Drama i smådyras
rike (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Hva har du i baga-
sjen? (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Lykkeland (5)
22.20 Sanninga om kjøtt
23.15 Kveldsnytt
23.30 Brodies mysterier (r)
01.15 Nattsending

06.45 Morgensending
13.35 Shakespeares uni-
vers (r)
14.30 Nye arter – nytt liv (r)
15.20 GPS – kven har kon-
troll? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Tungrockens historie
(r)
19.45 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Programmene som
endret TV (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Fra D-dagen til ett
fritt Paris (1)
22.15 Homofil frykt i Russ-
land
23.05 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
23.40 Black Power – ei
svart-kvit historie (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 En moderne familie
(r)
13.35 American Dreams
(20)
14.30 Malcolm i midten (r)
15.00 Last Man Standing (r)
15.30 Naboer (6693)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5941)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Solsidan (r)
18.00 Hos Martin (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (2694)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Født i feil kropp (3)
22.40 Ingen kjære mor (r)
23.40 Bestemors bank
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (6)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 112 – Politet (r)
18.25 Inked (2)
18.55 Fotball: 1. divisjon.
Ranheim – Mjøndalen, 1.
omgang. Direkte.
19.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i 1. divi-
sjonsoppgjøret mellom Ran-
heim og Mjøndalen.
20.00 Fotball: 1. divisjon.
Ranheim – Mjøndalen, 2.
omgang. Direkte.
21.00 Matchball. Fotballma-
gasin.
22.00 Bad Ink (r)
22.30 Byttebaronene (8)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Anger Management
(r)
17.00 Anger Management
(r)
17.30 NCIS (r)
18.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
19.30 MasterChef Norge (5)
20.30 Amerikanske drøm-
mebyggere (2)
21.30 NCIS: Los Angeles
(17)
22.30 NCIS (r)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (1)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Trophy Wife (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.45 The War at Home (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (1)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Trophy Wife (14)
19.30 Sinnasnekker'n (1)
20.30 71° nord (1)
22.00 Alt for Norge (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Crossbones (1)
22.00 Crossbones (2)
23.00 Men at Work (r)
23.30 Men at Work (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Cops (r)
01.00 Nattsending

06.35 Morgensending
08.20 Brakkefolket (r)
08.50 Så levde de lykkelig
(r)
09.55 VM hestesport. Felt-
ritt terreng.
13.30 VM roing. Med blant
annet finale i lettvekt dob-
beltsculler.
14.30 VM hestesport. Felt-
ritt terreng.
15.00 Birkebeinerrittet. Liv
og røre fra folkefesten
under det tradisjonelle Bir-
kebeinerrittet på sykkel fra
Rena til Lillehammer.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 MGPjr – finale 2014
22.00 Joanna Lumley møter
Will.i.am
23.00 Kveldsnytt
23.15 United. Br. drama fra
2011.
00.50 20 spørsmål (r)
01.20 Dansefot jukeboks
02.50-04.50 Séraphine. Fr.
drama fra 2008.

08.10 Morgensending
10.50 Opera
13.30 VM hestesport. Felt-
ritt terreng.
14.30 Gal etter møbelklas-
sikere (r)
15.00 VM hestesport. Felt-
ritt terreng.
16.30 Alt var bedre før (r)
17.00 Kunnskapskanalen
18.00 Kunnskapskanalen
18.20 Duran Duran holder
koken (r)
19.55 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
20.45 Hemmelige svenske
rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
22.30 Apejentene. Sv.
drama fra 2011.
23.50 Kongsbergjazz i 50 år
(r)
00.50 Jazz med Chet Baker
Kvartett (r)
01.30-02.20 Kina: Triumf og
trussel (r)

06.00 Morgensending
08.35 Winx Club (r)
09.00 Nyhetsmorgen
09.30 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 The Millers (r)
12.30 The Millers (r)
13.00 The Millers (r)
13.30 Kampen for livet (r)
14.30 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
15.30 Ingen kjære mor (r)
16.30 Idol (r)
17.30 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (2)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse (2)
22.15 God kveld Norge
22.50 Netter i Rodanthe.
Am./austr. romantisk drama
fra 2008.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 M*A*S*H (r)
13.55 M*A*S*H (r)
14.25 That '70s Show (r)
16.55 Criss Angel: BeLIEve
(r)
17.50 South Park (r)
18.20 Big School (r)
18.55 Big School (r)
19.30 Tippeligaen: Før kam-
pen. TV 2 Sporten gir deg
de siste oppdateringene før
oppgjøret mellom
Bodø/Glimt og Vålerenga i
Tippeligaens 22. runde.
19.50 Fotball: Tippeligaen.
Bodø/Glimt – Vålerenga.
22.00 Tippeligaen: Etter
kampen. Høydepunkter,
kommentarer og analyser
etter kampen mellom
Bodø/Glimt og Vålerenga i
22. runde i Tippeligaen.
22.15 Jakten på hevn. Am.
drama fra 2006.
00.25 No Good Deed. Am.
krimdrama fra 2002.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Nashville (17)
11.00 Nashville (18)
11.55 Vanderpump Rules
(7)
13.00 Vanderpump Rules
(8)
14.00 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r) (14)
15.15 Britt Eklands familie
(r) (2)
16.15 Playing house (r) (5)(6)
17.15 The Mindy project (7)
17.40 The Mindy project (8)
18.10 The Mindy project (9)
18.40 How I Met Your Mot-
her (r) (17) Am. komiserie.
Marshall blir nostalgisk når
bilen hans bryter sammen.
19.10 How I Met Your Mot-
her (r) (18)
19.45 Big Daddy. Am.
komedie fra 1999.
21.30 Man of the Year. Am.
komedie fra 2006.
23.50 Meet Joe Black. Am.
drama fra 1998.
03.15 Sex dager (r)
04.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Friends (r)
12.05 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Kompani Karlsen (r)
17.30 Top 20 Funniest (r)
18.30 Top 20 Funniest (r)
19.30 Camping på Öland (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (42)
21.00 America's Funniest
Home Videos (43)
21.30 Iron Man. Am. action
fra 2008.
23.50 Special Victims Unit
(r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Fresh Prince of
Bel Air (r)
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (r)
14.00 The Office (r)
14.30 The Office (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Numbnuts (1)
21.30 Numbnuts (2)
22.00 Patrioten. Am. action
fra 2000.
00.55 Nattsending

06.45 Morgensending
13.25 Andri reiser vestover
(r)
14.00 VM hestesport. Volti-
ge og sprangridning.
15.00 NRK nyheter
15.15 VM hestesport.
17.00 NRK nyheter
17.10 VM hestesport.
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 VM hestesport.
18.30 Extra-trekning
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.25 Alt var bedre før (2)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Kampen om Nilen (2)
22.25 Det gode bondeliv (7)
22.55 Bak kamera i smådy-
ras rike (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Boardwalk Empire (8)
00.15 Hotellenes hemmelig-
heter (r)
01.00 Nattsending

09.15 Morgensending
13.25 Aktuelt (r)
14.05 Det du ikkje veit du
bør vite (r)
14.35 Tungrockens historie
(r)
15.20 Statsborger i USA –
seremonier i 50 stater (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Tungrockens historie
(r)
19.46 Et europeisk griseral-
ly
20.15 Aktuelt
20.55 Programmene som
endret TV (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Fra D-dagen til ett
fritt Paris (2)
22.15 Pornokongens tårer
23.30 Homofil frykt i Russ-
land (r)
00.20 Fra D-dagen til ett
fritt Paris (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 En moderne familie
(r)
13.35 American Dreams
(21)
14.30 Malcolm i midten (r)
15.00 Last Man Standing (r)
15.30 Naboer (6694)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5942)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Solsidan (r)
18.00 Hos Martin (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (2695)
20.00 Ingen kjære mor (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Annika Bengtzon:
Livstid (2)
22.40 Common Law (9)
23.35 Under The Dome (9)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Gustav's Super
Races (19)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (7)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 112 – Politet (r)
18.25 Inked (3)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Come Fly With Me (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Vikings (1)
22.30 Vettskremte pøbel-
unger (7)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Anger Management
(r)
17.00 Anger Management
(r)
17.30 NCIS (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge (6)
20.30 Hotel Hell (2)
21.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (9)
22.30 Two and a Half Men
(r)
23.00 How I Met Your Mot-
her (r)
23.30 Paradise Hotel Sveri-
ge (2)
00.30 How I Met Your Mot-
her (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Trophy Wife (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 The War at Home (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (2)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Trophy Wife (15)
19.30 Sinnasnekker'n (2)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
21.00 The Big Bang Theory
(r)
21.30 I kveld med YLVIS (r)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI (r)
00.20 Special Victims Unit
(r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Crossbones (3)
22.00 Evan den allmektige.
Am. komedie fra 2007.
23.40 Cops (r)
00.10 Cops (r)
00.40 Nattsending
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Matavfall legges i den grønne posen, som knytes igjen 
med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen ute. 
Matavfallet blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel.

Plasten kastes i samme pose som restavfallet,  
og sorteres ut i sorterings anlegget – for å bli  
til nye produkter.

Takk for at du bidrar! Sammen  
skal vi gjøre en fantastisk jobb!

God sommer!

Nyt sommeren,  
stemningen – og maten!

Tips!  
Det finnes et stort antall 

små, bærbare bøttegriller å få 
kjøpt. Disse er et godt og miljøvennlig 

alternativ til engangsgriller  
– dersom du skal ut på tur.

Og husk å kaste mat avfallet i grønn pose 
(hvis det blir noe igjen, da...)


