
www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Velkommen til  
Solheimshagen  
kinarestaurant! 

Vi serverer lunsj fra 
11.00 til 15.00 (ikke søndag)

Vi åpner igjen 
26. februar! 

Vi har take away-service

Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
 
Tlf. 63 81 73 77

Åpner døren 
for tv-vete-
rinæren
Hund- og kattesalongen Sniff Snaff 
Snute i Lillestrøm utvider. 2. mars 
flytter veterinær Trude Mostue inn 
i lokalene. Side 10

Se vår meny på side 5

6. årgang – Nr. 8 – 25. februar 2015

SLIK RAMMES 
VI AV 
ELDRE-
BØLGEN
Andelen innbyg-
gere i 40-50-åre-
ne avgjør i stor 
grad hvor hardt 
kommunene blir 
rammet av den 
forestående el-
drebølgen.  
I Lørenskog kom-
mune kommer 
bølgen faktisk til 
å bli høyere enn 
normalt. Side 4

Annonsere her?
 

Kontakt Marianne på  
tlf. 483 20 157 
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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

-18,8
GRADER VAR LAVESTE 
TEMPERATUR  
I LILLRSTTØM SISTE 
30. DØGN (10. FEBRUAR)

Av et vakkert øyeblikk, et morsomt 
dyr eller kanskje en venn? Det kan 
være av hva som helst - eneste 
kriterie er at det må ha blitt tatt på 
Romerike. Hashtag bildet på Insta-
gram med #romeriksposten og hvor 
bildet er tatt.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

Redaksjonen.
Ansvarlig redaktør. 
Dag Rognlien Stenberg,
dag@romeriksposten.no, tlf.. 922 60 792
 
Redaksjonssjef.
Linn Cecilie Merckoll,
linncecilie@romeriksposten.no (i permisjon)
 
Journalister. 
Roy R. Mortensen, 
roy@romeriksposten.no
 

Yngve Johnsen, 
yngve@romeriksposten.no

Annonseavdelingen.
Markedskonsulenter. 
Elisabeth Krogsrud
elisabeth@romeriksposten.no, tlf.. 483 23 443

Marianne Forland
marianne@romeriksposten.no, tlf. 483 20 157

Tips/Leserinnlegg.
tlf. 92 26 07 92, tips@romeriksposten.no

Grafisk.
Mette Hansen
grafisk@romeriksposten.no

Postadresse.
Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Ansvarlig utgiver.
Avisdrift Romerike AS
Opplag. 21.200
Trykk. Avis-Trykk Hamar AS 
Distribusjon. Norpost

Neste utgave. 04.03.2015
Materiellfrist neste utgave. 02.03.2015

Flott tur langs #nitelva #lillestrøm i formiddag!  

@astnord

#søndagstur#fetsundlenser @vingesus_julebrus

  #fetsund #fetsund_lenser #søndag @anettethowsen

Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60  
strommen@steinriket.no - www.steinriket.no

Modell 711, helpolert
Fra 
kr. 16.900,-

Modell 751, helpolert

Fra 
kr. 17.900,-
Lykt kommer i tillegg

Strømmen Steinhoggeri

VINTERTILBUD

Kom å se vår store utstilling

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

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

Annonsere her?
 

Kontakt Elisabeth på  
tlf. 483 23 443 

BUSSREISER
FERIEKATALOGEN ER KLAR

Spa helsereise til Pærnu i Estland 9 dgr.
inkl 3 behandl og full pensj i Pærnu. På 
reisen ½ pensj.    8/4 kr 7250.- 6/5 kr 7450.-

PÅSKEN I PARIS
28/3  Paris 9 dgr  kr. 8950.-

22/4  Praha og Berlin 7 dgr  kr. 6490.-
23/4  Holland og blomstertoget 8 d.  kr. 9690.-
1/5og18/9  Island og Færøyene 9 d. kr. 9990.-
11/5 Tallinn 5 dgr. kr. 4190.-
18/5 Blomstring i Hardanger 5 dgr. kr. 4999.-
6/8 Skottland rundt m/Orknøyene 15d kr. 22190.-
18/8 Nice - Monaco - St.Tropez 12d kr. 14190.-
19/9 Transylvania, 14 dgr  kr.13690,-

+ mange flere reiser!!
Alle våre turer har mye inkl.

Tlf: 62 83 52 20  Mobil: 959 06 282
www.kjetilsbussreiser.no

Online booking

Ring for mer info og be om vår feriekatalog!
Påstigning etter avtale.
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Kampanjeperiode 25. – 28. februar 2015

BORDSAG 1700W+STATIV 
DW745RS DW

Montérkupp

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden eller så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene. Vareutvalget kan variere noe i de ulike byggvarehusene. En del av produktene er skaffevarer hvor det kan tilkomme frakt.

Se mer på monter.no

Montér Stormarked Lillestrøm 
Isakveien 22/24, 2004 Lillestrøm
Tlf. 41 75 20 00. Åpningstid 7-19 9-15

18 VOlT DRIll DCD771C2   
Kompakt og effektiv 18 V drill til allsidig bruk. To 
 hastigheter, 16 posisjoners moment, 13 mm chuck. 
Kraftig LED-lys. Leveres i koffert med 2x1,3 Ah 
Lithium batterier og 30 minutters lader. Ergonomisk 
design og gummiert grep for godt håndgrep.

BOR-BITSSETT A7183 30D   
Titanium Family set.

lADY VEGG 10   
Gir garantert dekk i to strøk og et perfekt sluttresultat,  med  
samme glansgrad i alle synsvinkler. Spruter ikke og er lett å påføre. 

REOl G-MAX BASIC 91x45x180 CM
alvanisert reol med 5 hyller i overflatebehandlet spon, 
som monteres uten verktøy. Kan også monteres som 
to reoler (90 cm høyde). Max belastning: 300 kg pr 
hylle jevnt fordelt. 

OPUS lAMINATGUlV HVIT EIK PlANK  
OG HONNINGEIK PlANK, PROClIC
7 mm gulv med god slitestyrke og holdbarhet. Enkelt og raskt å legge med 5G ende-
lås. 15 års garanti. 7x193x1292 mm.

Før 2353

Før 8990

6990
Før 599

349
Begrensett antall

Før 119

49
alle snøfresere

÷25%
pr. m2 Før 99

69

169
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Befolkningsanalysen fra statis-
tisk sentralbyrå viser med all 
tydelighet at det er en topp av 
40-50-åringer i dag, som etter-

følges av et langt mindre kull. 
Det vil gi store utfordringer for 
AS Norge – og kalles altså for el-
drebølgen. Det store etterkrigs-
kullet har for lengst begynt å 
«skylle på land», og bølgen blir 
større og større.

VIL MANGLE 
ARBEIDSKRAFT
– Eldrebølgen gir to store ut-
fordringer for Norge. For det 
første vil det bli mangel på ar-
beidskraft når ansatte i 60-åre-
ne går av med pensjon de neste 
fem-ti årene. For det andre vil 
utgiftene til eldreomsorg og 
helsetjenester tar en stor andel 
av pengene fra statsbudsjett og 
kommunekasse, forteller sje-
føkonom og daglig leder i Ny-
Analyse, Terje Strøm.

Firmaet hans har gjort flere 
utredninger på virkninger av 
eldrebølgen.

– For de ulike kommunene 
vil det oppstå tilsvarende utfor-
dringer, hvor erfarne lærere, le-
ger og ansatte innen omsorgen 
går av med pensjon, poengterer 
han.

ANDELEN I LØRENSKOG
Vi har dukket ned i SSBs tall-
materiale for å finne antall og 
andel innbyggere i denne al-
dersgruppen i Lørenskog og 
Skedsmo. I Lørenskog kommu-
ne bor det i dag 5.744 personer i 
alderen 40 til 50 år – de som alt-

så kommer til å «skylle i land» 
som pensjonister allerede fra 
2025 og årene etter det. 

Dette utgjør hele 16,6 pro-
sent av hele befolkningen i Lø-
renskog. Denne andelen er mye 
større enn det vi ser på lands-
basis. I hele Norge er nemlig 
14,5 prosent av befolkningen i 
aldersgruppen 40-50 år. 

Denne aldersgruppen etter-
følges av en mindre gruppe; 
dem som er mellom 30 og 40 
år i dag. I Lørenskog kommu-
ne utgjør denne gruppen 4.452 
personer, som er 12,8 prosent 
av befolkningen her. I Norge er 
denne andelen på 13,4 prosent.

HØYDEN PÅ BØLGEN
Dette gapet er et moment som 
også forteller en del om hvor-
dan kommunene rammes av el-
drebølgen. Andelen innbyggere 
mellom 30 og 40 år angir på 
mange måter «bølgehøyden» i 
forhold til 40-50-åringene. På 
landsbasis skiller det i dag 1,1 
prosentpoeng, og det er storby-
ene som demper bølgen mest. 

I Lørenskog kommune for-
ventes således «bølgehøyden» 
å bli på hele 3,7 prosentpoeng, 
mens Akershus ser ut til å få et 
gap på 3,2 prosentpoeng. Stør-
ste forskjeller er det i Finnmark, 
der det skiller 3,8 prosentpo-
eng. Hedmark og Oppland må 
tåle et gap på 3,6 poengpoeng. I 
Oslo er det faktisk overvekt den 
andre veien.

– De store byene får også 
en klar økning i antallet eldre, 
men innvandring og jobbska-
ping løser en stor del av utfor-
dringen med forgubbing, sier 
Strøm.

FORSKJELLER
Tabellene viser at 8.527 perso-
ner fra Skedsmo kommune er 

Opp til

25% rabatt*

et drømmerom 
alt fra ett sted
Vi har de nyeste kjøkken trendene å presentere med et team av dyktige
designere. Våre håndverkere sørger for at du får et faglig utført rom til for-
nuftig pris. Vi har butikken full av innredning, fliser, og belysning og hold-
er nært til Oslo. Kom og se på våre tilbud og få tegnet drømmerommene 
dine. www.jke-design.no

Kjøkkenhuset Lillestrøm
Spesialister til et godt kjøkkenliv

Åråsen Stadion . Tel. 64 84 10 30 . Ma-on. 10-18, to 10-20, fr. 10-16, lø. 10-15
*I perioden 1.2-22.3 får du opptil 25% rabatt ved kjøp av komplett kjøkken og bad fra JKE Design. 
Velkommen til oss - kun 20 min fra Oslo - gratis parkering.

Slik rammes vi av eldrebølgen

Andelen innbyggere i 40-50-årene avgjør 
i stor grad hvor hardt kommunene blir 
rammet av den forestående eldrebølgen.  
I Lørenskog kommune kommer bølgen 
faktisk til å bli høyere enn normalt.

Den kommende eldrebølgen 
Andel (%) innenfor aldersgruppene i dag, og gapet mellom dem. 

LØRENSKOG 12,8 16,6 3,7
SKEDSMO 13,8 16,7 2,9

AKERSHUS 13,0 16,3 3,2
NORGE 13,4 14,5 1,1 

 30-40 ÅR 40-50 ÅR «BØLGEHØYDE»

GÅR AV: Den aller største 
utfordringen med eldrebølgen 
som kommer om ca ti år er at 
det vil bli mangel på arbeids-
kraft, og dessuten at utgiftene til 
eldreomsorg kommer til å øke vel-
dig mye. Det forteller Terje Strøm 
i NyAnalyse AS. Eldrebølgen vil 
påvirke hele landet, men enkelte 
kommuner vil få større utfordrin-
ger enn andre. (Pressefoto)
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i aldersgruppen mellom 40 og 
50 år. Det utgjør 16,7 prosent, 
og er således mye større enn 
den «norske andelen» på 14,5 
prosent. Vi noterer at andelen 
mellom 30 og 40 år er på 13,8 
prosent i Skedsmo (7.065 stk), 

noe som gir en «bølgehøyde» 
på 2,9 prosentpoeng.

– Det er store forskjeller 
som preger kommune-Norge. 
De store byene og kommuner 
i nærheten har langt mindre 
utfordringer enn mindre steder 

hvor det finnes færre arbeids-
plasser til unge med høy utdan-
ning, sier Strøm.

På vår oversikt finner vi at 
Åfjord kommune i Sør-Trønde-
lag får største eldrebølge, med 
et gap på hele åtte prosent-
poeng. Største utfordringer i 
Akershus vil muligens Frogn få, 
da «bølgen» vil bli på 6,2 pro-
sentpoeng her. Blant Norges 
428 kommuner er Lørenskog 
nummer 155 her, mens Skeds-
mo er på 231. plass.

– BRUK SENIORENE
– En regionreform med nye og 
større enheter kan gjøre en for-
skjell, men det er krevende pro-
sesser, slår Strøm fast.

– Hvordan mener du utfordrin-
gene bør løses?

– Vi må huske at Norge er 
bedre stilt enn de fleste andre 
land, både med gode statsfi-
nanser og dyktige ansatte, sier 
Strøm – og lanserer tre hovede-
lementer til løsning:

– Vi må få bedre bruk av se-
niorarbeidskraften, vi må ha 
smartere bruk av ny teknologi 
og vi må satse på arbeidsinn-
vandring.

FORRETT
1A. PO PEAK THUD 35.-

Stekte våruller med kyllingfilét, egg, scampi og grønnsaker (2 stk)

1B. FRISKE VÅRULLER 50.-
Friske våruller med reker, kyllingfilét, egg, salat og hoisinsaus (2 stk)

1C. TOM YAM GOONG/KAI 65.-
Syrlig suppe med kylling eller scampi og 

kokosmelk, sjampinjong,kefir, galangal, & limejuice.

THAI SALAT
2. THAI BIFF SALAT 125.-

Biffsalat med vårløk, rødløk, chili, lime, koriander m.m

THAI KARRI
KYLLING/BIFF/ SCAMPI

3A. PAD PED NOMAI (RØD) 95.-
3B. KHIAO WAN (GRØNN) 95.-

3C. MASSANAN MED PIANØTTER 95.-

DIVERSE RETTER
KAN BESTILLES MED KYLLING, BIFF ELLER SCAMPI

6. PAD GAI MEAD MAMUANG 100.-
Soyasause woket med grønnsaker og cashew.

7. PAD PIOWAN 109.-
Thai-tomatsaus woket med grønnsaker

8. NAM PRIK PAO 109.-
Thai-chilisauce woked med grønnsaker.

10. RAT SOT SOM 109.-
Orange saus med basilikum, apensin-juice, paprika, løk, ingefær

11. PA PRIO WAN (Sterk) 109.-
BBQ-saus woked grønnsaker

12. SZECHUAN RA HA 109.-
Thai-Szechuan saus woked med grønnsaker

13. KUNG BAO 109.-
Kung Bao saus woked med grønnsaker

14. SPICY SATAY 109.-
Pianøtt-satésaus woked m. grønnsaker

15. KAI / GOONG TORD 109.-
Innbakt kylling / scampi med sursøtsaus

16. NAM JIM SATAY 109.-
Pianøttsaus woked med lime og grønnaker

17A. PHAT KING 109.-
Hvitløksaus woked med ingefær

17B. SAI TAKRAI 109.-
Hvitløksaust woked med sitrongress og grønnsaker

18. SAI TAKRAI SATAY (sterk) 109.-
Sitrongress-sauce woked med grønnsaker

19. ORIENTAL SATAY 109.-
Oriental satay-sauce woked med grønnsaker

20. CHOP SUEY (Kinesisk) 109.-
Soyasaus woked med grønnsaker

AND
21. BBQ DUCK 145.-

Grillet and med BBQ-Saus.

Mesteparten av 
våre retter kan 
bestilles med 

kylling, biff eller 
scampi. Styrken 

reguleres fra 
mild, medium, 
sterk eller thai-
sterk f.eks. hvis 
medium blir for 
sterk så er det 

mulig å bestille 
medium minus 
styrke. Vi pleier 
å si at medium 
tilsvarer norsk 

sterk.

Gourmet Thai, Storgata 25, Lillestrøm  •   Bestilling : 22 32 30 31 • lillestrom@gourmetthai.no
Åpningstider:    Mandag - torsdag 11-21.  Fredag- lørdag 11.00 - 22.00.   Søndag 13.00 - 22.00

Gourmet Thai endelig i Lillestrøm! 

Slik rammes vi av eldrebølgen
ELDREBØLGEN
Kilde: NyAnalyse AS

• Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og om-
sorg er den største enkeltsektoren i Norge, med 
årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

• Utgiftene til sykehjem og eldreomsorg har økt 
kraftig de siste 10 årene og er snart på nivå med 
utgiftene for sykehusene.

• Antallet personer over 67 år i Norge vokser fra 
ca 640.000 i 2011 til drøyt 1 million i 2030. Dette 
tilsvarer en vekst på nesten 60 prosent.

• I 2040 er dette utviklet seg til ca 1,3 millioner 
mennesker over 67 år, som dermed tilsvarer en-
dobling sammenliknet med i dag

• Regionale utfordringer ved forgubbing rammer 
ulikt på forskjellige steder. Det er særlig mindre 
kommuner med skjev befolkningsstruktur som vil 
utfordres mot 2030.

• I kommuner som har høyest eldrebølge og mest 
forgubbing, vil hver tredje innbygger være over 67 
år i 2030.

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR.
Solheim Senter,
Lørenskog

VINNER.
Knut Linløkken, 
Sørlisvingen 8, 
1473 Lørenskog
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Av alle foretak fra Lørenskog 
som leverte regnskap i 2013, 
så var det 71 prosent som had-
de positivt resultat før skatt. I 
Skedsmo kommune var ande-
len på 68,4 prosent. Kommune-

gjennomsnittet i Norge ligger 
på 65,9 prosent. Det viser tall 
som Telemarkforskning AS har 
innhentet.

EGENKAPITAL I LØRENSKOG
Videre kan vi slå fast at 84,7 
prosent av bedriftene fra Lø-
renskog hadde positiv egen-

kapital, en andel som er mar-
ginalt mindre enn det norske 
gjennomsnittet på 85 prosent. I 
Skedsmo kommune var det 82 
prosent av foretakene som had-
de positiv egenkapital.

Disse tallene er en del av 
materialet som legges til grunn 
for beregning i det såkalte Næ-
rings-NM, som NHO hvert år 
får utarbeidet av Telemark-
forskning AS. I «mesterskapet» 
fremkommer det rangering 
av kommuner med minst 100 
innleverte regnskap, mens vi i 
denne saken har tatt med alle 
kommuner. Det sier seg selv 
at kommuner med få bedrifter 
kan få tilfeldige utslag på den-
ne oversikten. 

FLERE INDIKATORER
Med tanke på lønnsomhet i be-
driftene har vi fått tilgang på 
alle tallene som danner grunn-
lag for denne indikatoren. 

- Dette er basert på tre om-
råder. Tidligere tok vi kun ut-
gangspunkt i andelen foretak 
med positiv resultat før skatt, 
mens det nå er et mer finmas-
ket system, forteller forsker 
Knut Vareide.

- Nå har vi i tillegg målt an-
delen lønnsomme foretak jus-
tert for bransjestruktur, omset-
ning og alder. Dessuten har vi 
med en tredje indikator, som er 
andel foretak med positiv egen-
kapital, forteller han.

Alle disse indikatorene gir 
en samlet indeks, der alle kom-

Næringslivet i Lørenskog:

Terningkast 4 på lønnsomhet

Bedriftene i Lørenskog kommune kom-
mer bra ut på målingen av lønnsomheten 
i Norges bedrifter. Skedsmo er dårligere 
stilt. I dag kan vi presentere rangeringen 
for hele fylket.

Lønnsomhet blant bedrifter
Andel bedrifter (%) med positiv resultat før skatt, og positiv egenkapital. 
2013. Kilde: Telemarkforskning AS

LØRENSKOG 12,8 16,6 3,7
SKI 74,3 86,1 63
ENEBAKK 72,1 86,2 74
RÆLINGEN 70,3 86,6 91
OPPEGÅRD 71,1 87,0 101
ULLENSAKER 71,2 85,9 103
BÆRUM 71,9 85,7 107
SØRUM 72,4 83,1 113
GJERDRUM 68,6 88,0 126
NANNESTAD 70,9 84,5 131
LØRENSKOG 71,1 84,7 147
NITTEDAL 71,0 84,8 150
ASKER 69,3 85,1 186
FROGN 69,8 81,4 193
NES 67,7 84,8 204
ÅS 67,0 84,8 238
EIDSVOLL 68,5 81,8 239
FET 65,6 84,9 267
VESTBY 65,8 84,4 278
SKEDSMO 68,4 82,0 283
NESODDEN 64,2 81,2 327
AURSKOG HØLAND 65,3 78,6 333
HURDAL 56,7 83,6 389

NORGE* 65,9 85,0
* Kommune-gjennomsnitt

 RESULTAT EGENKAPITAL RANGERING

Spiller du 
trekkspill?

Da er du velkommen i  
Lillestrøm Trekkspillklubb.

Vi øver i Røykås grendehus  
hver mandag kl. 18.00. 

Ring til Karin 926 98 156, eller
Kalle 954 68 046

Velkommen!

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

Man. - fre. 10-18. Lør. 10-16  

Vårens nyheter
er snart på plass!
Mange gode 
tilbud i utvalgte 
garntyper!

Indisk restaurant 
 -god atmosfære  - god service

Ambassadør Tandoori
Indisk bar & restaurant

Strømsveien 45D, 2010 Strømmen 

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

Bestill bord på 

tlf. 66 71 89 00/ 

41 55 95 96

munene i Norge blir rangert et-
ter lønnsomhet i bedriftene.

LØRENSKOG RANGERT
Det er Bindal kommune i Nord-
land som får æren av å toppe 
listen i 2014, mens Torsken i 
samme fylke får den tvilsomme 
æren av å være sist på tabellen. 
På denne listen over de 428 
kommunene, så blir Løren-
skog plassert som nummer 147, 

mens Skedsmo er på 283. plass. 
I Akershus er det Ski kommune 
som kommer best ut, med sin 
63. plass på landsoversikten.

Rent visuelt kan muligens 
terningkast gjøre bildet mer 
synlig. Om vi deler alle norske 
kommuner inn i seks nivåer, så 
triller bedriftene i Lørenskog 
til en sterk firer på terningen. 
Skedsmo må nøye seg med en 
svært svak treer.
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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

Dekor tíl Juletrelbelysning  
ønskes kjøpt, som bildet.  
Tlf. 416 95 885 

SNEKKER MED 
FAGBREV 
Pensjonert snekker m/fagbrev. 
Ledig for snekker og malearbeid. 
30 års efaring. Tlf. 94 82 76 78.

Hoppski til barn, med hoppdres-
ser og hoppsko. Veldig billig til 
salgs Hoppski til barn 180 cm. 
Hoppsko str.33. Har også  hopp-
dresser til barn. Tlf. 909 20 224. 

Meget bra resultat - lavere pris
Vask  -  klipp  -  styling
Herre 250,- / Dame 390,-

Designklipp - Rolvsrud park

Online timebestilling på Designklipp.no
Margarethasvei 11, Lørenskog. Tlf. 67 91 63 23

Meget pene røde Skilom Light 
Touring 170 cm lange plastski 
Skiene er så vidt brukt, så de er 
like pene som om de var helt nye. 
Rottefella bindinger. Pris 800 kr. 
Tlf. 473 90 131. Løvenstad.

Svart kunstskinn sofa, 2-seter, 
nesten ubrukt. Kr. 1000,- 
Tlf. 481 83 395 

Gule og Blå smørefrie Skilom 
Plastski til salgs. Lengde 170 cm, 
Rottefella Bindinger. Pris 700 
kr. Tlf. 473 90 131. Løvenstad, 
Lørenskog.

Pent brukt sprinkel-barneseng 
med madrass kr. 400,-. farge lys 
brun. Tlf. 400 67 034

Skedsmotallerken Komplett serie 
1980 - 1989 selges.Kjente moti-
ver fra Skedsmo. 
Tlf. 480 08 155

Gamle norske postkort kjøpes av 
samler til riktig 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 

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

85 tomter lagt ut på salgstrinn 2
- 11 allerede solgt!

- midt mellom Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen!

For informasjon og visning, ta kontakt med grunneier
907 92 786 / 916 81 575

E-post: si-vasru@online.no
www.musdalseter.no
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Snekkerfirma

ODD BORGEN
Alt innen rehabilitering, tilbygg,  

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

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379  
Runivegen 2, 2005 Rælingen  

Advarer mot fagfolk på visning

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

– Har du for eksempel med deg 
en onkel som er snekker eller 

maler, kan du stille svakere 
hvis du senere klager på feil ved 
boligen. Selger vil kunne hevde 
at onkelen din burde ha opp-
daget feilen under visningen, 

Mange har med fagfolk når de er på bo-
ligvisning, for å sikre at de ikke kjøper 
katta i sekken. – Det er ikke likegyldig 
hvem du har med deg, sier sjefen for NITO 
Takst.



Sliten: mangler energi
eller har smerter i kroppen?  
Vi har gode behandlinger  
og 18 års erfaring. 

kr. 1000,-

VÅRE PRISER SKREMMER INGEN!
2 timers behandlinger
inkludert lymfedrenasje. 
(Positive resultater og 
gode tilbakemeldinger)

NYHET! Alternativ til Botox!!
Easy Lifting Mask - Økologisk

Naturlig og organisk brystløft
– brystbehandling som gir resultater

Vi fører

Ned i vekt med ULTRALYD

HELSERIKET SPA & VELVÆRE
May Britt Jagedal – Storgata 14, Jessheim – Tlf: 41 68 52 74 

E-post: info@helseriket.com – www.helseriket.com – Inngang bak, etg. over Specsavers

• Hudpleie
• Tannbleking

• Massasje
• Healing

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

Advarer mot fagfolk på visning

siden han jobber med boliger 
til daglig, sier administreren-
de direktør Espen Fuglesang i 
NITO Takst.

Snekkere og malere kan sitt 
fag, men å avdekke feil på den-
ne måten er det ikke sikkert de 
har drevet så mye med, mener 
han.

– De har ikke nok erfaring og 
kunnskap om hva de skal se et-
ter, og hvor. De har en tendens 
til å fokusere på feil ting. Skal 
man ha med en fagperson, bør 

man velge en som har rutiner 
for hva man skal se etter. Man 
bør minimum ha med seg en 
takstmann, en som har som sin 
daglige jobb å se etter klassiske 
byggefeil.

Fuglesang har vært til stede 
ved flere rettssaker etter bolig-
kjøp.

– I en sak klagde kjøper over 
at taket måtte byttes etter at 
han hadde overtatt boligen. 
Dette var et gammelt hus der 
det var helt åpenbart at taket 
kunne være dårlig. Og siden 
kjøper hadde hatt med seg en 
byggentreprenør både på vis-
ning og overtakelse, vant han 
ikke fram i retten. Dette forhol-
det burde en byggingeniør ha 
vært oppmerksom på, mente 
dommeren.

Det samme gjelder fagfolk 
som kjøper bolig selv.

– De har ofte lite de skulle 
ha sagt hvis de klager etterpå, 
med mindre selger holder til-
bake opplysninger om feil, sier 
Fuglesang.

SELGER MÅ FORTELLE
Eiendomsmegler Anders Lang-
tind i Privatmegleren Ullevål i 
Oslo understreker selgers plikt 
til å opplyse om mangler han 
kjenner til.

– Anslagsvis hvert femte bo-
ligkjøp her i landet ender med 
tvist, og årsaken er som regel at 
kjøper oppdager feil i etterkant. 
Hvis kjøper kjenner til feil på 
forhånd, kan han ta hensyn til 
det ved budgivningen, og da 
unngår man krangler etterpå.    

”Altfor mange” har en hånd-

verker i familien, mener han.
– Etter lovens forståelse er 

en håndverker en fagkyndig. 
Avhendingsloven er klar på at 
man ikke kan klage på forhold 
man kjente til. Så loven gir deg 
nesten bedre rettigheter hvis 
du kjøper boligen usett enn om 
du har med deg en fagmann 
som overser dyre feil, sier Lang-
tind.

MER KUNNSKAP
Etter nyttår ble en mer omfat-
tende Boligsalgsrapport basert 
på en ny standard lansert. Det 
er en mye grundigere gjen-
nomgang av boligens tilstand 
enn en vanlig boligtakst og 
koster fra 5000 kroner og oppo-
ver. Slike tilstandsrapporter har 
vært i bruk flere steder i landet 
lenge, men for eksempel ikke i 
landets desidert største bolig-
marked, Oslo.

Selger er ikke pålagt å legge 
fram en boligsalgsrapport, men 
Fuglesang oppfordrer sterkt til 
det.

– Boligsalgsrapporten etter 
den nye standarden vil kun-
ne redusere antall tvister etter 
boligkjøp, fordi kjøper vil ha 
mye bedre grunnlag for å leg-
ge inn et bud som tar høyde 
for mangler som må rettes opp. 
Da trenger man heller ikke å ta 
med onkel snekker på visning 
lenger, sier Espen Fuglesang i 
NITO Takst.
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    ÅPENT 7-21 (19)  •  TLF. 63 80 44 80  •  firmapost@kvickstop.no

BILVERKSTEDENES 2015-MODELL HAR KOMMET
kvickstop på Strømmen har blitt større og er klar for en ny tid

SERVICE OG 
REPARASJON 

Timebestilling

Mens du 
venter!

PÅ ALLE 
BILMERKER

 
Timebestilling

EL OG HYBRID NY GLASSAVDELING DIAGNOSE EU-KONTROLL SERVICE

STEINSPRUT-
SKADE?

Kostnadsfri rep. 
v/kasko.

Mens du venter

DROP IN 
eller 

timebestilling

Åpner døren for tv-veterinæren
Hund- og kattesa-
longen Sniff Snaff 
Snute i Lillestrøm 
utvider. 2. mars 
flytter veterinær 
Trude Mostue inn i 
lokalene.

Tekst og foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Vi ser fram til å kunne tilby 
kundene noe mer enn bare vask 
og klipp. Her blir det full pakke, 
sier innehaveren av salongen, 
Elisabeth Stokvold. 

HELSE OG KLIPP
Trude Mostue opplyser at hun 
lenge har vært på jakt etter et 
sted der hun kan gjøre noe som 
er litt annerledes enn det å job-
be på en stor klinikk, noe hun 
har drevet med i nesten 15 år. 
Da Mostue kom i kontakt med 
Elisabeth og salongen i Lille-
strøm tenkte hun at dette kun-
ne være en åpning til å prøve 
noe nytt, og gjøre det mer lett-
vint for hund og katteeiere.   

– Jeg endte opp med å sette 
opp noe så unikt som en helse-
stasjon i Lillestrøm. Elisabeth 
og hennes team står for vask og 
klipp, og jeg tar meg av helsede-
len. Det er en god start med en 
erfaren veterinær og en erfaren 
og kunnskapsrik hundefrisør 
og oppdretter. Jeg tror vi kom-
mer til å bli et fantastisk team. 
Jeg gleder meg til å begynne 
med dette, forteller veterinæ-
ren. 

Hunde- og katteklinikken vil 
være et enklere konsept enn en 
dyreklinikk. Mostue opplyser 
at hun samarbeider med større 
klinikker. Hvis det er noe mer 
komplisert som trengs å gjøres, 
henvises kundene videre. 

– Dette blir en fastdyrlege 
helsestasjon hvor det tilbys en-

kle veterinærtjenester. Det gjør 
at det blir litt rimeligere enn 
hos en vanlig dyreklinikk. 

– Hvor ofte skal du være på kli-
nikken?

– Det kommer an på hvor 
mye det blir å gjøre. Jeg er i 
gang med en bok med en dead-
line 1. juni, så jeg tror ikke jeg 
kan være her mer enn fire dager 
i uken fram til sommeren. 

TILBAKE TIL 
STARTPUNKTET
Elisabeth Stokvold startet sin 
hundefrisørkarriere som lær-
ling i hundesalongen i Lil-
lestrøm. For 4,5 år startet 
Stokvold opp sin egen salong på 
Sinsen i Oslo. Da den tidligere 
eieren av salongen i Lillestrøm 
skulle selge i 2013, kjøpte hun 
salongen.  

– Siden jeg hadde jobbet her 
tidligere kjente jeg halve perso-
nalet. Lokalet i Oslo er ikke så 
stort, derfor har jeg ikke plass 
til veterinær der. Til sammen er 
vi ti som jobber i Lillestrøm. 

Klinikken tar sikte på å være 
et velferdssenter for hund og 
katt. De firbente tilbys vask, 
klipp, stell og veterinærtjenes-
te. I tillegg selger Stokvold en 
del utstyr, tyggebein og godbi-
ter for hunder og katter i butik-
ken.

– Vi har allerede et stort kun-
deklientell. Ofte må hundeeier-
ne planlegge to fridager fra jobb 
for å levere hundene til klipp og 
dyrlege. Med et utvidet tilbud 
kan dette gjøres på en dag. 

– Hund og katt i samme rom, 
hvordan går det?

– Det går bra. De skal ikke 
leke i sammen. Dyrene ser ikke 
så mye til hverandre annet enn 
når de sitter på venterommet.

NYÅPNING: – Det blir et bredt tilbud for hunder og katter. Med en 
veterinær til stede kan kundene få utført flere ting under samme tak, 
sier Elisabeth Stokvold.
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Kontorer i Depotgata 20
... nær togstasjonen i Lillestrøm, leies ut.

Felles entré

Felles konferanseromInngang kontorer

Lokalet består av en liten gang samt to kontorer. 
Det ene er hjørnekontor på ca. 15 m2 med store 
vinduer, mens det andre kontoret er ca. 12 m2.

Passer for inntil 4 arbeidsplasser.
Det er i tillegg felles spiserom, kjøkken og konfe- 
ranserom som deles med utleier.

Depotgata 20 har gratis parkering - og det er kun 
noen minutters gange til Lillestrøm togstasjon.

Ta kontakt med Dag Rognlien Stenberg, 92 26 07 92, for mer informasjon.

Lyst og flott hjørnekontor

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

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

�

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

e-post stein.arild@smartkjokken.no

Ring vår kjøkkenkonsulent Stein Arild Dahl for avtale

906 69 915

 
KJØKKENFORNYELSE

NYTT KJØKKEN

Gratis 
benkeplate eller 
vask ved kjøp av 

hel fornyelse 

Suveren kvalitet og service - rå pris!

eller besøk en av våre utstillinger på Eidsvoll, Aurskog eller Rudshøgda
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Tlf. 63 98 90 70   
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden 
på din økonomi!

romeriksguiden                           
- Service der du bor

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

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

Annonsere her?

www.safedirekte.no

Vi har fri frakt på alle 
produkter til hele Norge!

S
a

fe
d

ir
e

kt
e

.n
o

...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?

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
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romeriksguiden                           

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

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

LILLESTRØM STASJON 
1955 - 2015

1955

2015

Tilsynelatende har det ikke skjedd store forandringer på stasjonsbygningen på 
60 år. Stasjonsbygget ble offisielt åpnet i 1934. Fram til midten av 1990-årene 
måtte passasjerene krysse jernbanesporene da de skulle ta et tog fra et annet 
spor. Jernbaneverket satte i gang en ombygging, og i dag går passasjerene trygt 

i bygningen under sporene når de skal ta toget. Det nye stasjonsanlegget ble 
offisielt åpnet i februar 1998 med 11 spor. To av sporene benyttes av Gardermo-
banen.  Av: Roy Mortensen
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Tekst: Nils Steinar Våge
Prosjektleder Skedsmos lokalhistoriewiki

STASJONSBY OG 
TRAFIKKNUTEPUNKT
Jernbane til hovedstaden, Opp-
landene, Trondheim, Kongs-
vinger og Sverige mellom 
1854 og 1862, dampbåtrute til 
bygdene ved Øyeren fra 1865, 
rutebilsentral fra 1924, drosje-
bilstasjon fra 1925, nye veier 
og gater fram til stasjonen og 
stadig flere lastebiler som frak-
tet varer innen kommunen og 
til nabobygdene la grunnlag 
for et transportnettverk med 
utgangspunkt i jernbanesta-
sjonen. Lillestrøm utviklet seg 
dermed til en stasjonsby og et 
trafikknutepunkt på Romerike. 

Allerede i 1870-åra var gods- 
og passasjertrafikken mellom 
hovedstaden og Lillestrøm så 
stor at spørsmålet om dobbelt-
spor på denne 21 km lange 
strekningen meldte seg. I 1897 
ble det vedtatt å legge et ekstra 

spor for gods gjennom Loelvda-
len, og dobbeltsporet ble åpnet 
mellom Bryn og Lillestrøm 1. 
oktober 1903. 

 
STASJONEN FLYTTES 
OVER ELVA
Etter forslag fra skogeiere i So-
lør og Odalen vedtok Stortinget 
i 1857 å anlegge jernbanelin-
je til Kongsvinger. Banen som 
fikk navnet Kongsvingerbanen, 
skulle ta av fra Hovedbanen 
ved Lille Strøm Stasjon. Men 
det var ikke plass til et spordele 
der, og derfor valgte man å leg-
ge det til den andre sida av Ni-
telva. Stasjonen ble også flyttet, 
og det ble reist ny stasjonsbyg-
ning, lokomotivstall, vognskur 
og bygninger til kull, ved og 
vann. Dessuten ble det anlagt 
et lite gassverk for at stasjonen 
skulle få belysning. Anlegget 
sto ferdig i 1862. 

Det var mer hensiktsmessig 
å legge stasjonen i nærheten 
av tømmeropplagene på den 

andre sida av Nitelva. Sidespor 
til de to sagbrukene som alle-
rede fantes, Brandvalsaga og 
Ekelund Dampsag, ble lagt for 
å frakte planker og bord for ut-
skipning i hovedstaden. Dess-
uten var det naturlig at stasjo-
nen lå i nærheten av denne nye 
sagbruksindustrien som var 
etablert før Kongsvingerbanen 
ble åpnet. Reguleringen av Øy-
eren gjorde det dessuten sikrere 

å anlegge mer industri ved Ni-
telvas bredder, og flere sagbruk 
ble reist kort tid etter. 

STASJONSNAVNET BLE 
STEDETS NAVN 
Da man ikke fant et passende 
navn til den nye stasjonen, 
ble det bestemt å beholde det 
gamle, men det fikk en annen 
skriftform: Lillestrøm Jernba-
nestation. Området på begge si-

der av Nitelva ble av jernbane-
arbeiderne kalt Lillestrømmen 
eller Lillestrøm etter navnet 
på stasjonen i Rælingen. Nav-
net ble tatt i bruk av de som 
bodde i Skedsmo og i bygdene 
omkring, og det nye stedet som 
vokste fram ved den nye stasjo-
nen og sagbrukene, fikk navnet 
Lillestrøm. 

ANSATTE VED JERNBANEN
Jernbanen skapte mange nye 
arbeidsplasser, og fast jobb ga 
mange fordeler. Lønningene 
var relativt høye, flere av ar-
beiderne fikk tjenesteboliger 
og gratis arbeidstøy ble van-
lig. Særlig hadde det faglærte 
lokomotivpersonalet mange 
fordeler. Derfor var det status 
å jobbe her, og jobb på jernba-
nen gikk nærmest i arv i enkel-
te familier. 

I tillegg til de åtte persone-
ne på bildet oppgir folketellin-
gen i 1865 at 21 andre jobbet 
ved stasjonen. Tallet på ansatte 
økte til 36 i 1875 og 65 i 1900.

TRAFIKKNUTEPUNKTET 
LILLESTRØM
Jernbanen ble primært bygd 
for frakt av varer, særlig skur-
last fra Hedmark og Oppland 
til Christiania, men passasjer-
trafikk ble likevel vanlig nokså 
tidlig. Jernbanen skapte vekst 
der den kom, og Strømmen og 
Lillestrøm er gode eksempler. 
Begge stedene vokste fram som 
stasjonsbyer med et transport-
nettverk til bygdene omkring. 
Strømmen stasjon var i drift 
allerede fra 4. juli 1853. 

Med jernbanen ble det be-
tydelig lettere for folk å flytte 
på seg, og en folkevandring 
til nye steder begynte med en 
gang jernbanen var i drift. Med 
dampskipet Strømmen kom 
folk som bodde i bygdene ved 
Øyeren, lettere til og fra Lille-
strøm stasjon allerede fra 1865. 
Fra 1920-åra kunne man reise 
videre med buss og drosje, og 
gods ble fraktet med lastebiler 
fra samme tidspunkt.

De nye transportmidlene 
satte i gang en folkeflytting på 
Romerike, og ble en av årsake-
ne til at folketall og næringsliv 
vokste så raskt. Lillestrøm ble 
et viktig trafikknutepunkt, og 
en av de mest trafikkerte stasjo-
nene langs både Hovedbanen 
og Kongsvingerbanen.

For å skaffe inntekter til 
jernbaneanleggene og få folk 
til å benytte det nye kommu-
nikasjonsmiddelet ble det på 
søndager arrangert lystturer fra 
hovedstaden til Kongsvinger 
med ”Extra-Passageer-Train” 
med stopp på Lillestrøm og 
Årnes for å fylle opp vogne-
ne. Reisetida var tre timer. To-
get gikk fra Østbanestasjonen 
klokka 07.00 og var tilbake kl. 

Lillestrøm jernbanestasjon ble 
bygd i 1854 nedenfor tunet på 
Lille Strøm gård i Rælingen, og 

den fikk navn etter gården. I 1862 ble 
stasjonen flyttet dit den ligger i dag, og 
den tok navnet med seg over elva og ga 
det både til jernbanestasjonen og stedet. 
I 1862 kom enda et spor som førte til 
Kongsvinger og Sverige. En ny stasjons-
bygning ble tatt i bruk i 1934, og i 1997 
sto dagens stasjonsbygning ferdig. Det 
nye stasjonsanlegget ble offisielt åpnet i 
februar 1998 med 11 spor, og to av dem 
benyttes av Gardermobanen. Lillestrøm 
stasjon er i 2015 den tredje mest trafik-
kerte jernbanestasjonen i landet.

Historien vårHistorien vår
Lillestrøm stasjon

Skedsmos lokalhistoriewiki - et nettleksikon

Artikkelen er et utdrag fra en av over 620 historiske artikler fra 

Skedsmos nettleksikon. I artiklene finnes det over 850 bilder. 

Du finner artiklene og bildene på Skedsmo-wikiens forside: 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Skedsmo_kom-

mune. Nettstedet er en del av det nasjonale 

prosjektet www.lokalhistoriewiki.no.

LILLESTRØM STASJON i 1900. Foto: Akershusmuseet. 

ÅTTE AV DE ANSATTE ved Lillestrøm stasjon i 1865. Sittende fra 
venstre: Stasjonsmester A. Sørlie, formann M. Hagen, overkonduktør 
A. Nilsen, kontorist M. Sørensen. Stående fra venstre: underkonduktør 
O. Jensen, portør A. Bredesen, portør G. Johansen og portør Peter 
Hansen. Foto: Jernbanemuseet på Hamar.

LILLE STRØM STATION I RÆLINGEN I 1880 , dvs. ca. 20 år et-
ter at den ble nedlagt. Bildet gir likevel et inntrykk av stasjonsanlegget. 
Til venstre våningshuset på Lille Strøm gård. Foto: Akershusmuseet.
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21.00. Ekstratog på søndager 
ble også satt opp fra Kristiania 
til Eidsvoll med stopp på Lille-
strøm.

HOVEDBANEN OPPRETTET 
RUTEBÅTTRANSPORT PÅ 
ØYEREN
I Dampskipskanalen som lå like 
ved stasjonen, bygde Hoved-
banen brygge for dampskipet 
Strømmen som gikk i rutetra-
fikk på Øyeren mellom 1865 
og 1928. Det var Hovedbanen 
som kjøpte og drev båten, og 
grunnen var å kunne frakte fle-
re passasjerer og mer gods med 
jernbanen. Det var ni anløps-
steder ved Øyeren, og båten 
hadde plass til 180 passasjerer. I 
tillegg ble det inntekter av frakt 
av gods, post og levende dyr. 
Dampbåten hadde 10 seilings-
måneder i året, og den korre-
sponderte med togtrafikken på 
Lillestrøm.

Hovedbanen arrangerte også 
søndagsutflukter med dampski-
pet Strømmen. Folk kom med 
tog fra Kristiania og gikk om 
bord i Lillestrøm. Så gikk turen 
til Carlshøj Hotell ved Sand-
stangen i sørenden av Øyeren 
og tilbake til Lillestrøm, og om 
kvelden var turistene tilbake i 
Kristiania. Dette var den første 
organiserte turisttrafikken på 
Romerike, og en slik rundrei-
sebillett var en god inntekt for 
Hovedbanen.  

Det første driftsåret fraktet 
Strømmen 18671 passasjerer, 
og passasjertallet økte de påføl-
gende åra.  

RUTEBILSTASJONEN
Rutebilstasjonen ble lagt like 
ved jernbanestasjonen. Den 
første rutebilbevillingen ble 

gitt av Lillestrøm herredsstyre i 
1924 til Georg Johansens buss-
selskap som senere fikk navnet 
De Blå Omnibusser.  I årene 
som fulgte ble det opprettet 
bussruter til Skedsmo-bygda, 
Rælingen, Lørenskog, Fet, Aur-
skog, Høland, nordlige delen av 
Østfold og hovedstaden. 

Bussen ble en konkurrent 
til toget, men da jernbanen 
ble elektrifisert, ble reisetida til 
Oslo redusert fra 55 til 35 mi-
nutter, og mange passasjerer 
valgte toget istedenfor bussen. 
Bussen ble viktig for jernbane-
trafikken fordi den fraktet pas-
sasjerer til stasjonen.

LILLESTRØM 
DROSJESENTRAL
I 1916 fikk Lillestrøm sin første 
drosjebil, og eier og sjåfør var 
Charles Johnsen. I 1925 gikk 11 
sjåfører sammen og dannet Lil-
lestrøm Drosjesentral. Sentra-
len hadde kontor og venterom 
i Storgata 1, dvs like ved jern-
banestasjonen. Togpassasjerene 
kunne dermed lett skaffe seg 
transport videre. Senere flyttet 
drosjesentralen til tomten mel-
lom jernbanestasjonen og Rute-
bilstasjonen.

LASTEBILTRANSPORT
Lastebilnæringen vokste fram 
som følge av godstransporten 
med toget og veksten i næ-
ringslivet både i Lillestrøm og 
Skedsmo kommuner, og flere 
transportfirma ble etablert.

GATER OG VEIER FRAM 
TIL STASJONEN
Først i 1877 ble Lillestrøm knyt-
tet til omverden med farbar vei. 
Den gikk fra Fetveien over Må-
san til jernbanestasjonen, og 

hadde navnet Måsaveien til den 
offisielt fikk navnet Storgata i 
1888. Etter hvert som nye gater 
ble anlagt, ble de fleste knyt-
tet til Storgata, og fikk dermed 
forbindelse til stasjonen. Fra 
øst og sør førte Sørumsgata og 
Jernbanegata dit. Siden det ikke 
fantes gangbru over elva til Ræ-
lingen, Sagdalen og Strømmen, 
benyttet folk jernbanebrua som 
vei. Da problemene med folk og 
varetransport langs linja økte, 
krevde jernbanestyret vei. To-
gene ble hindret, og dessuten 
var det ikke ufarlig å gå her.

ELEKTRISK JERNBANE 
FRA 1927

Strekningen Oslo-Lillestrøm ble 
elektrisk 12. juli 1927, og inntil 
1951 var Lillestrøm endestasjon 
for den elektriske togdriften. 
Da også Kongsvingerbanen ble 
elektrifisert i 1951 og streknin-
gen Lillestrøm-Hamar i 1953, 
var det slutt med å bytte fra 
elektrisk lokomotiv til damplo-
komotiv på Lillestrøm. Tidsfor-
skjellene ble merkbare. Ved at 
reisetida ble redusert med 20 mi-
nutter, gjenerobret jernbanen så 
godt som hele lokaltrafikken 
mellom Oslo og Lillestrøm etter 
to år. Dette var atskillig kortere 
tid enn bussene brukte.

NY STASJONSBYGNING I 
1934
Opptrappingen av lokal- og 
gjennomgangstrafikken krevde 
et større og mer moderne sta-
sjonsområde. Et nytt stasjons-
anlegg ble derfor påbegynt i 
1924, og det ble tatt i bruk i sin 
helhet 5. november 1934. 

Stasjonsbygningen ble bygd 
i klassisk stil av natursteinty-
pen klevastein fra Otta, og den 
hadde i tre etasjer. En ny lok-
stall ble bygd samtidig. Den ble 
bygd i tre og i rendyrket klassi-
sisme og tatt i bruk i 1927. Dess-
uten ble det anlagt nye spor til 
ulik bruk. Lillestrøm stasjon 
ble nå en betydningsfull krys-
singsstasjon med dobbeltspor 
og elektrisk drift til Østbane-
stasjonen.

Av budsjettmessige hensyn 
ble bare underetasjen innredet. 
I vestibylen var det venterom 
med billettsalg, ekspedisjon for 

reisegods, toaletter og heiser. 
En trapp førte opp i andre eta-
sje med utgang til plattformen. 
Til andre plattformer gikk man 
gjennom en tunnelanordning 
med trapp som førte opp til 
hver plattform.

I andre etasje ble det senere 
kontor for stasjonsmesteren, 
telegrafekspedisjon, restaurant 
og bolig for restaurantens be-
styrerinne. Restauranten fikk 
øl- og vinrett i 1935, og et mål-
tid for de reisende inngikk i 
billetten. I tredje etasje ble det 
innredet stasjonsmesterbolig 
og et par hybler for telegrafis-
tene. Senere fikk telegrafistene 
hybler i et skrøpelig uthus.

Byggingen av stasjonen fikk 
økonomisk betydning både for 
privatpersoner og næringsli-
vet i Lillestrøm. Ved anlegget 
ble det mange arbeidsplasser i 
en periode da det var stor ar-
beidsløshet her som følge av 
innskrenkninger i sagbruksin-
dustrien.

KONGETOGET 9. APRIL 1940
Under det tyske angrepet på 
Norge om morgenen 9. april 
1940 ble det satt opp et ek-
stratog fra Oslo som fraktet 
kongefamilien til Hamar. Stor-
tingspresident Carl Joachim 
Hambro, noen stortingsrepre-
sentanter og fem statsråder 
var også med. Toget rullet inn 
på Lillestrøm stasjon omtrent 
samtidig med at tyske fly fløy 
inn over stasjonsområdet for 
å bombe flyplassen på Kjeller. 
Kongefamilien og alle andre 
passasjerer søkte tilflukt i sta-
sjonsundergangen, i Tunnelen 
som den ble kalt. 

Etter omtrent en time var to-
get klart for å kjøre videre, men 
dette motsatte stasjonsmeste-
ren seg fordi reglementet sa at 
alle tog skulle stanses under fly-
angrep. Kong Haakon løste pro-
blemet. Han roet stasjonsmes-
teren med at NSBs distriktssjef 
neppe ville innvende noe mot 
at det ble gitt tillatelse til at to-
get kunne kjøre videre i en slik 
situasjon, selv om det var i strid 
med reglementet. Toget kjørte 
videre, men stasjonsmesteren 
var i tvil.

Fly fulgte etter toget nord-

over til Eidsvoll, men ingen 
bomber ble sluppet.

SABOTASJE MOT 
STILLVERKET I 1944
23. november 1944 utførte 
motstandsbevegelsen ved Os-
vald-gruppa en sabotasjeaksjon 
mot stasjonens stillverk for å 
lamme tyskernes bruk av jern-
banen. Stasjonspersonalet ble 
varslet over telefonen. Over 
høyttaleranlegget ble det gitt 
beskjed om at alle som befant 
seg på stasjonsområdet måtte 
søke tilflukt. Et arbeidslag som 
var utkommandert for å bør-
ste snø av pensene, hørte ikke 
varselet. To linjearbeidere mis-
tet livet, Karl Olsen Delbekk og 
Jens Leonard Pettersen. I tillegg 
ble én mann alvorlig skadet. 

PROPANBRANNEN 
5. – 9. APRIL 2000
Natt til 5. april 2000 oppstod 
det en propanbrann på sta-
sjonsområdet. Et godstog med 
blant annet to tankvogner som 
inneholdt 46 tonn kondensert 
propan, kjørte inn i et godstog 
som sto i ro på stasjonen. Vog-
nene sporet av, propangass be-
gynte å lekke ut og etter noen 
minutter var gassen antent. 
Situasjonen var svært spent 
like fra det ble konstatert gass-
lekkasje til brannen var sluk-
ket 9. april. Brannen fikk store 
konsekvenser, og den kunne ha 
utløst en katastrofe. 

LITTERATUR
Anderson, Berit: «- som en 

fartsdemon gjennom landska-
pet. Jernbanebygging i Akershus 
1850-1900». I Reisen til Akers-
hus – bidrag til fylkets kultur-
historie. Utgitt av Akershus fyl-
kesmuseum. Strømmen 1999.

Berg, Trond: Jernbanen i Norge 
1854-2004. Oslo 1940.

Folketellingene for Skedsmo 
1865, 1875 og 1900.

Hals, Harald: Lillestrøms histo-
rie. Bind I og II. Lillestrøm 1978. 

Holstad, Vidar, Geir Kaasa og 
Håkon Tysdal (red.): Damp-
skipet Strømmen og livet på Øy-
eren. Lillestrøm 2006.

Sjøholt, Petter: «Stasjonsbyen.» 
I Bygdesamfunnet – en sam-
mensatt helhet. Oslo 1991.

PROPANBRANNEN i godstoget på Lillestrøm stasjon begynte natt til 5. april 2000.  
Foto: Romerike brannvesen /Skedsmo kommune.

RUTEBÅTEN STRØMMEN ved kai i Dampskipskanalen som lå like 
ved Lillestrøm stasjon. Foto: Akershusmuseet.

DENNE FØRSTE RUTEBUSSEN i Skedsmo gikk mellom Lille-
strøm og Rælingen. Foto: Akershusmuseet.
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Lyngåsen – et godt sted å vokse opp.
10 min. fra Gardermoen, 30 min. fra Oslo.

Lyngåsen er et sentralt boligområde under stor utbygging i Nannestad kommun e. Det er kor t vei til skole, barnehage, 
kollektivtransport og daglige servicetilbud. Området ligger nær idrettshall, skøytebane, badevann, skiløyper og treningssenter. 
Tomtene ligger luftig til på et høydedrag med gode sol- og utsynsforhold. Området har også nærhet til Romeriksåsen 
med f lotte tur- og friluftsområder. Åslia Skisenter med slalåmbakke ligger ca. 15-20 minutters kjøring unna.

Ring våre boligkonsulenter Anastasia gartsoni, tlf. 900 85 760 og Annfinn elvenes, tlf. 489 94 125 
for en uforpliktende visning på Lyngåsen! se boligene på www.lyngaasen.no.

Lørdag/søndag: 

visning
kl. 1300-1400

Stjeler gebiss, hekk og teltleir

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Litt over 130 000 tyverier av 
forskjellig karakter og alvorlig-
hetsgrad anmeldes til politiet 
årlig. Nettbrett, mobiler, båt-
motorer, bildeler og smykker er 
gjengangere.

Listen over stjålne gjenstander 

er imidlertid både lengre og ad-
skillig mer original enn som så.

– Frekkheten overgår ofte 
fantasien. Det forsvinner for 
eksempel overraskende mange 
hagehekker her i landet, særlig 
nyplantete tujahekker, sier in-
formasjonsdirektør Jon Berge i 
If Skadeforsikring.

En hekk på avveier kan bety 

et verditap på flere tusenlapper, 
derfor tar eieren i bruk innbo-
forsikringen. Bærbusker for-
svinner også. Og ved.

– En hytteeier ble frastjålet 
en hel favn ved fra en hytte. Ty-
ven måtte frakte veden hundre 
meter fra hytta til bilen for å få 
den med seg, sier Berge.

En favn ved tilsvarer en fire 
meter lang og to meter høy 
vedstabel med kubber på 30 
centimeter.

Løsøre forsvinner lett hvis 
det ikke er sikret, som en ulåst 
sykkel i garasjen. Men tyvene 
er ikke alltid opptatt av om tin-
gene er løse. For ikke lenge si-
den fikk If beskjed fra en kunde 
som var frastjålet utelamper.

– Da han kom ut av huset, 
trodde han pærene var gått si-
den det var så mørkt. Ved nær-
mere sjekk viste det seg at ty-
ven hadde skrudd utelampene 
ned av veggen mens huseieren 
var hjemme.

OVERRASKENDE TYV
If får ofte henvendelser fra 
nordmenn på tur. En telefon 
var fra en dame som ringte fra 
Spania og snakket snøvlete. 
Det viste seg at det nye gebisset 
gnagde henne sår i gummene, 
derfor la hun det i veska. I et 

ubevoktet øyeblikk slo veskety-
ven til.

Det er ikke alltid at det er 
den stjålne gjenstanden som 
får øyenbrynene til å heve seg 
hos kundebehandlerne. Også 
tyven kan komme som en over-
raskelse.

– Vi fikk henvendelse fra en 
nordmann på ferie i Thailand, 
han var blitt frastjålet nett-
brettet sitt. En apekatt hadde 
hoppet inn det åpne hotellvin-
duet, snappet med seg brettet 
og hoppet ut igjen. Om det var 
nettbrettenes brukervennlighet 
eller bare nysgjerrighet som 
gjorde utslaget, skal være usagt. 
Apekatter kan også trenes opp 
til slikt, sier Berge.

Turister har opplevd at ape-
katter har stjålet fotoapparatet 
også. De snarrådigste har klart 
å bytte apparatet tilbake ved å 
tilby tyven bananer.

EN GANG VAR TYVEN EN 
FISK.

– En kar nord i landet had-
de sittet på brygga og overlatt 
fiskestangen til seg selv et øy-
eblikk, med snøret i vannet. 
Plutselig nappet det og stangen 
dro til sjøs. I dette tilfellet var 
tyven sannsynligvis en ma-
krell, uten at det kvalifiserte til 

verken anmeldelse eller tyveri-
erstatning på reiseforsikringen.

TOK TELTLEIREN
De naturglade slipper heller 

ikke unna alltid. På Finnmarks-
vidda har en lavvo med alt inn-
hold blitt meldt stjålet. Andre 
ganger har omfanget vært enda 
større.

– Et jaktlag kom tilbake og 
oppdaget at hele teltleiren var 
stjålet: Telt, stormkjøkken, lig-
geunderlag med mer, sier Berge.

Andre ganger gyver tyvene 
løs på folks mest private om-
råder. Flere forsikringskunder 
melder fra om stjålet undertøy. 
Ved innbrudd har også sexleke-
tøy blitt borte.

PÅ FERIETUR FORSVINNER 
STØRRE MENGDER 
POTENSMIDLER.  

– Tyveriene skjer som regel 
ved at bagasje stjeles, og så får 
tyvene Viagra på kjøpet. Det 
blir faktisk stjålet store kvanta 
potensmidler. Vårt standard-
tips på tur er å oppbevare de 
kjæreste eiendelene i bagasjen 
du tar med inn i kabinen på fly-
et, sier Jon Berge i If.

Det meste kan bli stjålet, viser tyverilog-
gen til forsikringsselskapet If. Og tyvene 
er ikke alltid mennesker.
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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

ONSDAG

LØRENSKOG  
PENSJONISTUNIVERSITET
ONSDAG 25. FEBRUAR KL. 11.00, 
STORSTUA I LØRENSKOG HUS
Årsmøte (kun for medlemmer).

ONSDAG 25. FEBRUAR KL. 12.00, 
STORSTUA I LØRENSKOG HUS
Foredragsmøte: Kirsten Røvik 
Håberg kommer og snakker om 
"Fra innerst til ytterst - om undertøy i 
europeisk drakthistorie". Ikke-medle-
mmer i Lørenskog pensjonistuniver-
sitet betaler kr 80,-.

APPLIKERING/LAPPETEK-
NIKK-KAFE
ONSDAG 25. FEBRUAR KL. 10.00
SKÅRER GÅRD,  
LØRENSKOG BYGDEMUSEUM
Lørenskog Husflidslag arrangerer 
applikering- og lappeteknikk-kafé 
annenhver onsdag formiddag. Ta 
med ditt eget arbeid og hygg deg 
sammen med likesinnede! Åpent 
for både medlemmer og ikke-med-
lemmer.

STIKK INNOM 
LILLESTRØM BO- OG BEHANDLINGS-
SENTER (LIBOS) 
Alle pensjonister er velkommen til 
Libos, kl. 10.30-13.00

TORSDAG

SKEDSMO FRIVILLIGSENTRALS 
TURGRUPPE
TORSDAG 26. FEBRUAR KL. 10.30
SKEDSMOHALLEN
Turgruppa er ute og går hver 
torsdag kl. 10.30. Oppmøte ved 
Skedsmohallen.

LØRENSKOG SENIORKOR ØVER
TORSDAG 26. FEBRUAR KL. 11.00
ROLVSRUDHJEMMET, LØRENSKOG
Hver torsdag kl.11.00 til kl. 13.00 
med en pause på midten. Det er 
hyggelig og sosialt. Vi er ca. 60 
aktive medlemmer, men vil gjerne 
ha flere tenorer og basser.

FLISESPIKKERLAUGET
TORSDAG 26. FEBRUAR KL. 11.00
STATSRÅD IHLENS VEI 113,STRØMMEN
Hobbysnekkerverksted for pens-
jonister og trygdede i Skedsmo 
kommune 

MORSMÅLSDAGEN
TORSDAG 26. FEBRUAR KL. 11:00
SKEDSMO BIBLIOTEK, STRØMMEN
Ønsker du å høre fortellinger 
på ditt eget språk – eller å høre 
hvordan andre språk høres ut?  
Elever fra Skedsmo Voksenop-
plæringssenter leser fortellinger 
og dikt på 8 ulike språk:  arabisk, 

amharisk, pashto, sorani, tyrkisk, 
vietnamesisk, urdu, norsk. Passer 
for barn fra 5 år og oppover.  
Påmelding innen mandag 23. 
februar:  astaam@skedsmo.
kommune.no  Tlf. 64 84 33 80 
(Astrid)

KLASSISK PIANOKONSERT 
MED ROBIN COLVILL 
TORSDAG 26. FEBRUAR KL. 13.00
LØRENSKOG SYKEHJEM, AVD. FINSTAD
En av Storbritannias mest pop-
ulære og kreative konsertpianister 
spiller klassiske perler fra bl.a 
Beethoven, Grieg og Chopin og 
skaper en stemning nesten som 
i et ordentlig konserthus! Colvill  
introduserer hvert stykke med hu-
moristiske musikalske anekdoter.  
Gratis inngang, åpent for alle.

LIVETS DANS  
- INGER HAGERUP
26. FEBRUAR KL. 19.00
LILLESTRØM KULTURSENTER
Livets dans er en forestilling om 
Inger Hagerup. Den tar for seg 
både barndom, og det faktum at 
det senere i livet ikke alltid var 
så lett å kombinere rollene som 
kvinne, mor og forfatter. Kristi 
Kinsarvik har satt melodi til dikt 
av Inger Hagerup, som akkom-
pagneres av den kjente pianisten 
Ole Henrik Gjørtz. I forestillingen 
brukes sitater både fra Inger Hag-
erups selvbiografi og fra Klaus 
Hagerups biografi om moren.

FREDAG

VM-STUDIO
SKEDSMO FRIVILLIGSENTRAL
FREDAG 27. FEBRUAR KL. 13.00 
VELFERDEN, STRØMMEN
Opplev sportsglede sammen med 
andre. Frydenlundsgata 7A på 
Strømmen. Enkel bevertning.

KORØVELSE I SKJETTEN DUR 
OG MOLL
FREDAG 27. FEBRUAR KL. 18.00
SAGDALEN SKOLE, STRØMMEN
Øvelse i Samlingssalen på 
Sagdalen skole avd 2 (tidligere 
Stalsberg skole) torsdager.

MARIAN OG GUTTA
FREDAG 27. FEBRUAR KL. 20:00
LØRENSKOG HUS - STORSTUA
En kveld med Marian Aas Hansen 
og gutta er en levende kveld med 
musikk vi ønsker å spille for dere.  
Både selvskrevne og andres 
låter. På engelsk og norsk.  Eirik 
Berge og Eirik-André Rydningen, 
to fabelaktige musikere som 
har spilt med de fleste norske 
artister, også utenlandske, med 
en følsomhet for instrument og 

musikk som er en fryd og en gave!  
Marian Aas Hansen, godt etablert 
sanger og artist, som sist var å se 
på Chat Noir med «Showgirls».  Vi 
kan love dere uhøytidelig småprat, 
god stemning og lave skuldre.  
Velkommen!

ROCK´N ROLL ADVENTURE 
1964-1975
FREDAG 27. FEBRUAR KL. 21.00
LILLESTRØM KULTURSENTER
Det er Åge Sten Nilsens nye band 
Ammunition som bekler rollene 
som musikere i denne forestill-
ingen. Og dette er et grep som 
virkelig gjør showet til en autentisk 
opplevelse. Her er ingen kapell-
mester som har håndplukket sine 
medspillere. Dette er et helstøpt 
band bestående av ekte rockere.
EN KVELD MED FULLT TRØKK!

LØRDAG
 
BARNAS LØRDAGSTIME
LØRDAG 28. FEBRUAR KL. 10.00
LØRENSKOG BIBLIOTEK
Start lørdagen med en hyggelig 
lesestund i biblioteket.  Passer for 
barn 3-6 år.  Mylder – barnear-
rangement i Lørenskog hus

LØRDAGSBAD PÅ 
SANDBEKKEN
LØRDAG 28. FEBRUAR KL. 10.00-14.00
SANDBEKKEN BAD, LØVENSTAD
Bassenget på Sandbekken er 
25 m langt, og holder 28 grader. 
Garderober med badstue og 
låsbare skap (hengelås må med-
bringes). Anlegget er tilrettelagt 
for rullestolbrukere. Det er nå 
påbudt med badehette.

BEKKESTUA ER ÅPEN
LØRDAG 28. FEBRUAR KL. 12.00-16.00
ROMERIKSÅSEN
Bekkestua holder åpent hver 
lørdag og søndag kl. 12:00 til 
16:00 med varm hytte og enkel 
servering, så lenge det er skiføre. 
Enkel tilgang fra parkeringen på 
Gresakervangen. Herfra ca 2 km 
skiløype til Bekkestua. 

LØRDAGSKAFE
LØRDAG 28. FEBRUAR KL. 12.00-14.00
HUSEBY GÅRD, BESTYRERBOLIGEN
SKEDSMOKORSET
Denne lørdagen er det Familien 
Richards som ordner med vaflene 
og kaffen.Velkommen! 

MR. PING - BARNEKONSERT
28. FEBRUAR KL. 13:00 OG 14.30
LØRENSKOG HUS - DRØMMESLOTTET
Hjemme hos Mr. Ping er det fry-
ktelig kaldt og masse snø. Enda 
verre er det at andre dyr kanskje 
ønsker å få tak i egget hans. Slag-
verker Knut Lothe har med seg 
en stor kasse med lyder til barna. 
Konserten passer best for barn i 
aldersgruppen 3 til 6 år.

SØNDAG

SØNDAGSERVERING
SØNDAG 1. MARS KL. 11.00-15.00
SKULERUDSTUA, LØRENSKOG
Salg av kaffe og vafler. Parkering 
på Fredheim skole.

BUA HUSFLIDSUTSALG
SØNDAG 1. MARS KL. 11.00 - 15.00
STABBURET, LOSBY BESØKSGÅRD
Medlemmer av Lørenskog husflid-
slag har salg av egenproduserte 
husflidsprodukter.

ISSKJÆRING OG  
FLÅTEBYGGING
SØNDAG 1. MARS KL. 12.00
FETSUND LENSER, FETSUND
Vi skjærer is på gamlemåten ute 
på elva og håndverkerne våre 
viser deg hvordan vi bygger 
flåter ved elvebredden nedenfor 
lekeparken.

MANDAG

SKEDSMO SENIORKOR
MANDAG 2. MARS KL 11.00-13.00
SKEDSMO MUSIKK- OG KULTURSKOLE
Skedsmo seniorkor øver hver 
mandag mellom 11.00 og 13.00.  
Nye medlemmer ønskes velkom-
men!  

SENIORDANS
MANDAG 2. MARS KL.12.45-14.45
LØRENSKOG HUS 6.ETASJE
Lørenskog Seniordans møtes hver 
mandag kl. 12.45 i Prøvesalen 
i 6. etasje i Lørenskog Hus.  Vi 
ønsker nye medlemmer hjertlig 
velkommen.

LIVET I ØSTMARKA
MANDAG 2. MARS KL. 1900 - 21.30
LØRENSKOG FRIKIRKE, LØVENSTAD
Vi får besøk av Kjell Sandberg en 
engasjert foredragsholder.  Han 
forteller og viser bilder av livet 
i Østmarka.  Får vi se bilde av 
ulvene?  Alle er velkommen.

TIRSDAG

KAFÉ PÅ RØDE KORS HUSET
RØDE KORS-HUSET, LILLESTRØM
Hver tirsdag arrangeres lunsjkafé 
på Røde Kors-huset i Lillestrøm. 
Skedsmo Røde Kors serverer 
rimelig varm eller kald lunsj, smør-
brød og kaker. Åpent for alle!

TREFFPUNKTET ROLVSRUD
TIRSDAG 2. MARS KL. 14.00
ROLVSRUDHJEMMET
Tirsdager fra kl. 14.00 til 16.00 
arrangerer frivillige kafé på Rolvs-
rud sykehjem, møterom 4 i 1. etg. 
Kafèen serverer nystekte vafler og 
kaffe til en billig penge, allsang 
til piano, høytlesning og annen 
relevant underholdning. Alle er 
velkomne uansett alder, kjønn og 
språk!
. 
ONSDAG

STRIKKEKAFE FORMIDDAG
4. MARS KL. 10:00 - 14:00
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG BYGDE-
MUSEUM
Lørenskog Husflidslag holder 
strikkekafe annenhver onsdag 
formiddag. Ta med deg eget 
arbeid og hygg deg sammen med 
likesinnede. Åpent for både med-
lemmer og ikke-medlemmer.

PÅGÅR

MEDLEMSUTSTILLINGEN 2015 
SKEDSMO KUNSTFORENING
14. FEBRUAR - 1. MARS
GALLERI - BROGATA 2
JONAS LIES GATE 18, LILLESTRØM
Den årlige medlemsutstillingen 
til Skedsmo Kunstforening. 
Velkommen til åpning lørdag 14. 
februar kl 12 i Galleri Brogata 2 i 
Lillestrøm. Alle er velkommen!

Agnar Ludvig Thomassen er måne-
dens kunstner på biblioteket i febru-
ar.  Malingen har vært Agnars store 
hobby i mange år, men det er først i 
de siste 10 årene, som han lokalt har 
deltatt på en rekke utstillinger, bla. 
kunstforeningers fellesutstillinger, 
Rælingsutstillingen og Romeriksut-
stillingen. Han henter sine motiver 
ut fra egen fotojakt og fantasi. Gamle 
fotografier fra natur og verdagsliv kan 
også være noe av motivalget hans.  

Månedens kunstner på Skedsmo bibliotek
Månedens kunstner 
i februar er Agnar  
Ludvig Thomassen

Leikarringen har i den anledning 
utstilling i Lørenskog Bibliotek 
i perioden 2.2 – 28.2.2014, i 
bibliotekets åpningstid. Der kan 
en se en billedkavalkade fra Hunar 
startet opp i 1965 og til i dag, foto 
av medlemmene i sine respektive 
bunader og en del gaver leikarrin-
gen har mottatt.

Leikarringern Huner er 50 år i 2015
Utstilling i Lørenskog Bibliotek  2.2 - 28.2

Hovedbiblioteket på Strømmen 
starter salg av kassert materiale 
lørdag 28. februar kl. 11. Flere 
hundre titler legges ut for salg, 
både romaner og  faglitteratur.  
Mye barne- og ungdomsbøker 
denne gangen. Vær tidlig ute og 
gjør et kupp!  Prisene er 10 kr. pr. 
bok, 2 kr for tidsskrifter og 50 kr. 
for en full bærepose.

BOKSALG SKEDSMO BIBLIOTEK FRA LØRDAG 28. FEBRUAR
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Bestill nå på

2198 4260
– oppgi 

rabattkoden 2411 
samt priskode.

Åpent hverdager
kl. 8.30-16.00

Booking via www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten 
eller til tlf. 2198 4260. 

Oppgi priskoden og rabattkode 2011

Montra Skaga Hotel, Hirtshals 

Priskode: L202c Rabatkode: 2411

Montra Skaga Hotel ligger i Hirtshals 
ikke langt ved færgehavnen.

Det ligger en masse hyggelige cafeer og 
shopping muligheter. Ekte dansk sjarme 
som du ser her.

I område rundt fi nner du en masse 
begivenheter, historie eller om dere til 
ned til stranden for å gå en tur langs 
stranden som er helt fantastisk.

Pris i DKK kr. pr. person
i delt dobbeltrom

798,-
Tilkjøp av ekstra overnattning 
pr. person: 398,-

  2 overnattningen 
  2 frokost 
 2 x 3 retters menu 
 1 x velkomstdrink på 

 ankomstdagen

Ankomst alle dager indtil 
30/4- 2015. Ved ankomst 
søndag i perioden januar – 
marts, serveres middagen 
om mandagen. Forbehold for 
utsolgte datoer.

Strand- og Badehotel Marienlyst, Helsingør 

Badehotell ved strandkanten

Priskode: L231i Rabatkode: 2411

Bare 40 minutters kjøring nord for sen-
trum av København fi nner du Beach & 
Seaside Hotel Marienlyst med vakker 
beliggenhet rett på Sound - og med 
utsikt over Kronborg slott og Sverige. 
Stranden ligger rett utenfor døren, og 
fra hotellet er bare 10 minutters gange 
til sentrum Helsingør og Kronborg 
Kultur Harbour, hvor det blant annet kan 
besøke Kronborg slott.

Pris i DKK kr. pr. person
i delt dobbeltrom

2.498,-
Oppredning til barn 4-12 år:
DKK 1.300,-

  5 x overnattninger  
  5 x stor frokostbuff et 
 2 dager med middag på dag 1 og

 dag 5. Menuen vil være 2 retters 
 menu eller evt. grillbuff et, kjøk-
 kensjefen velger for deg

 Fri entré til Casino Marienlyst 
 (min.alder: 18 år, husk gyldigt 
 foto-id), fri entré til Marienlyst 
 Pool med spa-bad og sauna

  Fri forbruk av tråløst internett 
og gratis parkering

Ankomst i perioden 1. april til
1. oktober 2015. 

Påske i Danmark

Dronninglund Slot, Nordjylland 

Priskode: L300k Rabatkode: 2411

På Dronninglund slott har vært ganske
bestemte verdier alltid troner, nemlig: 
kvalitet, gastronomi, fl eksibilitet og
service. Hver hendelse og hvert opp-
hold for hver gjest regnes slottet som 
en eksamen. I de vakre omgivelsene 
kan du nyte god mat og romantikk i den 
fantastiske atmosfæren som
preger den ærverdige gamle slottet. 

Pris i DKK kr. pr. person
i delt dobbeltrom

2.450,-
Enkeltrom: 2.450,-
Barn 4-12 år i ekstra 
oppredning inkl. 2 dager med 
barnemenu: 1.000,-

  5 x overnattning 
  5 x frokost 
 2 dager m. 3 retters menu 

 etter kjøkkensjefens valg
 (hvilken dager det ønskes å 
 spise avtalen ved inn sjekk.)

Ankomst søndager eller 
mandager i 2015 (kjøkkenet er 
lukket søndag kveld inntil 
1.7. og etter 15.8.)

SPAR
 450,�
pr person

Hotel Phønix, Hjørring 

Familietur til Fårup Sommerland

Priskode: L101e Rabatkode: 2411

En ekte familie tur til toppen av Dan-
mark. Hotellet ligger i sentrum av Hjør-
ring som byr på en masse attraksjoner 
og hyggelige cafeer og butikker. Tilbu-
det er inkl biletter til Faarup Sommer-
and som er en av de største forlystel-
sesparker i Danmark. Her vil barna og 
voksne stor kose seg og det er noe til 
hele familien om de ønsker badeland, 
karuseller eller bare kose seg i parken .

Pris i DKK kr. Familie-
værelse med 
2 voksne og 1 barn

3.195,-
2. barn i ekstra opredning: 845,- 
(Børn under 3 år gratis)

I perioden 5/6 til 13/9 tillegg på 
kr. 150,- pr. voksen

  3 x overnattning 
  3 x frokost 
 1 x entrebillet (2 voksne og 

  barn) til Fårup Sommerland

Ankomst alle dager fra 1. mai
til 17. oktober. Husk at tjekke
Fårup Sommerlands åbnings-
tider. Bemærk, begrenset 
antall rom til rådighet.

SPAR
1.150,�

2 FOR 
1 PRIS

SPAR
 540,�
pr person
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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

Atle R. Johansen
Stasjonsveien 30,
2010 Strømmen

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR.

FULL KONTROLL
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Tom-Richard Seim        tlf 982 04 222, trs@privatmegleren.no 
Thomas Andre Hansen  tlf 982 04 224, tah@privatmegleren.no

www.lokenaasensyd.no
     facebook.com/lokenaasensyd 

•  4 nye, høytliggende, lyse rekkehus  
116,6 m2 - fra kr 3.890.000 

•  8 leiligheter i småblokker  
55-127 m2  - fra kr 2.150.000

•  VELKOMMEN TIL VIsNINg  
på Løkenåsen Syd lørdag 28/2 og søndag 1/3 kl 14-15

Monica Hoff 
tlf 928 06 278 

KONTAKT

Ønsker du å bo med sol og frisk luft  
i naturskjønne omgivelser? 

• Solrike balkonger med panoramautsikt til Øyern

• Leilighetene har smartløsninger for styring av lys, varme, etc

• Skog, tur- og skiløyper rett utenfor døren

• 25 min til Oslo S •10 min til Lillestrøm • 30 min til Gardermoen

• Prosjekt ved Kruse Smith Eiendom

Nå ute for salg 
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Den sjette sesongen
av «71° nord – Norges
tøffeste kjendis» blir
mer utfordrende og
spektakulær enn noen
gang. - Enkelte av
etappene var så knall-
harde at jeg heller
hadde gått Vasaloppet
ti ganger rett etter

hverandre hvis jeg
kunne velge. 71° nord
er noe av det tøffeste
jeg har vært med på,
sier olympisk mester i
langrenn, Vibeke Skof-
terud. Selv de aller
sprekeste kjenner på
frykten.

TVN søndag kl 20.00

Norges tøffeste og sprekeste kjendis
I underholdningspro-
grammet «Alt er lov» er
alt lov – nesten. Det
blir mye lek, moro,
show og feelgood når
seks deltakere på to
lag får prøve seg på
morsomme og under-
holdende selskapsle-
ker. Noen skal mime,

andre skal gjette.
Noen skal stave ord
med kroppen og utfor-
dre tyngdekraften i
skråscenen. Dette er
selskapsleker slik
dere aldri har sett
dem før.

TV 2 lørdag kl 20.00

Solveig Kloppen gir lov til alt!

Dansefinale!
Kjendisen som vinner i
kveldens finale vinner
heder og ære. Kjendi-
sen sitt dansecrew
derimot stikker av med
hovedpremien på en
halv million kroner.
Med disse midlene
kan danserne reali-
sere sine drømmer og
utvikle seg som dan-
sere.

TV 2 fredag kl 20.00

ONSDAG 25.2

TORSDAG 26.2

FREDAG 27.2

tvukens

06.15 Morgensending
09.55 VM på ski. Kombinert
hopp.
11.30 VM på ski. VM-stu-
dio.
12.00 NRK nyheter
12.15 VM på ski. VM-stu-
dio.
13.25 VM på ski. Langrenn
4x5 km stafett, kvinner.
15.00 VM på ski. VM-stu-
dio.
15.10 VM på ski. Kombinert
10 km langrenn.
16.00 VM på ski. VM-stu-
dio.
16.55 VM på ski. Hopp stor
bakke, menn.
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
19.55 VM-studio
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Sofa (7)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (1)
24.00 Trygdekontoret (r)
00.40 Nattsending

08.50 Morgensending
13.10 Aktuelt (r)
13.40 Urix (r)
14.00 Norske naturperler (r)
14.40 Sapmi sessions (r)
15.10 Drømmen om landet
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Puls (r)
17.30 Oddasa
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 En bok og en forfat-
ter (6)
19.20 Anno (r)
20.00 Hitlers vei til makten
(r)
20.55 Selskapet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Døde vitner (6)
22.30 Urix
22.50 I Larsens leilighet (r)
23.20 Da England erobret
verden (r)
00.10 Forbodstida (r)
01.05 Nattsending

05.30 Morgensending
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(229)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (104)
20.00 Matkontrollen (6)
20.30 TV 2 hjelper deg (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Criminal Minds (11)
22.40 Scorpion (8)
23.35 Camp Falun. TV 2
Sporten er på plass under
ski-VM Falun.
00.05 Suits (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Parkeringsvaktene (9)
13.10 Parkeringsvaktene
(10)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(16)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Vegas Strip (r)
21.30 Mann mot maskin (1)
22.00 Ekte mannfolk (1)
22.30 Golden Goal (4)
23.00 Golden Goal (r)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (79)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
13.55 Top Model Australia
(r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Bones (r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Idas fristelser (20)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Bertrands metode (r)
21.30 The Blacklist (11)
22.30 State of Affairs (11)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Alle elsker Raymond
(r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Bones (r)
01.50 Will and Grace (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.55 Mom (r)
13.25 Melissa & Joey (r)
13.50 The War at Home (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(12)
17.40 Two and a Half Men
(13)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 4-stjerners middag
(28)
20.30 Lov og orden (1)
21.30 Castle (11)
22.30 På liv og død (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.00 Cops (r)
23.30 Cops (r)
24.00 Seinfeld (r)
00.30 Nattsending

06.15 Morgensending
11.30 Tidsvitne (r)
12.00 NRK nyheter
12.15 VM på ski. VM-stu-
dio.
13.25 VM på ski. Langrenn
4x10 km stafett, menn.
15.15 VM på ski. VM-stu-
dio.
16.00 Hotell mor og far (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Motorsøstre (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 VM på ski. Høyde-
punkter fra stafett menn.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.50 Anno (27)
20.55 Nytt på nytt (8)
21.25 Skavlan (8)
22.25 VM-studio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Tause vitner (6)
00.05 Sonic Highways (7)
01.05 Nattsending

08.50 Morgensending
10.05 Distriktsnyheter
12.30 Debatten (r)
13.30 Urix (r)
13.50 Sapmi sessions (r)
14.20 Da England erobret
verden (r)
15.10 Drømmen om landet
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Programmene som
endret TV (r)
19.30 Brenner & Bøkene –
på tomannshånd (r)
20.00 Sonic Highways (r)
21.00 Nyheter
21.10 Jordens beskyttere (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Helter i Telemark. Br.
action fra 1965.
23.35 Hitlers vei til makten
(r)
00.30 Døde vitner (r)
01.30 Oddasat (r)
01.45 Nattsending

05.35 Morgensending
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(230)
17.00 En moderne familie
(r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie
(3)
19.30 Nabolaget (3)
20.00 Mitt Dansecrew (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Mitt Dansecrew (8)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (5)
23.20 Golden Goal (r)
23.50 Eurojackpot (9)
00.05 Camp Falun. TV 2
Sporten er på plass under
ski-VM Falun.
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene
(11)
13.10 Parkeringsvaktene
(12)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(17)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Overvåket (r)
21.00 Batman. Am./br. acti-
oneventyr fra 1989.
23.30 Arrow (14)
00.25 Criminal Minds (r)
01.25 Big Easy Justice (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (80)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
13.55 Top Model Australia
(r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Bones (r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Junior Masterchef
USA (r)
21.00 That's My Boy. Am.
komedie fra 2012.
23.05 Sex og singelliv (r)
23.45 Sex og singelliv (r)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.05 Sex og singelliv (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
18.55 The Big Bang Theory
(r)
19.20 The Big Bang Theory
(r)
19.45 The Big Bang Theory
(r)
20.10 The Big Bang Theory
(r)
20.35 The Big Bang Theory
(r)
21.00 America's Funniest
Home Videos (18)
21.30 The Graham Norton
Show (18)
22.30 Neste sommer (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 D-Tox. Am. actionthril-
ler fra 2002.
23.50 Hundepatruljen Oslo
(r)
00.50 Nattsending

06.15 Morgensending
12.15 VM på ski. VM-stu-
dio.
13.25 VM på ski. Langrenn
15 km fri teknikk, menn.
15.15 NRK nyheter
15.30 Puls (r)
16.00 Tidsvitne (r)
16.30 VM på ski. VM-stu-
dio.
16.55 VM på ski. Hopp kva-
lifisering stor bakke, menn.
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 VM på ski. Hopp kva-
lifisering stor bakke, menn.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 VM-studio
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Anno (26)
22.10 Broadchurch (8)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Vikinglotto
23.25 Et liv uten hukom-
melse (r)
00.10 Anno (r)
00.50 Nattsending

08.25 Morgensending
13.05 Urix (r)
13.25 Hvem tror du at du
er? (r)
14.05 Brennpunkt (r)
15.05 Drømmen om landet
(r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hemmelige svenske
rom (r)
19.15 I Larsens leilighet (r)
19.45 Norske naturperler (r)
20.25 Aktuelt
20.55 Programmene som
endret TV (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Ei verd av kaffe.
Br. dokumentar.
22.20 Billedbrev (r)
22.30 Urix
22.50 Forbodstida (r)
23.40 Elektrisitetens histo-
rie (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(228)
17.00 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (103)
20.00 Dropped – Heltenes
kamp (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Dropped – Heltenes
kamp (6)
22.15 Fjellflørt (8)
23.15 Camp Falun. TV 2
Sporten er på plass under
ski-VM Falun.
23.45 The Mysteries of
Laura (8)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Parkeringsvaktene (7)
13.10 Parkeringsvaktene (8)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(15)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Vegas Strip (r)
21.30 Lommetyv og stolt av
det (1)
22.30 Fjorden Cowboys (7)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (78)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Bones (r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Idas fristelser (19)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(9)
21.30 The Mentalist (11)
22.30 The Mentalist (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Alle elsker Raymond
(r)
00.40 Kongen av Queens (r)
01.05 Bones (r)
01.50 Will and Grace (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Trophy Wife (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(10)
17.40 Two and a Half Men
(11)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 4-stjerners middag
(27)
20.30 Morgan og Ola-Conny
gjør Norge (r)
21.30 CSI (10)
22.30 How to Get Away with
Murder (13)
23.25 Castle (r)
00.20 CSI: Miami (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 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Fotball: UEFA Champi-
ons League. Arsenal –
Monaco.
23.30 Cops (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Seinfeld (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Bundy (r)
02.00 Nattsending
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06.35 Morgensending
11.00 VM på ski. VM-stu-
dio.
11.40 V-cup alpint. Utfor
menn.
12.55 VM på ski. Langrenn
30 km klassisk fellesstart,
kvinner.
14.30 VM på ski. VM-stu-
dio.
15.55 VM på ski. Kombinert
lagsprint 2x7,5 km stafett.
16.45 VM på ski. VM-stu-
dio.
16.55 VM på ski. Laghopp
stor bakke.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 VM-studio
20.55 Mesternes mester
(9)
21.50 Underholdningsavde-
lingen (5)
22.30 Lindmo (6)
23.20 Kveldsnytt
23.35 Taken 2. Am. action-
thriller fra 2012.
01.05 Anno (r)
01.45 Nattsending

07.45 Drømmen om landet
(r)
08.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
09.00 Distriktsnyheter
11.25 Hovedscenen (r)
12.45 Skavlan (r)
13.45 VM skøyter sprint.
500 m kvinner og menn,
1000 m kvinner og menn.
15.50 Maracanã – min-
nenes stadion (r)
16.45 Kunnnskapskanalen
18.00 Anno (r)
19.00 Nordisk villmark (r)
19.55 Mellom-Amerikas
ukjende historie (2)
20.55 30 svar (26)
21.00 Nyheter
21.10 The Who – The Kids
Are Alright
23.00 The Who på Isle of
Wight-festivalen 1970
00.25 Helter i Telemark. Br.
action fra 1965.
02.30 Selskapet (r) Pro-
gramleder: Nina Stensrud
Martin.
03.00-04.00 Skavlan (r)

06.00 Morgensending
07.05 Malcolm i midten (r)
07.35 Malcolm i midten (r)
08.00 Malcolm i midten (r)
08.30 Malcolm i midten (r)
09.00 Junior Masterchef (5)
09.25 Junior Masterchef (6)
10.00 Bonanza (11)
11.00 Bonanza (12)
12.00 Masterchef (r)
13.15 Masterchef (r)
14.30 Fjellflørt (r)
15.30 Dropped – Heltenes
kamp (r)
17.00 Mitt Dansecrew (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Alt er lov (1)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Vårt Lille Land (1)
22.15 God kveld Norge (8)
22.50 Hodejegerne. Norsk
krimdrama fra 2011.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Hushaiene San Diego
(r)
11.25 Byttebaronene (r)
11.55 Byttebaronene (r)
12.25 Byttebaronene (r)
12.55 Byttebaronene (r)
13.25 Storbritannias ster-
keste mann 2013 (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 What Went Down (r)
17.30 All Worked Up (r)
18.00 All Worked Up (r)
18.30 All Worked Up (r)
19.00 All Worked Up (r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 Fjorden Cowboys (r)
21.00 Batman Forever. Am.
action fra 1995.
23.25 Valkyrie. Am. thriller
fra 2008.
01.50 Criminal Minds (r)
02.40 Criminal Minds (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Million Dollar Listing
New York (r)
13.00 Million Dollar Listing
New York (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.55 Idas fristelser (r)
16.25 Idas fristelser (r)
16.55 Idas fristelser (r)
17.30 Oscar-utdelingen
2015 (r)
19.25 Tilbake til fremtiden.
Am. actionkomedie fra
1985.
21.30 Tilbake til fremtiden
II. Am. dramakomedie fra
1989.
23.25 Den innerste sirkel.
Am. dramathriller fra 2006.
02.25 Drew Peterson:
Untouchable. Am. TV-drama
fra 2012.
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.30 Killer karaoke (r)
17.30 Neste sommer (r)
18.00 Neste sommer (r)
18.30 Gift ved første blikk
Danmark (6)
19.30 America's Funniest
Home Videos (19)
20.00 America's Funniest
Home Videos (20)
20.30 Lov og orden (r)
21.30 Déjà Vu. Am. action-
thriller fra 2006.
23.45 Aldri si aldri. Br. acti-
onthriller fra 1983.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Community (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Whose line is it
anyways? (r)
14.30 Whose line is it
anyways? (r)
15.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.30 How I Met Your Mot-
her (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Håndball: EHF Cham-
pions League. Larvik – Györ.
20.30 Simpsons (r)
21.00 The Goldbergs (r)
21.30 Two and a Half Men
(r)
22.00 Zombieland. Am. acti-
oneventyr fra 2009.
23.35 Gabriel. Austr. action-
science fiction fra 2007.
01.40 Nattsending

06.05 Morgensending
10.25 V-cup alpint. Storsla-
låm 1. omgang, menn.
11.30 VM på ski. VM-stu-
dio.
13.25 VM på ski. Langrenn
50 km klassisk fellesstart,
menn.
15.45 VM på ski. VM-stu-
dio.
16.00 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, menn.
16.30 VM på ski. VM-stu-
dio.
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.25 Gulosten – gangste-
ren som ble kongens venn
21.15 Grantchester (1)
22.05 Fortitude (5)
22.50 Zap
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Sofa (r)
00.15 Mesternes mester (r)
01.15 Nattsending

07.15 Nordisk villmark (r)
08.10 Brennpunkt (r)
09.10 Selskapet (r)
09.40 The Who på Isle of
Wight-festivalen 1970 (r)
11.05 The Who – The Kids
Are Alright (r)
12.55 Norge rundt og rundt
(r)
13.25 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, menn.
14.25 VM skøyter sprint.
500 m kvinner og menn,
1000 m kvinner og menn.
16.30 Alice Babs (r)
17.55 Mesternes mester (r)
18.55 Nordisk villmark (r)
19.45 Nasjonal snøkveld
22.30 Manolete. Sp./br.
biografisk drama fra 2008.
24.00 Drømmen om Europa
(r)
00.40 Til topps i Hollywood
(r)
01.10 Maracanã – min-
nenes stadion (r)
02.00-03.20 Alice Babs (r)

05.30 Morgensending
10.05 Bonanza (13)
11.10 Bonanza (14)
12.15 Masterchef (r)
13.30 Våre idrettshelter (7)
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Dyrepasserne (r)
15.30 Alt er lov (r)
16.30 Robinsonekspedisjo-
nen (r)
18.00 Reisen hjem (3)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tid for hjem (r)
20.00 Robinsonekspedisjo-
nen (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Robinsonekspedisjo-
nen (4)
22.15 En kveld hos Kloppen
(r)
23.15 Camp Falun. TV 2
Sporten er på plass under
ski-VM Falun.
23.45 Madam Secretary (r)
00.40 Nattsending

05.05 Morgensending
10.20 Hushaiene San Diego
(r)
11.10 Byttebaronene (r)
11.35 Byttebaronene (r)
12.05 Byttebaronene (r)
12.30 Byttebaronene (r)
13.00 Byttebaronene (r)
13.25 Byttebaronene (r)
13.55 Besatt av bil (r)
14.25 Besatt av bil (r)
14.55 Besatt av bil (r)
15.25 Besatt av bil (r)
15.55 Besatt av bil (r)
16.25 Parkeringsvaktene (r)
16.55 Parkeringsvaktene (r)
17.25 Parkeringsvaktene (r)
17.55 Parkeringsvaktene (r)
18.25 Parkeringsvaktene (r)
18.55 Storbritannias ster-
keste mann 2013 (6)
20.00 Golden Goal (r)
20.30 Golden Goal (r)
21.00 Batman & Robin. Am.
actioneventyr fra 1997.
23.30 Fjorden Cowboys (r)
24.00 Nattarbeiderne (r)
00.30 Nattarbeiderne (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Hele USA baker (r)
13.00 Hele USA baker (r)
14.00 Norges styggeste
rom (r)
15.00 Norges styggeste
rom (r)
16.00 Norges styggeste
rom (r)
17.00 Norges styggeste
rom (r)
18.00 Luksusfellen Sverige
(r)
19.00 Tilbake til fremtiden
III. Am. actioneventyr fra
1990.
21.00 The Watch. Am. sci-
ence fiction-komedie fra
2012.
22.50 Hotell Helvete (r)
23.45 True Tori (8)
00.45 Scott Pilgrim vs. the
World. Am./br. actionkome-
die fra 2010.
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 4-stjerners middag (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (1)
21.30 Neste sommer (1)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (1)
22.30 Lov og orden (r)
23.30 Stalker (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Simpsons (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 Brooklyn Nine-Nine (r)
15.00 Brooklyn Nine-Nine (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Håndball: EHF Cup.
Haslum – Hamburg.
18.00 Seinfeld (r)
18.30 Seinfeld (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Family Guy (8)
20.30 Simpsons (8)
21.00 Two and a Half Men
(8)
21.30 The Goldbergs (8)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(7)
22.30 Skrik 3. Am. grøsser
fra 2000.
00.20 Caught on Camera (r)
01.25 Nattsending

06.15 Morgensending
12.00 NRK nyheter
12.15 Norsk attraksjon (r)
12.45 Molanders (r)
13.30 Shanghai: i vekst
mot himmelen (r)
14.00 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Bjørnøya (r)
16.00 Hotell mor og far (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Motorsøstre (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker (r)
18.15 Skattejegerne (1)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Anno (28)
20.25 Puls (9)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mord uten grenser
(2)
22.30 Spill meg (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Poirot (r)
00.45 Nattsending

07.20 Morgensending
10.10 Lindmo (r)
11.00 Mesternes mester (r)
12.00 Skavlan (r)
13.00 Nasjonal snøkveld (r)
15.45 Norge rundt (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Norske naturperler (r)
19.45 Drømmen om Europa
(r)
20.25 Aktuelt
20.55 Árdna: Samisk kultur-
magasin
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Snowdens store flukt
22.30 Urix
22.50 Selskapet (r)
23.20 USAs hemmelige
avlytting (r)
01.15 Gulosten – gangste-
ren som ble kongens venn
(r)
02.10 Puls (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Bolighjelpen (15)
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (1)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (105)
20.00 En kveld hos Kloppen
(6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Frikjent (1)
22.40 The Missing (1)
23.50 Suits (r)
00.45 Hawaii Five-0 (r)
01.35 Blue Bloods (r)
02.25 Beck (r)
03.15 Nattsending

05.05 Morgensending
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.10 Parkeringsvaktene (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene
(13)
16.30 Parkingsvaktene (1)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(18)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Vegas Strip (r)
21.30 Overvåket (2)
22.30 Utvist (1)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
13.55 Top Model Australia
(r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Bones (r)
18.00 Million Dollar Listing
Miami (2)
19.00 Brannstasjonen (17)
19.30 Norges styggeste
rom (1)
20.30 Junior Masterchef
USA (4)
21.30 NCIS: New Orleans
(7)
22.30 Navy NCIS (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Alle elsker Raymond
(r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Bones (r)
01.50-06.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(16)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 4-stjerners middag
(29)
20.30 På liv og død (8)
21.30 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(11)
22.00 Cops Reloaded (106)
22.30 Cops Reloaded (107)
23.05 Two and a Half Men
(r)
23.35 Simpsons (r)
00.05 Family Guy (r)
00.35 Nattsending

06.15 Morgensending
12.15 Team Bachstad (r)
12.45 Molanders (r)
13.30 Havets kjemper (r)
14.20 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Bjørnøya (r)
16.00 Hotell mor og far (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Motorsøstre (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det søte liv (r)
18.00 Skattejegerne (2)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.45 Glimt av Norge: På
fjordaferd
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Trygdekontoret (3)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Eit perfekt liv (2)
23.50 Anno (r)
00.30 Nattsending

08.25 Morgensending
10.50 Distriktsnyheter
13.15 Aktuelt (r)
13.45 Urix (r)
14.05 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
14.35 Andri reiser vestover
(r)
15.10 Kommunepamper (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Anno (r)
19.45 Hvem tror du at du
er? (r)
20.25 Aktuelt
20.55 I Larsens leilighet (4)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Elektrisitetens histo-
rie (3)
22.30 Urix
22.50 Dagbøker frå første
verdskrig (r)
23.45 Snowdens store flukt
(r)
00.45 Ut i naturen (r)
01.45 Nattsending

05.35 Morgensending
11.40 Masterchef (17)
12.50 Bolighjelpen (16)
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.35 Privat praksis (r)
15.30 Malcolm i midten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (2)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (106)
20.00 Tid for hjem (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Grey's Anatomy (9)
22.40 Madam Secretary (9)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Blue Bloods (r)
02.20 Beck (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.10 Parkingsvaktene (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkingsvaktene (2)
16.30 Parkingsvaktene (3)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(19)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Vegas Strip (r)
21.30 Med kniven på stru-
pen (2)
22.30 Gjeldshaiene (3)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (82)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
13.55 Top Model Australia
(r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Bones (r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Brannstasjonen (18)
19.30 Norges styggeste
rom (2)
20.30 Pascals konditori (1)
21.30 Chicago P.D. (8)
22.30 Hundepatruljen Oslo
(8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Alle elsker Raymond
(r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Bones (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 4-stjerners middag
(30)
20.30 Aamodt og Kjus på
bortebane (1)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 The Big Bang Theory
(12)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Year One. Am. action-
komedie fra 2009.
22.50 Cops (r)
23.20 Cops (r)
23.50 Seinfeld (r)
00.20 Seinfeld (r)
00.55 Bundy (r)
01.25 Nattsending

TV & UNDERHOLDNING




