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6. årgang – Nr. 10 – 11. mars 2015

TEMA: HYTTE

Fremtidens 
hytter kan to-
talfjernstyres
Dagens hytter fjernstyres fremdeles 
med SMS, men om noen år kan 
løsninger for totalstyring av hytta 
være innen rekkevidde.  Side 12

pusse opp? besøk norges største

boligmesse
Fredag kl. 12–19   Lørdag kl. 10–18   Søndag kl. 10–17    Voksne kr 100,– Honnør/student kr 50,– Barn u/16 gratis
i exporama 13. - 15. mars

MØT OPP OG DELTA I ÅRETS STORE  
MESSEKONKURRANSE PÅ BOLIGMESSEN

VINN HUS OG GARASJE 
FOR 1.3 MILLIONER KRONER

La din boligdrøm bli virkelighet - hedalm-anebyhus.no

spørotto

facebook.com/boligmesse

#boligmesse boligmesse.no

HOBBY BLE 
HELTIDSJOBB
Med en sterk lidenskap til RC biler 
startet Thomas Wabakken en nett-
butikk på hobbybasis. Etter et halvt 
år forsto han at dette kunne vokse til 
noe større. Side 10



2  Nr. 10 – 2015

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?
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#åmotdammen #rælingen @fruriise

#onmywayhomefromwork @lilleingvaldsen

Langs flomvollen #nitelva #lillestrøm @astnord

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

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.

Vanntett grunnmur
Vi utfører innvendig vanntetting 

av grunnmurer og ellers alt av 
betong/leca. Gode referanser.  
10 års garanti. Gratis befaring. 

www.norteknikk.no.  
 

Tlf. 400 68 028 
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Fordi våre møbler har løsninger og fleksibilitet langt utover det vanlige, med gjennomtenkt dansk design, håndverk 
og trematerialer i eik, teak, bøk, kirsebær, valnøtt, wenge og mahogny. I Skovby-kolleksjonen vil du finne møbler som 
passer nettopp dine behov, små, mellom og store. Vi viser deg mer enn gjerne hele kolleksjonen.

SKOVBY SPISESTUER ÷20% MESSETILBUD
Velkommen til vår stand med mange gode messetilbud

Spisebord m/3 plater
MESSEPRIS
17.190,-

Spisebord m/6 plater
MESSEPRIS
20.190,-
Ord. pris: kr. 25.240,-Ord. pris: kr. 21.490,-

For 8 personer
100x200

For 16 personer
100x365 - 3 plater

For 22 personer
100x512 - 6 plater

SM 23 med 3 plater i bordet 
- en av våre bestselgere

SM 78 Ovalt bord 109 x 190 og leveres 
med 2 eller 4 plater i ulike tresorter.

MODO modulsystem 
skjenk eik hvitoljet.

Bord SM 38 leveres med plate 
i bordet og ulike tresorter.

Stol SM 63 
med unik sittekomfort.

Møllergt. 11 - 0179 Oslo      www.krosby.no

HVORFOR VELGE ?

Vi selger utstillingene på messen -30% - må hentes søndag – ta kontakt snarest

Bord SM 27 leveres 
med 3 eller 6 plater og i ulike tresorter.

7
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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.
Voldgata  
i Lillestrøm

VINNER.
Svein O. Eikrem
Storgt. 33
2000 Lillestrøm
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Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Det er flere måter å kutte ned 
tidsbruken på, sier Stig Ronan-
der, fagsjef for renhold i ISS.

– Poenget er ikke å slurve for 
å redusere tiden, men å være 
bevisst hva som fungerer best. 
Vi måler hvor rent det blir, sier 
Ronander.  

MINDRE PLASK
Fagfolk anbefaler så tørre vas-
kemetoder som mulig.

– Det er mye plask og vask 
i norske hjem. Mange bruker 
metodene som bestemor brukte 
og ønsker at det skal lukte godt. 
Men det er liten vits i å vaske 
vinduskarmen med våt klut 
hvis det som ligger der er tørt. 
Og hybelkaninene på gulvet 
tas av støvsuger eller tørrmopp, 
sier Ronander.

Tørrere metoder reduserer 
behovet for vask fordi de får 
med seg mer smuss enn våte 
metoder.

– Vasker du parkettgulvet 
med våt klut og kost, du tar du 
egentlig mye av skitten som lig-
ger der og klistrer den utover 
gulvet. Såpe i vannet legger i 
tillegg igjen en hinne på gulv 
og bordflater som støv og skitt 
fester seg lettere i, sier han.

Ronander propaganderer så 
ofte han kan for mikrofiberklu-
ter, som i praksis skjærer smuss 
fra overflatene.

– På visse smussgrupper, 
som fett, er det mer effektivt 
med kjemi. Men vasker du ofte 
nok, holder det lenge å fukte en 
mikrofiberklut med rent vann. 
ISS’ målinger viser at dette er 
den mest effektive metoden på 
smuss som ikke er tørr, sier Ro-
nander.

Hvis du ikke bruker skyl-
lemiddel varer også moderne 
mikrofiberkluter ganske lenge 
selv om de vaskes etter hver 
vask.

– Utstyr deg gjerne med fle-
re mikrofiberkluter og vann i 
sprayflaske, gjerne i redskaps-
belte slik proffene gjør. Da slip-
per du å gå tilbake og skylle opp 
den ene kluten hele tiden. Hvis 
du er bevisst på å bruke brette-
teknikk, i stedet for å ha kluten 
i en ball, har du i teorien 16 
rene sider på hver klut, sier han.

TILTAK MOT SKIPPERTAK
Når målet er å kutte vasketid, 
er vaskesjefen til ISS nesten like 
opptatt av hvordan vi kan fore-
bygge rot og skitt som hvilken 
vaskemetode som brukes.

– Jo mindre skitt som kom-
mer inn i huset, desto mindre 
vaskebehov. Ha en god avskrap-
ningsmatte på utsiden av døra, 
en grov gummimatte som får 
stein og grus av skoene. Det er 
bedre enn en fancy velkom-
men-matter. Effekt er viktigere 
enn utseende her, sier Ronan-
der.

På innsiden av inngangsdø-
ren bør du ha en god bomulls-
matte som suger fukt og sand 
til seg.

Hvis du er bevisst på å holde 
vinduer lukket når det er rush-
trafikk utenfor, kommer min-
dre veistøv inn. Tilsvarende går 
det an å holde mye pollen ute 
under det verste pollenslippet.

Ryddingen i forkant kan fort 
ta lengre tid enn selve vaskin-
gen. Også her kommer forebyg-
ging inn.

– For å si det litt enkelt, i 
hvert fall til dem som ikke har 
småbarn: Slutt å rote. Alt bør ha 
en fast plass der det skal ligge. 
Ting som ligger tilfeldig strødd 
omkring tar det tid å rydde 
bort, sier Ronander.

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!

k
jø

k
k

e
n

f
k

k
e

n
f

o
r

n
y

in
g

k
jø

k
k

e
n

f
o

r
n

y 

k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e   n

k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e k
jø

k
k

e
n

fk
k

e
n

fo
r

n
y

in
g

k
jø

k
k

e
n

fo
r

n
y

in
g

 k
jø

k
k

e
n

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! 

Du kan vaske mye raskere
Visste du at vaske-
kluten har 16 rene 
sider? Her er vas-
keproffenes råd for 
rask vask.
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Tekst: Yngve Johnsen
Yngve@romeriksposten.no

Statistisk sentralbyrå presen-
terte nylig likestillingsindek-
sen for samtlige kommuner i 
Norge. Den viser at Lørenskog 
har klatret én plass siden i fjor, 
mens Skedsmo har gått noen 
hakk tilbake.

TOLV KATEGORIER
«Kåringen» av de mest likestilte 
kommunene i Norge har fun-
net sted årlig i 14 år nå. Denne 
baserer seg på tolv ulike felt der 
kommunene får en skår etter 
hvor nære man er likestilling 
innen disse emnene. Man kan 
dermed rangere kommunene 
innenfor hvert av områdene. 
Byrået har gått bort fra å regne 
gjennomsnitt av alle indikato-
rene, grunnet den ulike graden 

av verdi. Vår samlede «kåring» 
er således av det uoffisielle sla-
get, og må selvsagt sees i lys av 
dette.

LIKESTILLINGSTABELLEN
Av alle 428 kommuner så hav-
ner Lørenskog denne gang på 
15. plass på oversikten, som alt-
så er én opp fra kåringen året 
før. Hver av de tolv indikatore-
ne gir poeng mellom 0 og 100 
(best). Snittet i Norge er på 70,4 
poeng, mens Lørenskog oppnår 
et snitt på 74,8 poeng.
Sammenlignet med alle andre 
kommuner, så er det indika-
toren «Kjønnsfordeling blant 
kommunestyrerepresentanter» 
som Lørenskog kommer best ut 
av. Også indikatoren «Forhol-
det mellom kvinner og menn 
med høyere utdanning» er bra 
på Lørenskog-målingen. Mens 
«Kjønnsfordeling blant ledere» 
er den som Lørenskog faktisk er 
svakest på, i forhold til resten 
av Kommune-Norge.

SKEDSMO
Skedsmo er nummer 36 på 
listen, som er ned åtte plasser 
fra i fjor. Dette må også sies å 
være en god plassering. Snittet 
ble på 72,7 poeng her. Vi ser at 
«Forholdet mellom kvinner og 
menn med høyere utdanning» 
er den indikatoren hvor Skeds-
mo skårer best i forhold til de 
øvrige kommunene. «Grad 
av kjønnsbalansert nærings-
stuktur» kommer også godt 
ut. Mens utfordringene tilsy-
nelatende er litt større innen 
«Kjønnsfordeling blant ledere».
 
GEOGRAFISKE 
ULIKHETER
- De mest likestilte kommunene 
finner vi på det sentrale Østlan-
det, i Nord-Norge og i Sør-Trøn-
delag. De store byene skårer 
også høyt på mange av indika-
torene. Så lenge SSB har målt 
regional likestilling har dette 
mønsteret vært fremtredende, 
opplyser byrået i sin artikkel 
om emnet.
- Sørlandet, Vestlandet og 
Sør-Østlandet har generelt hatt 
lave skårer på indikatorene. 
Forskjellene mellom menn og 
kvinner er større her enn i an-

dre deler av landet. Imidlertid 
beveger også mange kommuner 
i disse landsdelene seg i retning 
av mer likestilling, forteller SSB.

FLERE KVINNELIGE 
LEDERE
- Kjønnsfordeling blant lede-
re er, sammen med andelen 
fedre med lang foreldrepermi-
sjon, den indikatoren som viser 
størst endring i retning av mer 
likestilling de siste årene. Skå-
ren på denne indikatoren har 
gått jevnt oppover de siste syv 
årene i tre av fire kommuner, 
opplyser Statistisk sentralbyrå 
i sin ferske artikkel om likestil-
lingsindeksen.
I Norge er 35,7 prosent av alle 
ledere av det kvinnelige kjønn. 
Dette er en økning på 3,6 po-
engpoeng fra 2008. 

ANDELEN I LØRENSKOG
Det betyr at Lørenskog trekker 
denne andelen litt ned. Det vi-
ser seg nemlig at 34,7 prosent 
av alle ledere i Lørenskog er 
kvinner. Dette er likevel en stor 
økning på 4,1 prosentpoeng de 
siste syv årene.
I Skedsmo er andelen omtrent 

som landsoversikten, med 35,6 
prosent. Det er en god økning 
på 4,9 prosentpoeng.
Størst andel kvinnelige ledere 
finner vi i Finnmark, hvor en 
lander på 41,7 prosent. Deret-
ter følger Oslo med drøyt 40 

prosent. Aust-Agder og Vest-
fold utgjør bunnen av fylkes-
listen, med omlag 31,5 prosent. 
I Akershus er andelen på 35,4 
prosent, som er opp 3,6 pro-
sentpoeng de siste syv årene.

En av de mest aktuelle indikato-
rene på SSBs likestillingsindeks 
er den som omhandler fedrenes 
uttak av permisjon i pengeperi-
oden. På landsbasis er det 68,5 
prosent av fedrene som tar ut 
fedrekvoten eller mer, mens 

det i Lørenskog kommune er en 
andel på 69,2 prosent. I Skeds-
mo kommune ligger andelen 
på 65,4 prosent, som altså er en 
del under snittet – og minst i 
hele Akershus.

Det er himmelvide forskjel-
ler på dette i Kommune-Norge. 
I Moskenes kommune i Lofoten 
er andelen på hele 92 prosent, 
mens Berg i Troms er nede i 23 
prosent. Også her i Akershus 
er et enorme forskjeller – fra  
Skedsmos andel til Ski kommu-
ne med 75,5 prosent.

Enda bedre på likestilling
Blant alle 428 kom-
muner har Løren-
skog det siste året 
klatret til en fin 15. 
plass på likestil-
lingstabellen. Den 
positive trenden 
med stadig flere 
kvinnelige ledere 
trekkes frem.

FLERE KVINNELEDERE: I perioden etter 2008 har andelen kvinnelige ledere i yrkeslivet økt godt i Norge. 
Dette er en av indikatorene på likestillingsindeksen.

Større andel med 
fedrepermisjon
Fedre i Lørenskog 
kommune tar ut litt 
mer av fødselsper-
misjonen enn det 
som er normalt.

Likestillingsindeksen
Poengskår mellom 0 og 100, der 100 er full likestilling. Gjennomsnitt for 2013. Kilde: SSB 

Andel barn 1-5 år i barnehage 90 91 89 97
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter 76 84 81 98
Forholdet mellom kv. Og menn med høyere utdanning 81 88 88 87
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken 93 93 93 93
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt 67 66 69 70
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid 40 42 41 46
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer  68 71 65 69
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur 60 65 66 65
Kjønnsbalanse i offtentlig sektor 59 61 61 57
Kjønnsbalanse i privat sektor 73 78 77 75
Kjønnsfordeling blant ledere 71 71 71 69
Kjønnsbalanserte utdanningsprogram i vg. Skole 67 73 71 72

SNITT 70,4 73,6 72,7 74,8

 NORGE AKERSHUS SKEDSMO LØRENSKOG

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!
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følg oss på facebook      facebook.com/boligmesse#boligmesse boligmesse.no

pusse opp? besøk norges største

boligmesse
Fredag kl. 12–19   Lørdag kl. 10–18   Søndag kl. 10–17    Voksne kr 100,– Honnør/student kr 50,– Barn u/16 gratis

spørotto

MØT OPP OG DELTA I ÅRETS STORE  
MESSEKONKURRANSE PÅ BOLIGMESSEN

VINN HUS OG GARASJE 
FOR 1.3 MILLIONER KRONER

La din boligdrøm bli virkelighet - hedalm-anebyhus.no

ALT til din bolig på ett sted:
NYHETER / INSPIRASJON / EKSPERTHJELP

MESSETILBUD / kjøkken / INTERIØR 
BYGGEVARER / BAD / HUS / HYTTE

ELEKTRO / VARME / UTEMILJØ
konkurranser / BARNEPARK + +

i exporama 13. - 15. mars
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Tekst: Kristian Hunskaar og Ola 
Alsvik. Norsk lokalhistorisk institutt

Tilrettelagt for Romeriksposten av Nils 
Steinar Våge. Prosjektleder Skedsmos 
lokalhistoriewiki.

«EN FUNNFATTIG BYGD»?
Lørenskog er tidligere blitt be-
skrevet som «en funnfattig 
bygd». Da den første bygdeboka 
ble utgitt i 1957, var det bare re-
gistrert 19 redskapsfunn og sju 
gravrøyser i Lørenskog. Senere 
er funnmaterialet blitt både ri-
kere og mer omfattende. Særlig 
har funnet av en kvinnegrav på 
Bårli i slutten av 1990-åra, og 
Robsrud-utgravningene i 2005 
gitt oss ny kunnskap om to pe-
rioder i Lørenskogs historie som 
vi tidligere savnet viten om. 
Funnet på Bårli har gitt oss ny 
innsikt i den nesten 1200-åri-
ge perioden fra 200-tallet før 
vår tidsregning til begynnel-
sen av kristen middelalder. 
Robsrud-utgravningene har bi-
dratt med funnmateriale som 
stammer fra eldre steinalder. 
Nedenfor skal vi fortelle om 
begge disse nyere funnene og 
deres betydning for forståelsen 
av Lørenskogs eldre historie, 
men først skal vi se nærmere 
på funn fra yngre steinalder og 
bronsealderen – som primært 
har vært utgangspunkt for det 
bildet av Lørenskogs forhistorie 
som tidligere er blitt tegnet.

Før Robsrud-utgravningene 
skal de eldste funnene fra det 
som senere skulle bli Løren-
skog kommune, være et lite 
antall steinøkser av den såkalte 
tynnakkede typen, som stam-
mer fra neolitikum eller yngre 
steinalder (ca. 4000–1800 f.Kr.) 
Disse øksene har et langstrakt, 
nærmest rektangulært utseen-
de. Slike økser særpreget pio-
nerfasen i norsk jordbrukskul-
tur og signaliserer at de første 
jordbrukerne var kommet til 
området. Forsøk har vist at de 
tynnakkede øksene kunne bru-
kes til å felle ganske store trær 
på en effektiv måte. De var 
jordbrukerens våpen i kampen 
mot skogen når nytt åkerland 
skulle ryddes, har arkeologen 
Arnvid Lillehammer sagt. Fun-
nene stammer særlig fra områ-
dene rundt Oslofjorden, som 
framstår som kjerneområdene 
for det først jordbruket, og det 
er i denne større konteksten 
disse funnene fra Lørenskog 
hører hjemme. Noe yngre i al-
der – men også fra neolitikum 
– er et lite antall tykknakkede 
steinøkser, som ofte er blitt 

knyttet til den såkalte stridsøk-
skulturen. Denne kulturen har 
fått navn etter de karakteristis-
ke øksene, gjerne formet som 
båter og tolket som statussym-
boler. Slike økser er ikke blitt 
funnet i Lørenskog, men der-
imot tykknakkede økser som 
var typiske arbeidsredskaper 
innenfor det samme kulturelle 
komplekset. Mange forskere har 
sett for seg at de tykknakkede 
øksene fulgte med en mulig ny 
innvandring til norsk område, 
kanskje i perioden fra 2900 til 
2800 f.Kr. De nye innvandrer-
ne holdt husdyr og dyrket korn. 
Og med dem kom det definitive 
gjennombruddet for jordbruk 
og husdyrhold, som foregikk i 
årene fram mot 2500 f.Kr., iføl-
ge Arnvid Lillehammer.

BRONSEALDERRØYSENE I 
HANEBORGÅSEN 
I Haneborgåsen har mennesker 
en gang lagt opp en serie stein-
røyser. Det er bevart fire store, 
én mindre og i alle fall to små 
røyser der grunnflatene er run-
de eller ovale med tverrsnitt på 
5–15 meter – på toppen har de 
vært flate eller avrundet, men 
de største røysene har blitt ro-
tet mye i gjennom tidene. Tid-
ligere mente man at dette var 
gamle varder, men i 1950-åra 
ble røysene nærmere under-
søkt, og i den største ble det 
funnet rester av kull og bren-
te menneskebein. Røysene er 
derfor gravrøyser, og de er da-
tert til bronsealderen (omkring 
1800–500 f.Kr.) på bakgrunn 
av at skikken med branngraver 
ble vanlig i denne perioden. 
Bronsealderrøysene tyder på 
bosetning i nordre del av Lø-
renskog i denne perioden, og 
samfunnet må ha vært sosialt 
lagdelt siden noen få personer 
ble hedret med slike graver.

Det var Hans Brataas som 
i 1950-åra fattet interesse for 
røysene og fikk Oldsaksam-
lingen til å undersøke dem. 
Lørenskog kommune bevilget 
deretter penger til restaurering 
av dem. Lørenskog Historielag 
sto for restaureringen.

KVINNEGRAVA PÅ BÅRLI
Fram til slutten av 1990-åra 
var det som nevnt ikke funnet 
gjenstander i Lørenskog som 
kunne dateres til perioden mel-
lom århundrene før vår tidsreg-
ning og kristen middelalder. 
Heller ikke Romerike for øvrig 
kan vise til mange funn fra år-
hundrene omkring vår tidsreg-
nings begynnelse, og endrede 

gravskikker – de døde ble grav-
lagt under flat mark og fikk lite 
eller ikke noe gravutstyr med 
seg – spiller en stor rolle i denne 
sammenhengen. Men i de fles-
te andre bygdene på Romerike 
er det gjort funn som stammer 
fra 200-tallet og senere, og fra 
600-tallet og utover er funnene 
mange. Mangel av funn i Lø-
renskog har blitt tolket som at 
Lørenskogs befolkning i denne 
perioden var relativt liten.

I forbindelse med framfø-
ringa av riksvei 159 forbi Bårli 
i slutten av 1990-åra ble det 
imidlertid gjort et viktig funn 
på Kjoneberget rett nord for 
gårdshusene på Bårli i 1996. På 
denne knausen, som nesten ble 
sprengt bort for å gi plass til vei-
en, ble det konstatert en liten 
gravhaug – 5 meter i diameter 
og knapt ¼ meter høy. I grava 
ble det funnet små biter av 
brente bein. Ikke alle bitene var 
menneskebein; noen viste seg å 
være enkelt dekorerte dyrebein 
– for eksempel ei hårnål! Videre 
undersøkelser viste at det trolig 
er snakk om ei kvinnegrav fra 
siste halvdel av 300-tallet.

Funnet bryter ikke bare opp 

det 1200-årige tomrommet når 
det gjelder arkeologiske funn 
fra Lørenskog – det sier også 
noe om bosetningsutviklinga 
i Lørenskog fram mot viking-
tida. Området rundt Lørenskog 
kirke har vært betraktet som 
et sentrum som bosetningen 
ekspanderte fra. Bårli var etter 
dette en utkant som ikke ble 
ryddet før i vikingtida, men 
kvinnegrava tyder på aktivitet 
i Bårli-området flere hundre år 
i forveien.

ROBSRUD-
UTGRAVNINGENE
Da Posten i 2005 kjøpte tomt 
på Robsrud for å bygge sin nye 
Østlandsterminal, ble det fore-
tatt arkeologiske utgravnin-
ger. Akershus fylkeskommune 
registrerte området i 2005, 
og Kulturhistorisk museum 
foretok arkeologiske utgrav-
ninger i 2007. Det ble funnet 
bosetningsspor fra steinalder, 
vikingtid, middelalder og nye-
re tid.

STEINALDER
På Robsrud lå det en boplass i 
steinalderen. Under utgravnin-
gen ble det funnet 68 gjenstan-
der av flint. Erfaringer fra ut-
gravninger rundt Oslofjorden 
de siste tiåra viser med få unn-

tak at 
steinalderboplassene har ligget 
i tilknytning til datidas strand-
linje. Strandlinjedateringa gjør 
det mest trolig at steinalderbo-
plassen på Robsrud skriver seg 
fra den tidligste delen av eldre 
steinalder. For om lag 9500 
år siden lå kanten av iskap-
pen på Øvre Romerike, nord i 
Akershus. På denne tida had-
de Oslofjorden en langt større 
utbredelse enn i dag. Samtidig 
strakk et større fjordsystem seg 
oppover i området hvor man i 
dag finner Glommavassdraget. 
En tid etter at isen trakk seg til-
bake, var det et langt og smalt 
sund ved Robsrud som forbandt 
de to store fjordsystemene. Ut-
gravningsområdet ligger ned 
mot sundet, i et område hvor 
det er på sitt smaleste. Det er 
ikke tidligere undersøkt så 
gamle bosetningsspor i denne 
innerste delen av Oslofjorden. 
Lenger sør i Akershus er det 
imidlertid kjent flere lokaliteter 
fra 7000-tallet før vår tidsrek-
ning. Mest omtalt er boplassen 
på Stunner i Ski kommune.

JERNALDER – NYERE TID
Det ble funnet en spenne av 
bronse fra folkevandringsti-
den som muligens kan stamme 
fra en grav. Det ble imidlertid 
ikke funnet bosetningsspor fra 
denne perioden. To ildsteder er 
datert innenfor et tidsrom fra 
yngre jernalder til høymiddel-
alderen. Ett av ildstedene har 
flere bruksfaser, med dateringer 
fra merovingertid, vikingtid og 
middelalder (670–890 e.Kr., 
990–1160 e.Kr., 1030–1210 
e.Kr.), det andre har datering 
fra middelalder (1030–1230 
e.Kr.).  Det kan ikke påvises 
hus i tilknytning til ildstedene, 
men det er mulig at disse har 
hatt en laftekonstruksjon som 
vanskelig lar seg påvise ved ut-
gravninger. Disse funnene lig-
ger et stykke fra dagens gårds-
tun. Kanskje representerer de 
bosetning fra før svartedauden. 
Etter ødetida kan tunet være 
flyttet til der gården lå i vår tid.

Under gårdstunet på Robs-
rud gård ble det funnet boset-
ningsspor fra 1400-tallet og 
fram til i dag. Blant annet ble 
det funnet rester av flere hus 
og ei smie. Gården er nevnt i 
skriftlige kilder fra 1617 (Reffs-
rud) og i 1666. I kirkeregnska-
per står det at Kristoffer Roffs-
rud er kirkeverge i 1633–1638, 
og i en søknad fra 1645 ber 
Anders Kristoffersen om å få 
lov til å bygge på gården som 
han sier faren har ryddet. Det 
er muligens bygningsrester fra 
denne gården som er funnet. 
Dateringer antyder en eldre 
bosetningsfase, men eventuelle 
bygninger fra denne fasen kan 
være ødelagt av senere aktivi-
teter.

De fleste arkeologiske funnene i 
Lørenskog er gjort i 1990-åra og 
senere, og de har gitt mange og 

nye kunnskaper om stedets historie. Fun-
nene omfatter spor i landskapet fra stein-
alder til nyere tid.

Historien vårHistorien vår
Arkeologiske funn i Lørenskog

Lørenskog leksikon

Lørenskog leksikon kom ut i 2008, og er et oppslagsverk for 

Lørenskog kommune. Forfatterne er Kristian Hunskaar og Ola 

Alsvik ved Norsk lokalhistorisk institutt. Chris Nygård ved samme 

institutt har tilrettelagt leksikonet for www.lokalhistoriewiki.no. 

Leksikonets artikler finner du på denne adressen:  http://lokalhis-

toriewiki.no/index.php/Lørenskog_leksikon. I tida framover vil 

artikler fra leksikonet trykkes i Romeriksposten.

EN AV DE FIRE STORE GRAVRØYSENE i Haneborgåsen. 
Gravrøysene er datert til bronsealderen, ca. 1800 - 500 f.Kr.  
Foto: André Clemetsen

DA RIKSVEI 159 BLE FØRT FRAM FORBI BÅRLI i slutten 
av 1900-åra, ble det gjort et funn av en kvinnegrav på Kjoneberget 
rett nord for gårdshusene på Bårli. Grundigere undersøkelser viste at 
grava er fra siste halvdel av 300-tallet. Foto: André Clemetsen

SKAFTHULLØKS  
fra Lørenskog, ukjent funnsted. 
Foto: Akershus fyklkeskommune

DISSE FLINTFUNNENE  
fra Robsrud er fra utgravningene  
i 2007. Foto: Akershus fylkes-
kommune.
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Pusse opp 
      i påsken?

Åpent 08–18 (10-16)
Verkseier Furulunds vei 9, 0668 Oslo

På Alnabru finner du 2700m2 inspirasjon!

Ingen andre steder i Norge finner du større utvalg i 
kjøkken, parkett, dør, vindu, bad og garderobe på 
ett gulv. Våre dyktige konsulenter finner den beste 
løsningen for deg og ditt hjem.

Send SB 
<dag><tid>

til 2100
Eksempel: “SB torsdag 2000” 

Vi vil forsøke å ringe innen en time fra ditt tid-
spunkt, mellom 10 og 22 alle dager i mars!

Rekker vi det ikke, får du SMS med forslag til 
nytt tidspunkt.

Rett ved E6 på Alnabru i Oslo

Et selskap i

GarderobeBadVinduDørParkettKjøkken
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 Tekst og foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no 

Dette har ikke bare blitt en hel-
tidsjobb. Det har også blitt en 
livsstil, sier Wabakken, som eier 
butikken RC-deler på Strømmen.

Etter seks måneder med 
nettbutikken forsto han at det-
te kunne bli mer enn en hobby. 
Butikkeieren opplyser at etter at 
han åpnet butikken på Strøm-
men økte omsetningen med 
400 prosent det første året, i 
2014.

– Omsetningsøkningen før-
te foretningen opp på samme 
nivå som tilsvarende butikker 
med betydelig lengre fartstid 
enn oss.

FANT IKKE DELER  
– STARTET BUTIKK
For tre år tilbake tok Wabakken 
og en kamerat opp interessen 
for radiostyrte biler etter at de 
hadde holdt på med dette da de 
var barn. De bestilte hver sin 
RC-bil fra en nettbutikk. 

– Da vi begynte å kjøre tok 
det ikke mer enn 15 minutter 
før delene sprutet, og vi fikk be-
hov for reservedeler. 

De tok kontakt med nett-
butikken der de hadde kjøpt 
bilene. Der hadde de ikke 
delene guttene var ute etter. De 
fikk i stedet beskjed om å gå inn 
på google og søke produktene. 

– Da kokte det litt i hodet. 
Jeg forventet å kunne kjøpe 
deler der jeg hadde kjøpt bilen. 
Vi googlet og fant en forhand-
ler i Norge som solgte deler, til 

en høy pris. Samtidig mens vi 
surfet etter deler oppdaget vi at 
prisene på Ebay var veldig lave 
for de samme delene. Da tenkte 
jeg at jeg like godt kunne im-
portere deler selv, forklarer Wa-
bakken. 

Dermed startet han å bygge 
opp sin egen nettbutikk. Han 
fikk etter hvert en avtale med 
en grossist i Stavanger. Dette 
gjorde at han kunne øke vare-
sortimentet betydelig uten selv 
å ha varene i eget lager. 

FANT TOMT LOKALE
I 2014 utvidet han forretnin-
gen med å åpne en butikk på 
Strømmen. I første etasje har 
han deler, radiostyrte biler, fly, 
helikoptre, droner og båter. I 
den 560 kvadratmeter store 
kjelleren har han laget to drif-
tingbaner, pluss med mekke-
plasser til 16 personer. Dette 
lokalet brukes av både store og 
små, amatører og erfarne.

– Jeg kjørte forbi og så at lo-
kalet sto tomt. Og tenkte at jeg 
kanskje skulle hatt en butikk 
her. Interessen for deler hadde 
tatt seg ganske fort opp på net-
tet. 

Planen om bare å ha en li-
ten butikk forandret seg da 
han gikk trappen ned til kjel-
leren sammen med vaktmeste-
ren for bygget. Her fant han et 
stort, åpnet rom. Å lage noe i 
kjellerlokalet var ikke et tema. 
Vaktmesteren anbefalte ham 
likevel å høre med gårdeieren 
og mente at jeg kanskje fikk en 
hyggelig pris hvis jeg tok begge 
lokalene. 

– Til sammen er  butikken 
på 660 kvadratmeter. Kjelleren 
er det største lokalet. 

UNGE OG ELDRE KUNDER
Wabakken forteller at kundene 
hans hovedsaklig er gutter i al-
deren 4 til 80 år. Ofte er det far 
og sønn som kommer til butik-
ken. 

–Uansett hvilke voksne eller 
barn du plasserer en radiostyrt 
duppedings i hånda på, så vil 
de synes at det er morsomt. Det 
er få andre ting som er så fasi-
nerende for absolutt alle som 
RC, hevder Wabakken.

 

Butikkeieren opplyser at RC i 
utgangspunktet ikke er en dyr 
hobby. Du får en helt grei og fin 
radiostyrt bil for 2000 kroner. 
Men du kan også skaffe deg en 
bil til 15.000 til 20.000 kroner 
hvis du skal ta hobbyen litt len-
ger.

– Jeg tror foreldrene er glade 
for at ungene deres bruker tid 
og penger på en slik hobby. En 
14-åring kunne brukt penger 
på mye verre ting enn dette. 

Hobby ble heltidsjobb

Med en sterk liden-
skap til RC biler 
startet Thomas Wa-
bakken en nettbu-
tikk på hobbybasis. 
Etter et halvt år 
forsto han at dette 
kunne vokse til noe 
større.

RADIO CONTROL: Runde etter runde suser bilene av gårde på 
banen i butikkjelleren. Bilene rattes av unge og eldre gutter. Foto: 
RC-deler.no 

Maskinførerkurs 32 t. 
 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Lillestrøm 20. - 22. mars 
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 

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

www.granlundkompetanse.no

Maskinfører praksis foregår på Dal
Se nettside for påmelding. Flere datoer.

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg

MINIRÅNING: – Du kan pimpe opp bilen med feite felger, dekk, 
eksosanlegg, lys og lakk. Dette er som miniråning, sier Thomas 
Wabakken.
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SAGELVA

Støperiveien 10A
Strømmen
Telefon 63 80 01 00
www.svenskoptikk.no

50 METER FRA

STORSENTER
STRØMMEN

KOMPLETT SYNSTEST
OG TRYKKMÅLING 395;-
Bestill din synstest på tlf: 63 80 01 00

INNFATNINGER FRA 

100,-

SVENSKE PRISER!
Hos Svensk Optikk finner du et stort utvalg flotte 
innfatninger til svenske priser! Velkommen til vår 
butikk som ligger 50 meter fra Strømmen Storsenter. 
Handle briller til ”svenske priser”. Alltid! 

Vi er spesialister på 

       progressive glass!

Vi selger Superdry, CAT, O´Neill, Morriz Of Sweden, Archipelago, Eye Love Me og andre.

NY BUTIK
K!

NYTT GULV? - NORGES STØRSTE UTVALG I GULV PÅ LAGER!
Parkett, laminat, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid – varer på lager!

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

All parkett er 14 mm. Med 3,5 mm 
toppsjikt. Kan slipes mange ganger. 
Enkelt klikksystem.

30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

Utkjøring: Tirsdager og
torsdager i Oslo/omegn

45 års erfaring med gulv. Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

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

Åpent: 
Mandag - fredag 10-18

Gratis parkering

Pr. kvm

249,-NÅ

Alloc Prestige Laminat
Eik Canyon. 
Lys Eik m/matt overflate.
Ett flott gulv som
tåler det meste
Livstidsgaranti!

Pr. kvm

189,-

Parla parkett
Eik Natur Prosjekt
3 stav ØK.
Mye for pengene

Pr. kvm

308,-NÅ

Upofloor Ask Classic
3-stav Mattlakk Hvit
Fin jevnt fargespill 
i gulvet

Pr. kvm

249,-NÅ

Upofloor parkett
Eik Country Mattlakk Hvit
3-stav
Flott gulv med 
fargespill
og kvist

Pr. kvm

460,-NÅ

Parla Parkett Eik Chalet
Tundra 1-stav
Ett vakkert gulv,
Bør sees
(190x2195)

Pr. kvm

460,-NÅ

Berry Alloc Parkett
Eik Manoir 1-stav
Mattlakk Faset/Børstet
Elegant Exclusive
Se prisen!

Pr. kvm

168,-NÅ

DalaFloda Furugulv
21x137 mm. Øk.
Hardvoksoljet Hvit

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!

Pr. kvm

420,-NÅ

Eik Smoked
Mattlakk
3-stav.
Skaper atmosfære av
eksklusivitet

Pr. kvm

670,-

Siljan Eik Heltre Rustikk
20x140 mm
Genuine

AASEN HANDEL AS
PARKETTGULV

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

www.aasenhandel.no
Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (Alnabru) v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis
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– 

De gode løsningene kommer 
nok ikke før vi får skikkelig ut-
styr som går på nett. Noe har 
kommet, men foreløpig er dette 
på utviklingsstadiet, sier Geir 
Wiik i Hyttestyring AS.

I dag finnes det løsninger der 
du kan fjernstyre dørlåser, og 
for eksempel slippe inn hånd-
verkere. Men foreløpig beveger 
vi oss i sms-verden. 

STYRER STRØM- OG 
BATTERIHYTTA
Wiik tror det ligger noen år 
frem i tid før utstyr som takler 
både bildeoverføring, varme-
styring, låser, alarm og brann-
varsling er å finne på markedet. 

– På sms er vi kommet langt. 
Der overvåker vi hytta både 
brann, vannalarm, innbrudd 
og slike ting. Vi kan også sty-
re temperaturen i flere soner. 
Og vi kan for så vidt slippe inn 
håndtverkeren hvis det lages et 
opplegg for dette i dørlåsen. Da 
er det eierne som styrer dette, 
forklarer  Geir Wiik .

– Fungerer dette også for 
12V-batteri/solcelle-hytter?

– Du kan varme opp og over-
våke ei 12V-hytte også. 

– Hvordan kommer fremtidens 
hyttestyring til å se ut?

– Jeg tror vi fremdeles kom-
mer til å bruke sms, eller mo-
bilnettet, de nærmeste årene 
fremover. Det som finnes av 
bredbånd for hyttene i dag er 
for ustabilt til å stole på, og 
det er som regel avhengig av 
at du har en person der til å 
resette modemet innimellom. 
Vi vil nok bevege oss i sms og 
mms-verden om to, tre år frem i 
tid. Men det kommer utstyr for 
å styre mer av hytta. 

BEGRENSET MARKET
Problemet er at det vi utvikler 
og selger er for Norden, og i et 
begrenset marked. De som ut-
vikler på bredbånd jobber mer 
mot smarte hjem og hjemme-
løsninger. 

– Kan utenforstående gå inn og 
overstyre systemene?

– Nei, ikke på sms-nettet. Vi 
kjører et system som er gan-
ske driftsikkert. Vi kjenner 
igjen kundenes nummer. Og 
når de er inne i systemet er 
det kundens nummer som er 
sporingen. Kommer innlog-
gingsforsøk fra et ukjent num-
mer avvises innloggingen. Det 

er eventuelt innloggingen på 
nettsiden til kunden der denne 
har sitt eget passord og holder 
dette hemmelig.
FRA PERSONSØKER TIL 
NETT 
Hyttestyring har holdt på 
siden 1989 og startet med 
«ring hytta varm» med bruk 
av personsøker. Da var det 
et enkelt system der kunden 
ringte opp personsøkeren. Og 
da håpet du at meldingen kom 
fram, siden du ikke fikk noe 
tilbakemelding. Det fungerte 
greit. Da laget vi enkle enheter 
som styrte en kurs som 
kunden ringte opp og fikk slått 
på en varmeovn. Etter to år 
kom vi med en enhet som du 
kunne plassere i sikringsskapet 
der elektrikeren monterer og 
du kunne styre flere kurser, 
gjennom personsøkertjenesten. 
Da GSM kom fikk du helt 
andre muligheter. Da fikk du 
tilbakemeldinger. Du fikk en 
kvittering tilbake på at de du 
ville utføre ble gjort. Det ble 
en toveis kommunikasjon 
som gjør at du kunne betjene 
alarmer og slike ting. 

– Er det mange som er interes-
sert i å fjernstyre hytta?

– Det har blitt mer populært. 
Vi har hatt en salgsoppgang på 
20 prosent enn året før. Og det 
er nok lenge før dette marke-
det er mettet. Det bygges nye 
hytter og det har kommet flere 
gode løsninger for hytter på 12 
volt, for de som ikke har innlagt 
stom og bruker solcelle. Du kan 
dermed få en 4 kwh ovn som 
du fjernstyrer via 12 voltsanleg-

Fremtidens hytter kan totalfjernstyres
Dagens hytter fjern-
styres fremdeles 
med SMS, men om 
noen år kan løsnin-
ger for totalstyring 
av hytta være innen 
rekkevidde.

get på hytta. Løsninger for sli-
ke hytter har egentlig vært helt 
fra vi startet i 1989. Det som er 
revolusjon de siste årene er at 
prisnivået er blitt akseptabelt. 
De første løsningen vi solgte i 
89-90 var vi oppe 24.000 kro-
ner. I dag koster det 6-7000 kro-
ner. 

Mange kunder savner iføl-

ge Wiik en enhet som takler 
både kamera, varmestyring og 
alarm.

– De som gjør det i dag må 
ha et abonnement for kame-
raet og et annet for varmesty-
ring på en separat løsning. En 

kombinasjonsenhet som både 
kan ta bilder og overføre bil-
der til kunden og styre varmen 
og overvåke hytta er vel neste 
trinn i utviklingen.
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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

Fo
to

gr
af
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ør
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n 

Sk
au

g

Fremtidens hytter kan totalfjernstyres
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I hytt(e) og pine?

ANTIRUST

Saga Autoprotect AS 
Verkseier Furulunds vei 17, 0668 Oslo (nær Alna senter) 

Tlf. 2230 6060 - 30 år med antirust
  

    

  

  

Antirustbehandling • Støydempbehandling 

Les mer/se prisliste på www.sagaantirust.no

Nå saltes veiene for fullt!

BILEN DIN RUSTER
Stor kapasitet/lånebil

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

Uterom
for alle årstider

- Rom for et aktivt liv, hver dag, året rundt.

Besøk en av våre utstillinger - mange muligheter

Åpningstider: Tirsdag og torsdag 12.00-17.00
Hotvedtveien 103, 3023 Drammen | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem 
lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | tlf. 917 51 147/454 84 892

åpent hus lørdag 7/3 fra Kl 11-15 

Besøk oss i  
hotvedtveien 103, 

drammen

ÅPENT HUS LØRDAG 14 OG SØNDAG 15 MARS FRA KL. 11 -15
Besøk oss i Nordbyveien 226, 2013 Skjetten

I takt med at urba-
niseringen av det 
norske folk tiltar, 
ser det ut til at hyt-
ta blir stadig vikti-
gere for oss. Det er 
på hytta vi kan roe 
ned fra en hektisk 
hverdag, det er på 
hytta vi kan rea-
lisere våre basale 
behov, innendørs og 
utendørs.

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Historisk sett har hytta vært 
ensbetydende med et enklere 
liv. Stedet der vi «likte» å vaske 
oss i en sinkbalje, der vi syntes 
det var hyggelig å fryse litt hver 
morgen før vedovnen hadde 
fått overtak, eller der vi lot oss 
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I hytt(e) og pine?

Vi har det du trenger for 
å bygge din egen badstu
Badstupanel, benkematerialer eller
ferdige benker av or, osp eller varme-
behandlet osp. Badstudører, elektriske
og vedfyrte badstuovner. Besøk vår
hjemmeside eller ta kontakt på telefon.

El. badstu-
ovner

Stålpipe-
pakke

Kota 
badstuovn

Helo Ring 
6 kW

Du finner oss i Professor 
Birkelandsvei 24 B ved IKEA i Oslo.

Tilbudspris

Kr 3.790,-

Fra kr. 
6.990,-

Fra kr. 
2.390,-

Tilbudspris

Kr 7.900,-

Ferdige badstubenker i osp, 
or og varmebehandlet osp.

Badstudører 
Fra kr 1.990,-

Alt i badstubelysning

Lave priser og rask levering
www.hytteogbolig.no  •  kontakt@hytteogbolig.no

Tlf. 22 43 90 00

sjarmere av duften fra en flittig 
brukt utedo…

Vi setter naturligvis dette litt 
på spissen, men det er viktig å 
huske på at mange hytter fort-
satt er ganske små, og relativt 
enkle. 

HYTTA OPPGRADERES
Våre målinger av hva som skjer 
i hyttemarkedet tyder på at det-
te er et svært interessant mar-
ked, ikke bare i forbindelse med 
at vi bygger mer enn 6.000 nye 
hytter årlig, men i like stor grad 
fordi det skjer noe med de ek-
sisterende hyttene. Det gamle 
hyttene er i ferd med å oppgra-
deres!

De utvendige arbeidene er 
vanligst, ved at nesten 4 av 10 
hytteeiere svarer at de har gjort 
noe med hytta utvendig i løpet 
av det siste året. Nesten 8 av 10 
som gjør noe utvendig, maler 
eller beiser hytta. Det betyr at 
nesten 150.000 hytter males el-
ler beises utvendig, hvert år! I 
tillegg krever hytteholdet også 
innsats på andre områder ut-
vendig. Vi bytter vinduer, dø-
rer og tak, og ikke minst bygger 
terrasse. Denne anretningen 

har en tendens til å vokse en 
kvadratmeter eller to – hvert år.

STRØM OG VANN VIKTIG
Men det er ikke utvendig hyt-
terevolusjonen skjer – det er 
inne! I takt med at velstanden 
i befolkningen øker, kommer 
også ønsket om mer komfort, 
også på hytta. Når vi spør po-
tensielle hyttekjøpere om hva 
de synes er viktigst ved valg av 
hytte, får vi noen interessan-
te svar. På førsteplass kommer 
naturligvis at prisen skal være 
fornuftig, det sier seg nesten 
selv. Fra et interiør- og oppus-
singsperspektiv er det imidler-
tid interessant å konstatere at 
strøm og vann/avløp kommer 
på de neste plassene over vik-
tige kriterier for kjøp av hytte. 
Hva betyr det – at hytter uten 
strøm og vann ikke selges. Nei, 
langt ifra!

Nesten 100.000 husstander 
går med planer om å skaffe seg 
hytte i Norge, og det omsettes 
mellom 20.000 og 25.000 hyt-
ter årlig, mange av dem med 
relativt nøktern standard, uten 
strøm og innlagt vann. 

HYTTA FOR NYTELSE
I takt med at eldre hytter byt-
ter eiere eller brukere, skjer det 
også noe med hytta. Rundt 
regnet en fjerdedel av hytteei-
erne pusser opp hytta innven-
dig, og majoriteten maler hytta 
innvendig. De siste målingene 
vi har gjort av dette markedet 
viser en interessant trend, det 
er en stadig større andel av hyt-
teeierne som gjør større og mer 
omfattende oppussingsarbei-
der. De foretar elektrikerarbei-
der, de gjør noe med kjøkkenet, 
og ikke minst med badet!

Konklusjonen er klar – det 
gamle koselige hyttelivet står 
for fall! Utedoen og sinkbøtta 
må vike plass for innlagt vann 
og høy komfort! Hytta er ikke 
lenger et sted vi drar til for å 
sjekke om vi overlever, men er 
et sted vi reiser til for å nyte. Et 
glass vin, en god bok, fritiden 
og hverandre!

For å nå dit vil vi ha det mer 
lettvint, med bedre standard.

Hytte(r)evolusjonen har 
startet, i hytt(e) og pine! KÅRE ELNAN er partner og markedssjef i Prognosesenteret AS. 

Begge foto: Cecilie Bjørnerud Knap/ifi.no og Prognosesenteret
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30 store hyttetomter
og en nøkkelferdig hytte.

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

tomt eller hytte.

Familievennlig!
Nøkkelferdig 

hytte ved 
langrennsløyper!

Priser fra 1. 890.000,- 
inkl. tomt
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Väl
j!

Värmland - sommar som vinter

Ny hytteby med 35 tomter inntil  Valfjället Skisenters alpinbakke, Mats Olsson 
Bakken!  Ferieby for fritids- og fastboende med kommunalt vann og avløp. 
De fleste tomtene med “Ski-in - Ski-out” muligheter.

Byggestart juni 2015. 
Forsalg / forhåndsbook-
ing pågår. Er du tidlig 
ute kan du være med å 
bestemme utformingen 
av din feriebolig.

Solrike tomter 
med fantastisk beliggenhet!

Eiendommene ligger på Harfjället høyt og solrikt i sør, 
i et etterspurt område nær Oslo-regionen . 

Den brede utsikten over landskapetog sjøen Vällen 
skaper et fredelig og harmonisk bomiljø for beboerne.

Nær stranden, fiskemuligheter samt golf, alpint og 
turområder i Finnskog-regionen. Kort avstand 

til Charlottenberg med stort kjøpesenter og andre sosiale 
tjenester. Sørvendt med sjøutsikt Ta kontakt for mer info!

tauno@maenpaa@gmail.com
    Tel: +46 761077120  •  www.harfjallsfoten.se Timmerbyggarn AB

Västsvenska

Montage Oy
Halssila

Trevliga nyheter från Charlottenberg!   
– SKIDÅKNING NÄRA!

Husene er bygget av førsteklasses massivt tømmer. 
Velger du et av våre hus, får du en totalpakke av høyeste kvalitet. 

Ta en titt på alle våre modeller!

Ta kontakt med oss for mer informasjon.
www.timmerbyggarn.se

Vi leverer 
solide tømmerhus!

Vandring i Finnskogleden

Det er tre golfbaner i nærområdet; Eda, Arvika og  Kongsvinger.

Alpinbakke nær hyttefeltet

www.valfjallsfoten.se



18  Nr. 10 – 2015

TIL SALGS

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

MATERIELLFRIST. 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva  
pr annonse for bedrifter

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

Send epost til. bazar@romeriksposten.no  
eller send til. Avisdrift Romerike,  

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

BEDRIFTSANNONSE

SNEKKER 
MED 
FAGBREV 

Pensjonert snekker  
m/fagbrev. Ledig for 
snekker og malearbeid. 
30 års erfaring.  

Tlf. 471 91 224

Spennende bokserier tilsalgs. Tre 
søstre, 65 bøker og Storgårdsfolk, 
60 bøker.  Kr. 400,00 pr. serie. 
tlf. 970 30 168 

Overføre VHS filmer til DVD kr 
100 pr time, minimum  kr 300. 
Hadeland oljelamper. Tangen kr 
200, Spiral kr 150 Furu kr 150, 
Ubrukte Colombia hiking/fjellstøv-
ler str 41 kr 300 (Ligger i eske) 
(ny pris 999)  
Konfirmasjon? Ny JC Svart 
Dressjakke str 46+48 ubrukt m/

lapper på ny pris kr 995 selges kr 
200,- har bilde 
Til Fjellet - Ubrukt «Fana» genser 
(ligner) Hjemmestrikket i blå /hvit  
Hvit i bunn med blå lus kr 400 
(har bilde) ca str 14 år Arm 50cm 
Lengde 58 Bredde 45. 
Masse barnebøker selges billig fra 
10 kr pr stk Ca 177 stk Donald 
Duck bokklubb bøker selges.  
Tlf. 63 875480 eller 928 41746 
 
Flott hytte taklampe  i tre og 
metall,  bonde-farger,  5 lyspunk-
ter. Kr 600. Taklampe i smijern 5 
lyspunkter Kr 500. Kaffeservise 

Gamle postkort kjøpes
Tlf 930 40 550

Ønsker å være med hele året 2015

Stavangerflint 52 med blomster. 
12 kopper, fat og asjetter. Kr 
1000.  Oljemaleri med motiv 
fra Eggedal sign. Hagan-52. Kr 
1200. Oljemaleri med motiv 
fra Finnmarksvidda.same med 
fiskestang  og lavo sign.  G Mag-
nusson  Kr 800. Bøker: 5 store  
nye bind av Cappelens dyreleksi-
kon. Kr 400. 6 nye bind Norges 
dyr. Kr 400. 30 stk pocketbøker 
Cappelens utvalgte. Kr 10 pr stk.  
Krogenes slidestol med originale 
puter Kr 400 Rosemalt hjørne-
hylle h 90 Kr 400. Høy kubbestol 
utskåret med trollfigurer i farger 

Kr 1900.  Antikk pianokrakk, 
Kr 400. Eldre toilett-kommode 
Kr 400. Kiste med buet lokk 
og smijernshåndtak fra 1920  
L 80cm. Kr 500. Putesett for 
4-seter sofa 100 % ullstoff 
(rustfarget) 8 puter nye. Kr 400. 
Blå lenestol med vipp og sving Kr 
400. Sort lenestol i skinn Kr 300. 
2 gardinbrett med utskjeringer,do-
ble spor L 165.Kr 300pr stk. 10 
høyder med engelske vintergar-
diner H 220,  fargerike blomster 
(tulipaner) Kr 60 pr høyde. Tlf  
456 65 211.

Retro 80-talls teak dobbeltseng 
m/lys i gavel og to fine madrasser 
kr.300.-. Billy bokreol 60x190 
cm kr.50,-  To stk komoder kr.50,-
/100,-  Kjøkken klaffebord furu 
kr.150,-. Lørenskog.  
Tlf: 413 78 332 

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

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

ØNSKES KJØPT

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

Gamle postkort kjøpes
Tlf 930 40 550 

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

TJENESTER

Det spirer og gror, og det grønnes 
fortere enn du tror. Hekker er det 
ikke alltid at man rekker noe med.
Beskjæring av busk og tre? Nei, 
bedre å ta en kopp te. Da er det 
godt at man kan ringe Simen, 
som kommer på timen, og som 
med et smil og en sang setter i 
gang med en gang for å gjøre din 
hage finsom den edleste vin. Be-
skjæring, raking, luking, planting, 
gressklipping er mitt fag . Ti års 
erfaring og gode referanser, så 
ring trygt. 909 901 80

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
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365, JAKKE 999.-

BONDELID, Skjorte

699.-

V I S I T  M Q . N O 

DOBBER, GENSER 299.-

BONDELID, SCARF 299.-

SADDLER, BELTE 299.-

ZOUL, SOLBRILLER

149.-G-STAR, JEANS 1299.-

J E S S H E I M  S T O R S E N T E R   •   G R E N S E N  1 3 ,  O S L O   •   M A R K E N S G AT E  3 0 ,  K R I S T I A N S A N D   •   G U L S KO G E N  S E N T E R ,  D R A M M E N  
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ten har vi tidligere foreslått en 
kraftig reduksjon, ny miljødif-
ferensiering og en mer forbru-
kervennlig løsning med svensk 
modell, sier Sagedal.

Det er liten tvil om at årsav-
giften, som misvisende også 
blir kalt «veiavgiften», er upo-
pulær ute blant «mannen bak 
rattet». Tollvesenet står for 
innkrevingen, og har meldt at 
mange lar være å betale i ren 
protest. De oppfordrer til ikke 
å støtte slike aksjoner, da saken 
ikke blir særlig bedre av at man 
da må betale purreavgift i til-
legg. Om man fortsatt ikke be-
taler etter påminnelsen, så blir 
det gjort vedtak om avskilting.

VERSTINGER
Det er stor forskjell fra kom-
mune til kommune når det 

kommer til andelen som ikke 
betaler i tide. Dette har Tollve-
senet full kontroll på, og vi kan 
rangere samtlige kommuneret-
ter «betalingsvilje». I Skedsmo 
er andelen også nokså stor, og 
hakket over landsgjennomsnit-
tet på 9,2 prosent. I fjor var det 
nemlig 9,3 prosent av alle kra-
vene til Skedsmo som ble til-
lagt purregebyr på 250 kroner. 

I Lørenskog er man så vidt 
bedre, da andelen med purre-
gebyr landet på 8,7 prosent.

Verstinglisten i Norge top-
pes av Hasvik kommune i Finn-
mark, som har en andel på hele 
16,5 prosent. Versting i Akers-
hus er Nannestad kommune, 
med sin andel på tolv prosent. 
Størst betalingspunktlighet er 
det i Bærum, med «bare» 5,9 
prosent purringer.

Det mener Kommunikasjons-
sjef i NAF, Inger Elisabeth Sa-
gedal. Hun mener det er na-
turlig at årsavgiften kun kreves 
inn for de månedene bilen er i 
bruk.

- Hva om du skal på backpac-
ker-tur jorda rundt i 4 måne-
der? Hva om du har en kabrio-
let som du kun bruker i finvær 

på sommeren? Hva om du har 
blitt en gammel mann og ikke 
er så glad i å kjøre på vinteren 
lenger? Årsavgiften på bilen 
din blir uansett den samme, og 
det blir feil, sier hun. 

I Sverige kan man midlerti-
dig avregistrere bilen på nettet 
mot en avgift på femti kroner. 

- Denne «svenskemodellen» 
er en forbrukervennlig løs-
ning som NAF mener også bør 
kunne innføres i Norge. Det 
kommer blant annet alle med 
sesongkjøretøy til gode og fle-
re vil kanskje la bilen stå i vin-
termånedene, noe som kan gi 
miljøgevinst, sier Sagedal.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Den gangen forløperen til 
dagens årsavgift kom på banen 
i 1917, så var den egentlig ment 
som en luksus-skatt under be-
tegnelsen «skat paa motorvog-
ner og lystfartøier». Slik er det 
definitivt ikke lenger, og dagens 
ordning er først og fremst en 
fiskal avgift. Det betyr at den 
rett og slett ikke har annet for-
mål enn å gi staten inntekter.

DETTE BETALER VI
Og inntekter blir det så det 
monner. Alle som eier kjøre-
tøy i Norge skal nemlig betale 
totalt 9.689.204.855 kroner 
til statskassen. Altså nesten ti 
milliarder kroner. Fra Akershus 
kommer det nesten 1,2 milliar-
der kroner, mens totalsummen 
folk fra Skedsmo skal betale i 
år, er på 84.486.865 kroner. I 
Lørenskog er det sendt ut reg-
ninger pålydende 56.347.865 
kroner. Betalingsfristen er 20. 
mars, og satsene for en vanlig 
bil er 3.060 kroner. Dersom du 
ikke betaler innen fristen, så 
vanker det ytterligere 250 kro-
ner i tilleggsavgift.

VIL HA NYTT SYSTEM
NAF er ikke spesielt glad i årsav-
giften, og mener tiden er over-
moden for å se nærmere på hele 
strukturen i avgiftene knyttet 
til bilbruken her i Norge. 

- Årsavgiften er ikke annet 
enn en ren ekstraskatt. Nå tren-
ger vi et mer helhetlig avgifts-
system som tåler fremtidens 

utfordringer. Dette lappverket 
av avgifter må bli enhetlig, me-
ner kommunikasjonssjef i NAF, 
Inger Elisabeth Sagedal. 

- Norge har en av Europas 
eldste bilparker med mange bi-
ler som ikke holder mål verken 
med tanke på trafikksikkerhet 
eller miljø. Dette må det gjøres 

noe med slik at alle alltid kan 
reise sikkert og miljøvennlig, 
tilføyer hun.

- BETAL I TIDE
NAF har gitt sine innspill til 
myndighetene, og håper dette 
tas tak i.

- Når det gjelder årsavgif-

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!

Vindu • Parkett • Trelast 
Byggevarer 

Alltid 20-50% 
www.byggevarer.net
Smalvollv 61, Oslo • Tlf. 950 63 105

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

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

Kjøretøyeiere fra Skedsmo og Lørenskog:

Skal ut med 141 millioner kroner
De som eier kjøre-
tøy i Norge skal i 
disse dager skyte 
inn nesten ti milli-
arder kroner i stats-
kassen. I fjor ble 
det sendt purring til 
hver ellevte «kun-
de» her lokalt.

- BEDRE SYSTEM: Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth 
Sagedal, mener hele avgiftssystemet for bilbruk må samkjøres bedre. 
(PRESSEFOTO) Vil innføre svensk modell

Den svenske modellen 
med muligheter for 
midlertidig avregistre-
ring burde vært lan-
sert i Norge også.

Årsavgiften 2015
Kilde: Tollvesenet

LØRENSKOG 9. 918 56,3 MILLIONER 8,7
SKEDSMO 29.670 84,5 MILLIONER 9,3
AKERSHUS 420 917 1,17 MILLIARDER 8,5

NORGE 3.636.674 9,7 MILLIARDER 9,2

 KJØRETØY KRAV  ANDEL PURRINGER I FJOR (%)

Årsavgift, satser 2015

Bil under 7 500 kilo 3060 KR

Bil under 7 500 kilo, 
Diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 3565 KR

Motorsykkel  1875 KR

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi mm 435 KR
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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

Lykken er
ved vannet
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Bestill på

2198 4260
– opplys 

rabattkode 2411 
og priskode

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

2 FOR 
1 PRIS

SPAR
 540,�
pr person
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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

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

www.safedirekte.no

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

BRØNNBORING

2353 Stavsjø - Mob. 901 38 055

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

CATERING

Tlf. 63 84 41 70
www.bordetsgleder.no

Tlf. 41 30 61 61  
Annonsere her?

VED

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

VED TIL SALGS 
1000l bjørkeved kr. 700,- 

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

Tlf. 97 62 59 39

DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER

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

INGEN VENTETID

INGEN HENVISNING

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

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

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

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

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

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

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

TAKSERING

Tlf. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

904 00 293
takst@agendataksering.no
www.agendataksering.no

Landskronaveien 181,
2013 Skjetten

• Verdi og lånetakst
• Boligsalgsrapport

• Befaring og rådgiving

LILLESTRØM TORG
 1915 - 2015

1915

2015

A. Johansen, Lillestrøm Conditor og Lillestrøm kommunehus til høyre i kortet fra 
1915. Fredag 19. februar 1981 ble kommunehuset totalskadet av brann. Bygget 
ble deretter revet. Med brannen mistet Lillestrøm også sitt eneste offentlig 
pissoar, som var i kjelleren på kommunehuset. Sommeren 2003 ble det som var 

igjen av gammel trehusbebyggelse på torget revet. Knapt ett år etter var bolig- 
og foretningsbygget Solsiden på plass. Under torget er det parkeringshus med 
plass til 275 biler, fordelt på to etasjer.  Av: Roy Mortensen
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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

APPLIKERING/ 
LAPPETEKNIKK-KAFE
ONSDAG 11. MARS KL. 10.00 - 13.00
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) 
ONSDAG 11. MARS KL. 10.30-13.00
Alle pensjonister er velkommen 

LHL LØRENSKOG / BOWLING
ONSDAG 11. MARS KL. 10.30
METRO BOWLING
Bowling på Metro Bowling.

ÅPENT KONTOR - LØRENSKOG 
HISTORIELAG
ONSDAG 11. MARS KL. 15:00 - 19:00
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG  
BYGDEMUSEUM
Kom innom og slå av en prat. Vi 
hjelper alle så godt vi kan når dere 
lurer på noe, om Lørenskog sp-
esielt og øvrige områder generelt. 
Har dere noen historiske godbiter 
dere ønsker å dele med oss, er 
dere ekstra velkomne.  Vi har 
historiske bøker og hefter til salgs. 
Og kaffen er varm. Velkommen

TORSDAG

MANGFOLDIGE KJELL AUKRUST
TORSDAG 12. MARS KL. 12.00
CONNECT KLUBBSCENE,  
LILLESTRØM KULTURSENTER
Kjell Aukrust var maler, tegner, 
skribent og muntrasjonsråd. Odd 
Kjell Skjegstad forteller muntert 
om sitt nære samarbeid med Kjell 
Aukrust gjennom 30 år. Kjells 
kjente figurer Ludvig og Solan vil 
nok også dukke opp. 

SKEDSMO FRIVILLIGSENTRALS 
TURGRUPPE
TORSDAG 12. MARS KL. 10.30
SKEDSMOHALLEN
Turgruppa er ute og går hver 
torsdag kl. 10.30. 

LØRENSKOG SENIORKOR ØVER
TORSDAG 12. MARS 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.

LØRENSKOG MANNSKOR ØVER 
TORSDAG 5. MARS KL. 19.00
FJELLHAMAR KIRKE.
Hver torsdag kl 19.00 - 21.30.
Vi er 50 sangere som har det gøy 
sammen.15. november skal vi 
ha en stor konsert sammen med 
Lørenskog Damekor i Storstua i 
Lørenskog Hus.
Kom og bli med!

 

KORØVELSE I SKJETTEN DUR 
OG MOLL
TORSDAG 6.MARS KL. 18.00
SAGDALEN SKOLE, STRØMMEN
Øvelse i Samlingssalen på 
Sagdalen skole avd 2 (tidligere 
Stalsberg ungdomsskole) hver 
torsdag.

FREDAG

"EN HILSEN FRA TANTA  
TIL BEATE"
FREDAG 13. MARS KL. 12.30
ÅRÅSVEIEN BO- OG OMSORGSSENTER
STILLVERKSVEIEN 20, LILLESTRØM
Åsmund Reistad og Per Einar 
Vatle spiller stringswing og Lil-
lebjørn Nilsen-viser.  Arrangert av 
Den kulturelle spaserstokken og 
Akershus musikkråd.  

RED HOT MED  
KNUT MARIUS DJUPVIK
FREDAG 13. MARS KL. 20.00
LØRENSKOG HUS - STORSTUA
Sist gang Knut Marius Djupvik sto 
på scenen i Lørenskog hus var 
som Judas i Jesus Christ Super-
star. Dette ga oss på kulturhuset 
mersmak, og vi gleder oss veldig 
til å oppleve verdens hyggeligste 
showman på scenen igjen, denne 
gang omringet av fullt orkester 
med egen blåserekke!

LØRDAG

LØRDAGSKAFÉ
LØRDAG 14. MARS KL. 11.00-14.00
CONCORDIABYGGET, LILLESTRØM
Velkommen til Lørdagskafé. Ar-
rangeres av IOGT Concordia.

TEATERLØRDAG MED  
REBUSLØPET
LØRDAG 14. MARS KL. 12.00-15.00
AKERSHUS TEATER, LILLESTRØM
Rebusløpeter historien om 
hvordan Reven og Grisungen 
bruker alle midler for å vinne den 
flotte premien i dåsemiklenes 
store rebusløp. En leken, fantasi-
full, og morsom forestilling.

KARIUS OG BAKTUS
LØRDAG 14. MARS KL. 14.00
LØRENSKOG HUS, STORSTUA
Teaterforestillingen med Karius 
og Baktus er kjent og kjær for de 
fleste av oss.  Vi møter de to tann-
trollene som er skikkelig rampete 
inni munnen til Jens.  Forestill-
ingen er fargerik med dansende 
tannbørster og godterier.  
 
SØNDAG

SØNDAGSERVERING
SØNDAG 15. MARS KL. 11.00-15.00
SKULERUDSTUA, LØRENSKOG
Salg av kaffe og vafler. Parkering 
på Fredheim skole.

MANDAG

SKEDSMO SENIORKOR
MANDAG 15. MARS KL 11.00-13.00
SKEDSMO MUSIKK- OG KULTURSKOLE
Skedsmo seniorkor øver hver 
mandag mellom 11.00 og 13.00.  

SENIORDANS
MANDAG 15. 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.

TIRSDAG

TREFFPUNKTET ROLVSRUD
TIRSDAG 10. MARS KL. 14.00
ROLVSRUDHJEMMET
Tirsdager fra kl. 14.00 til 16.00 ar-
rangerer frivillige kafé på Rolvsrud 
sykehjem, møterom 4 i 1. etg. 

 

Månedens kunstner på Skedsmo bibliotek
Vedic Art lærer og kunstner Elin Kop-
perud. Elin er vokst opp på Lindeberg 
i Sørum i Akershus.  Hun startet å 
male ved en tilfeldighet da hun kom 
over en annonse om et Vedic Art 
malekurs. Her var det var ingen krav 
til erfaring eller kunnskap!  Vedic 
Art er en malemetode som utvikles 
gjennom å male seg igjennom 17 
prinsipper, som er utarbeidet av den 
svenske kunstneren Kurt Cällman 
(1938-2010).  Metoden virker både 
som selvutvikling og kunstutvikling. 
Så heter det jo også: "Kunsten å 
leve».  Elin deltok på kurs hos Ingvild 
Wærhaug-Baron i 2011 og dette ble et vendepunkt i hennes liv. Elin 
skriver: “Jeg storkoste meg og var som et barn i en eventyrverden.”  
Elin bruker i all hovedsak akrylmaling, og veldig ofte glitter. Kanskje en 
påvirkning fra den vakre naturen som skimrer og glitrer så fantastisk 
rundt oss. 

Kan du låne oss 
gjenstander fra 
krigens dager?
Skedsmo bibliotek på Strømmen 
forbereder en utstilling som del av en  
70-års markering av frigjøringen 1945. 

Derfor ber vi om å få låne gjenstander fra 
okkupasjonstiden. Alt blir sikret gjennom 
plassering i glassmontere, og blir tilbakelevert 
etter utstillingen.  Har du en historie knyttet til 
gjenstanden, blir den også tatt med. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo bibliotek, 
Akershusmuseet og Sagelvas Venner, og vil 
foruten gjenstandene vise bilder fra Skedsmo 
under okkupasjonen, og fra fredsdagene.
Et foredrag i biblioteket 7. mai og en vandretur 
til Milorghula ved Åmotdammen 8. mai inngår i 
opplegget.

Har du noe vi kan låne eller har spørsmål, ring 
Alf Stefferud på telefon 99550773.
Skedsmo Bibliotek • Akershusmuseet • 
Sagelvas Venner 
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 499,- 

 Cotech 10,8 V drill 
 Kompakt, praktisk maskin med LED-belysning. 10,8 V li-ion 
batteri og hurtiglader medfølger. 
   40-8751 

 3 for 749,- 
(299,-/stk) 

 LED downlight 230 V 
 Dimbar downlight med energismart, varmhvit LED. For innfelling. 
   36-5858   Hvit 
   36-5876   Alu. 

 599,- (799,-) 

 Bosch PAM 220 vinkelmåler 
 Måler eksakte vinkler og gjør det enkelt å justere inn 
gjæresagen korrekt for perfekt resultat. 
   40-9390 

 399,- (549,-) 

 Bosch Quigo II krysslaserpass 
 Projiserer horisontal og vertikal laserlinje samtidig. 
Perfekt ved tapetsering, fl islegging, innredning etc. 
Selvnivellerende - alltid i vater. 
   40-8662 

 259,- 

 Stenderdetektor 
 Lokaliserer tre- og metallstendere i vegger, tak og gulv 
samt detekterer strømførende kabler. Tydelig display og 
lyd-/lyssignal som viser stenderens posisjon. 
   40-8626 

 29,- 

 Bitsskrutrekker 
 Med 12 bits i praktisk magasin som enkelt 
festes rundt bitstrekkeren. 
   40-9512 

 49,- 

 Målebånd 3 m 
 Stålbånd med tydlige tall. Finnes i fl ere farger. 
   40-9395-1 

 2 for 99,- 
(89,-/stk) 

 Osram Dot-it LED-belysning 
 Enkel å montere, brukes der den trengs. Batteridrevet. 
Ulike farger. 
   36-2234 

  3-pack

119,- 

 Enhåndstvinger 
 Enkel og rask fastsetting av 
arbeidsemner m.m. 3-pack. 
   40-7210 

  3-pack

299,- (399,-)  

 LED downlights, 3-pack 
 For utenpåliggende eller innfelt montering. 
Utbyggbar opp til 6 downlights (selges separat). 
   36-5874 

 Multimaskin 
 Allsidig maskin som sager, kapper og 
sliper i tre, metall, gips, laminat m.m. 
   40-8765 

 299,- 
(499,-) 

 499,- 
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 Kompakt, praktisk maskin med LED-belysning. 10,8 V li-ion 
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sliper i tre, metall, gips, laminat m.m. 
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FRIST FOR INNSENDING. Mandag

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

Erik Gundersen
Ekraveien 5
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.

NYSGJERRIGE
SKAPNINGER
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Arild Andersen, vår
fremste jazzbassist,
var bare 18 år gam-
mel da han hørte
Charles Mingus Sextet
opptre i Universitets
Aula i Oslo. Denne
legendariske konser-
ten førte til at Arild
Andersen 50 år etter

satte sammen sin
egen sekstett inspirert
av Mingus. Og de spil-
te også for en fullsatt
aula under Oslo Jazz-
festival. Se konserten
i «Hovedscenen: Arild
Andersen Sekstett i
Aulaen».
NRK2 søndag kl 21.10

Konsert med vår fremste jazzbassist
11 spente finalister
står klare på scenen,
og vinneren som skal
representere Norge i
Wien, skal stemmes
fram. I år er Kringkas-
tingsorkestret med
under finalen for før-
ste gang siden 1998.
Det er publikum som

bestemmer hvem som
skal gå videre til Euro-
vision Song Contest.
Dette gjøres ved å
sende sms. Program-
ledere i Oslo Spek-
trum er Silya Nymoen
og Kåre Magnus
Bergh.
NRK1 lørdag kl 20.25

Det er klart for Melodi Grand Prix 2015

Inn i gullrekka
Ivar Dyrhaug er tilbake
i ny sesong av «Beat
for beat» og får besøk
av Gina Aspenes og
Adam Douglas som
utfordres til sanglek
mot Linda Kvam og
Eirik Søfteland. Hvert
lag har sin faste
pianist, henholdsvis
Gisle Børge Styve og
Trond Nagell Dahl.
NRK1 fredag kl 20.05

ONSDAG 11.3

TORSDAG 12.3

FREDAG 13.3

tvukens

06.15 Morgensending
13.40 Glimt av Norge: Pre-
ikestolen (r)
13.55 V-cup kombinert.
Hopp.
15.10 NRK nyheter
15.30 Som au pair i London
(5)
16.00 Vinterstudio
16.25 V-cup kombinert. 10
km langrenn.
17.00 VM skiskyting. VM-
studio.
17.10 VM skiskyting. 20 km
menn.
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
19.55 VM-kveld.
20.10 V-cup hopp. Direkte
fra Granåsen.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Finnmarksløpet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (3)
24.00 Sofa (r)
00.30 Nattsending

08.25 Morgensending
13.15 Da England erobret
verden (r)
14.05 Andri reiser vestover
(r)
14.40 Det hendte her (r)
15.40 Med hjartet på rette
staden (r)
16.30 Derrick (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 V-cup hopp. Direkte
fra Granåsen.
19.55 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
20.00 Sanninga om kjøtt (r)
20.55 Selskapet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Gud og vitskapen (r)
22.30 Urix
22.50 I Larsens leilighet (r)
23.20 Da England erobret
verden (r)
00.10 Forbodstida (r)
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
12.15 Junior Masterchef (r)
12.50 Bolighjelpen (23)
13.40 Fikse eller flytte? (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (9)
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 (112)
20.00 Matkontrollen (8)
20.30 TV 2 hjelper deg (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Tørnquistklubben (2)
22.45 Frikjent (r)
23.40 Suits (3)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Blue Bloods (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Fail Army (r)
15.00 Fail Army (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (3)
16.30 Parkeringsvaktene (4)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(26)
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 (3)
22.00 Ekte mannfolk (3)
22.30 Golden Goal (6)
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 (89)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
14.00 Ladies of London (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 (24)
19.30 Norges styggeste
rom (8)
20.30 Bertrands metode (6)
21.30 The Blacklist (13)
22.30 Paradise Hotel (4)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Alle elsker Raymond
(r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Kongen av Queens (r)
01.30 Paradise Hotel (r)
02.15 Will and Grace (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.55 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 4-stjerners middag
(36)
20.30 Lov og orden (3)
21.30 Castle (13)
22.30 Jegertvillingene (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
(14)
22.00 Garasjen (2)
23.00 Car Lot Rescue (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Cops (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Nattsending

06.15 Morgensending
12.15 Team Bachstad i
India (r)
12.45 Molanders (r)
13.30 Finnmarksløpet (r)
Europas lengste og tøffeste
hundesledeløp – 1000 kilo-
meter.
14.00 NRK nyheter
14.20 VM skiskyting. VM-
stafetten fra 1965.
16.30 VM skiskyting. VM-
studio.
17.10 VM skiskyting. Sta-
fett kvinner.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (1)
20.55 Nytt på nytt (10)
21.25 Skavlan (10)
22.45 Finnmarksløpet. Euro-
pas lengste og tøffeste hun-
desledeløp – 1000 kilome-
ter.
23.15 Kveldsnytt
23.30 Grammy Awards
2015 (r)
01.55 Nattsending

08.20 Morgensending
12.55 Urix (r)
13.15 Andri reiser vestover
(r)
13.50 Så levde de lykkelig
(r)
14.50 Sanninga om kjøtt (r)
15.40 Med hjartet på rette
staden (r)
16.30 Derrick (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 V-cup hopp. Kvinner.
Holmenkollen.
20.30 Programmene som
endret TV (r) (5)
21.00 Nyheter.
21.10 Jordens beskyttere (r)
(3)
21.25 Oddasat
21.30 Sonic Highways (r)
(8) Lyden av New York.
22.30 Broen over Kwai.Br.
drama fra 1957.
01.05 Alliert og alene (r) (1)
02.05 Nattsending

05.35 Morgensending
14.05 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (10)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie
(5)
19.30 Nabolaget (5)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 The Voice – Norges
beste stemme (2)
22.20 Senkveld med Tho-
mas og Harald (7)
23.25 Golden Goal (r)
23.55 Eurojackpot (11)
00.10 Tørnquistklubben (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Fail Army (r)
15.00 Fail Army (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (5)
16.30 Parkeringsvaktene (6)
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 I, Robot. Am. science
fiction fra 2004.
23.10 Arrow (r)
00.05 Criminal Minds (r)
01.00 Big Easy Justice (r)
01.30 All Worked Up (r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (90)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
14.00 Ladies of London (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 Junior Masterchef
USA (r)
20.00 Pascals konditori (r)
21.00 Jurassic Park – Den
tapte verden. Am. action-
eventyr fra 1997.
23.20 Sex og singelliv (r)
24.00 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.15 Sex og singelliv (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Baby Daddy (r)
15.50 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (23)
20.00 Mellom bakkar og
berg (r)
20.30 Neste sommer (r)
21.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
21.30 The Graham Norton
Show (21)
22.30 Coyote Ugly. Am. dra-
makomedie fra 2000.
00.30 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 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.00 Rocky II. Am. action
fra 1979.
01.15 Nattsending

06.15 Morgensending
13.30 Ut i naturen (r)
14.40 Finnmarksløpet (r)
15.00 NRK nyheter
15.05 Vinterstudio
15.20 V-cup langrenn. Klas-
sisk sprint.
17.10 VM skiskyting. 15
km, kvinner.
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
19.55 VM-kveld. Høydepunk-
ter, intervjuer, reportasjer og
medaljeseremonier fra Kon-
tiolahti.
20.25 Finnmarksløpet. Euro-
pas lengste og tøffeste hun-
desledeløp.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Kampen for tilvæ-
relsen (2)
22.20 Sofa (9)
22.50 Vikinglotto
23.00 Kveldsnytt
23.15 Stonehenge og de
skjulte monumenter (r)
00.15 Sanninga om kjøtt (r)
01.05 Nattsending

08.30 Morgensending
13.00 Hvem tror du at du
er? (r)
13.40 Brennpunkt (r)
14.40 Det hendte her (r)
15.40 Med hjartet på rette
staden (r)
16.30 Derrick (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 På jakt med Lotta og
Leif (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
21.30 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
21.35 Da England erobret
verden (1)
22.30 Urix
22.50 Forbodstida (r)
23.40 Jordas kretsløp (r) (1)
00.35 Nattsending

05.35 Morgensending
13.40 Fikse eller flytte? (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (8)
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 (111)
20.00 Dropped – Heltenes
kamp (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Dropped – Heltenes
kamp (8)
22.15 Fjellflørt (10)
23.15 Vårt Lille Land (r)
23.45 The Mysteries of
Laura (10)
00.40 Suits (2)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Fail Army (r)
15.00 Fail Army (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (1)
16.30 Parkeringsvaktene (2)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(25)
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 NAVer og stolt av det
(3)
22.30 Fjorden Cowboys (9)
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 (88)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
14.00 Ladies of London (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 (23)
19.30 Norges styggeste
rom (7)
20.30 Luksusfellen (6)
21.30 Boligjakten (6)
22.30 Paradise Hotel (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Alle elsker Raymond
(r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Kongen av Queens (r)
01.30 Paradise Hotel (r)
02.15 Will and Grace (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
16.10 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
(35)
20.30 Boligkrise (2)
21.30 CSI (12)
22.30 How to Get Away with
Murder (15)
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. Bayern Mun-
chen – Shakhtar Donetsk.
Direkte.
23.30 Cops (r)
24.00 Seinfeld (r)
00.30 Seinfeld (r)
01.00 Bundy (r)
02.00 Nattsending
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06.10 Morgensending
13.25 VM skiskyting.
Fellesstart kvinner.
14.15 V-cup hopp.
Direkte fra Holmenkollen.
16.00 VM skiskyting.
VM-studio.
16.10 VM skiskyting.
Fellesstart menn.
17.15 VM skiskyting.
Høydepunkter fra VM i Konti-
olahti.
18.00 Ungdomsstafett.
Fra Holmenkollen.
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen.
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
20.15 Alliert og alene (2)
21.15 Grantchester (3)
22.00 Fortitude (7)
22.45 Skilt
23.15 Kveldsnytt
23.30 Venn i døden (r)
23.55 Spill meg (r)
00.25 Sofa (r)
00.55 Nattsending

08.25 Morgensending
10.05 Selskapet (r)
10.35 Mannen og havet (r)
11.35 Ut i naturen (r)
12.25 Sting – The Last Ship
13.50 Brennpunkt (r)
14.50 Glimt av Norge (r)
15.00 Melodi Grand Prix
2015 – Finale (r)
17.15 Hemmelige svenske
rom (r)
17.25 Sveriges beste syke-
hjem (1)
18.25 Norge rundt og rundt
(r)
18.50 Nordisk villmark (r)
19.45 Handa – eit meister-
verk (1)
20.35 Skattejegerne (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.45 Snowdens store flukt
(r)
23.45 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
00.15 Drømmen om Europa
(r)
00.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.00 Bonanza (20)
12.00 Celebrity Masterchef
(r)
13.05 Våre idrettshelter (9)
13.30 Våre idrettshelter
(10)
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 (5)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tid for hjem (r)
20.00 Robinsonekspedisjo-
nen (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Robinsonekspedisjo-
nen (6)
22.15 En kveld hos Kloppen
(r)
23.15 Madam Secretary (r)
00.15 The Good Wife (5)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.25 Broom (r)
11.55 Broom (r)
12.25 Broom (r)
12.55 Broom (r)
13.25 Broom (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
20.00 Golden Goal (r)
20.30 Golden Goal (r)
21.00 Wild Wild West. Am.
westernkomedie fra 1999.
23.05 Fjorden Cowboys (r)
23.35 Nattarbeiderne (r)
00.05 Nattarbeiderne (r)
00.35 Nattarbeiderne (r)
01.05 Nattarbeiderne (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 The Ellen DeGeneres
Show (r)
10.30 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.30 Hele USA baker (r)
12.30 Norges styggeste
rom (r)
13.30 Norges styggeste
rom (r)
14.30 Norges styggeste
rom (r)
15.30 Norges styggeste
rom (r)
16.30 Boligjakten (r)
17.30 Luksusfellen (r)
18.35 Jurassic Park – Den
tapte verden. Am. actione-
ventyr fra 1997.
21.00 The Bourne Legacy.
Am. actionthriller fra 2012.
23.35 Hotell Helvete (r)
00.35 Hvem var Jason Bour-
ne? Am. action fra 2002.
02.35 Den amerikanske
presidenten. Am. romantisk
komedie fra 1995.
04.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.50 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Two and a Half Men
(r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.35 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 (3)
21.30 Neste sommer (3)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (3)
22.30 Mellom bakkar og
berg (r)
23.00 Lov og orden (r)
24.00 Major Crimes (12)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.30 Brooklyn Nine-Nine (r)
15.05 Brooklyn Nine-Nine (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Motorsport: Formel
1. Australia Grand Prix, høy-
depunkter.
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Family Guy (10)
20.30 Simpsons (10)
21.00 Two and a Half Men
(10)
21.30 The Goldbergs (10)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(9)
22.30 Operation: Endgame.
Am. actionkomedie fra
2010.
24.00 Boston's Finest (r)
01.00 Nattsending

05.25 Morgensending
12.45 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, menn.
13.25 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, kvinner.
13.45 Vinterstudio
14.10 V-cupfinale langrenn.
50 km fri teknikk fellesstart,
menn.
16.25 VM skiskyting. Sta-
fett, menn.
18.00 V-cup hopp. Direkte
fra Holmenkollen.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Bli med på MGP-vor-
spiel!
20.25 Melodi Grand Prix
2015 – Finale
22.40 Underholdningsavde-
lingen (7)
23.15 Kveldsnytt
23.30 VM-kveld. Høydepunk-
ter, intervjuer, reportasjer og
medaljeseremonier fra Kon-
tiolahti.
24.00 Snabba cash. Sv.
dramathriller fra 2010.
02.00 Nattsending

06.45 Morgensending
11.25 Skavlan (r)
12.25 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, menn.
12.45 Skicross
13.45 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, kvinner.
14.20 Hovedscenen (r)
15.15 Gal etter møbelklas-
sikere (r)
15.45 VM skiskyting. Inn-
skyting før stafett menn.
16.20 Glimt av Norge: Bog-
stad gård (r)
16.30 I Larsens leilighet (r)
17.00 Kunnskapskanalen (r)
18.00 KORK – hele landets
orkester (r)
18.30 Norge rundt (r)
18.55 V-cup hopp. Direkte
fra Holmenkollen.
20.00 Mellom-Amerikas
ukjende historie (3)
21.00 Nyheter
21.10 Hemingway & Gell-
horn. Am. TV-drama fra
2012.
23.40 Mannen og havet (r)
00.40 Nattsending

05.20 Morgensending
09.00 Junior Masterchef (r)
09.25 Junior Masterchef (r)
10.00 Bonanza (17)
11.00 Bonanza (18)
12.00 Masterchef (r)
13.15 Celebrity Masterchef
(r)
14.30 Fjellflørt (r)
15.30 Dropped – Heltenes
kamp (r)
17.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Alt er lov (3)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Vårt Lille Land (3)
22.15 God kveld Norge (10)
22.50 Ryktet går. Am.
romantisk dramakomedie
fra 2005.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
08.50 Alligatorjegerne (r)
09.40 Byttebaronene (r)
10.30 Byttebaronene (r)
11.20 Byttebaronene (r)
12.10 Byttebaronene (r)
13.00 Byttebaronene (r)
13.55 Fail Army (r)
14.25 Fail Army (r)
14.55 Fail Army (r)
15.25 Storbritannias ster-
keste mann 2013 (r)
16.30 Parkingsvaktene (r)
17.00 Parkingsvaktene (r)
17.30 Parkingsvaktene (r)
18.00 Parkingsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (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 Independence Day.
Am. action fra 1996.
23.50 Legenden om Bagger
Vance. Br./am. dramakome-
die fra 2000.
02.20 Criminal Minds (r)
03.15 Criminal Minds (r)
04.05 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 Ladies of London (r)
14.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (3)
15.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (4)
16.00 The Middle (2)
16.30 Bertrands metode (r)
17.30 Brannstasjonen (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Brannstasjonen (r)
19.00 Brannstasjonen (r)
19.30 Hairspray. Am./br.
komediemusikal fra 2007.
21.30 Hvem var Jason Bour-
ne? Am. action fra 2002.
23.35 Den amerikanske
presidenten. Am. romantisk
komedie fra 1995.
01.35 Paradise Hotel (r)
03.00 Paradise Hotel (r)
03.50 Paradise Hotel (r)
04.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
18.00 The Biggest Loser
Norge (r)
19.30 Boligkrise (r)
20.30 Aamodt og Kjus på
bortebane (r)
21.30 The Proposal. Am.
romantisk komedie fra
2009.
23.35 Jaget. The Fugitive.
Am. thriller fra 1993.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Cheers (r)
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Motorsport: Formel
1. Australia Grand Prix, kva-
lifisering.
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 Håndball: Champions
League. Larvik – Sävehof.
20.30 Simpsons (r)
21.00 The Goldbergs (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 The Bannen Way. Am.
actionkomedie fra 2010.
00.15 The Frighteners. Am.
grøsserkomedie fra 1996.
02.10 Nattsending

06.15 Morgensending
13.30 Med Attenborough til
Galapagos (r)
14.20 Hygge i Strömsö (1)
15.00 NRK nyheter
15.15 Byttelåne liv (r)
15.30 Som au pair i London
(r)
16.00 Hagekampen (1)
17.00 NRK nyheter
17.15 Danne og Bleckan (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Skilt (r)
18.15 Skattejegerne (5)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Severin (1)
20.45 Billedbrev (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mord uten grenser
(4)
22.30 Spill meg (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Shetland (r)
00.40 Nattsending

09.20 Så levde de lykkelig
(r)
10.20 Nordisk villmark (r)
11.10 Hovedscenen (r)
12.45 Sveriges beste syke-
hjem (r)
13.45 Handa – eit meister-
verk (r)
14.35 Andri reiser vestover
(r)
15.10 Skavlan (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Norske naturperler (r)
19.45 Glemte helter (r)
20.25 Aktuelt
20.55 Árdna
21.25 Oddasat
21.30 De som hoppet før
Wirkola
22.15 Inn i vårt mørke hus
22.30 Urix
22.50 Selskapet (r)
23.20 Alliert og alene (r)
00.20 Handa – eit meister-
verk (r)
01.10 Nattsending

05.10 Morgensending
12.50 Bolighjelpen (25)
13.40 Fikse eller flytte? (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (11)
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 (113)
20.00 En kveld hos Kloppen
(8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Frikjent (3)
22.40 The Missing (3)
23.50 Suits (4)
00.45 Hawaii Five-0 (r)
01.35 Blue Bloods (r)
02.25 Nattsending

05.10 Morgensending
09.45 Byttebaronene (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Fail Army (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (7)
16.30 Parkeringsvaktene (8)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(18)
18.30 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 (4)
22.30 Utvist (3)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (91)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
14.00 Ladies of London (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Bones (r)
18.00 Million Dollar Listing
Miami (4)
19.00 Brannstasjonen (25)
19.30 Norges styggeste
rom (9)
20.30 Junior Masterchef
USA (6)
21.30 NCIS: New Orleans
(8)
22.30 Paradise Hotel (5)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Kongen av Queens (r)
01.30 Paradise Hotel (r)
02.15 Will & Grace (r)
02.40 Will & Grace (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Sinnasnekker'n (r)
10.05 Millionær søker kjæ-
reste (r)
12.00 The Big Bang Theory
(r)
12.55 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 4-stjerners middag
(37)
20.30 The Biggest Loser
Norge (2)
22.00 Jegertvillingene (2)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Special Victims Unit
(r)
01.45 CSI: NY (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Seinfeld (r)
11.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
12.00 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Program ikke fastsatt
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(15)
22.00 Cops Reloaded (110)
22.30 Cops Reloaded (111)
23.00 Two and a Half Men
(r)
23.30 Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Brickleberry (11)
01.00 Cops (r)
01.50 Seinfeld (r)
02.40 Nattsending

06.15 Morgensending
14.20 Hygge i Strömsö (2)
15.00 NRK nyheter
15.15 Byttelåne liv (r)
15.30 Som au pair i London
(7)
16.00 Hagekampen (2)
17.00 NRK nyheter
17.15 Danne og Bleckan (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det søte liv (r)
18.00 Skattejegerne (6)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Livet på Setesdalsba-
nen
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Trygdekontoret (5)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Eit perfekt liv (4)
23.55 Alliert og alene (r)
00.50 Nattsending

09.25 Morgensending
13.05 Aktuelt (r)
13.35 Urix (r)
13.55 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
14.25 Andri reiser vestover
(r)
15.10 Så levde de lykkelig
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Glemte helter (r)
19.45 Hvem tror du at du
er? (r)
20.25 Aktuelt
20.55 I Larsens leilighet (6)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Jordas kretsløp (r)
22.30 Urix
22.50 Dagbøker frå første
verdskrig (r)
23.40 De som hoppet før
Wirkola (r)
00.25 Arbeiderne fra Øst-
Europa (r)
01.20 Nattsending

05.30 Morgensending
12.15 Celebrity Masterchef
(7)
12.50 Bolighjelpen (26)
13.40 Fikse eller flytte? (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (12)
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 (114)
20.00 Tid for hjem (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (11)
22.40 Madam Secretary
(11)
23.35 Suits (5)
00.30 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Fail Army (r)
15.00 Fail Army (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (9)
16.30 Parkeringsvaktene
(10)
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 (4)
22.30 Gjeldshaiene (5)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (92)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Bones (r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Brannstasjonen (26)
19.30 Norges styggeste
rom (10)
20.30 Pascals konditori (3)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(10)
22.30 Paradise Hotel (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Chicago P.D. (10)
01.05 Kongen av Queens (r)
01.30 Paradise Hotel (r)
02.15 Will & Grace (100)
02.40 Will & Grace (101)
03.00 Bones (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
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
(38)
20.30 Aamodt og Kjus på
bortebane (3)
21.30 Mellom bakkar og
berg (2)
22.00 The Big Bang Theory
(14)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Program ikke fastsatt
14.30 Program ikke fastsatt
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 Program ikke fastsatt
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Fotball: UEFA Champi-
ons League. Monaco – Arse-
nal.
23.30 Cops (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Seinfeld (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Bundy (r)
02.00 Bundy (r)
02.30 Nattsending

TV & UNDERHOLDNING



Det umulige gjort mulig.

NYE FORD FOCUS fra kr 250.000,-*
Parkeringsassistent
Hvordan parkerer du på et sted du ikke en gang kan se? Nye Ford Focus gjør det mulig 
å parkere på de mest utilgjengelige steder, takket være sin avanserte teknologi. Nye  
Focus har også mye annen ny teknologi, som forbedret Active City Stop, 8’’ touchskjerm 
med stemmekontroll og nødhjelpsassistanse, advarsel om kryssende trafikk og 
adaptive bi-xenon hovedlys. Bare for å nevne noe av hva som skjuler seg under det nye, 
lekre karosseriet.

ford.no

* Prisen er inkl. leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
CO2-utslipp fra 98 – 159 g/km (1,5 TDCi 120Hk – 2,0 EcoBoost 250Hk).
Blandet drivstofforbruk fra 0,38 – 0,68 l/mil (1,5 TDCi 120Hk – 2,0 EcoBoost 250Hk).

Sulland Jessheim
Energivegen 13  Tlf: 63 94 27 50


