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Annonsere her?
 

Kontakt Elisabeth på 
tlf. 483 23 443 

TEMA: BIL OG MOTOR Fjeldhammer Brug
Fjeldhammer Brug A/S ble etablert 
på Fjellhamar i 1895, og bokpapp 
og takpapp var bedriftens første 
produkter. I 2007 skiftet bedriften 
navn til Icopal AS, og er en av 
landets ledende leverandører til 
bygge- og anleggsbransjen.  
 Side 8

Slik slukker du 
brann i grillen
Brann i gassgrill kan være van-

skelig å slukke. Det siste du skal 

bruke er vann.  
 Side 7

Bemanning i barnehager:

AVDEKKER STORE  
FORSKJELLERDiesel-andelen 

øker i Skedsdmo
Andelen diesel-biler fortsetter å 

øke i Skedsmo kommune. Det til 

tross for at mange aktører mener 

myndighetene vingler, og at 

debatten preges av kunnskaps-

løshet og symbolpolitikk. 
 Side  xx

Ta kontakt for 
visning av bil når 
det passer DEG!

Rune Raade Paulsen
Tlf 907 58 650

Vi har åpnet ny avdeling
Hvamsvingen 24
ved Olavsgaard

Nyere bruktbil
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

Vi 
leVer aV 

tillit

2013 BMW 5-serie  
525X DAT M-Sport
980 km kr 719.900,-

2012 MINI One 1.6 
Chili red
11 300 km kr 165.900,-

2013 Mercedes-Benz C-Klasse  
C180T CGI, Krok, Navi, Soltak
2 000 km kr 449.900,-

Forbehold
om trykkfeil

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler

Se vår annonse på side 14

www.nordicbil.no

– DIN LEVERANDØR 
AV NYERE BRUKTBILER

En bemanningsundersøkelse 
gjennomført av Private Bar-
nehagers Landsforbund viser 
at  Lørenskog og Skedsmo ikke 
kommer spesielt bra ut. Side 3
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i 
Skedsmo og Lørenskog. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom -      plakaten.

HARDE 
FA K TA

24,0
GRADER VAR 
HØYESTE 
TEMPERATUR  
I LILLESTØM SISTE 
30. DØGN (20. APRIL)

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

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

Redaksjonen.
Ansvarlig redaktør (konst.) 
Linn Cecilie Merckoll 
linncecilie@romeriksposten.no
tlf. 944 78 976
 
Journalister. 
Roy R. Mortensen, 
roy@romeriksposten.no
 
Yngve Johnsen, 
yngve@romeriksposten.no

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

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

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

Grafisk.
Mette Hansen
grafisk@romeriksposten.no

Postadresse.
Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

Neste utgave. 06.05.2015
Materiellfrist neste utgave. 04.05.2015

#finkveld  @anettethowsen

Vinter'n nekter å helt slippe taket @kjlboe

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
inkl 3 behandl pr dag og full pensjon. ½ 
pensj. reisen    8/4 kr 7250.- 6/5 kr 7450.-
11/5  Tallinn 5 dgr  kr. 4190.-
18/5 Hardanger 4 dgr. kr. 4999.-
19/5 Blomsterreise i pinsen 
          til Tyskland7 dgr  kr. 7490.-
20/5 Gotland 6 dgr kr. 7790.-
8/6 Syd England 10 dgr  kr. 13190.-
11/6 og 10/7 og 3/8  Stavanger 
          med flor og fjære 6 dgr kr. 7990.-
19/6 Bornholm 6 dgr kr. 7190.-
24/6 Vestlandet 5 dgr med  
 Hurtigruta Florø/bergen kr. 6950.-

+ 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.

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

Vinter'n nekter å helt slippe taket @kjlboe

Hvitveis #lillestrøm @astnord

Hvitveis #lillestrøm @astnord

#finkveld  @anettethowsen

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!
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

Kom å se vår store utstilling

VÅRTILBUD
Ferdig oppsatt 

m/ett navn
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ANTHONY SANDBERG • STORGATEN 16
Lillestrøm • t.  63 81 30 54 • anthony.sandberg@mestergull.no

Sylvsmidja har i mer enn 70 år produsert bunadssølv til alle landets bunader. 
At all produksjon foregår i Norge og på Voss er vi stolt over. 

Derfor er det viktig at vi har kunnskapen, historien og fagfolkene som setter 
oss i stand til å videreføre god norsk handverkstradisjon.

Velkommen til en hyggelig handel 
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romerikspsoten.no 

Private Barnehagers Landsfor-
bund (PBL) går i disse dager 
ut og informerer befolkningen 
om hvordan norske kommu-
ner prioriterer barnehagene. På 
nettsiden enbedrebarnehage.
no finner man opplysninger 
om alle kommuners beman-
ning, pedagogandel og årlige 
tilskudd. Når det kommer til 
bemanning, så har både Skeds-

mo og Lørenskog tilsynelaten-
de mye å gå på.

VIL VISE FORSKJELLENE
– Med «En bedre barnehage» 
ønsker PBL å sette søkelyset på 
kvaliteten i norske barnehager, 
og å gjøre viktige opplysninger 
om kommunenes prioriteringer 
tilgjengelig for alle interesserte, 
sier forbundets informasjons-
sjef, Marius Iversen.

– Vi ønsker også å synliggjø-
re de store lokale forskjellene, 
og hvordan dette påvirker bar-
nehagenes mulighet til å levere 
et trygt barnehagetilbud med 
høy kvalitet, legger han til.

Regjeringen jobber med et 
mulig nytt system for finansier-
ing fra januar, som PBL mener 
er på sin plass.

– Forskjellene i Barneha-
ge-Norge er for store, og de har 
økt etter at kommunene fikk 
ansvaret for finanseringen i 
2011. Dette kan ikke fortsette, 
understreker Iversen.

– Foreldre betaler det samme 
for en barnehageplass over hele 

Bemanning i barnehager:

Avdekker store forskjeller

En bemanningsun-
dersøkelse 
gjennomført av 
PrivateBarne hagers 
Landsforbund viser 
at  Lørenskog og 
Skedsmo ikke 
kommer spesielt 
bra ut.LØRENSKOG: Beman-

ningen i Lørenskog kom-
mune er den 323. beste 
av landets 428 kommuner 
Foto: Pressefoto

Bemanning i barnehagene – Akershus
Antall barn per voksen. Snitt av 2013 og 2014. Kilde: PBL

AURSKOG-HØLAND 5,8 201
NITTEDAL  5,8 201
BÆRUM  5,9 228
FET  5,9 228
SKEDSMO  5,9 228
VESTBY  VESTBY  VESTBY 6,0 260
SØRUM  6,0 260
ULLENSAKER  6,0 260
ÅS  6,1 296
ASKER  6,1 296
GJERDRUM  6,1 296
NESODDEN  6,2 323
OPPEGÅRD  6,2 323
RÆLINGEN  6,2 323
LØRENSKOG  6,2 323
HURDAL  6,2 323
FROGN  6,3 355
ENEBAKK  ENEBAKK  ENEBAKK 6,3 355
SKI  6,4 371
NES  6,4 371
EIDSVOLL  6,4 371
NANNESTAD  6,4 371

NORGE  6,1

 BARN RANGERING

Opp til

25% rabatt*

ET DRØMMEROM 
TIL EN FORNUFTIG PRIS
JKE Design lanserer nå nye Rimini og Pisa dører til kjøkken og bad. Disse 
fås nå med 16 nye spennende farger som gir deg  mulighet til å velge 
et unikt kjøkken fra oss, til en fornuftig pris. Vi har butikken full av  
innredninger, fliser, og belysning . Kom og se på våre tilbud og få realisert 
ditt drømmerom. 
www.jke-design.no

Kjøkkenhuset Lillestrøm
Spesialister til et godt kjøkkenliv

Åråsen Stadion . Tel. 64 84 10 30 . Ma-on. 10-18, to 10-20, fr. 10-16, lø. 10-15
*I perioden 1.5.-30.5. får du opptil 25% rabatt ved kjøp av et komplett Rimini / Pisa kjøkken eller bad 
fra JKE Design. Velkommen til oss - kun 20 min fra Oslo - gratis parkering.
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De nyeste Kostra-tallene viser 
at Skedsmo kommune hadde 
netto driftsutgifter pålydende 
387,9 millioner kroner i 2014. 
Dette er da resten av utgiftene 
som står igjen etter at alle inn-
tektene er trukket fra.

ANDELEN I SKEDSMO
Av alle netto utgifter kom-
munen har, så går dermed 17 
prosent til barnehagesektoren. 
Dette er en del mer enn esti-
mert kommunesnitt i Norge, 
som er 15 prosent. Lørenskog 
kommune hadde nesten 240 
millioner kroner i netto utgif-
ter, som utgjør 15,8 prosent av 

Oljetanker og fyrkjeler
 

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

(+46) 581 50070 · (+46) 70 533 92 42www.tankfjerning.no
TANKFJERNING

Sanering, demontering og bortkjøring

Vindu •  Parkett •  Trelast 
Byggevarer 

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

Bruker mer av «kaken» 
til barnehage

hele «utgiftskaken» i kommu-
nen.

Ofte vil det være mest natur-
lig å sammenligne tallene mot 
den Kostra-gruppen som kom-
munene tilhører. Gruppene er 
laget for å kunne sette sam-
menlignbare kommuner opp 
mot hverandre. I Lørenskog og 
Skedsmo sin Kostragruppe går 
16,1 prosent av «kaken» til bar-
nehagesektoren, så Skedsmo er 
et stykke foran også her.

STORE FORSKJELLER
– Kommunenes utgifter til bar-
nehage varierer fra under fem 
prosent i noen kommuner til 

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

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

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Spar tusenlapper!
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www.norskkjokkenfornying.no

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

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper 

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

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

Husk å spørre etter Bjørn
for å få annonserabatten!

Spar tusenlapper!
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over 20 prosent i andre. Vi ser 
at spredt bosetting, høy andel 
barn som trenger spesialpeda-
gogisk hjelp og god økonomi 
fører til at kommuner har høy-
ere utgifter per barn, sier Irene 
Hilleren i Utdanningsdirekto-
ratets avdeling for statistikk.

- Kommuner med mange 
barn i barnehagealder og høy 
andel barn i privat barnehager 
har lavere utgifter per barn, 
legger hun til.

Skedsmo kommune brukte i fjor nesten 388 millioner kroner til barnehage. 
«Kakestykket» til barnehage er større enn normalen i Kommune-Norge.

landet. Da er det urimelig at 
forutsetningene for høy kvali-
tet varierer så mye fra kommu-
ne til kommune, poengterer 
han.

LØRENSKOG RANGERT
Det er først og fremst beman-
ningen PBL løfter opp som vik-
tig i denne sammenhengen. De 
har brukt et veid snitt av års-
meldingene fra desember 2013 
og 2014. Tallene gjelder både 
kommunale og private barne-
hager.

Av alle de 428 kommunene 
i Norge, så er Lørenskog først 
å finne på en 228. plass i ran-
geringen over kommunene 
med best bemanning i bar-
nehagene. Litt under midten 
altså. Skedsmo er nede på 323. 
plass på denne tabellen. Best i 
Akershus er Aurskog-Høland 
og Nittedal kommuner, som 
har inntatt 201. plass på listen. 
Det forteller om et fylke som er 
langt nede på listen.

BARN PER VOKSEN
– Bemanning er én viktig indi-
kator for kvalitet, selv om god 
bemanning alene ikke er en 
garanti for høy kvalitet. Over-
sikten på enbedrebarnehage.
no viser at bemanningen vari-
erer fra 3,4 barn per ansatt til 
over syv barn per ansatt. Da er 
det stor forskjell i hvor mange 
barn hver enkelt ansatt i snitt 
har ansvaret for. Flere har tatt 

til orde for å innføre nasjonale 
krav til bemanningen i barne-
hagene og det er det grunn til å 
se nærmere på, mener Iversen. I 
Lørenskog kommune er det 6,2 
barn for hver voksne. I Skeds-
mo er det 5,9 barn per voksne.

– Kommuner med lav be-
manning og som kanskje også 
har lave satser for tilskudd til 
private barnehager bør spørre 
seg selv hva de vil med barne-
hagene, og hvilke barnehagetil-
bud politikerne ønsker i kom-
munen, sier Iversen.

VIL VISE: Informasjonssjef i 
Private Barnehagers Landsfor-
bund, Marius Iversen, viser til 
nettsiden enbedrebarnehage.
no – der forbundet avdekker de 
store forskjellene i bemanning og 
tilskudd. Foto: Pressefoto
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TIL SALGS

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

MATERIELLFRIST. 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva  
pr annonse for bedrifter

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

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

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

SNEKKER 
MED 
FAGBREV 

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

Tlf. 471 91 224

Peugeot 306 stasjonsvogn 2001 
modell, grå metallic, 168.000 
km. Sommer- og vinterfelger 
medfølger. Årsavg. 2015 ikke bet. 
Tlf 934 12 044. 

Er det noen som mangler bord 
og 4 stoler til en Gustaviansk 
skjenk?Ring på 67 90 71 28.

Gammelt kjøkkenbord m/skuff, 
bordplate 65x110, høyde 77 
cm. Gammel Philipsradio, fra ca 
1940. Fin marmorplate 43x40 
cm, 2,2 cm tykk. Gammelt 
Høyang melkespann, 3 L. Stor 
langhøvel. Flere tvinger i diverse  
størrelser.  NKL, bind 1 og 4, 2 
eks av bind 2. Diverse maritime 
saker; stor vinsj, diverse glassku-
ler med not.Tlf 416 27 988. Bor 
i Strømmen.

Tripptrapp stol, hvitmalt og sprin-
kelseng m/ madrass og dyne kr. 
500.- Lillestrøm. Tlf 481 84 509

Lite kjøkkenbord med 2 klaffer 
+ 2 kjøkkenstoler i lakkert furu. 
Liten rokokkobenk/sofa. 
Tlf. 901 30 537

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 

BEDRIFTSANNONSER

Pen sort skinnjakke str. 42 selges 
kr. 500. Brukt to ganger. 3 bilder 
av Reinhardt Sørbye. str. 30x21. 
Lørenskog. Tlf. 904 06 422

Fin skinnjakke fra Alexander  
Norway str. 36, kr. 500,-. 
Lego Duplo selges. 
Tlf. 478 51 108 

Fin Skinnjakke fra Alexander  
Norway str. 36, kr. 500,-. 
Lego Duplo selges. 
Tlf. 478 51 108 
 
Dobbeltseng 150 cm bred med to 
madrasser på 75x200 cm. selges 
for kr. 500,-. Strømmen 
Tlf: 958 28 820  

GIS BORT

Murstein/Tegelstein gis bort, mot 
henting ca. 180 stk.  
Tlf. 415 70 486 - Strømmen 

Grundig tv (ca. 12 år), i god 
stand, gis bort mot henting.  
Tlf. 988 74 130 

ØNSKES KJØPT

Nasjonal Samling. Merker, 
medaljer klær osv fra NS ønskes 
kjøpt av samler. Tyske saker fra 
krigen er også av interesse. 
Tlf. 920 98 300  
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler, annet 
militært fra krigen er også av 
interesse. Tlf. 404 06 216

Eldre Veterantråsykler uansett 
stand ønskes av samler som tar 
vare på Sykkelhistorie. Så har 
du en gammel sykkel som tar 
unødig plass og gi bort eller sel-
ge ta kontakt.Er også intressert 
i delesykler.Ring 93034633 
eller mail sleirset@online.no 

Gamle postkort kjøpes til god 
pris av samler.Tlf 930 40 550

Norske mynter. Har du ett 
"syltetøyglass" med mynter hvor 

2 sett felger - 205/50 R15 (til 
Golf). Hulldiameter 100 mm- 
185/70 R14 (til Mitsubishi). 
Hulldiameter 115 mm.Pris per sett 
kr 800,- kun felger, dekkene er 
gamle.Mail: Terje.remberg@gmail.
com. Tel.: 95 14 81 70

Eco Flush vannklosett m urinse-
parasjon til salgs. Som nytt, brukt 
2 somre. Vannbesparende, passer 
til hytte. Nypris 8250 kr. Bud 
ønskes. Lørenskog eller Tønsberg-
området. Tlf 926 25 165

Vårens golfkupp.Bag med alt av 
køller, drivere & putter, Callaway 
m.fl., pent brukt av to damer.S 
elges for kr. 500,-. Strømmen. 
Tlf. 975 72 937 

For deg som sliter med svimmelhet.
De fleste som rammes av svimmelhet kan 
få hjelp for det som er årsak til plagene.

Svimmelhetsklinikken ved 
Romerike Fysioterapi har kompetanse 
og utstyr for å undersøke og behandle 
svimmelhet og balanseforstyrrelser.

Svimmelhetsklinikken har et nært sam arbeid med ØNH-lege 
ved Romerike Spesialistklinikk og har mulighet for å skreddersy 
behandlings opplegget for hver enkelt.

Ta kontakt med Aina P. Smedsrud ved Svimmelhets
klinikken for spørsmål, eller timeavtale

Romerike Helsebygg, oppg. E
Dampsagveien 2a, 2000 Lillestrøm
Tlf: 915 48 804

aina@svimmelhetsklinikken.com
www.svimmelhetsklinikken.com

Svimmelhetsklinikken 

Svimmel?

Ustø?

Balanse-
problemer?

VARMEPUMPER

BEKKEVANG SERVICE AS 
Ring tlf. 920 42 725 for flere gode tilbud 

www.nordic-fire.net

GODE PRISER – RASK LEVERING

MITSUBISHI FH 25, 6.3 kw kr. 18 000.-

MITSUBISHI FH 35, 6.6 kw kr. 19 000.-

MITSUBISHI KJ 35  Gulvmodell kr 20 000.-

Vi har montører i  ditt område

Priser er for standard montering  inkl. mva 
og montering. Strøm til pumpa kommer i tillegg.
Finansiering gjennom Resursbank  rentefritt over 2 år.

VI FØRER LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER 
fra Toshiba, Mitsubishi, Panasonic, Daikin, IVT, Bosh, Fujitsu.

LUFT VANN fra NIBE, Energy Save og Daikin.

Anleggsgartner Andersen

Tlf. 908 82 834

Mosefjerning, plantestell,  
nyanlegg, vedlikehold.

Plenklipp hele sesongen, 
også større anlegg.

Anleggsgartner  
Utfører ALT av 

hagearbeid

det er litt fra Før 1950? Jeg er 
nystartet  som samler og man-
gler mye. Alt er av interesse.
Kommer gjerne på besøk om du 
ønsker det. Tlf 970 27 690

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 
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De fleste branner i forbindelse 
med bruk av gassgriller er fett-
branner. Det vil si at det tar fyr 
i fett og andre matrester som er 
blitt liggende i grillen.

– Det første du må gjøre er å 
stenge gasstilførselen på regula-
toren og lukke lokket. Hvis det 
er mulig, bør du koble regula-
toren fra gassflasken og flytte 
gassflasken unna grillen. Da 
unngår du at flammene får til-
gang til propangass som vil for-
verre brannen, sier innkjøpssjef 
Espen Nordheim i Elkjøp.

Roer flammene seg, kan du 
la brannen brenne ut av seg 
selv. Utvikler brannen seg vide-
re, må du ikke være fristet til å 
helle vann på bålet.

– Vann vil bare gjøre flam-
mene større. Sprer brannen seg 
utenfor grillen, kan du bruke 
brannslukningsapparat eller 
helle på sand. Et brannteppe 
kan også brukes. Mister du kon-
trollen over brannen, må du 
ringe brannvesenet, sier Nord-
heim.

En fettbrann kan brenne 
lenge. Sjekk at brannen er helt 
dødd ut før du forlater stedet.

GASSLEKKASJE
Gasslekkasjer, gjerne fra grill-
slangen, kan også føre til at 
grillen tar fyr og flammene står 
i været.

– Flammene kan fort bli 
voldsomme ved en gasslekkasje. 
Det viktigste du gjør er også her 
å få stengt av gasstilførselen. 
Slukker ikke brannen, benyt-
ter du samme fremgangsmåte 
som med fettbrann og kontak-
ter brannvesenet dersom det er 
nødvendig, sier Nordheim.

Før grillsesongen er det vik-
tig å sjekke grillslangen, særlig 
hvis grillen har stått ute og blitt 
utsatt for sol, vind og vær.

Ifølge en tidligere undersø-
kelse TNS Gallup har gjort for If 
Skadeforsikring, opplyser hver 
sjette nordmann at de har opp-
levd lekkasje i propanutstyr.

– Det er bare tilfeldigheter 
som gjør at det ikke oppstår fle-
re ulykker ved bruk av propan 
i Norge, sier informasjonsdirek-
tør Jon Berge i If Skadeforsik-
ring.

Propan som brukes i gass-
griller er ypperlig til matlaging 
fordi man umiddelbart får rik-
tig temperatur, men propan 
som brenner holder svært høy 
temperatur, over 1900 grader.

– Metall kan smelte av denne 
varmen, og alt brennbart i nær-
heten av en gassgrill kan ta fyr. 
Markiser og treverk er spesielt 
utsatt, sier Berge.

EKSPLOSJONSFARE
De fleste gassgriller som selges i 
dag har en komposittflaske. De 
kan ikke eksplodere. Er ulykken 
ute blir det en såkalt nedbren-
ning av flasken. En flaske i me-
tall derimot, kan eksplodere.

– Dersom varmeutviklingen 
fra brannen er stor nok over 
lang nok tid, er det en fare for at 
en metallflaske kan eksplodere, 
sier Espen Nordheim i Elkjøp.

Han anbefaler alle som skal 
grille å følge noen enkle regler:

Pass på at grillen står på et 

jevnt underlag før du tenner 
den.

Anbefalt sikkerhetsavstand 
til brennbare materialer er 150 
cm fra alle grillens sider.

Husk at gassflasken skal stå 
på siden av grillen, ikke under. 
Da er det enklere å hurtig sten-
ge gasstilførselen dersom det er 
nødvendig.

Slik slukker du brann i grillen
Brann i gassgrill 
kan være vanskelig 
å slukke. Det siste 
du skal bruke er 
vann.

GRILLBRANNER: Hver sjette 
nordmann har opplevd lekkasje 
i propanutstyret. Foto: Kristin 
Cock, Newswire

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

Besøk oss i  
Hotvedtveien 103, 

Drammen

PR
O

D
U

SE
RT

 A
V 

BY
AV

IS
A

Besøk oss i
Nordbyveien 226, 

Skjetten

ALT TIL KNIVMAKER  •   SKINN & LÆRARBEID
SAU & REINSKINN

 MØBELSKINN  •   KUNSTLÆR

Vi har Jörnkängan jakt & turstøvler
Bruslettokniver-jaktkniver

Gränsfors økser-Spyderco bryner

Stallbakken 13, 2005 Rælingen
www.jjensen.no

Åpningstider : Man-fre 09.00-17.00, Tors- 09.00-18.00, Lørdag Stengt

Merk, 
ny adresse:



Fjeldhammer Brug, nå Icopal 
AS, ble etablert 14. mai 1895. 
Mannen bak etableringen av 
aksjeselskapet var industrigrün-
deren Hartvig Bache-Wiig, som 
i 1893, sammen med broren 
Carl, kjøpte Fjellhamar-bruket 
med sagbruk, høvleri og mølle 
fra boet etter Vincentz Thur-
mann Ihlen som døde i 1892. 

Brødrene bygde straks en fa-
brikk for produksjon av papp, 
og etter to år ble det skaffet 
aksjonærer og etablert et aksje-
selskap som Bache-Wiig solgte 
Fjellhamar-eiendommene til. I 
Hans J. Henriksen, fabrikkbe-
styrer 1897–1919, hadde Fjeld-
hammer Brug en ressursperson 
som ved å sørge for stiftelsen av 
Lørenskog Energiverk i 1913, 
banet vei for elektrisk motor-
drift på fabrikken kort etter.

De første produktene fra fa-
brikken var papp og kartong i  

ark, først og fremst til bokbin-
ding. Det ble også startet pro-
duksjon av takpapp, og fra 1912 
ble det produsert tak- og vegg-
papir i ruller. Fram til 1912, 
da turbinanlegget ble ombygd, 
ble imidlertid produksjonen 
ofte begrenset av vannmangel. 
Branner i 1899 og 1914, med 
påfølgende gjenoppbygging, 
hemmet også produksjonen.

Fabrikken kunne tilby fast 
og regelmessig arbeid, og det 
var ettertraktet. Lønna var der-
imot ikke vesentlig høyere enn 
hva sagbruksarbeiderne ved 
Stalsbergsaga og Haneborgsaga 
hadde hatt både 20 og 30 år tid-
ligere. I 1906 var det 30 menn 
og fem kvinner i arbeid der. Et-
ter hvert som bedriften prester-
te gode overskudd, ble det mu-
lig å tilgodese arbeiderne mer. I 
1917 ble det avsatt kr 20 000 av 
overskuddet til arbeiderboliger.

1918: VENDEPUNKT MED 
DANSKE MEDEIERE
1918 ble et vendepunkt for be-
driften. Aksjekapitalen ble fire-
doblet, og nye eiere kom inn. 

Viktigst blant disse var Jens Vil-
ladsens Fabriker i København, 
som ble sittende med 399 av 
800 aksjer. Jens Villadsens Fa-
briker hadde vendt blikket mot 
A/S Fjeldhammer Brug fordi 
den danske fabrikken hadde 
sikret seg fabrikasjonsrettighe-
ter til en ny og tjærefri astfalt-
takpapp, Icopal. Omstillingen 
medførte betydelige investerin-
ger i nye bygninger og maski-
ner og innkjøp av Fjellhamar 
gård.

Det nye styret hadde imid-
lertid vært for optimistiske i 
sine anslag. Bedriften havnet 
ganske raskt i kapitalproblemer, 
og mellom 1919 og 1933 var det 
ikke mulig å betale utbytte til 
aksjonærene. Det største taps-
året var 1928, da halve aksjeka-
pitalen gikk tapt. 1920-åra var 
generelt vanskelige, og mange 
industribedrifter og banker 
var i trøbbel. A/S Fjeldhammer 
Brug ble også rammet av inter-
ne ledelsesproblemer i denne 
perioden, og utskiftningene var 
mange.

De danske aksjonærene 
ville først trekke seg ut, men 
styreformann Fritz H. Frølich 
og en annen av de norske ak-
sjonærene, høyesterettsadvokat 
F.M. Bugge, fikk overbevist dem 
om at bedriften hadde livets 
rett. Jens Villadsens Fabriker 
reddet da bruket mot å få rett 
til å løse inn samtlige aksjer på 
norske hender med unntak av 
de små aksjepostene til Frølich 
og Bugge. Denne overtakel-
sen skulle det imidlertid vise 
seg vanskelig å få konsesjon 

til. Lørenskog kommune ville 
ikke anbefale noen konsesjon, 
og i departementet var hold-
ningen den samme. Da Løren-
skog kommune i 1926 i tillegg 
endret skatteberegningen og 
presenterte A/S Fjeldhammer 
Brug for en skatteøkning på 15 
000 kr, måtte Frølich og Bugge 
igjen trå til for å unngå nedleg-
gelse. Under trussel om at be-
driften ville bli nedlagt, og at 
mange arbeidere dermed ville 
miste jobben, anbefalte Løren-
skog kommune konsesjon, men 
på visse vilkår. Departementet 
ga deretter konsesjon, men en 
betingelse var at norsk arbeids-
kraft måtte benyttes.

1930-ÅRA VAR GODE ÅR
Etter katastrofeåret 1928 bedret 
økonomien seg, og fra 1929 
gikk A/S Fjeldhammer Brug 
med overskudd hvert år. 1930-
åra ble gode år, og det viktigste 
produktet var Icopal-pappen. 
Det ble utarbeidet ei handbok 
i moderne taktekking og gjort 
framstøt mot bønder og arki-
tekter. Enkelte konflikter var 
det likevel. Bedriften var invol-
vert i lockouten 1931 som ram-
met mye av norsk industri i et 
halvt år i 1931, og i januar 1933 
måtte til slutt ordføreren gripe 
inn da Lørenskog Elektrisitets-
verk ikke ville fornye elektrisi-
tetskontrakten.
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Fjeldhammer Brug A/S ble eta-
blert på Fjellhamar i Lørenskog 
i 1895, og bokpapp og takpapp 

var bedriftens første produkter. Den gang 
var Skedsmo og Lørenskog en kommune. 
I 2007 skiftet bedriften navn til Icopal AS, 
og er en av landets ledende leverandører 
til bygge- og anleggsbransjen.

Historien vårHistorien vår
Fjeldhammer Brug A/S - Icopal AS

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.

Tekst: Nils Steinar Våge
Prosjektleder Skedsmos  

lokalhistoriewiki

Tekst: Steinar Bunæs, 
Skedsmo historielag og  

Sagelvas Venner

Tekst: Kristian Hunskaar og Ola Alsvik 
Norsk lokalhistorisk institutt. 

Tilrettelagt for Romeriksposten 
av Nils Steinar Våge
Prosjektleder, Skedsmos lokalhistoriewiki

FJELLHAMAR: Et parti av administrasjonsbygningen. Bedriftens 
hovedadministrasjon flyttet fra Oslo til nye kontorer på Fjellhamar i 
1985. Foto: Andre Clementsen.

FJELLSRUD: Hovedinngangen til Icopals C-avdeling på Fjellsrud. 
Foto: Andre Clementsen. 
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PRODUKSJON AV 
VEIASFALT
Bedriftens viktigste satsing i 
1930-åra var opprettelsen av 
veiavdelingen. Produksjon av 
veiasfalt var begynt allerede i 
1927, og A/S Fjeldhammer Brug 
var først ute med å starte pro-
duksjon av asfaltemulsjoner 
i Norge. Men andre bedrifter 
kom etter, konkurransen ble 
hard, og løsningen var å starte 
en veientrepenøravdeling slik 
at bedriften ikke bare produ-
serte asfalt, men også sto for 
selve asfalteringen. Da andre 
verdenskrig brøt ut, hadde A/S 
Fjeldhammer Brug hånd om 15 
% av det norske markedet.

ETTERKRIGSTIDA: 
TAKPAPP, PLAST OG 
VEIASFALT 
A/S Fjeldhammer Brug kom 
seg helskinnet gjennom kri-
gen, men det hadde naturligvis 
vært nødvendig å improvise-
re og skaffe erstatningsvarer i 
mange tilfeller. Da krigen var 
over, bidro bedriften aktivt til 
gjenoppbygginga av Norge, og 
derigjennom styrket den og ut-
viklet den sin egen virksomhet. 
En viktig person i etterkrigstida 
var Arne Aasrud, som var dis-
ponent i perioden 1946–1970. 
A/S Fjeldhammer Brug gikk inn 
i en vekstperiode som bedriften 
fremdeles er inne i.

Nye virksomheter kom et-
ter hvert til. I 1961 ble Fjeld-
hammer Skiferbrudd etablert i 
Øystre Slidre i Valdres. Det var 
behov for bedre kontroll med 
tilførselen av skifer, som var en 
viktig råvare i produksjonen av 
takpapp, som lå til grunn for 
ervervelsen av det over 100 år 
gamle bruddet i Valdres. A/S 
Fjeldhammer gikk straks i gang 
med å investere i nye gruvesjak-
ter og moderne installasjoner. 
Gruvevirksomheten bidro også 
til den nye ICOPAL shingel i 
”naturvennlige farver” kunne 
introduseres i 1969.

Plastalderen kom for fullt et-
ter krigen, og A/S Fjeldhammer 
Brug med Arne Aasrud i spissen 
ville være med på leken. En vik-
tig årsak til det var at man inn-
så at plasten på sikt kunne ut-
konkurrere en del av bedriftens 
produkter, og da var det best å 
være i forkant av utviklinga. Al-
lerede i 1958 ble det produsert 
overlyskupler i akryl, og i 1960 
kom produksjonen av plastfolie 
i gang. Snart kom produksjon 
av plastdrensrør og takrenner 
til, en produksjon som i 1964 
ble lagt til Høland da eiendom-
men Nordli Bruk ble kjøpt der. 
Utover i 1960-åra kom stadig 

nye produkter til, og med åra 
ble også en del mindre bedrif-
ter kjøpt opp.

En konkurrent innen folie-
industrien var Dyno Industrier. 
Etter hvert fant man ut at det lå 
godt til rette for å slå produk-
sjonene sammen, og i 1983 ble 
Norfolier K/S A/S & Co. oppret-
tet med A/S Fjeldhammer Brug 
som eier av 51 % av aksjene. 
Etter fire år fant man det mest 
hensiktsmessig at det var bare 
én eier, og dermed ble Dynos 
eierinteresser kjøpt ut, og Nor-
folier gikk inn som en divisjon 
i A/S Fjeldhammer Brug.

Veiavdelingen var kanskje 
den avdelingen som kom tre-
gest i gang etter krigen, for 
veibygging og legging av fast 
dekke var ikke høyest prioritert 
i gjenoppbygginga av landet. 
Slikt arbeid fikk imidlertid sta-
dig høyere prioritet, og gjen-
nom A/S Nor-Vei, som ble stif-
tet i 1956 og var et samarbeid 
med andre selskaper, fikk A/S 
Fjeldhammer Brug blant annet 
stor betydning for asfalterings-
arbeidene i Nord-Norge.

I 1960-åra ble det gjort sto-
re investeringer innen veiav-
delingen, og A/S Fjeldhammer 
Brug etablerte seg også i Lille-
hammer-regionen og i Roga-
land. I 1964 fikk bedriften i 
oppdrag å asfaltere en parsell 
på den første motorveien nord 
for Oslo (E6). Til tross for at 
oljekrisen i begynnelsen av 
1970-åra skapte problemer for 
asfaltbransjen, fortsatte inves-
teringene, og sommeren 1974 
sto det største og mest moder-
ne asfaltverket i Norge klart til 
bruk på Feiring.

NYE ORGANISASJONS-
FORMER I 1970-ÅRA
1970-åra ble en ny tidsepoke 
for bedriften, blant annet fordi 
mange av dem som hadde vært 
mest toneangivende i bedrif-
tens ledelse i etterkrigstida etter 
hvert falt fra. Etter en periode 
med to likestilte administre-
rende direktører gikk man fra 
1. januar 1977 over til en ny or-
ganisasjonsform. Bedriften ble 
inndelt i tre divisjoner, Bygg, 
Vei og Plast, med selvstendig re-
sultatansvar. Fra 1984 ble også 
Nordfolier en egen divisjon. Di-
visjon Plast endret i 1997 navn 
til Divisjon Rør. En milepæl ble 
også nådd midt i 1980-åra, da 
hovedkontorene, som i nesten 
alle år hadde ligget i Oslo, ble 
flyttet til nye og moderne lo-
kaler på Fjellhamar. I de nye 
lokalene fikk også bedriftens 
laboratorium, som driver med 
forskning og utvikling, større 
og bedre plass.

1995: NAVNESKIFTE  
OG NYOPPKJØP
I 1980- og 1990-åra kjøpte A/S 
Fjeldhammer Brug, som i for-
bindelse med 100-årsjubileet i 
1995 endret navn til Icopal AS, 
opp en rekke andre selskaper. 
Noen ble også solgt. Av spesiell 
interesse for Lørenskog er opp-
rettelsen av Lørenskog Asfalt 
ANS i samarbeid med Veidekke 
A/S i 1995.

ENDRINGER ETTER 2000
En ny stor endring inntraff i 
2000, da Icopal-konsernet fikk 
nye eiere i CAIK Holding, nå-

værende Icopal Holding. Samti-
dig ble virksomheten til datter-
selskapet av Norfolier K/S A/S 
& Co. solgt. Året etter ble også 
rørvirksomheten og veivirk-
somheten solgt, og det ble også 
aksjene i en del andre selskaper 
samt andelen i Lørenskog As-
falt ANS. Icopal AS’ virksomhet 
ble dermed konsentrert om tak-
bransjen, der bedriftens sju tak-
selskap ble samlet til fire aksje-
selskap, nemlig IcopalTak Øst, 
IcopalTak Vest, IcopalTak Nord 
og IcopalTak Sør. IcopalTak er 

Norges største takentrepenør. I 
2005 ble så Icopal Metall, som 
er Norges største metall- og fa-
sadeentrepenør, etablert. Be-
driftens viktigste produkter i 
dag er tak, takrenner, piper og 
grunnplater for bygg og anlegg. 

Per 2007 har Icopal Holding 
AS, Icopal AS, IcopalTak AS og 
Icopal Metall AS i alt 650 an-
satte, og av disse er 183 knyttet 
til sin avdeling i Lørenskog, in-
kludert taktekkere og metallar-
beidere som utfører sitt arbeid i 
Oslo og Akershus.

FJELDHAMMER BRUG i 1913. Foto: Akershusmuseet.

DEN FØRSTE TAKPAPPEN:
«Takpappen ble laget av papiravfall som ble hugget ut i firkantet 

 skiveform, og deretter ble den tørket i en ovn og senere dyppet i 

tjære. Så ble det strødd sand på, og dermed hadde man et taktek-

kingsmateriale. Pappen ble lagt på taket omtrent som skifer, men 

produktet hadde en åpenbar svakhet: tjæren fordampet slik at bare 

pappen ble tilbake. Denne produksjonen tok snart slutt, mens bok-

pappfabrikasjonen fortsatte helt frem til 1970-årene.»

Kilde: www.icopal.no/AboutIcopal.aspx

FJELDHAMMER BRUGS nedre fabrikk i 1910. Foto: Akershusmuseet.

Lørenskog leksikon strekker seg til 2007. 
Etter den tid har følgende skjedd med Icopal AS:

2007
Icopal-konsernet ble solgt til det Bahrain-baserte 
selskapet Investcorp og fikk ny konsernledelse.

2009
Produksjonen av grunnmurplater i plast flyttes fra 
Kragerø til Fjellhamar. Samme år flyttes produk-
sjonen av plasttakrenner til Fjellhamar fra Danmark. 

2010
Konsernet avviklet metallvirksomheten.
Icopal kjøpte den markedsledende virksomheten 
Everlite som produserer og installerer overlyskupler, 
lysgater og røyk- og brannventilasjonssystemer.

2012 
Icopal solgte industrieiendommen på Fjellhamar 
til boligformål. Området med fabrikkbygninger, 
hovedlager og hovedkontor ble solgt til en lokal 
eiendomsutvikler, og Icopal leier fasiliteter til fortsatt 
drift på området.

2013 – 2014
3.april oppsto en brann på ”B-maskinen” som 
produserte asfaltbaserte vindsperrer og undertak. 
Maskinen ble totalskadet, og følgen av dette ble at 
produksjonen av asfaltprodukter ble overført til kon-
sernets anlegg i Sverige og Danmark. Det samme ble 
produksjonen av grunnmurplater og plasttakrenner.

Kilde: www.icopal.no/AboutIcopal.aspx
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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!

Hallen ved 
rundkjøringen 
nedenfor Tria-
den hotel/mot 
Skårersletta.

VINNER.
Britt  Helen  Risåsen 
Bjørnebærstien 28
1476 Rasta
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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

 
KJØKKENFORNYELSE

Gratis 
benkeplate eller 
vask ved kjøp av 

hel fornyelse 

- Montert på en dag!
- Miljøvennlig!

4 mnd gebyr og rentefri betalingsutsettelse

�

stein.arild@smartkjokken.no

Ring vår lokale representant Stein Arild Dahl

9066 9915

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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Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

Til tross for flere negative opp-
slag i media om dieselbiler, så 
fortsetter andelen å vokse over 
det meste av landet. Dette gjel-
der også i Skedsmo og Løren-
skog.

FLEST DIESEL AV 
NYBILER
– Det er helt riktig at dieselan-
delen både holder seg høyt og 
øker. Det er den suverent mest 
solgte drivstofftypen også på 
nye biler, selv om andelen har 
gått betydelig ned de siste åre-
ne, forteller kommunikasjons-
sjef hos NAF, Inger Elisabeth 
Sagedal.

– En periode var andelen 
blant nybiler oppe i hele åtti 
prosent, legger hun til.

Statistikken vi i dag kan 
presentere gjelder hele person-
bil-parken, og altså ikke bare 
nye biler. 

NÆRMER SEG 
TRONESKIFTE
Tabellene fra Statistisk sentral-
byrå forteller oss at det i hele 
kongeriket var 2.550.000 per-
sonbiler per 1. januar i år - og 
at 52 prosent av disse var drevet 
av bensin. Dette er 2,8 prosent-
poeng mindre enn for bare ett 
år siden. Så er det 46,5 prosent 
av bilene som bruker diesel. 
Dette er to prosentpoeng mer 
enn året før. Resten av øknin-

gen er det elbiler som står for. 
Andelen elbiler har gått fra 0,7 
til 1,5 prosent det siste året.

ANDELEN I SKEDSMO
En titt på de lokale tallene be-
krefter at utviklingen har de 
samme rammene. Totalt sett 
er det nemlig 55,1 prosent av 
personbilene registrert i Skeds-
mo som brukerbensin. Dette er 
hele 3,2 prosentpoeng mindre 
enn tolv måneder tidligere. Vi-

dere går 43,2 prosent av bilene 
på diesel, noe som er 2,2 pro-
sentpoeng mer enn året før. 
Til slutt kan vi berette om en 
el-andel på 1,7 prosent, som er 
0,9 prosentpoeng mer enn ett 
år tidligere. 

I Lørenskog kommune er an-
delen bensinbiler på 54,6 pro-
sent. Dette er 2,9 prosentpoeng 
mindre enn året før. Videre har 
andelen dieselbiler gått opp 1,6 
prosentpoeng, slik at det nå er 
en andel på 43 prosent diesel-
biler. De elektriske bilene utgjør 
2,5 prosent av alle personbiler i 
Lørenskog, noe som er 1,3 pro-
sentpoeng mer enn året før.

– FORBRUKERNE LYTTER
Norges Bilbransjeforbund gikk 
i en pressemelding hardt ut og 
kritiserte myndighetenes ving-
ling i drivstoff-spørsmålet. 

– I dag er det mye kunn-
skapsløshet og symbolpolitikk 
som preger debatten. Det gir 
ikke renere luft og vil skade 
miljøsaken på sikt, poengterte 
forbundet.

NAF er langt på vei enig.
– Vi har hele tiden stresset 

ulike myndigheter om å være 
forutsigbar i sin kommunika-
sjon, nettopp fordi vi erfarer 
at forbrukerne lytter til råd og 
prøver å følge de, understreker 
Sagedal.

Avgiftsreformen som ble 
innført i 2007 er i hovedtrekk 
den samme i dag. Der kommer 
dieselbiler godt ut, da det er fo-
kusert på klimautslipp i avgifts-
systemet. 

– UTSPILL UTEN 
KUNNSKAP
– Det betyr at sentrale myndig-
heter har vært konsistente hele 
veien. Derimot har vi sett uli-
ke representanter for lokale 
myndigheter, blant annet i 
Oslo kommune, og ulike stor-

tingspolitikere som har uttalt 
seg negativt om dieselbiler. Dis-
se er med på å skape usikkerhet 
og utrygghet hos forbrukerne, 
sier Sagedal.

– Det hadde vært bedre for 
forbrukerne om alle fulgte sen-
trale myndigheters råd, i stedet 
for å prioritere å få egne opp-
slag i media. NAF registrerer 
at mange av de utspillene som 
kommer angående dieselbiler 
bunner i lite kunnskap, slår 
hun fast.

STØRST PÅ DIESEL I 
AKERSHUS
Totalt er det registrert 23.761 
personbiler i Skedsmo kom-
mune ved årsskiftet. Det var 
13.094 som var drevet av ben-
sin, mens 10.255 av dem brukte 
diesel som drivstoff. Ved årets 
inngang var det 412 elbiler re-
gistrert. 

I Lørenskog kommune var 
de nøyaktige tallene på 8.831 
bensinbiler, 6.956 dieselbiler og 
akkurat 400 elbiler.

I Norge er det bilene nord for 
Trondheim som har størst an-
del dieseldrevne biler. Spennet 
varierer fra 53,8 prosent i Finn-
mark til 40,5 prosent i Vestfold. 
I Akershus er andelen på 45,6 
prosent. 

Den kommunen med størst 
andel dieseldrevne biler i Akers-
hus, er Bærum. Her er 49,5 pro-
sent av personbilparken drevne 
av den tyske ingeniøren Rudolf 
Diesel (1858-1913) sin oppfin-
nelse. Minste andel har Asker, 
med 40,6 prosent.

Diesel-andelen øker i Skedsmo
Andelen diesel-biler fortsetter å øke i 
Skedsmo kommune. Det til tross for at 
mange aktører mener myndighetene vin-
gler, og at debatten preges av kunnskaps-
løshet og symbolpolitikk.

Andel bensin/diesel/el
Personbiler per 1. januar 2015. Utvikling (prosentpoeng fra året før). 
Kilde: SSB

LØRENSKOG 54,6 -2,9 43,0 1,6 2,5 1,3
SKEDSMO 55,1 -3,2 43,2 2,2 1,7 0,9

AKERSHUS 51,9 -2,1 45,6 0,9 2,5 1,1
NORGE 52,0 -2,8 46,5 2,0 1,5 0,8

 BENSIN UTV. DIESEL UTV. ELBIL UTV.

URYDDIG: Informasjonssjef i Norges Automobilforbund (NAF), Inger Elisabeth Sagedal, mener norske 
lokalpolitikere bør være tydeligere rundt myndighetenes råd. Til tross for «vingling» i media, så øker andelen 
dieselbiler jevnt og trutt. (Pressefoto)

DIESEL ØKER:  
Andelen dieselbiler øker i 
personbil-parken i Norge. I dag er 
46,5 prosent av alle personbilene 
i Norge en dieselutgave, mens 
det tilsvarende i Skedsmo og 
Lørenskog er om lag 43 prosent 
(Illustrasjonsbilde)
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PRIVATLEIE-KUPP!
FORD FIESTA

SJEKK DENNE: 
2015 Ford Fiesta Titanium 80hk bensin

• Automatisk klimaanlegg
• Bluetooth handsfree med USB
• Mørktonede ruter
• Metallic lakk
• 16” alu felger sommerhjul
• Vinterhjul pigg/piggfri
• DAB+
• Ryggesensorer
• Regnsensor
• Oppvarmet frontrute
• Active City Stop
• Elektrisk innfellbare sidespeil
• Midtarmlene

FASTRENTE0,9% I HELELEIEPERIODEN! VINTERHJULINKLUDERT!

MARTIN NÆSS
Selger nye biler

Mob: 400 74 947
E-post: martin@rohneselmer.no 

MATO GRUBISIC
Selger nye biler

Mob: 932 84 994
E-post: mato@rohneselmer.no 

RUNE BIRKELY
Selger nye biler
Mob: 911 31 932

E-post: rune@rohneselmer.no 

OLA JOHANNESSEN
Salgssjef

916 02 394
ola@rohneselmer.no 

RØ
HNESELMER

       BEST PÅ FORD 

PRIS VED KJØP:
199.900,-

*Forskuddsleie 35.000,- inkl. mva. Leieperiode 3 år. Kjørelengde 15.000 km per år. Tilbudet gjelder så langt lageret rekker.

PRIVATLEIE KR 1.990 PR. MND*
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Tekst og Foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Vi anbefaler at man tar en 
rens i forbindelse med klargjø-
ring før og etter vinteren. Og 
da bør luftrens være en del av 
denne jobben, sier daglig leder 
Bjørn-Aage Bredal hos Bilpleie-
kongen AS.

Det finnes ulike måter å bli 
kvitt dårlig lukt. Mange velger 

å sette bilen på et verksted og 
betale i overkant av 800 kroner 
for jobben. Men du kan ta job-
ben selv, og spare både tid og 
penger. 

BILLIG ALTERNATIV
Ubehagelig duft fra klimaan-
legget i bilen skyldes bakterier 
og forråtnelse av opparbeidet 
materie i anlegget. Dette kom-
mer fra kondensatoren som sit-

ter i anlegget, og som skiller ut 
vann over tid. Vannet blandes 
med støv og pollen som blir 
brutt ned og gir denne ube-
hagelige lukten. Med en enkel 
sprayboks kan du bli kvitt dette 
ubehaget på 20 minutter, lover 
Bilpleiekongen, som har lagt ut 
videoer på youtube der han de-
monstrerer hvordan du kan ta 

vare på bilen. 
– Jeg ønsker å vise hvor en-

kelt det er å ta vare på bilen, sier 
Bredal. 

Selve behandlingen med Me-
guiar’s Whole Car Air Re-fres-
her-sprayen tar 10 minutter. 
Du starter bilen og lar den gå 
på tomgang med vifteanlegget 
på middels høy omluft. Bok-
sen settes på gulvet ved passa-
sjersetet. Sprayboksen har en 
låsemekanisme som gjør at når 
du trykker inn knappen vil den 
stå å spraye ut stoffet. Du lukker 
dører og vinduer på bilen og lar 
sprayen tåkelegge cupéen. Etter 

10 minutter åpner du alle døre-
ne og lar bilen stå på lufting i 
10 minutter, og behandlingen 
er ferdig. 

– I stedet for bare å skjule dår-
lig lukt, fjerner denne selve 
kilden til lukten. Dette har en 
mer varig effekt på å holde lukt 
ute av cupéen. AC-anlegget bør 
renses på denne måten to gan-
ger i året for å bli kvitt bakteri-
er og alt som forårsaker dårlig 
lukt.

LUKTPROBLEM I NYERE 
BILER
Bredal opplyser at svært mange 
kjøper rensespray først når de 
oppdager luktproblemet. Når 
vond lukt siver ut av ventila-
sjonsanlegget på bilen går du 
gjerne på nettet og søker opp 
hvordan du kan bli du kvitt 
problemet. Da finner mange 
frem til Bilpleiekongen og vide-
oene hans på nettet. 

– Vond lukt er faktisk et 
økende problem i nyere biler. 
Jeg vet ikke om det er drenering 
eller utluftingen som er for dår-
lig. Men de siste årene erfarer 
vi at AC-anlegget ikke klarer å 
være luktfrie. 

Lenge var sprayrensen fra 
Autoglym en bestselger i bil-
pleiebutikken. Dette produktet 
har gått ut av produksjon på 
grunn av miljøkrav og at det ble 
for dyrt å produsere. Meguiar’s 
har kommet med en rensespray 
som fungerer på samme måte. 

– Er det mange som velger å 
rense bilen på denne måten?

– Spesielt på våren når bilei-
erne skal gjøre bilen klar etter 
vinteren selger vi veldig mye av 
slike produkter, sier Bredal.

Ta kontakt for 
visning av bil når 
det passer DEG!

Rune Raade Paulsen
Tlf 907 58 650

Vi har åpnet ny avdeling
Hvamsvingen 24
ved Olavsgaard

Nyere bruktbil
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

Vi 
leVer aV 

tillit

2013 BMW 5-serie  
525X DAT M-Sport
980 km kr 719.900,-

2012 MINI One 1.6 
Chili red
11 300 km kr 165.900,-

2013 Mercedes-Benz C-Klasse  
C180T CGI, Krok, Navi, Soltak
2 000 km kr 449.900,-

Forbehold
om trykkfeil

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler

Tlf. 907 58 650 
 E-post: rune.paulsen@nordicbil.no

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

MB A180-AMG 2013, Navi,  
Ryggekamera

19 500  km  kr 275 900,-

Mercedes-benz E200TCDI 2011,  
Avantgarde, Navi avt.Hengerfeste,
mørke ruter
48.300 km   kr 365.900,-

Peugeot Expert 2012. Lang utgave, 
3 seter, Grip Control, Bluetooth,

57.900 km                    kr 159 900,-

nordicbil.no

Ta kontakt for
visning av bil når
det passer deg!

Slik fjerner du vond lukt i bilen

Når ikke engang en skog av wunderbaum 
demper den ekle lukta fra klimaanlegget, 
er det på tide å gjøre noe.

VERKSTEDMETODEN: Mist Auto Cleaning Solution fungerer på 
samme måte som Re-fresher-sprayen, men denne behandlingen koster 
fem ganger mer en sprayrensen.

SPRAYRENS: Daglig leder 
Bjørn-Aage Bredal hos Bilplei-
ekongen AS forteller at det ofte 
ikke trengs mer enn en Re-fres-
her-sprayen til Meguiar for å bli 
kvitt dårlig lukt i bilen. FOTO: 
Bilpleiekongen.no

RUTINE: – Dette er egentlig noe du bør gjøre regelmessig for å hin-
dre at problemet dukker opp igjen. Helst to ganger i året. I de verste 
tilfellene må du kanskje kjøre sprayrensen to ganger, sier Bjørn-Aage 
Bredal. FOTO: Bilpleiekongen.no
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Tekno Maskin
Tlf. 63 91 19 80

Vi holder til ved E16 mot Kongsvinger, 40 min fra Oslo

KJEMPEUTVALG I BOBILER 
OG CAMPINGVOGNER
Nytt og brukt
Vi tar innbytte
Gunstig finansiering, 
også 0 kontant

Åpningstider
Mandag og Torsdag 08-18 

Tirsdag Onsdag og 
Fredag 08-17

•  Se 2015-nyhetene  •  Bruktvogn mot ny vogn
•  Brukt mot brukt  •  Salg av vogn for kunde
•  Rekvisitabitikk  •  Salg av gass  •  Gasstest
•  Eget verksted  •  Egen servicebil

Tekno Masin AS, Bjertnesvgen 34,
2166 Opaker • post@teknomaskin.no
www.teknomaskin.no • Etablert 1978

Stor rekvisita-
butikk, 

kun 40 min fra 
Oslo ved E 16

Søkeord = Tekno Maskin

Se kart
www.

sekart.no/1
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Tekst og Foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Det er alltid duket for noen 
diskusjoner om pris eller om 
verkstedet har byttet delene 
som var avtalt, sier teknisk 
konsulent Audun Bergerud ved 
NAF.

Går vi tilbake til 1970-80 åre-
ne var det mye mer cowboyer i 
marked, hevder Bergerud. Da 
ble det avdekket verksteder som 

tok betalt for ting som ikke ble 
reparert. Men den tiden er for-
bi, mener NAF-mannen. 
TILLITSFORHOLD

Problemet for den vanlige bilei-
eren er at de ikke vet hva som 
er feil med bilen, og dermed må 
de stole på hva verkstedet fortel-
ler. Det må være et tillitsforhold 
mellom verkstedet og kunden, 
opplyser NAF. 

– Hvis du er skeptisk til det 
verkstedet opplyser kan du ta 
bilen til NAF eller et annet verk-
sted for å verifisere problemet. 
Men folk har generelt ikke tid 
til dette. Har du først kjørt bilen 
på et verksted blir den gjerne 
stående der til reparasjonen er 
unnagjort, forklarer Bergerud.

Du kan ringe til steder for å 
innhente et tilbud på reparasjo-
nen. Bileieren kan også oppsøke 
en NAF-stasjon og forhøre seg 
om det er nødvendig med en 

slik reparasjon. 
– Det er også smart å få en 

klar avtale med verkstedet der 
det opplyses om hva som skal 
gjøres og hva dette vil koste. 
Kunden må kunne stole på at 
det verkstedet opplyser er riktig. 
Er du i tvil kan du be om å få 
de gamle delene for å få vurdert 
om reparasjonen var nødvendig 
eller ikke, forklarer Bergerud. 

KLAGES PÅ PRIS OG 
KVALITET 

Prisen på det som har blitt gjort, 
og uenighet om kvaliteten på 
reparasjonen, er ting som går 
igjen. 

– Du leverer bilen på verk-
stedet og betaler 15.000 kroner. 
Når du henter bilen på verkste-
det opplever du at bilen ikke 
har blitt bedre. Verkstedet kan 
for eksempel ha byttet ut en 
kostbar styreenhet til en mot-
orstyring. Da oppstår det gjerne 
en krangel mellom verksted og 
bileier. Bileier spør om det var 
nødvendig å bytte styrenenhe-
ten. Verkstedet svarer med at 
det kan være flere feil. Dette er 
gjerne en typisk sak, forteller 
Bergerud.

For å sjekke om delbyttet var 
nødvendig kan man sette til-
bake den gamle delen, så fremt 
den ikke er kastet. Er delen 
kastet blir det påstand mot på-
stand, der verkstedet sier de har 
målt og lest feilkoden på bilen. 

– I slike saker får bileier med-
hold ettersom bilen fortsatt er 
like dårlig. Du skal ha noe igjen 
for det du betaler for. 

– Hva kan NAF bistå med?
– Det første er å få oversikt 

over hva som er galt med bilen. 
Og så må man se på fakturaen 
over hva som har blitt gjort. Har 
verkstedet gjort det som står 

på fakturaen på en fagmessig 
måte, eller skulle reparasjonen 
blitt gjort på en annen måte, el-
ler skulle kanskje reparasjonen 
ikke vært utført i det hele tatt? 

– Hva er de mest alvorlige 
tilfellene dere har vært borti?

– Bytte av girkasse som ikke 
var nødvendig. Kunden fikk 
medhold i denne saken. I et 
annet tilfelle var det et verk-
sted som fikk inn en bil med 
motorproblemer. Verkstedet 
valgte å ta en motoroverhaling 
til over 100.000 kroner. Men 
motoren ble aldri bra. Dette var 
også en jobb som aldri skulle ha 
vært gjort, forteller Bergerud. 

KOSTNADSFRI 
REPARASJON
Dersom bilen må inn på nytt 
for å skifte til riktig del, er du 
ikke forpliktet til å betale for 
begge verkstedsbesøke ne, hvis 

første reparasjon ikke var fag-
messig utført. I slike tilfeller 
skal du kun betale det beløpet 
du ville betalt dersom riktig 
del ble skiftet ved første besøk, 
opplyser Forbrukerrådet. Du 
kan kreve at verkstedet retter 
mangler ved tjenesten når det 
kan skje uten kostnad eller 
ulempe for deg. Rettingen skal 
skje innen rimelig tid og for tje-
nesteyterens regning.

Hvis verkstedet for eksem-
pel bruker deler av dårlig kva-
litet, kan du kreve at de retter 
mangelen ved å bytte ut delene. 
Hvis verkstedet har gjort en dår-
lig jobb som ikke holder mål, 
kan du kreve dette utbedret 
kostnadsfritt. Hvis det er tvil 
om arbeidets kvalitet, kan du 
undersøke bilen hos et nøytralt 
autorisert verksted, for å kunne 
dokumentere at det er en man-
gel. Dersom verkstedet ikke ret-
ter mangelen, kan du få et an-
net verksted til å rette feilen, og 
kreve kostnadene dekket av det 
opprinnelige verkstedet. For-
brukerrådet anbefaler at bileier 
sender et skriftlig varsel om at 
annet verksted vil blir benyttet, 
dersom verkstedet ikke retter 
mangelen.

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

GRATIS HJULSKIFT V/BEHANDLING!

Stor kapasitet/gratis lånebil

Krangler om pris og kvalitet 
etter verkstedbesøk

Av og til oppstår 
det uenigheter når 
bilen har vært på 
verksted. I slike 
tilfeller kan NAF 
og Forbrukerrådet 
bistå bileier.

EN REPARASJON ELLER SERVICE KAN 
VÆRE MANGELFULL DERSOM:

•  Arbeidet ikke er fagmessig utført

•  Verkstedet har gitt deg dårlig veiledning, eksem-
pelvis om de har rådet deg til å utføre unødvendi-
ge reparasjoner

•  Deler er av dårlig kvalitet

•  Reparasjonen/servicen er i strid med offentlige 
sikkerhetskrav, et eksempel er dersom det er 
brukt deler som ikke er godkjent på din bil

•  Verkstedet ikke har utført nødvendig tilleggsar-
beid. Har du bestilt kun oljeskift og det viser seg 
i ettertid at også oljefilter burde vært skiftet, vil 
dette være å betrakte som nødvendig tilleggsar-
beid

•  Tjenesten ikke svarer til det verkstedet har opp-
lyst om egenskaper eller hensikt, og det kan antas 
at det har virket inn på avtalen.

 KILDE: Forbrukerrådet 

KONSULENTTIME: Konsulentene på NAF-sentrene rundt om i 
landet kan bistår om det oppstår uenighet mellom bileier og verksted. 

SÅR TVIL: – Jeg kjenner til at 
det har vært en del tilfeller dere 
verkstedet prøver å påvise at det 
har vært misforståelser mellom 
kunden og dem, sier kommunika-
sjonsrådgiver Jan Ivar Engebret-
sen i NAF.
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E-POST:  post@hyttebut ikkenstabekk.no

PROFESSOR KOHTS VEI 85 • 1368 STABEKK • TELEFON 67 10 40 50 
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: PÅ VÅRT STORE 
UTVALG AV HYTTEUTSTYRSPRODUKTER

HYTTEMESSERABATT I BUTIKKEN:

Fra 5% til 15% rabatt
(vi er ikke på Hyttemessa i år)

Velkommen til en hyggelig handel!
Rabatten er gyldig til 30. april 2015

SAGELVA

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

50 METER FRA

STORSENTER
STRØMMEN

INNFATNINGER FRA 

100,-

BRILLER TIL 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.

KOMPLETT SYNSTEST
OG TRYKKMÅLING 395;-

RING 63 80 01 00

NY BUTIK
K!

Sammenlign våre priser med andre optikeres,

det tjener du på!
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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 

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

Nr. 36 – 2013  37

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

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

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

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

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

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

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

•  Containertransport
•  Containerutleie
•  Maskintransport
•  Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

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

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

TAK

TAKSERING

Tlf. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

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

•  Verdi og lånetakst
•  Boligsalgsrapport
•  Befaring og rådgiving

Indisk bar & restaurant 
God atmosfære  – god service

Strømsveien 45D, 2010 Strømmen   •    Man-tors 15-22  •   Fre-lør 15-23  •   Søn 14-22
 

Indisk bar & restaurant 

Bestill bord på 

tlf. 66 71 89 00/ 

41 55 95 96

Ambassadør Tandoori

Foto: Ragnar Halgunset 

Ruter# kjører i disse dager en stor re-
klamekampanje hvor de kommer med 
massevis av tips om hva en kan gjøre i 
Oslo og Akershus uten bil.

Kampanjen er synlig i form av store 
og små plakater som henger på busser, 
trikker og T-banen i tillegg til en del 
stasjonsområder.

På Nationaltheatret stasjon henger 
denne store plakaten på 3 x 2 meter, 
tilsynelatende ikke så veldig interes-
sant, men etter en nærmere titt duk-
ker det opp et kjent byggverk – Strøm-
menkverna. Ruter# foreslår altså for 
sine reisende at de bør dra til Sagdalen 
holdeplass for å besøke et stykke his-
torie.

Strømmenkverna

Sagelvas Venner er svært godt fornøyd med at 30 ivrige Sagelvavenner stilte opp på årets storaksjon 
med rydding langs elva og flere andre arbeidsoppgaver i Mølleparken lørdag 25. april. Det er trist å 
se hvordan enkelte oppfatter elva som en ren søppelplass. Det må det bli slutt på!

Kjempeinnsats ved årets 
stordugnad langs Sagelva 

MØLLEPARKEN: En av jobbene i Møllepar-
ken var å støpe på en kant for å unngå skader 
på saga ved ekstreme flomsituasjoner, som vi 
har hatt noen av i det siste.

FANGST: handlevogner og barnevogner rett 
nedenfor Sagbruksveien.

FUNDAMENTENE for Trevarefabrikkens 
fabrikkfløyer som for hundre år siden krysset 
over elva er nå kommet fram i dagen etter en 
omfattende hogst langs Sagstien.STORFANGST ved Øvre Mølledam.

TILHENGER måtte tas i bruk for å kjøre bort 
de største gjenstandene. Kvisthaugene fjerner 
kommunens parkvesen.
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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

ÅPENT KONTOR - LØRENSKOG 
HISTORIELAG
ONSDAG 29. APRIL 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

LILLESTRØM DAMEKOR
ONSDAG 29. APRIL KL.18.45-21.30
LILLESTRØM KIRKE, LILLESTRØM
Hei  Vi ønsker oss flere med-
lemmer :) Vi er en gjeng med 
sang glade damer i alle aldre. På 
onsdager møtes vi i menighets-
salen, Lillestrøm  kirke. Øvelsen er 
fra 19.00 til 21.30, men vi møter 
15 min før for litt kaffe og sosialt 
samvær :)  Har du lyst til å komme 
innom er du hjertelig velkommen.  
Vi synger sanger i alle sjanger ….

TORSDAG

LØRENSKOG SENIORKOR ØVER
TORSDAG 30. APRIL.11.00-13:00
ROLVSRUDHJEMMET, LØRENSKOG
Lørenskog Seniorkor har øvelsene 
hver torsdag på Rolvsrudhjemmet. 
Vi øver fra kl.11.00 til kl. 13.00 
med en pause på midten. Det er 
hyggelig og sosialt. Vi er ca. 60 
aktive medlemmer, men vil gjerne 
ha flere tenorer og basser. 

FLISESPIKKERLAUGET
TORSDAG 30. APRIL KL.11.00
STATSRÅD IHLENS VEI 113, 
STRØMMEN
Hobbysnekkerverksted for pens-
jonister og trygdede i Skedsmo 
kommune.

SKJETTEN DUR OG MOLL
TORSDAG 30. APRIL KL.18.00
SAGDALEN SKOLE, STRØMMEN
Korøvelse i Samlingssalen på 
Sagdalen skole avd 2 (tidligere 
Stalsberg skole) torsdager kl. 
18-20.30.

LØRENSKOG MANNSKOR
TORSDAG 30. APRIL 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!

FREDAG

1. MAIARRANGEMENT 
SKÅRER GÅRD
FREDAG 1. MAI  KL.12:00-14:30
SKÅRER GÅRD
Dagens hovedtalere: Trond Giske 
(Ap) og ordførerkandidat Ragnhild 
Bergheim (Ap)  Appeller: Liv-Tone 
Ruud (SV) og Tom Hetty Olsen 
(Norsk Folkehjelp)  Underhold-
ning: Lady &amp; Landstrykeren 
Aktivitetshuset VOLT: Sofie Kirke-
by og Ferdinand Rokkan Hammer 
Turn NRC Tigers

LØRDAG

VÅTMARKSENTERET PÅ 
FETSUND LENSER
LØRDAG 2.MAIL KL.12.00-16.00
SØNDA 3. MAI KL. 11.00-16.00
Nordre Øyeren Våtmarkssenter,
Åpent hver helg hele året. Her 
finnes mange spennende opplev-
elser for barn og voksne. Vi er på 
facebook!

SOUL TRAIN
LØRDAG 2. MAI KL.22:00
KULTURPUBEN, LILLESTRØM
Bandnavnet sier det meste: Når 
Soul Train kommer på besøk kan 
publikum forvente seg klassisk 
soulmusikk, nærmere bestemt 
musikk fra storhetstiden på 60- og 
70-tallet. 

SØNDAG

FAMILIEVENNLIG SYKKELTUR 
TIL FETSUND LENSER

SØNDAG 3. MAI KLOKKEN 11.00
HAMMERING MAN PÅ FLOMVOLLEN I 
LILLESTRØM
Siden dette er en familievennlig 
tur er det rom for korte stans 
underveis. I barns øyne er det 
mye som skal utforskes: En litt rar 
Hestehov som har brutt gjennom 

asfalten, kanskje en merkelig 
dings i grøftekanten som noen har 
kastet fra seg, og som pirrer en 
liten pjokks nysgjerrighet. Ei lita 
tulle begynner å bli litt sliten og 
trenger til litt trøst og hvile. 
Dette er en tur på de aller minste 
barnas premisser. Hvorfor ikke 
bruke en sykkel-barnehenger med 
plass til to barn og litt bagasje, 
eller en påhengssykkel hvor 
barnet kan være med og tråkke 
selv? Behersker du teknikken med 
å sykle ett-hjulssykkel? Du vil i så 
fall bli turens store helt.
Husk å ta med litt drikke og noe 
godt å spise som gir litt ekstra 
energi underveis for små, slitne 
kropper som kanskje er ute på sin 
første ordentlige  sykkeltur.
 riser, som inkluderer billett til 
Fløtningsmuseets innendørs 
utstillinger: 
Voksne, kr. 70,-.
Barn, kr. 60,-. 
Familier, kr. 90,-. 

BUA HUSFLIDSUTSALG
SØNDAG 26. APRIL KL.11.00-15.00
STABBURET VED LOSBY BESØKSGÅRD
Medlemmer av Lørenskog husflid-
slag har salg av egenproduserte 
husflidsprodukter.

MANDAG

SKEDSMO SENIORKOR
MANDAG 4. MAI KL.11.00-13.00
SKEDSMO MUSIKK- OG KULTURSKOLE, 
LILLESTRØM
Skedsmo seniorkor øver hver 
mandag. Nye medlemmer ønskes 
velkommen! 

MØTEPLASSEN KAFÈ
MANDAG 4. MAI KL.12.30-14.00
LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Kafèen serverer vafler og kaffe til 
en billig penge, ofte også allsang 
til trekkspill. Tidvis får vi besøk av 
organisasjoner, utstillere og fore-
dragsholdere. Alle er velkomne 
uansett alder, kjønn og språk! 

SENIORDANS
MANDAG 4. MAIL 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. 

•  Ettårsfest for Strømmenkverna - 
omtrent på dagen!

•  Bursdagskake av byggmjøl fra 
kverna med smaksprøver til alle 
– så langt det rekker!

•   Lansering av den flunkende nye 
boka om Strømmenkverna.

•   Vår lokale visesanger Turid 
Lisbeth Nygård synger viser fra 
Strømmen med god assistanse 
av trekkspilleren Arve Johansen. 
Helt spesielt blir det når de 
sammen fremfører …det var 
så flott ved elva når møllehjulet 
sang…

KVERNBOKA
Det har blitt en innholdsrik bok, 
der både kverner og kvernstein-
historien har fått bred omtale. Et 
eget kapittel omhandler kverner 
og møller i vårt nærområde, 
både innenfor Skedsmo bygd 
og i Sagelvavassdraget, som jo 
strekker seg helt inn mot Elvåga 
og Oslo grense.

Boka er gitt en delikat utforming 
av Per Høstland.
Ragnar Halgunset og Steinar 
Bunæs har vært forfattere.

Boka blir å få kjøpt i 
kvernhuset, 
den koster  
kr 200.

For første gang 
kan en også få 
kjøpt med seg 
en pose med 
byggmjøl som 
suvenir.

SESONGÅPNING I MØLLEPARKEN VED SAGELVA 2. MAI

VELKOMMEN TIL ILLEGAL 17. MAI-FEIRING PÅ BJØNNÅSEN
BJØNNÅSEN KL.18 - 21.00 

På tredje året ønskes det hjertelig 
velkommen til 17. mai-feiring på 
Bjønnåsen, til minne om den 
illegale 17. mai-feiringen der oppe 
søndag 17. mai 1942, som samlet 
godt over to hundre ungdommer 
fra Lørenskauen, Lillestrøm og 
Rælingen. 

Det blir servering av pølser, 
brus, kaffe og kaker. Spillemannen 
spiller opp til dans, og i tillegg står 
sang og en kort velkomsttale på 
programmet. 

Vi trenger frivillige hjelpere 
som kan være med og rydde 
Bjønnåsen for søppel et par 
dager i forkant, samt bistå 
med å pynte Bjønnåsen til 
fest, og bære opp utstyr, mat 
og drikke, og betjene en-
gangsgriller på selve nas-
jonaldagen. Alle frivillige får 
gratis mat og drikke.

Kjempeflott hvis så mange som 
mulig kler seg i "gamle" klær, det 
vil si klær som man gjerne kunne 

ha brukt på Bjønnåsen under 
den illegale 17. mai-feiringen i 
1942. Eksempelvis vadmelsnik-
kers, Selbustrømper, beksøm-
støvler, lusekofte og gjerne en 
grå bæremeis på ryggen, samt 
six-pence som hodeplagg. (TIPS: 
UFF på Jernbanetorget i Oslo 
selger lusekofter og nikkerser.)

Om noen har lyst til å 
underholde eller å fortelle litt 
fra okkupasjonstiden så er 
vi svært takknemlige for det. 
Også kaker til serveringsbor-
det mottas med takk.

Det understrekes at dette er et 
hyggelig familiearrangement, så ta 
gjerne med barna.
 
Voksne Kr. 100,-. 
Barn under 16 år kr. 50,-. 
(Betales ved arrangementet oppe 
på Bjønnåsen 17. mai.)
Kontaktperson:  
jan.holthe@hotmail.com  
Tlf: 90 99 01 80

SAGELVAS VENNER INVITERER TIL ÅPNING LØRDAG 2. MAI KL 13.00 
MED MYE PÅ PROGRAMMET:

HER FÅR DU 

KJØPT BOKA!

Historien om 

kvernbyggingen  

og andre kverner 

i distriktet. Over 

100 illustrasjoner.

Kun kr 200,-Kun kr 200,-

Kjøp også en suvenir med deg hjem. 

En velfylt pose med mjøl rett fra 

Strømmenkverna!  Kun kr 50,-

(Oppskrifter med 

byggmjøl i boka)

Sagelvas Venner

En nøkkel til avlastning & omsorg

• Kjøkken i særklasse   
• Seniortrim og andre aktiviteter   
• Helsepersonell hele døgnet

Priseks. kr. 4.988,- 
inkl. kost & losji 1 uke.

E-post grande@grande-rehab.no  I  

Tlf. 62 36 25 00  I  grande-rehab.no
    Bryggeveien 83, 2350 Nes på Hedmarken

En nøkkel til avlastning & omsorg

Ferie «Midt i Mjøsa»

• Kjøkken i særklasse   • Seniortrim og andre aktiviteter   • Helsepersonell hele døgnet
Priseks. kr. 4.988,- inkl. kost & losji 1 uke.

Mer info:Mer info:
E-post grande@grande-rehab.no  I  Tlf. 62 36 25 00  I  grande-rehab.no  I  Bryggeveien 83, 2350 Nes på Hedmarken

ig
t.

no

En nøkkel til avlastning & omsorg

Ferie «Midt i Mjøsa»

• Kjøkken i særklasse   • Seniortrim og andre aktiviteter   • Helsepersonell hele døgnet
Priseks. kr. 4.988,- inkl. kost & losji 1 uke.

Mer info:Mer info:
E-post grande@grande-rehab.no  I  Tlf. 62 36 25 00  I  grande-rehab.no  I  Bryggeveien 83, 2350 Nes på Hedmarken

ig
t.

no

LILLESTRØM  
TREKKSPILLKLUBB
MANDAG 27. APRIL KL.18.00-20.30
Røykås Velhus, Rasta
Vi øver i Røykås Velhus hver 
mandag Ønsker nye medlemmer 
velkommen! 

TIRSDAG

LØRENSKOG DAMEKOR 
TIRSDAG 5. MSI KL.19:00-21:30
LØRENSKOG HUS - STORSTUA
Vi er en gjeng sangglade damer 
som har korøvelse i Storstua, 
Lørenskog Hus, Koret kan du 
besøke våre nettsider eller vår 
Facebook side
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING.  ................................................................................................................................................................

NAVN.  .........................................................................................................................................................................

ADRESSE.  ...............................................................................................................................................................

SVARSLIPP SENDES TIL. Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING. Mandag

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

Martin Bondlid
Rolf Wickstrømsvei 3
1472 Fjellhamar

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR.

MANGE SLITNE  
LØPERE
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Eva oppdager at noen
har brutt seg inn hos
henne, og satt igjen
en flaske med ukjent
innhold på kjøkkenbor-
det. Hun innser at den
mørke væsken er det
samme som Josefine

trenger for å kunne
overleve. Samtidig jak-
ter morderen videre på
sitt neste offer, og
Wass fra rikskriminal-
politiet skjuler spor
som ingen skal se.
TV 2 søndag kl 22.15

Eva oppdager en mystisk flaskeDet nærmer seg Euro-
vision Song Contest i
Wien og det er på tide
å ta en titt på konkur-
rentene. Årets synse-
panel i «Adresse
Wien» består av Tor
Endresen, Bertine Zet-
litz, Ingeborg Heldal,
Linda Eide, Gisle Stok-

land og Vivi Stenberg.
I første program ser vi
nærmere på bidragene
fra Moldova, Armenia,
Belgia, Nederland, Fin-
land, Hellas, Estland,
Makedonia, Serbia og
Ungarn. Programleder
er Tarjei Strøm.
NRK1 lørdag kl 19.50

Vi tar en titt på konkurrentene

Storslåtte parade
Den storslåtte militær-
paraden i 2014, med
over tusen utøvere, fei-
ret hjemkomstens år.
Med Edinburghs slott
som kulisse kunne
publikum nyte musikk
og fargerike oppvis-
ninger fra mange av
verdens land i «Edin-
burgh militær tattoo
2014».
NRK1 fredag kl 19.55

ONSDAG 29.4

TORSDAG 30.4

FREDAG 1.5

tvukens

06.15 Morgensending
14.20 Hygge i Strömsö (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Munter mat – på tur
(r)
16.00 Hvem tror du at du
er? (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Skattejegerne (2)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Det store symester-
skapet (1)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Kampen for tilvæ-
relsen (8)
22.20 Elivas reise
23.10 Kveldsnytt
23.25 Enveisbillett til Mars
(r)
00.25 Djeveldansen (r)
01.25 Nattsending

08.40 Morgensending
14.40 Når hjelpen er over
(r)
15.10 Hvem tror du at du
er? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Danmarks flotteste
hjem (r)
19.30 Inn i vårt mørke hus
(r)
19.45 Det skandinaviske
gullet
20.15 Aktuelt
20.40 Arkitektens hjem (3)
21.15 Svenske arkitektur-
perler (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.31 Mitt yrke
21.35 Fra fisk til menneske
(3)
22.30 Urix
22.50 Du skal dø (3)
23.20 Tilintetgjørelsen (r)
00.15 Okkupert hverdag (r)
00.45 Nattsending

05.35 Morgensending
12.45 Bolighjelpen (3)
13.40 Hus til salgs (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (40)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (139)
20.00 Huskestue (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det er lov å være blid
med Else (4)
22.10 Ack Värmland (4)
22.40 The Mysteries of
Laura (17)
23.35 Vårt Lille Land (r)
00.05 Suits (r)
01.00 Hawaii Five-0 (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
Billy the Exterminator (r)
16.00 Parkeringsvaktene (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(11)
18.30 Tippeligaen: Før kam-
pen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Molde og Strøms-
godset i Tippeligaens femte
runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Molde – Strømsgodset.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen (4) TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Molde og Strøms-
godset i Tippeligaens femte
runde.
21.30 Lommetyv og stolt av
det (r)
22.30 Verdens farligste fly-
ruter (4)
23.30 Nærkamp (10)
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 (120)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA (7)
19.30 Norges styggeste
rom (7)
20.30 Luksusfellen (12)
21.30 Boligjakten (12)
22.30 Paradise Hotel (31)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 The Night Shift (r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (151)
03.35 Will & Grace (152)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 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 (15)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Ullared (7)
21.30 CSI (18)
22.30 American Crime (8)
23.25 Castle (r)
00.20 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.50 Simpsons (r)
12.20 Simpsons (r)
12.50 Kongen av Queens (r)
13.20 Kongen av Queens (r)
13.50 How I Met Your Mot-
her (r)
14.20 How I Met Your Mot-
her (r)
14.50 Family Guy (r)
15.20 Family Guy (r)
15.50 Simpsons (r)
16.20 Simpsons (r)
16.50 Kongen av Queens (r)
17.15 Kongen av Queens (r)
17.45 How I Met Your Mot-
her (r)
18.15 How I Met Your Mot-
her (r)
18.45 Håndball: EM-kvalik.
Norge – Kroatia.
21.00 Speed 2: Cruise Con-
trol. Am. romantisk action-
thriller fra 1997.
23.20 Cops Reloaded (r)
23.50 Cops Reloaded (r)
00.20 Seinfeld (r)
00.50 Seinfeld (r)
01.20 Nattsending

06.15 Morgensending
14.20 Hygge i Strömsö (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Munter mat – på tur
(r)
16.00 Hvem tror du at du
er? (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Skattejegerne (3)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Verdens sunneste
matfat (2)
20.30 Svermere i sommer-
natten (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 I Larsens leilighet (r)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Kystvakta (10)
00.05 Norske fordommer (r)
00.30 Nattsending

08.50 Morgensending
13.50 Urix (r)
14.10 Vis meg din tro (r)
14.40 Når hjelpen er over
(r)
15.10 Hvem tror du at du
er? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kor i verda (r)
19.30 Portretter fra Varang-
erfjorden (r)
19.45 Alliert og alene (r)
20.45 Selskapet
21.15 Krøll på hjernen (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Fanget i Antwerpen
(3)
22.20 Glemte forbrytelser
(r)
22.30 Urix
22.45 Arkitektens hjem (r)
23.20 Fra fisk til menneske
(r)
00.15 Du skal dø (r)
00.45 Nattsending

05.10 Morgensending
11.40 Celebrity Masterchef
(18)
12.45 Bolighjelpen (4)
13.40 Hus til salgs (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (41)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (140)
20.00 Matkontrollen (14)
20.30 TV 2 hjelper deg (14)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Tørnquistklubben (8)
22.40 Scorpion (15)
23.40 Suits (r)
00.35 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
01.05 Hawaii Five-0 (r)
02.00 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Tatt på fersken (r)
15.00 Tatt på fersken (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
17.55 Fotball: OBOS-ligaen.
Brann – Ranheim.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Rosenborg – Start.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 Golden Goal (12)
23.30 Golden Goal (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Vegas Strip (r)
01.25 All Worked Up (r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (121)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA (8)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Lukket visning (r)
21.30 Bones (15)
22.30 Paradise Hotel (32)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 The Night Shift (r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (153)
03.35 Will & Grace (154)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Big Bang Theory
(r)
12.20 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 (16)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Kan vi bli med? (4)
21.30 Castle (18)
22.30 Snåsamannen (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 24 timer i varetekt
(8)
22.00 Garasjen (8)
23.00 Car Lot Rescue (r)
24.00 Cops Reloaded (r)
00.30 Cops Reloaded (r)
01.00 Nattsending

06.40 Morgensending
10.00 Med hjartet på rette
staden (r)
10.50 Jørgen + Anne =
sant. Norsk familiekomedie
fra 2011.
12.15 Riksforsamlinga (r)
12.45 Jessica Fletcher (r)
13.30 Verdens sunneste
matfat (r)
15.00 Munter mat – på tur
(r)
15.40 Jentene fra Dagen-
ham. Br. dramakomedie fra
2010.
17.30 Monsen på villspor
(r)
18.30 Kor i verda (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Edinburgh militær tat-
too 2014
20.55 Nytt på nytt (16)
21.30 Vera (1)
23.00 Kveldsnytt
23.10 Ripper Street (4)
00.05 Eksklusiv kveld med
Elton John (r)
01.20 Nattsending

08.35 Morgensending
10.40 Distriktsnyheter (r)
13.05 Debatten (r)
14.05 Urix (r)
14.25 Portretter fra Varang-
erfjorden (r)
14.40 Når hjelpen er over
(r)
15.10 Hvem tror du at du
er? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 GPS – kven har kon-
troll? (r)
18.50 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
19.20 Gintberg på kanten
(4)
19.50 Frontsøstrene (r)
21.00 Nyheter
21.10 Kor i verda (r)
21.40 Apokalypse – verden
i krig (r)
22.30 Heinrich Himmler –
massemorder og familiefar
00.05 Fanget i Antwerpen
(r)
00.55 Nattsending

05.15 Morgensending
13.35 Bolighjelpen (5)
14.35 Hus til salgs (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (42)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
17.55 Kollektivet (4)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie
(12)
19.30 Nabolaget (12)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (8)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (13)
23.20 Golden Goal (r)
23.50 Eurojackpot (18)
00.05 Tørnquistklubben (r)
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Tatt på fersken (r)
15.00 Tatt på fersken (r)
15.30 Billy the Exterminator
(12)
16.00 Parkeringsvaktene (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(13)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Overvåket (r)
21.00 Jegerne. Sv. thriller
fra 1996.
23.15 Arrow (21)
00.10 Criminal Minds (r)
01.05 Kvinner i fengsel (r)
02.05 All Worked Up (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Norges styggeste
rom (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (122)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
18.00 Lukket visning (r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
21.00 Rollemodeller. Am.
komedie fra 2008.
22.45 Sex og singelliv (r)
23.25 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.45 Sex og singelliv (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
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 The Big Bang Theory
(r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (30)
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 (1)
22.30 Dødelig våpen 2. Am.
actionkomedie fra 1989.
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
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 24 timer i varetekt (r)
22.00 24 timer i varetekt (r)
23.00 Resident Evil: Afterli-
fe. Br./am. actiongrøsser fra
2010.
00.40 Nattsending
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06.35 Morgensending
10.00 Drømmeturen (r)
11.00 Mesternes mester (r)
12.00 Arkitektens hjem (r)
12.30 Gull på Godset (r)
13.30 I Larsens leilighet (r)
14.00 Mads Refslund – Nor-
den i New York (r)
14.20 Adresse Wien (r)
15.30 Levende landskap (r)
16.00 Ikon (r)
16.30 Det store symester-
skapet (r)
17.30 Midt i naturen (4)
18.30 Newton (r)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.05 Delfinanes hemmele-
ge liv (1)
20.55 Levende landskap (3)
21.25 Indiske somre (r)
22.15 Indiske somre (5)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Venn i døden (r)
23.45 Det store symester-
skapet (r)
00.45 Adresse Wien (r)
01.55 Nattsending

08.20 Morgensending
10.10 Kor i verda (r)
10.40 Hvem tror du at du
er? (r)
11.40 Selskapet (r)
12.10 Vi gifter oss. Norsk
komedie fra 1951.
13.50 Hvorfor fattigdom? (r)
14.45 I heisen med (r)
15.15 Elvis fra innsiden (r)
16.45 Samtaler rundt det
runde bord (1)
17.45 Norge rundt og rundt
(r)
18.20 Fra fisk til menneske
(r)
19.15 Arkitektens hjem (r)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 Korrespondentane
(2)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen: Dmitrij
Sjostakovitsj – en mann
med flere ansikter
22.45 Elivas reise (r)
23.35 Store gutter går
Bananas (r)
01.00 Nattsending

05.30 Morgensending
10.00 Bonanza (11)
11.00 Bonanza (12)
12.00 Celebrity Masterchef
(r)
13.00 Celebrity Masterchef
(r)
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 (7)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Huskestue (r)
20.00 Robinsonekspedisjo-
nen (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Robinsonekspedisjo-
nen (12)
22.15 Jordskott (4)
23.15 Frikjent (r)
00.15 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
00.45 Nattsending

05.30 Morgensending
09.40 Big, Bigger, Biggest
(r)
10.35 Big, Bigger, Biggest
(r)
11.25 Broom (r)
11.55 Broom (r)
12.25 Broom (r)
12.55 Broom (r)
13.25 Verdens farligste fly-
ruter (r)
14.25 Golden Goal (r)
14.55 Fotball: OBOS-ligaen.
Nest Sotra – Fredrikstad.
17.00 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tip-
peligarunde.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Odd – Rosenborg.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 Med kniven på stru-
pen (r)
24.00 Cult (r)
00.55 Gjeldshaiene (r)
01.50 Overvåket (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Amerikanske drøm-
mebyggere (r)
13.00 Amerikanske drøm-
mebyggere (r)
14.00 Cousins Undercover
(3)
15.00 Cousins Undercover
(4)
16.05 American Girl:
McKenna Shoots for the
Stars. Am. familiedrama fra
2012.
18.00 Boligjakten (r)
19.00 Luksusfellen (r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 Edge of Darkness.
Br./am. thriller fra 2010.
23.10 The Blacklist (19)
00.10 Hotell Helvete (r)
01.10 One True Thing. Am.
drama fra 1998.
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Sinnasnekker'n (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (9)
21.30 Neste sommer (9)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (9)
22.30 Mellom bakkar og
berg (r)
23.00 Major Crimes (19)
23.55 Castle (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.25 Kongen av Queens (r)
11.55 Kongen av Queens (r)
12.25 Kongen av Queens (r)
12.55 Kongen av Queens (r)
13.25 Kongen av Queens (r)
13.55 Kongen av Queens (r)
14.25 Storage Hunters (r)
14.55 Storage Hunters (r)
15.25 Storage Hunters (r)
15.55 Storage Hunters (r)
16.25 Storage Hunters (r)
17.00 Håndball: EM-kvalik.
Kroatia – Norge.
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Family Guy (17)
20.30 Simpsons (17)
21.00 Anger Management
(1)
21.30 The Goldbergs (17)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(16)
22.30 Battle: Los Angeles.
Am. sciencefiction-drama fra
2011.
00.35 Motorsport: Rally-
cross. Fra Portugal.
01.45 Nattsending

06.25 Morgensending
08.55 Lille Norge og stor-
maktene (r)
09.55 FRPs landsmøte
11.00 Mesternes mester (r)
12.00 Arkitektens hjem (r)
12.30 Gull på Godset (r)
13.30 I Larsens leilighet (r)
14.00 Himmelblå (r)
14.45 I heisen med (r)
15.15 Solgt! (r)
15.45 Edinburgh militær tat-
too 2014 (r)
16.45 Toppserien: Avalds-
nes – LSK Kvinner. Direkte
fra Avaldsnes.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.50 Adresse Wien (1)
21.05 Himmelblå (r)
21.50 Lindmo (13)
23.00 Kveldsnytt
23.10 The Five-Year Engage-
ment. Am. romantisk kome-
die fra 2012.
01.15 Edinburgh militær tat-
too 2014 (r)
02.15 Vera (r)
03.45 Nattsending

07.00 Morgensending
09.00 Jentene fra Dagen-
ham. Br. dramakomedie fra
2010.
10.50 Hovedscenen: Show
Boat fra San Francisco
Opera (r)
13.20 Diana Vreeland – en
ekte fashionista (r)
14.45 Hvem tror du at du
er? (r)
15.45 Læringens idéhistorie
(4)
16.15 Kunnskapskanalen
18.00 Arkitektens hjem (r)
18.30 Den andre dimensjon
(4)
19.00 Danmarks flotteste
hjem (r)
19.30 Oh Purity: Et nordisk
musikkmøte
20.10 Med Attenborough til
Galapagos (r)
21.00 Nyheter
21.10 Elvis fra innsiden (3)
22.40 Jeg elsket henne.
Be./fr./it. drama fra 2009.
00.30 Selskapet (r)
01.00 Nattsending

05.30 Morgensending
08.30 Modern Family (r)
09.00 Junior Masterchef (r)
09.25 Junior Masterchef (r)
10.00 Bonanza (9)
11.00 Bonanza (10)
12.00 Celebrity Masterchef
(r)
13.00 Dokument 2: Drone
(r)
14.00 Norges grillmester (r)
15.00 Norges hagemester
(r)
16.00 Norsk på italiensk (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 (10)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.45 God kveld Norge (15)
22.20 The Departed. Am.
thriller fra 2006.
01.10 Nattsending

05.35 Morgensending
08.50 Swamp People (r)
09.40 Ødemarkens menn (r)
10.30 Ødemarkens menn (r)
11.20 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.05 Ødemarkens menn (r)
14.00 Tatt på fersken (r)
14.30 Tatt på fersken (r)
15.00 Tatt på fersken (r)
15.30 Tatt på fersken (r)
16.00 Tatt på fersken (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 All Worked Up (r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 All Worked Up (r)
20.30 All Worked Up (r)
21.00 Jegerne 2 – Falske
spor. Sv. krimthriller fra
2011.
23.35 Brüno. Am. komedie
fra 2009.
01.15 Criminal Minds (r)
02.10 Criminal Minds (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.55 Top Model USA (r)
12.50 Top Model USA (r)
13.45 Top Model USA (r)
14.45 Top Model USA (r)
15.45 The Real Housewives
of Beverly Hills (15)
16.45 The Real Housewives
of Beverly Hills (16)
17.45 Brannstasjonen (r)
18.15 Brannstasjonen (r)
18.45 Brannstasjonen (r)
19.15 Brannstasjonen (r)
19.45 American Girl:
McKenna Shoots for the
Stars. Am. familiedrama fra
2012.
21.30 Babel. Fr./am./meks.
drama fra 2006.
00.15 French Kiss. Am.
romantisk komedie fra
1995.
02.15 Paradise Hotel (r)
03.05 Paradise Hotel (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Friends (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Two and a Half Men
(r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Kan vi bli med? (r)
16.30 Ullared (r)
17.30 The Biggest Loser
Norge (r)
19.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
20.30 Aamodt og Kjus på
bortebane (r)
21.30 Die Another Day. Am.
action fra 2002.
24.00 The Grey. Am. thriller
fra 2011.
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Kongen av Queens (r)
13.55 Kongen av Queens (r)
14.25 Storage Hunters (r)
14.55 Storage Hunters (r)
15.25 Storage Hunters (r)
15.55 Storage Hunters (r)
16.25 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 How I Met Your Mot-
her (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 The Goldbergs (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 Resident Evil: Retri-
bution. Ty./kan. sci-fi-action
fra 2012.
00.10 Resident Evil: Dam-
nation. Jap. actionanima-
sjon fra 2012.
01.55 Nattsending

06.15 Morgensending
13.30 Naturens underver-
den (r)
14.20 Hygge i Strömsö (13)
15.00 NRK nyheter
15.15 Munter mat – på tur
(r)
16.00 Hvem tror du at du
er? (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Skattejegerne (3)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Bygg ditt drømmehus
(1)
20.15 Det gode bondeliv (2)
20.45 Billedbrev (9)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Den fjerde mannen
(3)
22.30 Norske fordommer (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hinterland (r)
00.50 Nattsending

08.20 Morgensending
13.00 Store gutter går
Bananas (r)
14.25 Hotellet (r)
15.15 Delfinanes hemmele-
ge liv (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Danmarks flotteste
hjem (r)
19.30 Mitt yrke
19.35 Glemte helter (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Árdna: Samisk kultur-
magasin
21.15 Billedbrev (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Underhusets ukjente
verden (1)
22.30 Urix
22.50 Selskapet (r)
23.20 Fanget i Antwerpen
(r)
00.10 Levende landskap (r)
00.40 Korrespondentane (r)
01.10 Nattsending

05.30 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (6)
14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing
(1)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (43)
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 (141)
20.00 Norges grillmester
(4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Frikjent (10)
22.40 Dokument 2: Eit
kjærlighetsbarn
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Nattsending

05.00 Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Overvåket (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kam-
pen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Viking og Molde i
Tippeligaens sjette runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Viking – Molde.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Overvåket (5)
23.00 Dømt til forvaring (1)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 All Worked Up (r)
01.25 All Worked Up (r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (123)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA (9)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Two and a Half Men
(11)
21.00 Two and a Half Men
(12)
21.30 NCIS: New Orleans
(15)
22.30 Paradise Hotel (33)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 The Night Shift (r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 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 (17)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 The Biggest Loser
Norge (8)
22.00 What to Expect When
You're Expecting. Am. dra-
makomedie fra 2012.
24.00 Castle (r)
00.55 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 24 timer i varetekt
(9)
22.00 Trolljegerne (5)
23.00 Simpsons (r)
23.30 Family Guy (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Nattsending

06.15 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Munter mat – på tur
(r)
16.00 Hvem tror du at du
er? (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev: 25 år uten
muren (r)
18.00 Skattejegerne (4)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Okkupert hverdag (3)
20.45 Glimt av Norge: Flygal
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Djeveldansen (2)
22.30 I heisen med (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Eit perfekt liv (10)
23.40 Bygg ditt drømmehus
(r)
00.10 Den fjerde mannen (r)
01.10 Nattsending

08.20 Morgensending
12.50 Aktuelt (r)
13.20 Urix (r)
13.40 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
14.10 Glemte helter (r)
14.50 Spis Vietnam (r)
15.20 Hotellet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hvem tror du at du
er? (r)
19.45 Folkeopplysningen (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Camillas klassiske
(1)
21.15 Historien om et mål-
tid (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Tilintetgjørelsen (4)
22.30 Urix
22.50 Underhusets ukjente
verden (r)
23.50 Det store svineriket
00.50 Ut i naturen (r)
01.20 Nattsending

05.15 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (7)
14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing
(2)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (44)
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 (142)
20.00 Norges hagemester
(5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (18)
22.40 Madam Secretary
(18)
23.35 Suits (r)
00.30 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Nattsending

05.35 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 Smallville (r)
15.30 Overvåket (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 American Ninja Warri-
or (1)
21.30 Med kniven på stru-
pen (11)
22.30 Gjeldshaiene (6)
23.30 Nærkamp (11)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 All Worked Up (r)
01.25 All Worked Up (r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nådeløse innkrevere
(r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (124)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA (10)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (2)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(17)
22.30 Paradise Hotel (34)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 The Night Shift (r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (157)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 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 (18)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Aamodt og Kjus på
bortebane (9)
21.30 Mellom bakkar og
berg (8)
22.00 The Big Bang Theory
(20)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 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 Paul Blart: Mall Cop.
Am. actionkomedie fra
2009.
22.40 Cops Reloaded (r)
23.10 Cops Reloaded (r)
23.40 Seinfeld (r)
00.10 Seinfeld (r)
00.40 Nattsending

TV & UNDERHOLDNING



FASIT
LØRENSKOG

Tom Bliksmark  tlf 909 25 904   tzb@privatmegleren.no 

Vegar Skredlund  tlf 954 08 449    vs@privatmegleren.no

www.fasitlorenskog.no
     facebook.com/fasitlorenskog 

Tom Bliksmark  tlf 909 25 904   tzb@privatmegleren.no

– Romslig og solrik terrasse
– Oppvarmet garasjeanlegg + heis
– Lave kjøpsomkostninger

Innflytting 1kv-2kv 2017 
Forskudd kun kr 100.000,-  
frem til byggestart.   

2-roms med terrasse fra kr 1.990.000 
3-roms med terrasse og garasje fra kr 2.680.000
4-roms med terrasse og garasje fra kr 3.480.000 

VIsnIngssenter GAMLEVEIEN 84 på LØRENSKOG

Åpent søndag 3/5 kl 12-13 og mandag 4/5 kl 18-19 eller e. avtale m/megler

58 leiligheter kjøpt på kort tid i hus A og B  

Nå har vi lansert hus C  
Fasit er et smart kjøp pga den effek-
tive utnyttelsen: Du betaler ikke for 
tomme kvadratmetere. Et ekstra rom kan
 da være innen rekkevidde, i tillegg til at du får terrasse/
balkong! Fasit blir totalt 118 selveierleiligheter i tre bygg 
ved Triaden. Østmarka er rett ved siden av og det er 
gangavstand til barnehager, skoler, kjøpesenter, idretts- 
plass og kulturtilbud. Samtidig som det kun er 15 
minutters kjøretur og nesten hundre bussavganger 
daglig til Oslo sentrum.

Nye leiligheter  
for salg her!

Østmarka
ca 300 meterBuss til  

Oslo her

58 leiligheter solgt i 
hus A og B, men  
fortsatt mulighet!

Triaden
kjøpesenter




