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Elleve tips til 
sommerklar 
uteplass
Det er tid for å flytte ut på terras-
sen. Her er noen smarte tips for 
å gjøre uteplassen fin og holdbar
 Side 8

Kvernhistorien  
i Skedsmo og  
Lørenskog  
De første kvernbrukene ved 
Sagelva kom antagelig i drift 
på 1300-tallet. En kartskisse fra 
1854 viser at det på midten av 
1800-tallet lå fem møller langs 
Sagelva.  Side 10

Kompakt  
og sikker
2015 modellen av Mazda CX-5 
er full av nyheter. Bilen har fått 
et mer kompakt ytre og har 
noen spennende sikkerhetsde-
taljer på lur. 
 Side  16

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 19

www.nordicbil.no

– DIN LEVERANDØR 
AV NYERE BRUKTBILER

TEMA: BIL OG MOTOR

Annonsere her?

Kontakt Marianne på  
tlf. 483 20 157 

Velkommen til  
Solheimshagen  

restaurant! 

Vi serverer lunsj  
fra 11.00 til 15.00  

(ikke søndag) 

Vi har take away-service

Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
 
Tlf. 63 81 73 77

BRYTER LOVEN 
I ÉN AV TI SAKER

 Barnevernssaker:

Kommunen bryter loven dersom 
under søkelser i en barnevern-sak 
pågår lenger enn tre måneder. 
Både i Skedsmo og  Lørenskog 
går én av ti saker over fristen. 
Men vi er bedre enn snittet. 
 Side 4

tlf: 67911968 
apollohair.no/lorenskog 
se side: 27 

-spesialistene på hårtap 
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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

7,7
GRADER VAR 
SNITTEMPERATUREN  
I LILLESTØM SISTE 
30. DØGN. 0,7 GRADER 
OVER NORMALEN.

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. 27.05.2015
Materiellfrist neste utgave. 22.05.2015

#lillestrøm #sagblad #flomvollen @annettethowsen

#swan #nitelva @astnord

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
VI FEIRER 25 ÅR 

MED REISER I HELE EUROPA
24/6 Vestlandet med hurtigruten 
 Florø- Bergen. 5 dgr kr. 6950.-
29/6 Øland og Østerlen, 6 dg kr. 6490.-
2/7 Molde, Kristansund og Ålesund 5 dg m.   
 hurtigruten Geiranger-Ålesund.  kr. 6750.-
6/7 Tallinn med ølfestival. 5 dgr.  kr. 5150.-
10/7 og 3/8 Stavanger med 
 flor og fjære. 6. dgr. kr. 7990.-
16/7 Stockholm med båttur 
 på Mælaren 4 dgr. kr. 5795.-
20/7 og 10/8 Åland og Stockholm 
 6 dgr kr. 7590.-
19/6 og 26/7 Bornholm med besøk 
 på dansk vingård.6 dgr  kr. 7190.-

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

Online booking

Vi har også mange reiser til utlandet!!
Ring og be om vår feriekatalog

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

#sykkelbyen #lillestrøm @vingesus_julebrus

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

TILBUD
Ferdig oppsatt 

m/ett navn

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:
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Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil.

DU KAN LÅNE  
TILHENGER AV OSS

byggmakker.no

5.990
MØBELGRUPPE PALERMO

Palermo Spisegruppe. Møbelgruppe med 4 stoler med justerbar rygg. Bord 150 x 90 cm med glassplate. 
Leveres inkl puter. Aluminiumsramme. Flatrotting.

REGULERBAR 

RYGG

2.990
GRESSKLIPPER

McCulloch M46-125WR er en middels stor 
selvgående gressklipper med 46 cm klippebredde,  

6 justerbare klippehøyder 30-80mm. Briggs 
&  Stratton motor, 125cm3, 1,6kw. Oppsamler, 

bioklipp eller utkast bak. Mulighet for tilkobling av 
vannslange for enkel rengjøring.

999
SVEVEKLIPPER

Flymo TL-350, 1400W. Avansert elektrisk 
 sveveklipper, klipper raskt og presist. Med sin 

sveveteknologi er den meget lett å skyve fremover. 
Klippebredde 35 cm. Klippehøyde 15 - 41 mm. 230V.

299
SLANGEVOGNSETT 

Gardena slangevognsett med hjul. 
20 m 1/2” slange og startsett.

1.199
PERFEKT AKRYLAT PLUS

Akrylmaling med ekstrem farge- og glansstabilitet 
på de fleste underlag. Norges eneste maling med 

15 års skriftlig fargegaranti. 10 ltr. spann.

2.990
GASSGRILL

Trend Style black 3000 fra Sunwind er 
en robust 3 brenneres kvalitetsgrill 
med sidebrenner. Grillen har rist og 
plate i støpejern. Effekt: 14 kW. Mål: 
134 x 62 x 116 cm. Gassregulatorsett 

er inkludert.

598
DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS

Meget værbestandig oljedekkbeis. Inneholder 
 effektive midler motsvertesopper. God farge  

- og glansstabilitet. 10 ltr. spann.

2.990
HØYTRYKKSVASKER

Kärcher K5 Premium. Kraftig høytrykksvasker med 
slangetrommel. Meget effektiv med vannavkjølt 
 motor 2,1kW. Vannmengde maks 500l/t, 145 bar 

trykk, robuste hjul, quick-connect høytrykkspistol,  
8 m slange, vario-power strålerør med  trykkjustering 

og rotojet-dyse. Kabeltrommel for ryddig  
opp bevaring av kabelen direkte på maskinen.  
Tilbehøret kan lagres direkte på maskinen.



4  Nr. 19 – 2015

 Barnevernssaker:

Bryter loven i én av ti saker

 Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Når en kommune setter i gang 
undersøkelser om hvorvidt et 
barn trenger hjelp eller ei, så 
har den tre måneder på seg til 
å fatte en beslutning. I hvert 
fall om en har intensjoner om 

å følge barnevernloven. Tall 
fra Kostra – som kommunene 
selv har rapportert til Staten – 
viser at 11,6 prosent av sakene 
i Skedsmo tok lenger enn dis-

se tre månedene. I Lørenskog 
kommune viser det seg at drøye 
ti prosent av undersøkelsene 
varer lenger enn tre måneder.

TAR TID: Enkelte barnevernundersøkelser tar lenger tid enn hva 
loven gir adgang til. Av de sakene som barnevernet avsluttet under-
søkelser på i Skedsmo i fjor, så var det 11,6 prosent som drøyde mer 
enn tre måneder. (Illustrasjonsfoto)

Kommunen bryter loven dersom under
søkelser i en barnevernsak pågår len
ger enn tre måneder. Både i Skedsmo og 
 Lørenskog går én av ti saker over fristen. 
Men vi er bedre enn snittet.

Les mer og bestill på www.scandorama.no  800 10 110

 23/5  Irland Rundt med Nord-Irland 15 dager BUSS 10 495,-
 29/5  Den engelske sørkysten 11 dager BUSS .......... 7 495,-
 29/5  Jersey med Paris 11 dager BUSS .................8 495,-
 5/6  Izola 11 dager BUSS ....................................6 495,-
 5/6  Spania Rundt 18 dager BUSS ..........................11 495,-
 6/6  Kroatia Rundt med Dubrovnik 15 dager BUSS .10 495,- 
 6/6  Skottland Rundt med Isle of Skye 15 dager BUSS   12 995,- 
 12/6  Den italienske kystregionen Marche 11  dager BUSS   8 695,-
 13/6  Toscana & Umbria FLY fra Gardemoen 9 dager   6 995,- 

RESTPLASSER RUNDREISER BUSS & FLY

REISEN INKLUDERER ALLTID: Reise med fly fra Gardermoen 
t/r alt. bussreise i Scandoramas komfortbuss, overnattinger i 

dobbeltrom med frokost samt Scandoramaguide.

16 dager

Avreise 
29 mai 10 495,-

En ferie som har alt, fred og ro, bedårende natur, herlige 
matopplevelser og hyggelig fellesskap. Krydret med interessant 
historie og fl otte hovedsteder. Budapest, Bratislava, Wien og Praha! 
Rundreise og cruise i herlig harmoni.

Prisen inkluderer: Reise i Scandoramas komfortbuss, 8 overnattinger i dobbeltrom, 
7 overnattinger i dobbel lugar, 15 frokoster, 6 lunsjer, 8 middager, Scandoramaguide 

og utfl uktene Esztergom, Magnifi kke Melk og Passau, byen der tre elver møtes.

16 dager
Elvecruise på DonauRundreise

med 
guide! Budapest-Passau
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Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig 

Har du lyst på nytt kjøkken? Vi produserer nye fronter og skuffer på mål 
og alle hengsler og skinner byttes ut. Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli  

på tlf 93 43 56 95, for en hyggelig kjøkkenprat

Spar tusenlapper!
Husk å spørre etter Bjørn 
for å få annonserabatten!

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

Svimmelhetsklinikken har et nært samarbeid 
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? Balanseproblemer?

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

 Barnevernssaker:

Bryter loven i én av ti saker

ÉN AV FEM
I hele landet er det estimert at 
drøye tyve prosent av alle un-
dersøkelser i fjor overskred lo-
vens rammer om maksimum 
tre måneder behandlingstid. 
Således kan vi slå fast at situa-
sjonen er en del bedre stilt her 
lokalt i Skedsmo og Lørenskog. 

– At hvert femte barn i Norge 
må vente lengre enn tre måne-
der er fullstendig uakseptabelt, 
sier Martin Sansri Andersen, le-
der i Landsforeningen for bar-
nevernsbarn (LFB).

– Kommunene må priorite-
re barnevern langt høyere enn 
de gjør i dag, og sørge for til-

strekkelig ansatte til at barne-
vernsbarn får den oppveksten 
de både har krav på og virkelig 
fortjener, poengterer han.

MANGE TIDSBRUDD
Om vi tar en titt på fylkeso-
versikten, så finner vi en esti-
mert andel på 19,4 prosent i 
Akershus. Det er til dels store 
variasjoner på dette området. 
Vestfold og Telemark er nede 
i «bare» syv prosent, mens 
Aust-Agder og Finnmark topper 
med hele 38 prosent.

– Slike fristbrudd er intet an-
net enn skremmende. Her må 
det strakstiltak til, slår Ander-
sen fast.

Småkommuner har naturlig 
nok langt færre saker å forhol-

de seg til, og tilfeldigheter som 
fravær blant personalet i barne-
vernet kan spille vesentlig inn.  

Blant kommunene i Akers-
hus, så finner vi Ullensaker som 
versting, med tidsbrudd i nesten 
halvparten av sakene. Nes følger 
så med 41 prosent. Mens Hurdal 
kommune da kommer best ut i 
Akershus, med sin andel på bare 
knapt fem prosent.  

REELLE TALL I SKEDSMO
I statistikken fremkommer det 
at det i Skedsmo ble avsluttet 
466 undersøkelser hos barne-
vernet i 2014. Av disse sakene 
gikk det dermed mer enn tre 
måneder i 54 av tilfellene. Det 
fremkommer dessuten at to 
av disse varte og rakk i over et 
halvt år før undersøkelsene ble 
avsluttet, og en beslutning om 
hjelpetiltak ble fattet.

I Lørenskog kommune ble 
det totalt avsluttet 264 under-
søkelser, og av disse var det 27 

stykker der kommunen brøt 
barnevernsloven og drøyde i 
over tre måneder. Det var dess-
uten syv av disse undersøkel-
sene som gikk lenger enn seks 
måneder.

Det sier Leder i Landsforenin-
gen for barnevernsbarn, Mar-

tin Sansri Andersen. Han viser 
til at barnedepartementet selv 
gjorde en utredning i 2009, 
som viste at det var behov for 
1500 nye stillinger i barnever-
net. 

– Siden dette har det kommet 
880 nye øremerkede stillinger 
til barnevernet, samtidig som 
arbeidsmengden og oppgaver 
i barnevernet har økt mer enn 
anslått. I inneværende budsjett 
er det kun øremerket midler til 

30 nye stillinger i barnevernet, 
noe som er katastrofalt dårlig, 
sier han.

– Regjeringen, med barnemi-
nister Solveig Horne i spissen 
snakker mye og godt om barne-
vern, men svikter barna når det 
gjelder som mest. Nå må Ven-
stre og KrF virkelig ta ansvar, og 
sørge for at antall øremerkede 
stillinger til barnevernet øker 
betraktelig i revidert nasjonal-
budsjett, fastslår LFB-lederen.

Regjeringen svikter barna
 Barneminister Sol
veig Horne svikter 
barna når det ikke 
opprettes flere øre
merkede stillinger 
til barnevernet.

KREVER TILTAK: Leder i LFB, Martin Sansri Andersen, mener det er uholdbart at det er så mange som 
én av fem saker i Norge som bryter loven. (Foto: Scandinavian Executive Institute)

Barnevernundersøkelser 
Andel av undersøkelser som overgår tre måneder. 
2014 – Utvikling siden 2009

LØRENSKOG 264 27 10,2
SKEDSMO 466 54 11,6
AKERSHUS 4.674 908 19,4
NORGE 41.121 8.295 20,2 

 TOTALT OVER 3 MND ANDEL (%)
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Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Det blir spennende, og kan-
skje litt annerledes kontakt med 
kundene. Men prinsippet er det 
samme, selge varer. Nå er det litt 
større ting som skal ut, sier dag-
lig leder Fredrik Kongsrud. 

Skousens hovedkontor i 
Danmark har lenge hatt ønske 
om å utvide forretningen til 
Norge, og de er forventnings-
fulle til det norske markedet. 

VIL BLI STØRRE
I Danmark har hvitevare-
forhandleren rundet 50 butik-
ker, fordelt rundt i hele landet. 
Målet til forhandleren er å 
åpne ti butikker i Norge i løpet 
av 2015. Den første ble åpnet 
i Moss. Lillestrømbutikken er 
nummer to. De neste på lista til 
å få en skousenbutikk er Fred-
rikstad og Mortensrud. 

Direktør Jonas Dørken i 
Skousen forteller at han ser 
på  Norge et veldig spennende 
marked på mange måter, og at 
han ser frem til å introdusere 
nordmennene for konseptet 
deres. Dørken har store forvent-
ninger til den nye butikken i 
Lillestrøm. 

– Jeg har alltid hatt lyst til å 
starte noe eget. Dette fikk jeg 
muligheten til da jeg oppdaget 
en annonse på Finn der Skou-
sen søkte etter franchisetaker i 
Norge, forteller Fredrik Kongs-
rud, som har tre og et halvt år 
bak seg som butikksjef på Kiwi 
på Kløfta. 

KJENTE MERKEVARER
Lokalet i Lillestrøm er på 350 
kvadratmeter. Her finner du 
komfyrer, kjøleskap, frysebok-
ser, tørketromler og vaskemas-
kiner. 

– Butikken har alle kjente 
merkevarer som blant annet 
Bosch, Whirlpool, Electrolux, 
AEG, LG og Siemens. I tillegg 
har vi de tyske bestselgerne 
Blomberg og Bauknecht, som 
Skousens har enerett på å selge 
i Norden, opplyser Kongsrud.

I butikken har han et lite ut-
valg på 100 til 150 produkter 

av sortimentet til hvitevarekje-
den. 

– Vi kan bestille fra nett-
butikken. Der finner du over 
4000 produkter. Disse varene 
kan være i vår butikk i løpet av 
de nærmeste dagene, hvis det 

haster. Men for å få ned frakt-
kostnadene vil jeg sende en be-
stilling én til to ganger i uken. 
Da kan det gå opp mot to uker 
før varene er i butikken. 

KONKURRERER PÅ PRIS
Skousens i Danmark fant lo-
kalet i Lillestrøm, for deret-
ter å skaffe en franchisetaker. 
Kongsrud tror butikken blir 
perfekt for Lillestrøm ettersom 
byen mangler butikker som sel-
ger hvitevarer.

– Konseptet er at vi skal all-
tid matche laveste nettpris. 
Uansett hvilken pris du finner 
på nettet skal vi matche det-
te på hvitevarer. Da forventer 
jeg å få kunder også fra andre 
steder på Romerike. Her er det 
mange mennesker og byen er i 
ferd med å bli en handelsstad 
igjen. 

– Hva med utkjøring av varer 
til kundene?

– I starten kjører jeg ut med 
hvitevarer på en henger. Men 
jeg har et mål om å skaffe en 
servicebil, som kan levere varer 
og utfører service på deltid eller 
heltid.

Butikksjefen opplyser at 
butikken hans vil disponere 
to parkeringsplasser i parke-
ringshuset i Byhaven. Der kan 
kundene komme til med bil og 
henge og få utlevert varene.

Fra melk og brød til hvitevarer
Da den dansk hvite
varekjede Skousen 
etablerte seg i Lille
strøm var det med 
en tidligere butikk
sjef for Kiwi som 
daglig leder. 

KJENTE PRODUKTNAVN: 
– Her finner de kjente, store mer-
kevarene fra Bosch, Whirlpool, 
Electrolux, AEG, LG og Siemens, 
sier Fredrik Kongsrud. 

Indisk bar & restaurant 
God atmosfære  – god service

Strømsveien 45D, 2010 Strømmen  •  www.amtr.no  •  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

FYLLER ET TOMROM: – 
Byen manglet en hvitevarebutikk. 
Når har den fått det, sier butikk-
sjef Fredrik Kongsrud i Skousen 
Lillestrøm.
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Lyngåsen – Nannestad kommune
Velkommen til VISNING onsdag 20. mai kl. 1800-1900

Området ligger på et høydedrag med fantastisk utsikt over Romeriksplatået, og grenser inntil Romeriksåsen. Det er kor t vei 
til skole, barnehager, buss og butikk. Her kan vi tilby eneboliger, 2-mannsboliger og enebolig i kjede på solrike tomter 
i forskjellige størrelser og prisklasser. 

For mer informasjon, sjekk vår hjemmeside www.lyngaasen.no, og kontakt boligkonsulent Annfinn Elvenes 
489 94 125 eller Anastasia Gartsoni 900 85 760 for en uforpliktende visning.

Str. fra 84,6 – 163 kvm

Pris fra kr. 2.590.000 – 4.300.000 + lave omk.

Store kjønnsforskjeller i hagen

Tekst: redakssjonen
redaksjonen@romerikspsoten.no

82 prosent av menn i parfor-
hold sier at det er de som of-
test tar seg av plenklippingen. 
Det er også langt vanligere for 
menn enn kvinner å beskjæ-
re trær og klippe hekk. Flest 
kvinner tar seg av vanning og 
luking av bed. I 77 prosent av 
parforhold er det kvinnen som 

vanligvis tar seg av planting av 
blomster.

Det viser en undersøkelse 
som YouGov har gjort for Bil-
tema. Kjeden er blitt en stor-
forhandler av alle slags hage-
artikler.   

– Det er også helt klart et 
kjønnsskille når folk gjør inn-
kjøp til hagestell. Menn tar 
seg av de harde innkjøpene, 
kvinner av de myke, sier mar-

kedsansvarlig Geir Tore Øvrebø 
i Biltema Norge.

Undersøkelsen avslører også 
en viss forskjell i oppfatning av 
hvem som oftest tar seg av de 
forskjellige oppgavene. I flere 
kategorier er det over 100 pro-
sent som ’’vanligvis’’ tar seg 
av gjøremålet. Uenigheten er 
størst om hvem som vanlig-
vis vanner blomster, busker og 
trær.

KJØNNSFORSKJELLENE 
ER LIKEVEL TYDELIGE.
– Det er nok typisk at menn tar 
regien på gjøremål som durer 
og som krever store redskaper. 
Mange kvinner har nok et bed-
re lag med blomster, fingrene er 
litt grønnere, sansen for farge-
detaljer litt større, sier Øvrebø.  

EN SANKER
Arild Sandgren er hagebokfor-
fatter og redaktør av måneds-
bladet Hagen for Alle. Han 
kjenner seg igjen i resultatet av 
Biltema-undersøkelsen.

– Mitt inntrykk er at menn 
tar seg av grovarbeidet i hagen, 
som å klippe gress, sette opp 
gjerder og sage ned trær, mens 
kvinnene planter og luker 
ugress, sier Sandgren.

Når det gjelder kjøkkenha-
gen, er interessen imidlertid 
stor hos menn også, ifølge ha-
gebokforfatteren.

– Kanskje det oppfattes som 
mer mandig å dyrke grønnsa-
ker enn blomster, fordi det kan 
ligne litt på jakttradisjoner? Å 
trekke en samling gulrøtter el-
ler poteter opp av jorda, er litt 

som å skyte et rådyr eller en 
hare. Du sørger for mat til fa-
milien, sier Sandgren.

Økt miljøbevissthet og in-
teresse for økologisk og vegeta-
risk kost gjør at interessen for 
å dyrke selv øker, ifølge Sand-
gren. Flere vil vite hva de putter 
i munnen.

– Interessen for hagebøker og 
hageblader er heller ikke jevnt 
fordelt mellom kjønnene. Det 
er en betydelig større andel 
kvinner enn menn som kjøper 
Hagen for Alle og andre hage-
blader, sier han.

SESONG FOR RIVER
Selv om våren kommer litt 
i rykk og napp i år, er hage-
sesongen allerede godt i gang. 
Kvelder og helger brukes til 
raking av kvist og gammelt 
løv, bråtebrann, beskjæring og 
gjødsling av plen. 

– Oppstarten av hage-
sesongen er veldig styrt av vær 
og klima. Vi starter tidligere i 
sør enn i nord. April og mai er 
den store oppryddingsmåne-
den i hagen, mange vil komme 
i mål til konfirmasjoner og na-
sjonaldag, sier Geir Tore Øvre-
bø.

Biltema selger nesten dob-
belt så mange river om våren 
som i sommermånedene.

Mor vanner blomster og trær, far klipper 
plenen og beskjærer trær, skal vi tro en 
ny undersøkelse.

DETTE GJØRES OFTEST AV KVINNER:

1. Vanner blomster/busker/trær: Kvinner  80 %  Menn  54 %

2. Planter blomster:  Kvinner  77 %  Menn  38 %

3. Luker blomsterbed:  Kvinner  75 %  Menn  38 %

4. Høster frukt og bær:  Kvinner  53 %  Menn  43 %

 

DETTE GJØRES OFTEST AV MENN:

1. Klipper plenen:  Menn  82 %  Kvinner  30 %

2. Beskjærer trær:  Menn  63 %  Kvinner  30 % 

3. Klipper hekken:  Menn  63 %  Kvinner  24 %

4. Sprøyter mot mose og insekter:  Menn  54 %  Kvinner  21 % 

5. Planter trær:  Menn  53 %  Kvinner  27 %

(Kilde: YouGov)
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Tekst: Chera Westman/ifi.no 
Foto: Beckers, Nordsjö

1. Rengjør terrassen hvert år. 
Kost vekk løv, rusk og rask, 
og vask deretter med kjemi-
kaler beregnet for vedlike-
holdsvask. Bruk mye vann. 
Velg hageslangen fremfor 
høytrykkspyleren. 

2. Av og til må terrassebordene 
renses helt fri fra gammel 
overflatebehandling, for så 
å settes inn på ny. Her bru-
kes et kraftigere rengjørings-
middel. Følg produsentens 
anvisninger for fremgangs-
måte.

3. Påfør ny beis eller olje ved 
behov. Avhengig av slitasje, 
hvor utsatt plattingen er for 
sol og vind, og hvilken kva-
litet det er på produktene du 
velger, kan det bli behov for 
behandling fra et par ganger 
i året, opp til hvert tredje 
eller hvert fjerde år. Noen 
materialer til terrasse trenger 
ikke overflatebehandling i 
det hele tatt. 

4. Følg nøye med på værmel-
dingen. Terrassevedlikehold 
gjøres best i oppholdsvær, 
men ikke midt i solsteiken. 
Det er vesentlig at treverket 
gjøres grundig rent, og er 
absolutt tørt før du påfører 
beisen.

5. Nylagt terrasse av trykkim-
pregnerte furubord rett fra 
byggevarehuset, inneholder 
gjerne store mengder im-
pregneringsvæske, og må få 
tørke ut før de behandles. 
Viktig er dog at de behandles 
første sesongen. 

6. Beisens fargepigmenter be-
skytter treverket mot ned-
brytning fra UV-stråler. 
Terrassebeisene har egne 
fargekart, men beisene kan 
brekkes i nær sagt hvilken 
farge du ønsker.

Vindu • Parkett • Trelast 
Byggevarer 

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

Elleve tips til sommerklar uteplass
Det er tid for å flyt
te ut på terrassen. 
Her er noen smar
te tips for å gjøre 
uteplassen fin og 
holdbar
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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
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Besøk oss i
Nordbyveien 226, 

Skjetten

Ovenstad Familieterapi på Torshov i Oslo 
gir tilbud til par, familier og enkeltpersoner. 

Vi er erfarne med bred kompetanse. 
Ledig time dag/kveld.  Velkommen til å ta kontakt! 

www.ovenstad-familieterapi.no
Telefon 948 18 304
kontakt@ovenstad-familieterapi.no

Hjelp til å se nye muligheter?

Gratis befaring/pristilbud
• Speil etter mål
• Dusjløsninger etter mål
• Innramming
• Glass over kjøkkenbenk
• Alle typer glassarbeid

Stasjonsvn. 39, 2010 Strømmen
www.hesler.no - e-post: post@hesler.no

- fagkunnskap gir trygghet

VÅRTILBUD PÅ UTSKIFTING AV
PUNKTERTE ISOLERGLASS

Glassmester
reidar Hesler a/s

Tlf. 63 81 29 16

Gratis befaring/pristilbud
• Speil etter mål
• Dusjløsninger etter mål
• Innramming
• Glass over kjøkkenbenk
• Alle typer glassarbeid

Stasjonsvn. 39, 2010 Strømmen
www.hesler.no - e-post: post@hesler.no

- fagkunnskap gir trygghet

VÅRTILBUD PÅ UTSKIFTING AV
PUNKTERTE ISOLERGLASS

Glassmester
reidar Hesler a/s

Tlf. 63 81 29 16

Glassmester
reidar Hesler a/s

Tlf. 63 81 29 16
Stasjonsvn. 39, 2010 Strømmen

www.hesler.no - e-post: post@hesler.no

FAST LAVPRIS
PÅ STANDARD LAGERFØRT

GLASS OVER KJØKKENBENK
1 stk. 80 x 50 cm 6 mm herdet klart glass med polerte

kanter + 4 stk. fester i matt eller krom utførelse

Kr 1190,- inkl. mva.
Vi har også gode priser på klart, frostet og lakkert

glass etter mål
Uforpliktende pristilbud / befaring

Elleve tips til sommerklar uteplass
7. Er terrassen gammel og slitt, 

kan en omgang med slipe-
maskin gjøre uteplassen jevn 
og pen igjen. Vask først, og 
påfør ny behandling etterpå. 
Se til at ingen skruer stikker 
opp fra overflaten.

8. Stol- og bordbein blir ofte 
stående på fuktig underlag. 
Gi beina til tremøblene et 
fotbad i impregneringsolje 

når du setter dem ut om vå-
ren. 

9. Terrassebeis egner seg også 
godt for behandling av sta-
kitt, gjerder, hagemøbler og 
annet treverk utendørs. 

10. Plastmøbler er sjelden ved-
likeholdsfrie. Sett dem inn 
med voks når de er nye, og 
hold dem deretter rene. Et 

alternativ er å sette dem inn 
med vaselinolje årlig. Møbler 
av god plastkvalitet holder 
seg pene lenger. 

11. Utvalget av tekstil for uten-
dørs bruk er stort. Du kan 
også bruke innendørstekstil 
sammen med en god im-
pregnering som gjør dem 
vannavvisende.
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Tekst: Steinar Bunæs, 
Skedsmo historielag og  

Sagelvas Venner

KVERNSTEINENES 
HISTORIE
Så lenge vi har dyrket korn i 
Norge har vi brukt steiner til å 
knuse kornet til mel. I begyn-
nelsen ble det brukt skubbe-
kverner, da ble kornet knust av 
en rund stein oppå en større 
stein som gjerne hadde en for-
dypning til å holde kornet på 
plass. 

Rundt år 500 e.Kr. ble skub-
bekverna avløst av håndkver-
na, også kalt dreiekverna. Den 
besto av to tilhogde runde 
kvernsteiner, der en overstein 
med håndkraft ble dreid over 
en understein som lå i ro. Midt 
i oversteinen var det en åpning 
der kornet ble ført ned så det 
ble knust mellom steinene og 
kom ut på sidene som mel. Di-
ameteren på disse steinene var 
mellom 30 og 60 cm og de var 
gjerne laget av en spesiell stein-
sort – glimmerskifer med harde 
granater. I Norge er det funnet 
håndkvern i en gravhaug fra 
300 e.Kr., den er også omtalt i 
Snorre.

Omkring år 1000 e.Kr. be-
gynte vi å ta i bruk vannkraft 
til å drive kvernene, noe de 
allerede hadde gjort i mer enn 
tusen år i middelhavslandene. 
I vasskverna ble oversteinen 
drevet med vannkraft fra en 

bekk ved hjelp av en kvern-
kall – en vertikal trestokk med 
skovler nederst. Mens de gamle 
dreiekvernene måtte være små 
for å kunne dreies med hånd-
kraft – max 60 cm i tverrmål – 
hadde vasskverna nok kraft til 
å håndtere større steiner som 
også kunne rotere med større 
hastighet, slik at kornmalingen 
ble langt mer effektiv. En antar 
at det på en god vasskvern kun-
ne males rundt 50 kg korn i ti-
men, mens en på en dreiekvern 
måtte slite hardt for å klare 10 
kg i timen. 

En regner at det rundt 1830 
var 30 000 vasskverner i Norge, 
det var nesten slik at hver gård 
hadde sin egen kvern. I 1920 
var imidlertid tallet redusert 
til rundt 8000. En av grunne-
ne til den sterke nedgangen var 
at det på 1800-tallet ble tatt i 
bruk bygdemøller der bønder 
og kjøpmenn fikk malt kornet 
sitt mot betaling. Dette var in-

dustrivarianten av vasskverna. 
Den hadde drivverk med verti-
kalstilt vannhjul og større ma-
lekapasitet og var gjerne plas-
sert ved store vassdrag i byer og 
industristeder. Et eksempel på 
dette var Gisledal Mølle i Sag-
dalen. Den lå rett ved Mølle-
parken til den ble revet i 1973.

Under siste verdenskrig ble 
en del vasskverner satt i stand 
igjen, men i 1942 ble det for-
budt å male eget korn, og de 
kvernene som var brukbare 
ble plombert av okkupasjons-
makten. Plomberingen ble 
gjort ved at seglet – jernet som 
holdt oppe og dreide overstei-
nen – ble fjernet og det ble satt 
på en plombering på døra. Til 
tross for dette det var mang en 
kornsekk som ble malt illegalt, 
og det ble vist stor oppfinnsom-
het for å få tilgang til kverna. 
Kristian Korsmo (1925-2012), 
møllergutt på Gisledal mølle 
fra 1942-45, kunne fortelle fle-

re tilsvarende historier fra Gis-
ledal.

LOKAL KVERNHISTORIE
De første kvernbrukene ved Sa-
gelva kom antagelig i drift på 
1300-tallet. En kartskisse fra 
1854 viser at det på midten av 
1800-tallet lå fem møller langs 
Sagelva. Den øverste var Braate 
mølle, som i 1884 ble ombygd 
til Strømmen Trævarefabrik. 
Alle de fire andre møllene lå i 
Gisledal – dvs nedre del av Sag-
dalen. Regnet ovenfra var dette 
Gisledal mølle, Holmsen mølle, 
Ryen mølle og Young mølle.

Høyere opp i vassdraget fan-
tes flere møller og kverner. Re-
stene etter disse finnes i dagens 
Lørenskog kommune, men før 
kommunedelingen i 1908 lå de 
innenfor det daværende Skeds-
mos herred: 

Ellingsrudelva er grenseelv 
mellom Lørenskog og Oslo. 
Gjennom tidene har fallet i elva 

Historien vårHistorien vår

Stoffet til denne artikkelen er  
i tillegg til Lokalhistoriewiki  
hentet fra den nylig lanserte 

boka om Strømmenkverna, skrevet av 
Ragnar Halgunset og Steinar Bunæs. Boka 
omhandler både vår nasjonale og mer 
lokale kvernhistorie. 

Kvernhistorien  
i Skedsmo og Lørenskog

Skedsmos lokalhistoriewiki - et nettleksikon

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

Skedsmos nettleksikon. I artiklene finnes det over 850 bilder. 

Du finner artiklene og bildene på Skedsmo-wikiens forside: 

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

mune. Nettstedet er en del av det nasjonale 

prosjektet www.lokalhistoriewiki.no.

KARTSKISSE OVER  
ELLINGSRUDELVA med 
Nuggeruddammen rundt 1800, 
med innslag fra nyere tid.  
Ved Lørenskog stasjon renner 
Ellingsrudelva inn i Langvannet.

GISLEDAL MØLLE var den største av møllene ved Sagelva. Den var en staselig teglbygning. Medregnet 
turbinrommet og loftsetasjen var den var den på hele fem etasjer. Vannet ble tatt inn fra Øvre Mølledam og 
sluppet ut igjen i Nedre Mølledam, der Strømmensaga henter vann fra i dag. På dette bildet ser vi dessuten 
Nedre mølle og Spinneriet fra 1888. Foto Conrad Korsmo 1954.

ELLINGSRUD MØLLE VESTFASADE hadde overfallshjul med  
6 meters diameter. Tegning av Bjørn Berge,  
kilde Groruddalen historielags årbok 2005.

ELLINGSRUD MØLLE vertikalsnitt.
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vært utnyttet til ulike former 
for industri. Sagbruk er nevnt 
allerede på 1600-tallet, og på 
Rabben ved Mølleråsen bygde 
kjøpmannen Even Steen tegl-
verk og kornmølle på slutten 
av 1700-tallet – kalt Ellingsrud 
mølle. En takst fra 1795 viser at 
møllebygningen var en tøm-
merlaftet bygning på hele fem 
etasjer med murfundament av 
gråstein. Møllebruket var anta-
kelig i drift fram til 1824, da det 
brant. Det er fremdeles rester og 
fundamenter etter sag-, tegl- og 
møllevirksomheten langs elva. 

Forskjellige reguleringer har 
medført at vannføringen nå 
er vesentlig mindre enn før. 
Fram til midten av midten av 
1950-årene var Ellingsrudelva 
demmet opp ved husmann-
splassen Nuggerud under El-
lingsrud gård. 

Generelt om eldre kvern-
bruk i Skedsmo, hentet fra 
Skedsmo III

”Ringnes har fall til en bek-
kekvern, men ennå ubygd. 
Bastian Hansen Stalsberg har 2 
kvernhus med et par kvernstei-
ner i hvert hus så han kan male 
til seg selv og andre når det er 
flom. Vestby har en kvern som 
kan males på til gårds nøtte. 
Solberg har en bekkekvern som 
undertiden kan males på til 
husnøtte. Holm har en ringe 
flombekkvern som kan males 
på til husnøtte. Fossum har 
en ringe bekkekvern. Ryen har 
kvernhus som kan males på til 
gårdsnøtte. Branderud har en 
kvern som er udyktig. Hoxhorn 
har en ringe kvern som kan 
males på til egen nøtte.” Men 

bekkekvernene forfalt, og stør-
re møller overtok all maling for 
bøndene.

BRANDERUD GÅRD 
Branderuds sag er ifølge Skeds-
mo II for første gang omtalt slik 
under matrikkel i 1666:

”…..Een liden bechesaug, 
huor paa Kand Schieres til 
huusbehoff, og indtet wiidere, 
och en quern som er Wdøch-
tig” (udyktig). I auksjonsskjø-
te fra 1740 er nevnt diverse 
”…… samt et kvernbruk og en 
stampemølle”. Restene av den 
opprinnelige mølledammen er 
fortsatt godt synlige, de ligger 
10-15 meter fra Kongsrudveien, 
mindre enn 100 meter forbi av-
kjøringen til Stampetjern. 

HOLM GÅRD VED 
MYHRERSLETTA
Om Holm gård i Nordroa står 
følgende i Skedsmo III år 1666: 
”Item en Ringe Flombqueren, 
som kand mahlis paa til huus-
nøtte.” Og i 1749: Booppgjør: 
”Kvernhus med et par melkver-
ner pluss et par gamle melkver-
ner og et par grynkverner med 
behørig redskap til verdi 10 rd.”

Hans Georg Molvig forteller 
at det på Holm Nordre er fun-
net flere spinnesteiner. Beste-
mor til Svend Torgersen, Berte 
Jensdatter, har fortalt at det på 
mølla i Holmsbekken ble malt 
barkemel i nødsårene 1807 og 
1808. Hun fortalte også at hun 
bar mat til de svenske krigsfan-
ger som var forlagt i Skedsmo 
kirke. Han forteller videre at 
Ulvedalsvassdraget hadde fem 
demninger, laget av tømre-
de steinkister. Den største var 
Stordammen, men etter flom-
mer og isgang er det i dag bare 
steinrøyser å se. På Karterud 
gård finnes det kvernsteiner fra 
kvernbruket.

FOSSUM MØLLE VED 
SOLBERG
Ifølge muntlige overleverin-
ger fra Kristian Kollers farmor 
Sigrid Koller hadde gården en 
tre etasjes mølle i drift fram til 
1910. Mølla lå rundt 300 meter 
sørvest for hovedbygningen. 
Den ble brukt av mange av går-
dene omkring. I dag er mølla 
helt borte, og det er også lite å 
se av damstedet. Likevel fortel-

ler bildene om et terreng som 
er meget velegnet for et mølle-
bygg.

Damstedet ligger neden-
for en naturlig foss med rundt 
4 meters fallhøyde. På noen 
av bildene kan en ane selve 
grunnmuren. Det er markante 
grunnmursteiner som ligger 
igjen nederst. Adkomstveien til 
mølla er godt synlig og bevart 

rett ved stedet – de må ha tatt 
kornet inn i tredje etasje, an-
tagelig via en gangbru. Det er 
bratt ned på alle kanter rundt 
mølletomta, med 8-10 m skren-
ter flere steder. Mye tyder på at 
mølla på Fossum hadde man-
ge likhetstrekk med Ellingsrud 
mølle fra 1895 – se skisser av 
denne. Kvernsteiner med 180 
cm diameter er tatt vare på.

Skriftlige kilder
• Halvor Haavelmo: Skedsmo I-III.
• Akershusmuseet: Bygdemøllene i Akershus, 1997.
• Groruddalen historielags årbok 2012.
• Steinar Bunæs: Gisledal mølle 2007.
• Ragnar Halgunset og Steinar Bunæs: Strømmenkverna 2015.

Muntlige kilder
• Kristian Korsmo (1925-2012)
• Vidar Larsen, leder i Skedsmo historielag
• Hans Georg Molvig, Holm gård, Skedsmokorset
• Kristian Koller, Fossum gård, Solbergveien, Skedsmokorset

DREIEKVERNA som Sagelvas 
Venner har laget. Steinene ble 
kjøpt hos en brukthandler på 
Kongsvinger.  
Foto Steinar Bunæs.

MINNETAVLE for Branderud gårdsmølle. Foto Steinar Bunæs 2014.

FOSSUM MØLLE I SKEDSMO hadde mange likhetstrekk med 
Ellingsrud mølle som lå på grensen mellom Østre Aker og Lørenskog 
(som før 1908 tilhørte Skedsmo).

KVERNSTED BRANDERUD sett fra Kongsrudveien.  
Foto Steinar Bunæs 2014.
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Vi flytter dansen ut av det 
tradisjonelle scenerommet, og 
fyller heller hele Rådhuspar-
ken med bevegelse. På denne 
måten kan Lørenskog-publi-
kummet møte dansen gratis i 
sin egen ”hage”, sier forenings-
leder Tuva Selmer-Olsen.

Dansefestivalens mål er å 
fylle hele parken med bevegel-
se. Fra festivalen åpner kl. 15 
til avslutningen kl. 20 vil in-
gen ting i parken stå i ro. Selv 
om dansen står i fokus under 
festivalen vil publikum også 
oppleve konserter, kunstutstil-

linger og håndverksmarked. Og 
hvis kreativiteten tar overhånd, 
lover festivalen at det blir mu-
lighet også for publikum til å 
uttrykke seg kunstnerisk.

I alt vil 15 kunstnere innen 
ulike sjangre fylle rådhuspar-
ken med dans og kultur denne 

siste helgen i mai. I tillegg til 
Norge, kommer kunstnerne fra 
Japan, Brasil, Italia, Sverige og 
Danmark. Det internasjonale 
fokuset på festivalen, gjør også 
at den blir en viktig møteplass 
for kunstnere fra ulike miljø-
er. Ut fra disse møtene håper 
festivalen at nye vennskap og 
kunstneriske prosjekter vil vok-
se.

Vi ønsker å tilby Lørenskogs 
befolkning et unikt arrange-
ment, hvor et bredt spekter av 
dansekunst kan oppleves. Sier 
kunstnerisk leder Katarina Skår 
Henriksen sier

Ikke minst ønsker vi å kun-

ne vise internasjonale danse-
kunst av høy kvalitet, legger 
foreningsleder Tuva Selmer- Ol-
sen til.

Årets festival har temaet 
”Hjem”. Hjem er både et nært 
og fjernt, enkelt og svært kom-
plisert tema for mange. Kunst-
nerne har tolket temaet svært 
forskjellig. Likevel ser man en 
tydelig rød tråd i de ulike bidra-
gene, ved at alle er svært per-
sonlige. 

Med et festivaltema håper vi 
at også publikum vil få en nær 
og personlig opplevelse relatert 
til tema «hjem», sier Skår Hen-
riksen

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!

Maidans: Å danse et hjem 

MAIDANS Lørenskog dansefestival 28-31. mai 2015

Festivalen MAIDANS ble startet i 2014 av Lørenskogjentene Tuva 
SelmerOlsen og Katarina Skår Henriksen. Målet for festivalen har 
hele tiden vært å bringe det profesjonelle dansekunstmiljøet, som 
de begge er en del av, ut til alle mennesker i Lørenskog.



Nr. 19 – 2015  13



14  Nr. 19 – 2015

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

Takk til alle som sendte inn!

Parkeringsplas-
sen til Triaden/
Lørenskog  
storsenter

VINNER.
Naseem Bajwa
Engaveien 15 F
2010 Strømmen
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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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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
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Tekst og foto: Odd Arne Ruud
redaksjonen@romeriksposten.no  

Den prisvinnende Mazda CX-5 
har vært Norges mest solg-
te SUV de to siste årene, med 
årets oppgraderinger skal det 
mye til om de ikke fortsetter å 
levere gode salgstall innenfor 
segmentet kompakte SUVer. 
Høyere kvalitet på interiør og 
stilfulle nye designdetaljer un-
derstreker følelsen av kvalitet. 

GJENKJENNELIG GEPARD
Den største visuelle forand-
ringen er i fronten. Bilens ek-
steriør er basert på deres nye 

‘KODO – Soul of Motion' de-
signspråk, inspirert av de kraf-
tige og smidige bevegelsene til 
en gepard. Med en smule inn-
levelse vil du faktisk se at de 
har lykkes med denne fremstil-
lingen. Grillen og lyktpartiet 
utgjør et vakkert skue som du 
lett vil kjenne igjen på lang av-
stand.

GREIE ALTERNATIVER
CX-5 kommer i utstyrsvarian-
tene Core, Vision og Optimum. 
Bilen har en innstegspris på 327 
500 kroner (uten leveringskost-
nader). Motorutvalget er bra, 
og er i stor grad det samme som 
vi kjenner fra tidligere modell. 
2015 modellen har dog fått en 
2,5 liters bensinmotor på rause 
192 hestekrefter.

Volummodellen er varian-
ten Optimum med en 2,2 liters 
dieselmotor med en ytelse på 
150 hestekrefter. Dette er en 
modell som er priset til 429 500 
kroner.

OPP NOEN HAKK
En av grunnen til at du bør 
opp på varianten Optimum er 
bilens rikholdige og nye sikker-
hetssystemer. Allerede ved Core 
får du et system som overvåker 

kryssende trafikk ved rygging, 
og blindsonevarsling.

Optimum leveres også med: 
Adaptive Cruise control. Smart 
Brake Control som advarer 
deg og bremser opp ved risiko 
for kollisjon opp til 145 km/t. 
Adaptive LED frontlykter. Kjø-
refeltsassistanse. Trøtthetsvars-
ler. Autobrems ved rygging.

Kompakt og sikker

2015 modellen av 
Mazda CX5 er full 
av nyheter. Bilen 
har fått et mer 
kompakt ytre og 
har noen spennende 
sikkerhetsdetaljer 
på lur.

BRA MED KREFTER: 2,2 liters dieselmotor med 150 hestekrefter 
dekker de flestes behov. Dreiemoment er 380 Nm ved 1800 o/min. 
Oppgitt forbruk er 5,2 l/100 km. Bensinutgaven er å få med ytelse på 
opp til 192 hk.

FIN TIL TURBRUK: Med 503 liters lastevolum og en tilhengervekt 
på 2000 kilo får de aller fleste dekket sine behov når de skal ha flyttet 
på noe. Bilen må være en drøm for deg som skal på tur med camping-
vogn.

LEKKER GEPARD: Mazda CX-5 fremstår med et helt nytt designut-
trykket. Med sin kraftige grill og tredimensjonale lyssignatur er bilen 
lett å kjenne igjen. På Optimum er LED-lampene inndelt i fire separate 
seksjoner som slukkes og tennes individuelt.

VELLYKKET OPPDATERING: 
Mazda CX-5 er et alternativ du 
vanskelig kan komme vekk i fra 
om du er på utkikk etter en skik-
kelig SUV. Årets modell har noen 
sikkerhetssystemer som virkelig 
imponerer.
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Hele utvalget av kvalitetselsykler og alle landets forhandlere

 finner du på www
.evoel

sykler
.no

Med en elsykkel vil enhver motbakke fremstå som helt flat. 

Uansett hvor du har tenkt å legge sykkelturen i sommer, har vi en elsykkel som passer for deg. 

For eksempel hybridsyklene BH Emotion Evo Cross og Evo Jet som takler de fleste underlag 

– enten du skal sykle Rallarvegen, opp Trollstigen eller bare en tur på stranden. 

OPP TROLLSTIGEN ELLER 

BARE EN TUR PÅ STRANDEN?

K
F120 B

K
R

M
N

Torsdag 14.05.2015

”Det tok imidlertid ikke lang tid før vi merket at vi 

hadde usedvanlige krefter mellom beina. Vi har 

etterhvert testet en god del elsykler, og ingen av 

dem har gitt en så markant motoreffekt.”

Lillestrøm
Nittedalsgata 33
2000 Lillestrøm
Tlf. 63810300
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TOYOTA ARVIKA
Åkaregatan 16
671 34 Arvika 
Tel +46 570 29 09 00

ÖPPET VERKSTAD
Månd-fred kl. 7-16
info.arvika@toyota.nu
www.toyota.nu

SKA DU RESA
TILL SVERIGE?

Passa på att serva din bil 
hos Toyota i Arvika!

Får fram gløden i bilen

STOR PÅGANG: Det er veldig mange som vil ha bilen sin polert og 
shinet opp før sommeren. Pågangen begynner i midten av mars, sier 
daglig leder Thomas Ødegaard ved Strømmen Bilpleie. 
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Tekst og foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Pågangen begynner i midten 
av mars og rundt påsketider. Så 
går det slag i slag til midten av 
desember. Det er veldig stor på-
gang av bileiere som vil ha bi-
len polert og pusset på våren og 
høsten, sier daglig leder Tho-
mas Ødegaard ved Strømmen 
Bilpleie.

I den store hallen til bil-
pleiefirmaet i Hagan i Nittedal 
jobber fire mann. Bilene som 
kommer inn på våren skal stort 
sett ha en oppfriskning både 
utvendig og innvendig etter 
vinteren. 

LANG SESONG
– Biler i Norge går i veldig hardt 
miljø, spesielt i Oslo-området 
der veiene saltes mye. Vi ser 
veldig stor forskjell på biler som 
har vært brukt i utkantstrøk 
og i Oslo, forklarer Ødegaard, 
mens han vasker bilen.   

Daglig leder forteller at de 

har bra belegg hele året bortsett 
i januar, februar og mars.  I den 
mest hektiske tiden kan det for 
bli både én og to ukers ventetid 
hos bilpleiebedriften. 

– Stort sett er det nyere bil-
modeller som kjøres inn por-
ten, men det hender det dukker 
opp biler som er eldre enn 10 
år, opplyser Ødegaard. Det er 
veldig sjelden at han får inn 
noen skikkelige veteranbiler. 
Han tror disse bileierne er koser 
seg med å gjør jobben selv.  

Bileierne kan beskytte bil-
lakken ved regelmessig rengjø-

ring, voksing og polering, men 
på lang sikt er ikke dette nok. 
Slike overflatebehandlinger 
klarer ikke å fjerne de nedbry-
tendestoffene som har lagt seg 
ned i porene, påpeker Øde-
gaard. 

EFFEKTIV 
LAKKBESKYTTELSE
Mange av kundene går for Di-
tec-behandling, opplyser Øde-

gaard. Dette er en avansert 
lakkbehandlingsmetode som 
krever både tid og nøyaktighet, 
men som er effektiv og lang-
varig. Den dyprenser, tettet og 
konserverer lakken slik at man 
beholder den originalelakkva-
liteten i årevis. Strømmen Bil-
pleie har holdt på med denne 
behandling i 15 år. 

– Først avfettes bilen. Deret-
ter slipes ujevnhetene bort. Så 

dyprenses lakken helt ned i po-
rene slik at det dannes et over-
trykk i lakken. Porene fylles 
og tettes med et aktiviserende 
stoff. Dette gjør at lakken blir 
seigere og sterkere mot blant 
annet steinsprut. Til slutt påfø-
res «topcoaten». 

– Målet er å få bilene til å 
se så bra ut som mulig. Det er 
mye som skjer med lakk og som 
man må følge opp. Ellers mer-
ker vi oss at det jevnt over er 
dårlig lakk på dagens biler. Det 
brukes vannbasert lakk som er 
sprø og dårlig. Og det er heller 
ikke så mye lakk på dagens bi-
ler. Lakken er nok mye dårlige-
re nå enn det var vært tidligere. 
Jeg har en del gamle veteranbi-
ler og ser at lakken på de gamle 
bilene er bedre. 

FØLGER IKKE ALLTID 
SERVICEN
Det står gjerne i serviceboka til 
bilen at du skal vokse den to 
ganger i året, høst og vår. Men 
de fleste bileierne tar ikke den 
delen av servicen så nøye. Bil-
pleiespesialisten har inntrykk 
av at de fleste ikke gjør i det 
hele tatt.

– Det er veldig få som står 
og gnur med polergarn i dag. 
Hvis du bruker vanlig voks er 
vår- og høstpolering å anbefale. 
Dette har også litt med vedli-
keholdet ut over det å følge de 
vanlige servicene på verkstedet. 
Du sparer lakken veldig med å 
følge anbefalingene fra bilfabri-
kantene. Gjør du det, har du en 
blank og fin bil i mange år. 

– Fikser dere steinsprangmer-
ker?

– Hvis kunden har med seg 
en flekkstift med riktig lakko-
de, er dette ikke noe problem. 
Men det er ikke slik at vi sit-
ter med et lager av stifter med 
lakkoder til alle bilene. Det er 
klar jeg kan flekke ut noe stein-
sprut, men vi driver ikke med 
småreparasjoner. Det er stort 
sett bare kosmetisk arbeid vi 
holder på med.

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

Citroën DS5 Airdream, 2013, 
Navi, Ryggekamera, Bluetooth, Aut., 
Delskinn++

46 800 km   kr 224 900,-

Peugeot Partner Elektrisk, 2013 
Kun 2930 km. Bluetooth, Klima. 

2930 km   kr 159 900,-

Peugeot Partner Mester 2.0, 2013
LED, 3 seter, WIP Sound, Bluetooth.  

27 500 km                 kr 149 900,-

nordicbil.no

Ta kontakt for
visning av bil når
det passer deg!

De færreste av bi
leiere henger over 
bilen sin med pus
segarn og voks to 
ganger i året, selv 
om det anbefales 
av bilprodusentene. 
Men andre tar gle
delig den delen av 
vedlikeholdet, som 
Strømmen Bilpleie.

I HALLEN:  den store hallen til bilpleiefirmaet i Hagan i Nittedal job-
ber fire mann. Bilene som kjøres inn skal stort sett ha en oppfriskning 
både utvendig og innvendig etter vinteren.
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Vi renser tette partikkelfilter med 
utstyr fra Tunap og bruker forebyg-

gende stoffer fra samme leverandør 
for å unngå problematikken!

Auto Service Lillestrøm - Depotgata 10 2000 Lillestrøm - tlf. 63 81 08 00 - Åpent mandag-torsdag 7-17 og fredag 7 - 14 (fellesferie uke 29-31) 

Er bilen din klar for sommeren? 
Vi utfører: 
· EU-kontroll
· Service og reparasjoner på alle bilmerker
· Original deler eller deler av tilsvarende 
kvalitet
· Kontroll, skifte og reparasjon: eksos 
clutch, brems, forstilling, støtdempere, starter, 
dynamoer og startbatterier
· Feilsøking, kontroll og reparasjon av motorstyring, 
bensin og diesel innsprøytning 
· Kilometerservice, oljeskift
· Bilelektriske reparasjoner
· Reparasjon og service på AC og klimaanlegg
· Diagnose og feilkodelesing - reparasjon
· Dekk
· Bilglass i samarbeid med Riis Bilglass AS
· Feilfylling av drivstoff - vi renser dyser og tømmer 
tanken. 

Bestill time i dag på  
tlf. 63 81 08 00.

80 000 kjører med ferdigbriller

Tekst: Kjell M. Kaasa  

Syv prosent av nordmenn som 
kun bruker ferdigbriller, bruker 
dem også under bilkjøring, viser 
en undersøkelse TNS Gallup har 
gjort for Norges Optikerforbund.

Det betyr at minst 80 000 
kjører med ferdigbriller.

 – Ferdigbriller skal normalt 
ikke brukes til bilkjøring, etter-
som de ikke er tilpasset synet til 
den enkelte. Det er også en risi-
ko at mange kjører med dårlige-
re syn enn de tror de har, fordi 
mange kjøper ferdigbriller uten 
å undersøke synet først, sier 
Hans Torvald Haugo, generalse-
kretær i Norges Optikerforbund.

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

beregnet for lesing eller når du 
jobber med ting på nært hold.

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

– Med ferdigbriller kan det 
oppstå hva vi kaller prismatiske 
effekter i glasset på grunn av av-
vik i avstand mellom glassene i 
forhold til hvor stor avstand det 
er mellom øynene. Hodepine, 
tretthet og redusert konsentra-

sjon er en mulig konsekvens, 
sier optiker Magne Egerdal.  

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

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

– En nærsynt som kjøper en 
minusbrille for å se bedre på av-
stand, vil kanskje se bedre enn 

hun gjorde uten. Men det er 
ikke gitt at hun ser så bra som 
reglene krever, sier Egerdal, 
som også er regjerende norges-
mester i optometri.

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

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

FÅ SJEKKER
Også Trygg Trafikk advarer mot 
kjøring med ferdigbriller.

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

Synet er den viktigste sansen 
vi har for trygg bilkjøring.

– Du får nesten all informa-
sjon via øynene når du kjører. 
Forandringene i synet skjer så 
gradvis at vi ikke merker det. 
Begynner du å se litt dårlig i 
dagslys, har du en enda større 
utfordring i høstmørket, sier Jo-
hansen.

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

Magne Egerdal og medstu-
denter undersøkte dette som 
en del av bacheloroppgaven. 
De fant ut at 64 av de 100 un-
dersøkte ferdigbrillene ikke var 
merket slik de skal.

Ferdigbriller er ikke 
egnet for bilkjøring, 
men mange bruker 
dem likevel til det, 
viser undersøkelse. 
Trafikkfarlig, mener 
Trygg Trafikk.
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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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Bertel O. Steen Jessheim 
Energiveien 11 • Tlf: 63 97 93 00
www.bosjessheim.no

Bertel O. Steen Asker & Bærum
Løxaveien 5 • Tlf: 67 18 25 00
www.bosab.no

Bertel O. Steen Skøyen/Maritim
Drammensveien 207-209
Tlf: 67 91 66 30 • www.bosskoyen.no

Bertel O. Steen Lillestrøm 
Nittedalsg. 4 • Tlf: 64 84 75 00
www.boslillestrom.no

Bertel O. Steen Økern
Økernveien 147 • Tlf: 23 37 92 00
www.bosokern.no

Bertel O. Steen Buskerud
Vestre Linnesvei 8 • Lierstranda
Tlf: 32 22 61 00

1.2 LITER • 130 HK  •  AUTOMAT

LEASING 2.385,-
PR/MND OVER 3 ÅR. 

PEUGEOT 308 GT LINE

Startleie:  50.000,-
Totalpris: 140.060,-

Kjøpspris: 319.900,-
KAMPANJERENTE
1.85%

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert forhandler. CO2 utslipp 103 g/km. Drivstofforbruk blandet kjøring 0,40 l/mil. Finansieringstilbudet  er basert på bilpris kr. 319.900,- Startleie kr. 50.000,- Totalkostnad over3 år 
kr. 140.060,- Nominell rente 1,85 %. Leiebeløp er basert på 3 år/45.000 km,- Tinglysning/etableringsgebyr kr. 4.200, og årsavgift kommer i tillegg. Terminbeløp/kredittkostnad vil variere med rentenivået.  Alle priser er ink.mva. 
Finansiering forutsettes gjennom Bertel O. Steen Finans AS.

GARANTI5ÅRS

GARANTI5ÅRS
INKLUDERT
VINTERHJUL

Elegant og romslig
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Tekst og foto: Odd Arne Ruud
Trdaksjonen@romeriksposten.no

Det er solgt over 750 000 ek-
semplarer av Honda CR-V i 
Europa siden modellen ble in-
trodusert i 1997. Årets modell 
byr på en rekke oppgraderinger 
som med stor sannsynlighet vil 
forsterke bilens posisjon i mar-
kedet.

Bilens utseende har gjen-
nomgått noen små forand-
ringer som alt i alt bidrar til å gi 
bilen et mye tøffere preg, men 
de store forbedringene finner 
vi under panseret på nykom-
meren.

KRAFTIG MOTOR 
Hondas nye 1,6 liters diesel-
motor byr på 160 hestekrefter 
og har et dreiemoment på 350 
Nm, noe som er seks prosent 
sterkere enn den 2,2-liters mo-
toren som den erstatter. Opp-
gitt drivstofforbruk er så lavt 
som 4,9 liter per 100 km. 

Det finnes to andre motoral-
ternativer å velge mellom: en 
2,0 liters bensinmotor på 155 
hestekrefter og en 1,6 liters die-
selmotor med 120 hestekrefter. 
Den minste dieselmotoren er 
tilgjengelig kun i den forhjuls-
drevne CR-V versjonen.

NITRINNS KASSE
Innstegsprisen med drift på 
kun to hjul er 340 900 kro-
ner. Som 4WD starter den på 
412 900 kroner. Du kan velge 
mellom automat og sekstrinns 

manuell girkasse for 4WD-ver-
sjonen, mens manuell girkasse 
gjelder for 2WD. Nytt av året 
er en nyutviklet nitrinns auto-
matkasse som skal bidra til at 
bilen akselerer på en mer har-
monisk og trinnløs måte enn 
tidligere.

SPENNENDE 
SIKKERHETSDETALJ
Nye CR-V er først ute med en 
smart fartskontrollfunksjon 

som hjelper føreren når andre 
kjøretøy raskt bytter fil. Ved 
hjelp av kamera og radar bereg-
ner en intelligent adaptiv crui-
sekontroll både hastigheten og 
farten til bilen foran. Honda 
har utviklet dette systemet til 
også å omfatte kjøretøy som 
måtte dukke opp i feltet ved 
siden av, og kan forutsi når et 
kjøretøy vil kjøre inn foran 
deg, opptil fem sekunder før 
det vil skje.

Spesialverksted med prisgaranti for 
BMW – vi skal være billigst!

Vi gir deg personlig service, kort ventetid på  reparasjoner 
og særdeles gunstige priser. Med siste versjon software 
og originalt diagnoseverktøy som er direkte koplet opp 
mot BMW, gir vi deg raskt oversikt over din bil og hva som 
må gjøres for å løse problemene. Vi har et velutstyrt lager, 
og skulle vi mangle noe, får vi det fra BMWs sentrallager i 
Sverige dagen etter!

• Service fra 1800,- 

• Eu-kontroll fra 344,-

• Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy

• Ny rute? Vi ufører glassreperasjoner eller skifter glass

• Dekk og felger

• Alt av karosseriskader og lakk

• Gratis lånebil!
 

Velkommen til Arne Gulbrandsen,
bestill time nå!
www.arnegulbrandsen.no/bestill-time/   tlf: 23 03 74 10 

ARNE GULBRANDSEN
spesialver�sted for BMW i mer e	 35 år!

ARNE GULBRANDSEN
spesialver�sted for BMW i mer e	 35 år!

Fjerde generasjonen 
av Honda CRV er 
forbedret og for
finet på en rekke 
punkter.  Bilen har 
nyutviklet motor, 
lekkert design og 
avanserte sikker
hetssystemer.

DYNAMISK TØFFING: Nye Honda CR-V har noen spennende 
oppgraderinger sammenlignet med forgjengeren. Bilen har egenskaper 
som gjør den artig å kjøre både utenfor allfarvei og i urbane strøk.

KLASSISK OG STILFULT: Selv om interiøret ikke har gjennomgått 
de helt store forvandlingene fremstår det som lekkert, ryddig og gir en 
god premium-følelse.

BRA MED EFFEKT: To-trinns 
turbosystem sørger for mye 
krefter. Den nyutviklede 1,6 liters 
dieselmotoren har 160 heste-
krefter og et dreiemoment på 
akseptable 350 Nm.
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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»

Pent brukte Klaveness bunadsko, 
str. 37 kr. 300.- (nye ca.kr. 
1.000.-). Kjøttkvern Model 789  
til Kenwood Chief  Model 788  
kr. 400.- (nypris kr. 899.-.) Med-
følger hurtigmikser, visp, K-spade 
og deigkrok til nevnte maskin 
Tlf. 994 60169. 

En stabel bjørkeplanker. Kan brukes 
til møbler. Selges rimelig  
Tlf: 416 95 885

Maleri av danske Fr. Øllgaard  
kr. 800,-. Radio Sølvsuper 3  
kr. 500,- Tlf: 984 83 522.

Victorinox Chronometer 100 m. 
Stor (45 mm), quartz, stoppeklok-
ke på skiven, sort skive, Stållenke 
pluss ekstra Ekte sort Gummi-
reim. Klokken er 5 måneder gam-
mel, - 3 års garanti. Kr. 2500, Ny 
pris 6500,-. Tlf: 481 83 395

Barnereiseseng m. oppbevarings-
bag, som ny. Selges kr. 200,-.
Noen retro lamper, bl.a. en 
taklampe selges rimelig. Bøker, 
blader ,plater m.m. selges rimelig 
Tlf: 936 18 202 

ØNSKES KJØPT

Hvite bokhyller og hvit stereo/
TV-benk. Hvit reol med hyller til 
oppbevaringskasser - gjerne 
med hjul (sett på Jysk). Sort 
eller mørk grå liten sovesofa -  
pent brukt ø. kjøpt.  
Tlf. 936 18 202

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

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

Hvitmalte hagemøbler; to stoler, 
bord og benk, blå puter. Kr 400,-. 
Gammelt fint kjøkkenbord med 
skuff. Kr 500,-.Tlf:416 27 988, 
bor i Strømmen. 

Anleggsgartner Andersen

Tlf. 908 82 834

Mosefjerning, plantestell,  
nyanlegg, vedlikehold.

Plenklipp hele sesongen, 
også større anlegg.

Anleggsgartner  
Utfører ALT av 

hagearbeid

Tandem, lite brukt, til salgs i 
Strømmen tlf: 481 72 411

Fin bokhylle i beiset furu kr. 700,-  
Hjørneskap i flammet bjerk kr. 
900,-. Nydelig stort gulvteppe i 
100% ull str. 2,5m x 3,5m kr. 
1.500,-. Flott entrespeil med 
hylle kr. 400,-. Tlf: 948 46 091 / 
40405891 

Nydelig bjerk 3 seter stol og ovalt 
Salongbord Meget pent brukt 
5000 kr Har også en spisestue i 
samme utførelse Ovalt spisebord 
med 4  stoler Selges rimelig.Tlf: 
450 30 998  
 
Furu Kaneseng 150cm x 200cm 
u/madrasser, to nattbord m/skuff 
selges for kr. 200,- Finstad/Løren-
skog. tlf 45215811

EKORNES bord i kirsebær sel-
ges. Bordet er i god stand. Pris 
kr 900. Tlf. 91550369

Romeriksbunad selges kr. 12.000,-
Sølv følger med. Tlf. 95962037

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 

Norske mynter. Har du ett 
"syltetøyglass" med mynter hvor 
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
Dobbeltseng 150 cm bred m/to 
madr. på 75x200 cm. kr. 500,-. 
Strømmen. Tlf: 958 28 820

GIS BORT

Kjøttkvern til Siemens Universal 
kjøkkenmaskin MK66 og  
2 stk. Brukte Thermopan-vinduer, 
bredde 120 cm, høyde 60 cm.Tlf. 
994 60169. 

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 

Klassisk damesykkel. Rosa 
Peugeot 1400, for de med høyde 
165-175 cm. Tlf. 450 30 998

Sykler til salgs.1 lys grønn/grå, 
DSB Edge. Unisex. Chimano gir. 
Meget lite brukt og pen. Ca 10-14 
år. 950kr. 1 lys grå/blå guttesykkel, 
ca. 6-8 år. 350kr. Fjellhamar  
Tlf. 974 70 762 / 679 09 257

Gamle ski fra 20 -30 årene 
selges. I god stand egner seg 
til veteranskirenn og til pynt 
på veggen på hytta.  Prisantyd-
ning kr. 400.00, hentes eller 
bringes på Nedre Romerike. tlf. 
41434781

"Plus" i Fredrikstad, et lite 
stykke stoff, kan egne seg til 
forsiden på en pute. Kjøpt på i 
Gamle Fredrikstad i !960 årene. 
Pris ca. 50 kr. tlf. 41434781

Flott, stort  bilde, engle som 
holder vakt, nærmere 100, 
år gammelt. Størrelse 50cm 
ganger60 cm. Hentes/bringes i 
Osloområdet. tlf.41434781

Mer enn 70 Pennybøker + noen 
andre til salgs.  
Tlf. 974 70 762 / 67 90 92 57
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Tekst: Kjell M. Kaasa 

Økt konsentrasjon mens vi 
stirrer på skjermen er sann-
synligvis viktigste årsak til at 
blunkingen reduseres drama-
tisk.

– Hvis noe er viktig, under-
trykkes trangen til å blunke. 
Hver gang vi blunker dekker 
øyelokket pupillen i cirka en 
femtedels sekund, men det øy-
eblikket ønsker vi likevel ikke å 
gå glipp av, sier dosent Magne 
Helland ved Institutt for op-
tometri og synsvitenskap ved 
Høgskolen i Buskerud og Vest-
fold.

Instituttet utdanner alle op-
tikerne i Norge. De har tidligere 
vist gjennom forsøk hvordan 
blunkingen reduseres til mel-
lom fem og ti ganger i minuttet 
når vi konsentrerer oss om små 
detaljer på en PC.

– Vi opplever ikke et blunk 
som et øyeblikk vi ikke ser noe, 
eller at alt blir sort, men hjer-
nen ser uansett ut til å miste litt 
informasjon, sier Helland.  

Når vi snakker med et annet 
menneske, blunker vi i gjen-
nomsnitt 20 til 25 ganger i mi-
nuttet.

FORDAMPER
Øyet kan bli tørt og irritert hvis 
vi blunker for sjelden.

– Før trodde man at tørre 
øyne skyldtes nedsatt tårepro-
duksjon. Nå vet vi at for lite 
blunking også er en årsak fordi 
tårefilmen på øyet da fordam-
per raskere, sier øyelege Sten 
Ræder. Han er spesialist i øye-
sykdommer og daglig leder ved 
Tørreøyneklinikken i Oslo.

Tårefilmen er en tynn hin-
ne som fukter overflaten hver 
gang du blunker. Hinnen for-
nyes hver gang.

Tørre øyne omtales ofte som 
en ny folkesykdom. Ræder er 
enig.

– Så mange som hver femte 
av oss kan være rammet. Når 
vi ser på TV og dataskjermer, 
blunker vi sjeldnere, sier han.

Han anbefaler å ta pauser 
fra skjermen. Hvis du justerer 
skjermen og stolen slik at du ser 
ned på skjermen, blir også øye-
åpningen mindre og tårefilmen 
fordamper saktere.

– Du kan også bruke kunstig 
tårevæske hvis du vet at du skal 
sitte lenge ved en skjerm, sier 
Ræder.

PAPIR OGSÅ
En dataskjerm får bildet ved at 
en elektronstråle sveiper over 
skjermen og gjenoppfrisker bil-
det så hyppig at det synes å stå 
stille. Nyere skjermer er basert 
på en annen teknologi. Men 
det er neppe skjermen i seg selv 
som gjør at vi blunker for lite. 
En fersk amerikansk studie vi-
ser at de som leser en tekst på 
papir blunker like sjelden som 
de som leser den samme tek-
sten på dataskjerm.

– Problemet er først og fremst 
knyttet til dagens omfang av 
skjermbruk. Vi ser på digitale 
skjermer over alt og hele tiden, 
særlig etter at smarttelefonene 
kom, sier Magne Helland.

En viss forskjell på papir og 
skjerm er det likevel. En større 
andel av blunkene foran skjer-
men ble registrert som halv-
veisblunk i den amerikanske 
undersøkelsen.

Noen aktiviteter fører til 
en ekstrem konsentrasjon og 
redusert blunkehyppighet. Al-
pinisten Aksel Lund Svindal 
ble utstyrt med et lite kamera 
på innsiden av brillene mens 
han suste ned utforløypa i 140 
kilometer i timen. I løpet av to 
minutter blunket han kun én 
eneste gang.

BLUNKETRENING
Er du bevisst problemet, kan du 
trene på å blunke oftere mens 
du stirrer på dataskjermen. Det 

er også funnet opp hjelpemid-
ler. Brillebrukere kan montere 
på en dippedutt som gjør at en 
’’vindusvisker’’ fyker over bril-
len ved jevne mellomrom og 
får deg til å blunke. Slike løs-
ninger kan også være integrert 
i glasset.

Sammen med Per Kristian 
Knudsen i Norges Optiker-
forbund har Magne Helland 
utviklet et dataprogram som 
installerer et blunkende øye 
øverst til høyre på dataskjer-
men. 

– Blunkepåminneren fun-
gerer i praksis som en enkel 
huskelapp på skjermen, den 
minner om hva som er normal 
blunking, sier han.

Helland understreker imid-
lertid at det foreligger lite 
forskning som dokumenterer 
effekten av blunketrening og 
eventuelle hjelpemidler.

– Synsplager ved omfattende 
skjermbruk kan være sammen-

satt og ha mange årsaker. Å få 
sjekket synet, er det beste rådet, 
sier Magne Helland ved Insti-
tutt for optometri og synsviten-
skap ved Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold.  

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
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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

Akershus 
Port Montasje

Montering og 
service av 

garasjeporter

Montering og 
service av 

garasjeporter

406 09 573
oyvind@portspesialisten.com

Over 25 år i bransjen.
Gode referanser.

Jeg fikser alle sykkelmerker og typer
For privatpersoner, bedrift og klubber.

Gjør sykkelen din klar!

Telefon 481 42 628
sykkelhjelp.no
Følg oss på facebook

Mobilt 
Sykkelverksted

SYKKELSESONGEN 
ER I GANG... 

MC-jakke Cordura, vanntett,  fra 590,- 
MC-bukse Cordura, vanntett før 1190,-.....790,- 
Ryggskinne.........................................................398,- 
MC støvler, vanntette  fra 790,- 
Skinnbukse m/snøring, før 1690,-............990,-
Vanlig jeans, skinnbukse, før 1290,-..........790,-
MC-hjelm før 1390,- fra 790,-
MC-hansker, før 398,-......................................298,-
Kjøredress i skinn, 2-delt, før 5990,-....... 2990,-
Skinnvest med snøring.................................. 498,-
MC-klær til barn, før 1190,- pr. plagg....... 690,- 
Pakketilbud: jakke, bukse, hansker  fra 1690,- 
Caberg hjelmer med solbriller selges rimelig
Vanlig skinnjakker til dame og herre -60% 

Stort utvalg - mye mer til bunnpriser!

WELL DONE
Stansevn. 18 - Oslo

Nedre Kalbakken Industriområde  
Tlf 22 25 69 00

Åpent 10-18 (10-16)  
Gratis parkering 

www.welldone.no

SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆR 

Du blunker for sjelden til PC-en

Foran en data
skjerm kan vi blun
ke så sjelden som 
fem ganger i minut
tet, viser forskning. 
Vanligvis blunker 
vi firefem ganger 
oftere for å holde 
øynene fuktige.

STIRRER: Vi stirrer og stirrer på 
skjermen. Og blunker for sjelden. 
(Foto: Hege Høpfner, Newswire)
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Tlf. 63 98 90 70   
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden 
på din økonomi!

romeriksguiden                           
- Service der du bor

ARKITEKTER

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

BOLLER

Vi er helt konge 
på boller!

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

CONTAINER

DYREPARK

21. juni-17.aug kl. 10-18, alle dager
15. mai-20. juni/ 18. aug-30. sept 
10-17, helger. Bestilling ukedager.

Ring 62 57 69 50 el. 909 57 238
E-mail: n.runar@online.no

BILPLEIE

BILOPPHUGGING

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

  Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no 

www.sunoco.no
 Brobekkveien 38

BOLIG

ELEKTRO

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

FLIS

Kutterspon/ 
Sponballer
- Vi leverer også hele trailerlass 
direkte til sluttbruker. 
- Norges mest solgte kutterspon. 
- Kjøp rimeligere direkte fra 
produsent. Ingen mellomledd. 
- Vi tilbyr støvfrie sponballer for 
både hester og gårdbruker. 

2337 Tangen  
Tlf. 62 57 46 00 - tts@teroteknisk.no

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern 
og metaller

Tlf. 468 15 000

INDUSTRIOVNER

Nordiske  
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for 
flis, ved og 

pellets.

www.nordiske.no

GULVSLIPER

gulvsliping 
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

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

Trenger du en 
rørlegger eller en 

service avtale? 
 

Dagens moderne varme- og 
sanitæranlegg krever årlig 

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

 
Kontakt vår serviceavdeling på 

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

SIKKERHET

SNEKKER

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Ser du etter en allsidig 
samarbeidspartner? Prøv oss! 
Konstruksjon i 3-D. Produksjon 
av komponenter og produkter 
for annen industri. Leveranser 
til byggeindustrien og offshore 
av ALN-gulv, gangbaner, platt- 
former, luker, rekkverk, trapper, 
stiger etc...

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00

alumin@abas.no
www.abas.no

Aluminiumprodukter

INDUSTRI

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

TANNLEGE

      Din leverandør av  
NORSKPRODUSERTE 
TANNERSTATNINGER     
       Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

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

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497 

marius@rb-as • www.rb-as.no

Tlf. 62 51 00 80 • Mob. 976 29 497
e-mail: marius@rb-as.no • www.rb-as.no

RENHOLD

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

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

KONSULENT

KJØKKEN

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

Små bedrifter skal også styres

Tlf. 63 84 41 50 - www.oko-rom.as 
bjornstad@oko-rom.as

Vi tar regnskapet

ØKO-ROM AS

Gratis og uforpliktende befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

TRAPP

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03 • www.fagtrapp.no

Alt i innvendige trapper
Alt i inn- 

vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03  

www.fagtrapp.no

STILLAS

SYKKEL

Mobilt  
sykkelverksted

 www.sykkelhjelp.no  

Bestill time på 
tlf. 48 14 26 28

www.safedirekte.no

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

BRØNNBORING

2353 Stavsjø - Mob. 901 38 055

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

CATERING

Tlf. 63 84 41 70
www.bordetsgleder.no

Tlf. 41 30 61 61  
Annonsere her?

VED

VED  
TIL SALGS 
6O L FRA KR 55,-   

TLF. 46 82 51 00 
 Kan også kjøres  

fra Kløfta.

BJØRKEVED   
Blandingsved fra 
Solør 60l, 1000l, 

1500l.  

Tlf. 911 58 411

VED TIL SALGS 
1000l bjørkeved kr. 700,- 

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

Tlf. 97 62 59 39

DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER

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

INGEN VENTETID

INGEN HENVISNING

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

PSYKOLOG
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romeriksguiden                           

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting 
• Termotransport • Distribusjon

Tlf. 907 44 662 
post@holtet-transport.no

TRANSPORT

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no  

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIERI

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

Tlf. 62 36 42 90  
Fabrikkveien 5,  

2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

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!

RÅ
HO

LT
 I 

EI
DS

VO
LL

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

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 fredag.  
Tips oss på. hvaskjer@romeriksposten.no

ONSDAG

APPLIKERING/
LAPPETEKNIKKKAFE
ONSDAG 20. MAI KL.15.0019.00
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG  
BYGDEMUSEUM
Lørenskog Husflidslag arrangerer 
applikering- og lappeteknikk-kafé 
annenhver onsdag formiddag. Ta 
med ditt eget arbeid og hygg deg 
sammen med likesinnede! Åpent 
for både medlemmer og ikke-med-
lemmer.

STIKK INNOM
ONSDAG 20. MAI KL.10:30
LILLESTRØM BO OG BEHANDLINGS
SENTER (LIBOS)
Hver onsdag kl 10.30 på 
Lillestrøm bo- og behandlings-
senter (LIBOS). Alle pensjonister 
velkommen.

ÅPENT KONTOR  LØRENSKOG 
HISTORIELAG
ONSDAG 20. MAI KL.10.0013.00
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 20. MAI KL.18.4521.30
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 21. MAI KL.11.0013:00
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 21. MAI KL.11.00
STATSRÅD IHLENS VEI 113, 
STRØMMEN
Hobbysnekkerverksted for pens-
jonister og trygdede i Skedsmo 
kommune.

SKJETTEN DUR OG MOLL
TORSDAG 21. MAI 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 21. MAI 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!

SKEDSMO FRIVILLIGSENTRAL
TURGRUPPE
TORSDAG 21. MAI KL.10:30
SKEDSMOHALLEN
Oppmøte ved Skedsmohallen i 
Lillestrøm

STAVGANG PÅ OKSEFJELLET
TORSDAG 21. MAI KL.17:0019:00
MINERVAHUSET I LILLESTRØM
Vi starter stavgang på Oksefjellet 
på torsdager. Oppmøte ved.  Vi 
går en runde eller to rundt Okse-
fjellet.  Alle er velkomne til å delta!

FREDAG

SPRÅKKAFE
FREDAG 22. MAI KL.12:0013:00
LØRENSKOG BIBLIOTEK
Tilbud om språktrening til Løren-
skogs innbyggere med fremmed-
språklig bakgrunn. Frivillige fra 
Lørenskog frivilligsentral med 
norsk som morsmål tar deg imot! 
Velkommen

LØRDAG

HØYTLESNING FOR BARN
LØRDAG 23. MAI KL.12:00
SKEDSMO BIBLIOTEK, STRØMMEN 
Vi leser høyt for barn i førskole-
alder.  Høytlesningen passer best 
for barn i alderen 3-6 år!  Velkom-
men!

FLØTINGSMUSEET 
PÅ FETSUND LENSER
LØRDAG 123. MAI KL.11.0016.00
FETSUND LENSER
Fløtingsmuseet ved Fetsund Lens-
er er åpent hver helg i mai. Juni 

– august åpent hver dag unntatt 
mandag.  Fetsund Lenser ligger 
i vakre omgivelser ved bredden 
av Glommas og med nærhet til 
Øyerendeltaet – Nord-Europas 
største innlandsdelta og et av de 
mest spennende våtmarksom-
råder i Norge.  Her kan du lære 
om fløtingshistorien og de store 
fløtingsanleggene som fantes i 
Glomma. Vi har et 2,5 km bevart 
fløtingsanlegg i elva som du 
kan gå utforske fra våre flytende 
gangveier. I flere av de gamle og 
fredede bygningene finnes utstill-
inger som forteller om fløtingsh-
istorien  Hos oss finner du også 
Nordre Øyeren Våtmarkssenter 
med spennende utstillinger og 
aktiviteter for barn og voksne.  Ta 
en kaffe og vaffel i våre kaféer og 
besøk museumsbutikkene. 

FETT NOK
LØRDAG 23. MAI KL.15:0017:00
KULTURPUBEN, LILLESTRØM
Blues til folket :)  Fett Nok har 
lenge gått rett hjem i hjertene til 
publikum. De gleder stadig flere 
av oss med dundrende driv innen 
blues ispedd annen swingende 
og rockende musikk.  Paul Aas-
an-Trommer Sven Rune Maa-
by-Vok/Git Trond H Eliassen-Gitar 
John Eriksen-Bass Kom tidlig, bli 
til sent !!  Velkommen

SØNDAG

ÅPEN GÅRD HEIÅS AKTIVITETS 
OG BESØKSGÅRD
SØNDAG 24. MAI KL.11.0016.00
GAN, FET
Heiås besøk og aktivitetsgård. 
har åpen gård imorgen, fra kl 
11.00 - 16.00 Heiås har et bredt 
utvalg med dyr blant annet: 
Hester, griser, lamaer, gnagere 
og høner. Hos oss kan du få nær 
kontakt med dyrene, du kan grille 
på grillplassen samt ri på banen. 
inngang er kroner 50 pr. person. 
vi har også en liten kiosk der du 
kan kjøpe is, kaffe, brus og vafler. 
(vi har ikke kortterminal) vi ønsker 
gjerne at dere kan bidra med å 
spre budskapet sånn at det blir et 

bra oppmøte :) adresse fetveien 
1263 1903 Gan

MANDAG

SKEDSMO SENIORKOR
MANDAG 25. MAI KL.11.0013.00
SKEDSMO MUSIKK OG KULTURSKOLE, 
LILLESTRØM
Skedsmo seniorkor øver hver 
mandag. Nye medlemmer ønskes 
velkommen! 

MØTEPLASSEN KAFÈ
MANDAG 25. MAI KL.12.3014.00
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 25. MAIL KL.12.4514.45
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 velkom-
men. 

TIRSDAG

LØRENSKOG DAMEKOR 
TIRSDAG25. MAI KL.19:0021:30
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

GRATIS 

 
 

ANALYSE 
HODEBUNNS- 

- Håravfall, flekkvis og tynt hår 
- Irritasjon og kløe i hodebunnen 
- Fet/tørr hodebunn 
- Flassproblemer 
- Psoriasis i hodebunnen 

NATUR- 
kun 

HÅR OG HODEBUNNSPROBLEMER? 
Vi gir deg eksperthjelp og  
trikoligibehandling mot: 

tlf: 67911968 
Solheimveien 56 
1473 LØRENSKOG 
apollohair.no/lorenskog 

 

produkter 
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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

GreteM. Jacobsen
Løkenåsringen 21
1473 Lørenskog

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.

FLITTIG INNSEKT
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Lykken er
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Bestill nå på

2198 4260
– oppgi 

rabattkoden 2411 
samt priskode.

Åpent hverdager
kl. 8.30-16.00

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

Oppgi priskoden og rabattkode 2011

Montra Skaga Hotel, Hirtshals 

Priskode: L202c Rabatkode: 2411

Montra Skaga Hotel ligger i Hirtshals 
ikke langt ved færgehavnen.

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

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

Pris i DKK kr. pr. person
i delt dobbeltrom

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

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

 ankomstdagen

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

Strand- og Badehotel Marienlyst, Helsingør 

Badehotell ved strandkanten

Priskode: L231i Rabatkode: 2411

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

Pris i DKK kr. pr. person
i delt dobbeltrom

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

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

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

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

  Fri forbruk av tråløst internett 
og gratis parkering

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

Påske i Danmark

Dronninglund Slot, Nordjylland 

Priskode: L300k Rabatkode: 2411

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

Pris i DKK kr. pr. person
i delt dobbeltrom

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

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

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

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

SPAR
 450,�
pr person

Hotel Phønix, Hjørring 

Familietur til Fårup Sommerland

Priskode: L101e Rabatkode: 2411

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

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

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

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

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

  barn) til Fårup Sommerland

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

SPAR
1.150,�

2 FOR 
1 PRIS

SPAR
 540,�
pr person
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Dronning Margrethes
ektemann, prins
Henrik av Danmark,
har stor gastronomisk
interesse og kunn-
skap. Han er med på
å sette sammen hoff-
rettene, og vi får følge
med ham inn i de
kongelige slott, haver
og kjøkkener. Vi skal

først til Fredensborg
Slott, der prins-
gemalen sammen
med kjøkkensjefen
skal planlegge kvel-
dens meny og finne
friske og passende
råvarer i slottets store
kjøkkenhave.

NRK1 søndag kl 19.30

Prins Henrik av Danmark lager hoffretterDet er klart for «Euro-
vision Song Contest
2015» direkte fra
Wien. 20 land har kva-
lifisert seg gjennom to
semifinaler og møter
forhåndskvalifiserte
Storbritannia, Tysk-
land, Spania, Italia,
Frankrike og fjorårs-
vinneren Østerrike. I
tillegg – som en del av

60-års jubileet – har
EBU invitert Australia
for første gang. Pro-
gramledere er Mirjam
Weichselbraun, Alice
Tumler, Arabella Kies-
bauer og fjorårets
vinner Conchita Wurst
i greenroom. Kommen-
tator er Olav Viksmo
Slettan.
NRK1 lørdag kl 21.00

Klart for Europas store musikkfest
Humorpianist
Ingrid Bjørnov er gjest
i «Låtskriver'n». Hun
har underholdt Norge i
35 år, først som
popartist i duoen
Dollie, senere som
musikalkomponist og
kapellmester, de siste
15 årene som musi-
kalsk stand-up-artist,
programleder og for-
fatter.

NRK1 fredag kl 19.55

ONSDAG 20.5

TORSDAG 21.5

FREDAG 22.5

tvukens

06.15 Morgensending
12.15 Skattejegerne (r)
12.45 Jessica Fletcher (r)
13.30 Naturens undere (r)
14.20 Hygge i Strömsö (5)
15.00 NRK nyheter
15.15 Vinn eller forsvinn (r)
16.00 Teenage Boss (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Landgang (1)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.35 Gamle venner (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Eurovision Song Con-
test 2015 – semifinale (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (13)
24.00 Norske fordommer (r)
00.25 Inspektør Lynley (r)
01.55 Nattsending

08.20 Morgensending
13.20 Aktuelt (r)
13.50 Urix (r)
14.10 Livet på kostskolen
(r)
14.40 Svenske dialektmys-
terier (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Buktalerens beste
venn (r)
20.00 Eit bondeliv for meg
(3)
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Oddasat – nyheter på
samisk
21.35 Fanget i Antwerpen
(7)
22.25 Barn i krig (4)
22.30 Urix
22.45 Arkitektens hjem (r)
23.20 Kvalfangarane (r)
00.10 Du skal dø (r)
00.40 Nattsending

05.15 Morgensending
11.40 En bit av Norge (r)
12.10 Celebrity Masterchef
(r)
13.10 Bolighjelpen (19)
14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing
(13)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Sykkel: Tour of Nor-
way. Fra sykkelrittet Tour of
Norway, andre etappe.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (152)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten: Presentasjon
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (12)
22.40 Scorpion (18)
23.35 Suits (r)
00.30 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Blue Bloods (r)
02.15 Elementary (r)
03.00 Nattsending

05.35 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 Strongman Champi-
ons League (r) Styrkesport.
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 Ekstreme utfordringer
(3)
20.30 American Ninja Warri-
or (8)
21.30 Gym Rescue (3)
22.30 Skolepurken (r)
23.00 Golden Goal – Best
of (r)
23.30 Nattarbeiderne (r)
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
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Boligjakten (r)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Lukket visning (r)
21.30 Bones (18)
22.30 Paradise Hotel (44)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will and Grace (177)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.15 Sinnasnekker'n (r)
14.15 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 (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Camping på Öland
(1)
21.30 Castle (21)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 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 Sin City Motors (2)
22.00 The Fast and the Furi-
ous. Am. actionthriller fra
2001.
23.50 Hot Shots! Am.
komedie fra 1991.
01.20 Nattsending

06.15 Morgensending
12.00 NRK nyheter
12.15 Skattejegerne (r)
12.45 Jessica Fletcher (r)
13.30 Eit møte mellom
Björk og Attenborough (r)
14.20 Hygge i Strömsö (6)
15.00 NRK nyheter
15.15 Vinn eller forsvinn (r)
16.00 Teenage Boss (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Landgang (2)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Låtskriver'n (2)
20.55 20 spørsmål (3)
21.25 Vera (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ripper Street (7)
00.05 Classic Albums (r)
00.55 Nattsending

08.55 Morgensending
13.25 Urix (r)
13.45 Egypt – drømmen om
en revolusjon (r)
14.45 Svenske dialektmys-
terier (r)
15.15 Naturen på vippe-
punktet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Árdna (r)
19.30 Billedbrev (r)
19.40 Gintberg på kanten
(5)
20.10 Drama i smådyras
rike (r)
21.00 Nyheter
21.10 På jakt med Lotta og
Leif (r)
21.25 Oddasat
21.30 Keiseren – Historien
om Hilmar Reksten (r)
22.25 Hvorfor kom Norge
med i krigen? (r)
23.10 Jordbærstedet. Sv.
drama fra 1957.
00.40 Nattsending

05.15 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (20)
14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing
(1)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Sykkel: Tour of Nor-
way. Fra sykkelrittet Tour of
Norway, tredje etappe.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie
(15)
19.30 Nabolaget (15)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (11)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (16)
23.20 Det er lov å være blid
med Else (r)
23.50 Eurojackpot (21)
00.05 Gotham (17)
01.00 Nattsending

05.35 Morgensending
09.45 Ødemarkens menn (r)
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 Smallville (r)
15.30 Strongman Champi-
ons League (r) Styrkesport.
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kam-
pen
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Mjøndalen – Molde.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen
21.15 Transformers. Am.
science fiction-action fra
2007.
00.05 Transporter (1)
01.10 Criminal Minds (r)
02.05 Ungdom bak murene
(r)
03.05 Constantine (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (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 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Lukket visning (r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
21.00 State of Play. Am.
thrillerdrama fra 2009.
23.20 Sex og singelliv (r)
24.00 Sex og singelliv (r)
00.35 Sex og singelliv (r)
01.15 Sex og singelliv (r)
01.55 Trolljegerne (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Trophy Wife (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.40 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 (33)
20.00 Mellom bakkar og
berg (r)
20.30 Top 20 Funniest (16)
21.30 The Graham Norton
Show (4)
22.30 The Rock. Am. action
fra 1996.
01.05 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 Program ikke fastsatt
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (1)
22.30 Drive. Am. krimdrama
fra 2011.
00.20 Hot Shots 2. Am.
komedie fra 1993.
01.55 Nattsending

06.15 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Vinn eller forsvinn (r)
16.00 Teenage Boss (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Skattejegerne (13)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Det store symester-
skapet (4)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Fader Brown (3)
22.20 Hotellenes hemmelig-
heter (5)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Minner fra Lille Lør-
dag (r)
23.50 20 spørsmål (r)
00.20 Inspektør Lynley (r)
01.35 Nattsending

08.35 Morgensending
13.05 Aktuelt (r)
13.50 Urix (r)
14.10 Eventyrlige hoteller (r)
14.40 De danske druer (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (28)
19.05 I jegerens gryte (4)
19.45 Team Bachstad i Sør-
Amerika (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Arkitektens hjem (6)
21.15 Svenske arkitektur-
perler (5)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Billedbrev (r)
21.40 Kvalfangarane (1)
22.30 Urix
22.50 Du skal dø (5)
23.20 Tilintetgjørelsen (r)
00.15 Okkupert hverdag (r)
00.45 Nattsending

05.10 Morgensending
12.10 Celebrity Masterchef
(r)
13.10 Bolighjelpen (18)
14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing
(12)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Sykkel: Tour of Nor-
way. Fra sykkelrittet Tour of
Norway, første etappe.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (151)
20.00 Huskestue (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det er lov å være blid
med Else (7)
22.10 Ack Värmland (7)
22.40 The Mysteries of
Laura (19)
23.35 Suits (r)
00.30 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Blue Bloods (r)
02.15 Nattsending

05.35 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 Strongman Champi-
ons League (r) Styrkesport.
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 Ekstreme utfordringer
(2)
20.30 American Ninja Warri-
or (7)
21.30 Strongman Champi-
ons League (3)
22.30 Jakten på en krimi-
nell (3)
23.30 Nattarbeiderne (r)
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
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Boligjakten (r)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(1)
21.30 Trolljegerne (2)
22.30 Paradise Hotel (43)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will and Grace (175)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.55 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Ullared (10)
21.30 CSI: Cyber (3)
22.30 American Crime (11)
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 Hot Shots 2. Am.
komedie fra 1993.
22.35 Cops Reloaded (r)
23.05 Cops Reloaded (r)
23.35 Seinfeld (r)
00.05 Seinfeld (r)
00.35 Bundy (r)
01.05 Nattsending
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06.40 Morgensending
08.10 I heisen med (r)
08.40 Bjørnson – europee-
ren (r)
09.20 På bortebane (r)
10.00 Hagekampen (r)
11.00 Mesternes Mester (r)
12.00 Arkitektens hjem (r)
12.30 Mannen som oppda-
ga Noreg (r)
13.10 Norge rundt (r)
13.35 Grønn glede (r)
14.05 Himmelblå (r)
14.50 Bygg ditt drømmehus
(r)
15.20 20 spørsmål (r)
15.50 Fotball: Privatlands-
kamp kvinner. Belgia –
Norge.
18.00 Låtskriver'n (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Klassequiz
21.00 Eurovision Song Con-
test 2015
00.30 Kveldsnytt
00.45 The Expendables 2.
Am. actionfilm fra 2012.
02.20 Nattsending

09.30 Morgensending
12.40 Distriktsnyheter Nord-
land (r)
12.50 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
13.05 Hovedscenen (r)
14.30 Buktalerens beste
venn (r)
15.30 Eit bondeliv for meg
(r)
16.30 Læringens idéhistorie
(7)
17.00 Kunnskapskanalen
18.00 Arkitektens hjem (r)
18.30 Den andre dimensjon
(7)
19.05 Glimt av Norge (r)
19.20 Drama i smådyras
rike (r)
20.10 Attenborough – rei-
sen til Galapagos
21.00 Nyheter
21.10 Sjakalen. Br./fr. thril-
ler fra 1973.
23.25 Med rett til å kapre
(r)
00.25 Team Bachstad i Sør-
Amerika (r)
00.55 Nattsending

05.15 Morgensending
09.00 Junior Masterchef (r)
09.25 Junior Masterchef (r)
10.00 Bonanza (19)
11.00 Bonanza (20)
12.00 Norges grillmester (r)
13.00 Norges hagemester
(r)
14.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
15.30 Sykkel: Tour of Nor-
way. Fra sykkelrittet Tour of
Norway, fjerde etappe.
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Jaget (2)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (17)
22.15 Ocean's Eleven. Am.
thriller fra 2001.
00.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
01.20 Nattsending

05.35 Morgensending
09.40 Ødemarkens menn (r)
10.30 Ødemarkens menn (r)
11.20 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.00 Zero Rally (r)
13.30 American Ninja Warri-
or (r)
14.30 American Ninja Warri-
or (r)
15.30 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 På nevene løs (r)
20.00 World's Funniest
Fails (1)
21.00 Transformers: De
beseirede slår tilbake. Am.
science fiction-action fra
2009.
23.55 Daybreakers.
Austr./am. science fiction
fra 2009.
01.50 Criminal Minds (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Million Dollar Listing
New York (6)
13.00 Million Dollar Listing
New York (7)
14.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
15.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (21)
17.00 The Middle (4)
17.30 Brannstasjonen (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Brannstasjonen (r)
19.00 Brannstasjonen (r)
19.30 Nanny McPhee. Br.
komedie fra 2005.
21.30 Min beste venns bryl-
lup. Am. romantisk komedie
fra 1997.
23.20 The Family Stone.
Am. dramakomedie fra
2005.
01.10 Paradise Hotel (r)
02.10 Paradise Hotel (r)
03.05 Paradise Hotel (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.50 Top 20 Funniest (r)
10.50 Friends (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.10 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 Camping på Öland (r)
16.30 Ullared (r)
17.30 Endelig ferie (r)
18.30 The Biggest Loser
Norge (r)
19.55 Amors baller. Norsk
ungdomskomedie fra 2011.
21.30 Unknown. Am. thriller
fra 2006.
23.45 Bad Company. Am.
action fra 2002.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Drømmemaskiner (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1: Monaco
Grand Prix. Redigert opptak
fra kvalifiseringen i Monaco
Grand Prix.
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 Program ikke fastsatt
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 Program ikke fastsatt
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 The Goldbergs (r)
21.30 The Strain (1)
22.55 Vehicle 19. Am./sør-
afrikansk actionthriller fra
2013.
00.25 Senna. Br. dokumen-
tarfilm fra 2010.
02.20 Nattsending

07.10 Morgensending
10.00 Drømmeturen (r)
11.00 Pinsedagsgudstjenes-
te fra Inderøy
12.00 Arkitektens hjem (r)
12.30 Eurovision Song Con-
test 2015 (r)
15.40 Glimt av Norge (r)
16.00 Det store symester-
skapet (r)
17.00 Midt i naturen (6)
18.00 Eit bondeliv for meg
(r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Hoffretter (1)
20.00 La humla suse
20.55 Felefrelst
21.25 Indiske somre (8)
22.10 Indiske somre (9)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Gjengangerne (r)
00.10 Det store symester-
skapet (r)
01.10 Dr. T og kvinnene.
Am. dramakomedie fra
2000.
03.05 La humla suse (r)
03.55 Nattsending

09.15 Morgensending
10.55 Nader og Simin – et
brudd. Iransk drama fra
2011.
12.55 Hvorfor fattigdom? (r)
13.50 Med rett til å kapre
(r)
14.50 Klassequiz (r)
15.55 Peter Jöback – Med
hjartet som innsats (r)
16.55 Samtaler rundt det
runde bord (3)
17.55 Norge rundt og rundt
(r)
18.25 Kvalfangarane (r)
19.15 Arkitektens hjem (r)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 Korrespondentane
(5)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Attenborough – rei-
sen til Galapagos (r)
23.30 De adopterte. Fr.
drama fra 2011.
01.05 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
01.35-02.35 Å bo i familien
Widerberg (r)

05.35 Morgensending
08.30 Gullkorn fra barne-
munn (r)
09.00 Junior Masterchef (r)
09.25 Junior Masterchef (r)
10.00 Bonanza (21)
11.00 Bonanza (22)
12.00 Badehotellet (r)
13.00 Sykkel: Tour of Nor-
way. Fra sykkelrittet Tour of
Norway, femte etappe.
16.25 Jaget (r)
17.15 Jakten på kjærlighe-
ten: Presentasjon (r)
18.00 Reisen hjem (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Huskestue (r)
20.00 På tur med Dag Otto
og Kristian (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Jordskott (6)
22.30 Jakten på kjærlighe-
ten: Presentasjon (r)
23.25 Madam Secretary (r)
00.15 The Good Wife (15)
01.00 Nattsending

05.15 Morgensending
09.45 Krokodillejakt i Aus-
tralia (r)
10.30 Krokodillejakt i Aus-
tralia (r)
11.25 Broom (r)
11.50 Broom (r)
12.15 Broom (r)
12.40 Broom (r)
13.05 Broom (r)
13.35 Besatt av bil (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.25 Besatt av bil (r)
14.50 Besatt av bil (r)
15.15 Besatt av bil (r)
15.45 Strongman Champi-
ons League (r)
16.45 Parkeringsvaktene (r)
17.10 Parkeringsvaktene (r)
17.35 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Superman Returns.
Am. actioneventyr fra 2006.
21.35 Transformers 3. Am.
actioneventyr fra 2011.
00.15 Constantine (2)
01.10 Cult (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Cousins Undercover
(r)
13.00 Cousins Undercover
(r)
14.00 Hageliv (3)
14.30 Hageliv (4)
15.00 Hageliv (5)
15.30 Hageliv (6)
16.00 Jorden rundt på 80
dager. Am. eventyrkomedie
fra 2004.
18.00 Stammeskolen
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 The Bounty Hunter.
Am. actionkomedie fra
2010.
23.00 The Blacklist (22)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Working Girl. Am.
romantisk komedie fra
1988.
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.20 Wipeout UK (r)
11.25 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.35 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.25 Two and a Half Men
(r)
14.50 Two and a Half Men
(r)
15.15 Two and a Half Men
(r)
15.40 Sinnasnekker'n (r)
16.35 Sinnasnekker'n (r)
17.25 Sinnasnekker'n (r)
18.20 Sinnasnekker'n (r)
19.10 War Horse. Am.
drama fra 2011.
21.35 Åndenes makt (r)
22.30 Mellom bakkar og
berg (r)
23.00 Rizzoli og Isles (15)
23.45 The Walking Dead (1)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Formel 1: Monaco
Grand Prix. 78 runder,
260,520 kilometer skal kjø-
res før vinneren av årets gje-
veste billøp, Monaco Grand
Prix, kåres.
16.10 Storage Hunters (r)
16.35 Storage Hunters (r)
17.00 Simpsons (r)
17.30 Simpsons (r)
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Family Guy (18)
20.30 Simpsons (20)
21.00 Anger Management
(4)
21.30 The Goldbergs (20)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(19)
22.30 Death Race. Am. sci-
ence fiction-thriller fra
2008.
00.25 Motorsport: Rally-
cross (4)
01.35 Nattsending

06.15 Morgensending
09.10 Filmavisen 1962 (r)
09.20 Hygge i Strömsö (r)
10.00 Med hjartet på rette
staden (r)
10.50 Yttersia (r)
11.30 Redd menig Osen (r)
12.00 Eit bondeliv for meg
(r)
13.00 Jessica Fletcher (r)
13.45 La humla suse (r)
14.35 Jeg elsket henne.
Be./fr./it. drama fra 2009.
16.25 Hoffretter (r)
16.55 Klassequiz (r)
18.00 Eit bondeliv for meg
(r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Bygg ditt drømmehus
(4)
20.00 Det gode bondeliv (5)
20.30 Vazelinas elleville ver-
den (r)
21.30 Nytt liv i East End (3)
22.30 Norske fordommer (r)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Lewis (r)
00.50 Nattsending

09.20 Morgensending
12.40 Kvalfangarane (r)
13.30 Læringens idéhistorie
(r)
14.00 Slik er universet (r)
14.45 Svenske dialektmys-
terium (r)
15.15 Naturen på vippe-
punktet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Genesis – sammen
og på egen hånd (r)
19.30 Enveisbillett til Mars
(r)
20.30 Glimt av Norge (r)
20.45 Árdna
21.15 Historia bak eit bilde
(9)
21.30 Livet etter Tsunamien
(r)
22.50 Treme, New Orleans
(5)
23.45 Korrespondentane (r)
00.15 Fanget i Antwerpen
(r)
01.05 Nattsending

05.15 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (21)
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 (55)
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 (153)
20.00 Norges grillmester
(7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Badehotellet (3)
22.40 Dokument 2
23.40 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
00.10 Suits (r)
01.05 Nattsending

05.25 Morgensending
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.00 Parkeringsvaktene (r)
13.30 Smallville (r)
14.25 Parkeringsvaktene (r)
14.55 Fotball: OBOS-ligaen.
Sandnes Ulf – Sogndal.
17.00 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tip-
peligarunde.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Sandefjord – Vålerenga.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 På innsiden: Bak
murene i Russland (r)
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 (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Boligjakten (r)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Restaurantdrømmen
(1)
21.30 NCIS: New Orleans
(18)
22.30 Paradise Hotel (45)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.10 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 YLVIS i Spektrum –
The Expensive Jacket Tour
(r)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Brooklyn Nine-Nine (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Program ikke fastsatt
14.30 Program ikke fastsatt
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Program ikke fastsatt
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Sin City Motors (3)
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D
(13)
23.00 Simpsons (r)
23.30 Sirens (r)
24.00 Cops Reloaded (r)
00.30 Cops Reloaded (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Nattsending

06.15 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Den store reisen (r)
16.00 Teenage Boss (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Det søte liv (r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge (r)
18.00 Landgang (3)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Grønn glede (3)
20.15 Munter mat – på tur
(6)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Drømmen om Europa
– spesial (r)
22.45 Foad
23.05 Kveldsnytt
23.20 Eit perfekt liv (3)
23.50 Bygg ditt drømmehus
(r)
00.20 Inspektør Lynley (r)
01.50 Nattsending

09.15 Morgensending
13.15 Genesis – sammen
og på egen hånd (r)
14.45 Svenske dialektmys-
terier (r)
15.15 Naturen på vippe-
punktet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 I jegerens gryte (5)
19.45 Eventyrlige hoteller
(2)
20.15 Aktuelt
20.45 Camillas klassiske
(3)
21.15 Historien om et mål-
tid (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Tilintetgjørelsen (7)
22.30 Urix
22.50 Treme, New Orleans
(6)
23.45 Livet etter Tsunamien
(r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (22)
14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing
(3)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (56)
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 (154)
20.00 Norges hagemester
(8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (21)
22.40 Madam Secretary
(21)
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 Strongman Champi-
ons League (r) Styrkesport.
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 Ekstreme utfordringer
(4)
20.30 American Ninja Warri-
or (9)
21.30 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.30 Gjeldshaiene (9)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 All Worked Up (r)
01.25 All Worked Up (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Boligjakten (r)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (5)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(20)
22.30 Paradise Hotel (46)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Baby Daddy (1)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Ønskebarn (r)
21.30 Mellom bakkar og
berg (11)
22.00 The Big Bang Theory
(23)
22.30 Stalker (17)
23.25 Castle (r)
00.20 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Brooklyn Nine-Nine (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Program ikke fastsatt
14.30 Program ikke fastsatt
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Program ikke fastsatt
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
22.40 Cops Reloaded (r)
23.10 Cops Reloaded (r)
23.40 Seinfeld (r)
00.10 Seinfeld (r)
00.40 Bundy (r)
01.10 Bundy (r)
01.40 Nattsending

TV & UNDERHOLDNING



LØRENSKOG – FLYTT I NYTT FØR SOMMEREN

thoneiendom.no/eventyrtunet

VELKOMMEN TIL VISNING! 
Torsdag 21. mai kl. 17.00-19.00

Vi har 3 stk. ferdige leiligheter som vi skal vise frem denne dagen.

90/87 kvm med balkong 18 kvm  4. etg.   kr. 4.700.000,-
99/96 kvm med balkong 24 kvm  4. etg.   kr. 5.250.000,- 

140/131 kvm med balkong 30 kvm 
Oppgradert leilighet i toppetasje! 6. etg.   kr. 7.200.000,- 
 
P-plass i kjeller og hvitevarer medfølger!

LAVE OMKOSTNINGER!

For mer informasjon 
kontakt Thon Eiendom
KRISTIN NYQUIST
23 08 00 70 / 90 79 78 57
kristin.nyquist@thoneiendom.no

En eventyrlig suksess!


