
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 9

www.nordicbil.no

– DIN LEVERANDØR 
AV NYERE BRUKTBILER
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Det festlige skytterstev-
net på Strømmen i 1861 

8. september 1861, bare sju år etter at 
hovedjernbanen var tatt i bruk, ble 
det arrangert et kjempestevne rett 
ved Strømmen stasjon. 
                     Side 26

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

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

-spesialistene på hårtap 

Mange unge  
pensjonister 
i Lørenskog
For første gang publiseres tall 
som viser hvor mange som før-
tidspensjonerer seg per kom-
mune. Andelen i Lørenskog er 
langt over snittet, og Skedsmo 
«scorer» også høyt.  
       Side 4

Slik har pensjonsreformen slått ut:

FOTO: COLORBOX

Ny bil? 
Se baksiden...

21

9

WWW.EVOELSYKLER.NO

NITTEDALSGATE 33
 2000 LILLESTRØM

Lokker nordmenn 
til svenskehandel

I tre år har Hampus Söderström sendt 
nordmenn på handletur til Sverige 
gjennom Harryklubben AS. 
 Side 10

God sommer!
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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 varsomplakaten.

REDAKSJONEN:
– Ansvarlig redaktør

Gøran Kristiansen Tlf: 977 63 706 
     goran@romeriksposten.no

– Redaksjonssjef
Linn Cecilie Merckoll Tlf: 944 78 976
linncecilie@romeriksposten.no

– Journalister
Roy R. Mortensen.
roy@romeriksposten.no

Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

ANNONSEAVDELINGEN:
– Salgssjef

Terje Aasen Tlf: 906 19 636
terje@romeriksposten.no

– Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud. Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland. Tlf: 483 20 157
marianne@romeriksposten.no

KONTAKT:
– Tips/leserinnlegg

Tlf: 977 63 706 
tips@romeriksposten.no

– Postadresse
Avisdrift Romerike AS 
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

BLINKSKUDD Har du tatt et blinkskudd på Romerike som du har lyst til å dele? Motivet kan være hva 
som helst. Det eneste kriteriet, er at bildet må være knipset på Romerike. Hashtag 
Instagrambildet med #romeriksposten og hvor bildet er tatt!

#valp #happydog #romeriksposten 
@annegran67

#mammaliv #denfølelsen #skogen  
@lenemariber

#sommer #hundekjeks #blomstereng   
@jannegren

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Rim // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 05.08.2015 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 29.07.2015 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 31.07.2015

HARDE FAKTA:

VÆRET PÅ ROMERIKE I JUNI 
SNITTEMPERATUREN VAR 13,3 GRADER, 0,9 GRADER 
UNDER NORMALEN. HØYESTE TEMPERATUR VAR 23,3 
GRADER (12. JUNI), OG LAVESTE VAR 3,6 GRADER (16. 
JUNI). HØYESTE VINDHASTIGHET VAR 11,8 M/S (1. JUNI).

VÆRET PÅ ROMERIKE SISTE 12 HELE MÅNEDER 
HØYESTE TEMPERATUR VAR 32,4 GRADER (24. JUL. 2014) 
OG LAVESTE -22,4 GRADER (26. DES. 2014).

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

 Hagemøbler!
1800 m2 med hagemøbler i Lørenskog ishall. 

Her finner du, sofagrupper, solsenger, 
putekasser og mye mer.

Priser og utvalg se www.freshliving.no

Besøk oss i Lørenskog ishall (bak Metro senteret) .Boecks gate 3, 
1473 Lørenskog . Man-fre 10-20, lør 10-17 1473 Lørenskog . Man-fre 10-20, lør 10-17

www.freshliving.no www.freshliving.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.

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:

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no



 3    // ONSDAG 1. JULI 2015



4 ONSDAG 1. JULI 2015 //

Mange unge pensjo-
nister i Lørenskog
For første gang publiseres tall som viser hvor 
mange som førtidspensjonerer seg per kom-
mune. Andelen i Lørenskog er langt over snit-
tet, og Skedsmo «scorer» også høyt.

Tekst:Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

Pensjonsreformen som ble innført i 
januar 2011 har ført til at tre av ti nord-
menn mellom 62 og 66 år har valgt å 
ta ut alderspensjon. Det viser helt nye 
tall fra NAV. For første gang kan etaten 
vise til tall på kommune-nivå.

ANTALLET I LØRENSKOG
Situasjonen per 1. mars 2015 var at 
658 personer mellom 62 og 66 år bo-
satt i Lørenskog kommune var helt 
eller delvis pensjonert som følge av 
alder. Dette utgjør 35,9 prosent av alle 
dem som er i denne aldersgruppen i 

ENDRINGER:  Det er stadig større andel 
unge alderspensjonister i Norge, men sek-
sjonssjef Ole Christian Lien i NAV sier at det 
er mange som jobber ved siden av. Det har 
gjort at flere seniorer er i arbeid nå enn før 
(Pressefoto)

Slik har pensjonsreformen slått ut:

kvinner er noe mer varsomme enn 
menn med å ta risiko. Det er klokt å 
tenke langsiktig når det gjelder uttak 
av pensjon, legger Lien til.
Det er ikke nødvendigvis noen sam-
menheng mellom hvor mange i al-
dersgruppen 62-66 år som har tatt ut 
alderspensjon og hvor mange som 
har sluttet i arbeid.

- Det viktigste formålet med pen-
sjonsreformen var å øke sysselset-

tingen blant seniorer. Den har da også 
økt vesentlig i alle fylker, forteller Lien.

MEST OG MINST
Det er enorme forskjeller mellom 
topp og bunn på denne listen i Norge. 
Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag 
er oppe i 49 prosent, mens Kautokei-
no i Finnmark har kun ni prosent. Lø-
renskog er helt oppe som nummer 40 
på denne tabellen, mens Skedsmo er 
nummer 160.

Unge alderspensjonister
Personer i alderen 62-66 år som har tatt ut alderspensjon.  
Andel av alle i den aldersgruppen.

LØRENSKOG    658  35,9
SKEDSMO    748  30,9

AKERSHUS    9.191  32,0
NORGE    84.061  29,7

ANTALL ANDEL

Kilde SSB

kommunen. Denne andelen er der-
med høyere enn det vi ser ellers i Nor-
ge, som er 29,7 prosent.

I Skedsmo kommune bor det 748 
personer i den aktuelle aldersgruppen 
som har tatt ut pensjon. Det utgjør en 
andel på 30,9 prosent, som også må 
sies å være nokså høy.

FLERE MENN ENN KVINNER
Det er åpent for uttak av alderspen-
sjon fra 100 og ned til 20 prosent av 
tiden. Forutsetningen for tidlig alder-
spensjon er at man har nådd minste-
pensjonsnivået. Om man ikke har 
nådd dette nivået, så lar det seg ikke 
gjøre å pensjonere seg.

- Av dem som har muligheten til 
det, er det nå over halvparten av nor-

ske menn som tar ut alderspensjon 
ved første mulighet – fra 62 år. Det 
viser at mange legger stor vekt på å 
disponere pensjonspengene sine tid-
ligst mulig, sier seksjonssjef Ole 
Christian Lien i NAV.
Blant kvinner er tilsvarende andel 28 
prosent. 

- Kvinner lever lenger enn menn og 
ser seg trolig i større grad tjent med å 
vente med å ta ut alderspensjon, sier 
Lien.

FLERE SENIORER I ARBEID
Det er mulig å ta ut deler av pensjo-
nen og fortsette å jobbe. En risiko ved 
å ta ut alderspensjonen tidlig er at det 
gir lavere årlig pensjon livet ut. 

- Kanskje der er dette som gjør at 
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I Akershus er det totalt 32 prosent 
av alle mellom 62 og 66 år som har 
førtidspensjonert seg. Også her er 
det til dels store ulikheter mellom 
kommunene.  Enebakk kommune har 
størst andel unge alderspensjonister, 
med sin andel på 37 prosent. I andre 
enden finner vi Ås kommune, med 
«bare» 25,9 prosent.

-MANGE ÅRSAKER
Det kan være flere årsaker til de geo-
grafiske forskjellene.

- I kommuner der mange mottar 
øvrige pensjoner som AFP og etter-
lattepensjon, vil det kunne bli færre 
som tar ut alderspensjonen tidlig. 
Blant ansatte i offentlig sektor, er det 
også færre som velger tidlig uttak av 
alderspensjon. Årsaken er at 
AFP-ordningen i offentlig sektor fort-
satt er en særskilt tidligpensjonsord-
ning du kan ta ut i alderen 62-66 år 
før du går over på alderspensjon fra 
67 år. I kommuner med høy andel of-

fentlig ansatte, vil det derfor være 
færre som tar ut alderspensjonen 
tidlig, sier Lien.

ENTEN ELLER
- Hva er egentlig «best»? Å være 

på toppen eller bunnen av denne list-
en?

- Det er ikke mulig å gi noe entydig 
svar på om det er positivt eller nega-
tivt at mange tar ut alderspensjonen 
tidlig. Mange seniorer har nå høy 
samlet inntekt, fordi de kombinerer 
arbeid og alderspensjon. Den dagen 
de slutter å jobbe vil de gå kraftig ned 
i inntekt. Da kan det også hende at 
enkelte kanskje vil angre på valget 
om å ha tatt ut alderspensjonen tidlig, 
sier Lien.

I Lørenskog er det totalt 5.158 al-
derspensjonister (alle aldre) per 1. 
mars i år. I Skedsmo bor det 7.603 
innbyggere som har tatt ut alder-
spensjon.

FOTO: COLORBOX

• Man kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år, dersom 
garantipensjonen er innfridd.

• Personer som tar ut alderspensjon fra folketrygden kan 
fritt kombinere pensjonen med arbeid uten at pensjonen 
blir redusert. 

• Nærmere 2/3 av alderspensjonistene i alderen 62-66 år 
kombinerer pensjonen med arbeid, og de fleste av disse 
jobber opp mot fulltid.

• Gjennomsnittlig årlig alderspensjon er nå om lag 205 500 
kroner for denne gruppen. For menn er det 253.400 
kroner, og for kvinner 191.200 kroner.

Fakta 

Førtidspensjon

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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HVOR DA? Hvor er dette bildet tatt? Har du svaret? Vi trekker ut en heldig vinner som får et FLAX-lodd 
tilsendt i posten!  Send det til hvorda@romeriksposten.no

Fotografen hadde vært på: 

EN AV BLOKKENE I ALEXANDER 
KIELLANDSGATE I LILLESTRØM 

VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 

JENS ENGEBRETSEN, 
LILLESTRØM

SVAR FORRIGE UKE

TAKK TIL ALLE SOM SENDTE INN SVAR!
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SMART Kjøkken
www.smartkjokken.no Kjøkken - Garderobe - Bad

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

KJØKKENFORNYELSE

�

eller e-post holst@smartkjokken.no

Ring vår lokale representant Morten Holst

9517 8095

Spar tid og penger på rørlegger, elektriker, flislegger, gulv og vegger 

- Montert på en dag!
- Miljøvennlig!

 
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask 

- uansett type og alder på ditt kjøkken.

GRATIS 
benkeplate eller 

kjøkkenvask 
ved hel fornyelse 

Lyngåsen – Nannestad kommune
Velkommen til VISNING onsdag 1. juli 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 og tomannsboliger på solrike tomter 
i forskjellige størrelser og prisklasser. 

For mer informasjon, sjekk vår hjemmeside www.lyngaasen.no, eller ta kontakt med Annfinn Elvenes 
mob. 489 94 125, eller Rune Gulbrandsen mob 955 22 805, for en uforpliktende visning.

Str. fra 84,6 – 163 kvm

Pris fra kr. 2.690.000 – 4.300.000 + lave omk.
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Pengebruken per elev i Skedsmo 
grunnskole er blant landets aller 
minste. Og utviklingen siste året 
har ikke gjort saken noe bedre.

Tekst og foto: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

Statistikken som viser hvor mye pen-
ger kommunene bruker til undervis-
ning i skolen er nå klar. Den forteller 
oss at Skedsmo kommune det siste 
året har forverret situasjonen ytter-
ligere, og er nå tredje sist i Norge. Lø-

FOTO: COLORBOX

Elevene får mindre enn vanlig
Penger per elev i Skedsmo og Lørenskog:

renskog har forbedret seg så vidt, 
men er også i bunnsjiktet.

KOMMUNENS POSISJON
De nye tabellene forteller to ting: 
Hvordan man ligger an i forhold til de 
andre kommunene, og hvordan utvik-
lingen har vært det siste året.
Skedsmo brukte i fjor 68.044 kroner 
per elev til undervisning. Da er altså 
SFO, skoleskyss, vedlikehold og alt 
annen innen skolesektoren tatt bort, 
og kun utgifter knyttet til selve un-
dervisningen står igjen. Denne sum-
men er betydelig lavere enn snittet i 
Norge, som er 80.828 kroner per elev. 
I Lørenskog kommune ble hver elev 
tilgodesett med 71.016 kroner per 
elev.

ENORME FORSKJELLER
Ressursene som brukes til skolebar-
na i form av undervisning er svært ulik 
i Kommune-Norge, og summene for-
teller i stor grad hvordan skolene er 
prioritert i kommunene.

- Dersom en sammenligner kom-
muner som faktisk er sammenlign-
bare, så vil nok disse tallene fortelle 
hvordan skolesektoren blir prioritert, 
sier politisk rådgiver i Utdanningsfor-
bundet, Roar Grøttvik.

Han peker på at forbundet selv har 
gjort undersøkelser basert på 
Kostra-tallene som avslører vesent-
lige ulikheter.

-Forskjellene mellom sammen-
lignbare kommuner innenfor samme 
KOSTRA-gruppe er opp mot over 
300 prosent. Og ettersom nærmere 
åtti prosent av driftsutgiftene i skolen 
er knyttet til lønn, betyr dette trolig at 
gjennomsnittlig antall elever pr. læ-
rerårsverk er tre ganger høyere i noen 
kommuner enn i andre, sier han.

- Noe av denne forskjellen kan nok 
forklares med ulikheter i bosetting og 
dermed skolestruktur og størrelser 
på skoler, men mye skyldes nok for-
skjell i prioritering av skole, slår Grøtt-
vik fast.

- UHELDIG
I Skedsmo og Lørenskog sin kostra-
gruppe er gjennomsnittlig res-
sursbruk til undervisning per elev på 
75.659 kroner, så også her kommer 
våre to kommuner svakt ut.

Best ut i Norge er Bykle i Aust-Ag-
der, som har hele 192.887 kroner å 
bruke per elev. Helt sist på 428. plass 
er Oppegård i Akershus, med kun 
64.405 kroner per elev. Skedsmo 
kommune er helt nede på 426. plass, 
som er ned fire plasser fra året før. 
Lørenskog er nummer 419, som er én 
plass bedre fra 2013-oversikten.

- Forskjellene er uheldige fordi det 
betyr at elevene ikke får et likeverdig 
tilbud. Forskjellsskolen blir tydeligere, 
og bosted avgjør i stadig større grad 
hva slags tilbud elevene får, poengte-
rer Grøttvik.

ULIK ØKNING
Utviklingen det siste året viser at 
elevene i Norge har fått en økning på 
2,6 prosent i ressursbruken til under-
visning. I Akershus har det vært en 
økning på 1,9 prosent.

Skedsmo har økt ressursbruken 
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

med 2,2 prosent, mens kostragrup-
pen til Skedsmo økte bruken med to 
prosent i fjor. 

I Lørenskog kommune har penge-
bruken gått opp med 3,5 prosent i 
2014.
- Hvilke konsekvenser kan manglen-
de ressursbruk til undervisning få for 
elever?

- Når vi spør lærere om hvordan de 
merker kutt i skolebudsjetter, så sva-
rer de at det blir større permanente 
klasser og at det ikke settes inn vikar 
ved lærernes fravær. Det blir heller 
ikke mulighet for dele opp klassene i 
mindre grupper, og det blir dårligere 
læringsmidler, sier Grøttvik.

Penger per elev
Utgifter til undervisning per elev. 2014. Utvikling fra 2013. 

LØRENSKOG 71.016 2.382 3,5
SKEDSMO 68.044 1.479 2,2

AKERSHUS 71.227 1.339 1,9
NORGE 80.828 2.037 2,6 

SUM UTV (kr) UTV (%)

Kilde: SSB

UTFORDRINGER: Politisk rådgiver i 
Utdanningsforbundet, Roar Grøttvik, 
sier at ressursbruken til undervisning 
forteller mye om hvordan kommu-
nen prioriterer skolen. (Pressefoto)
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Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig 

Har du lyst på nytt, flott 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  

Birger Bjørtomt  
tlf. 911 99 917

Jeg kommer 
gjerne hjem til 

deg for en gratis 
uforpliktende 

kjøkkenprat. 

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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- om du sliter med håravfall, 
flekkvist håravfall eller tynt hår
- om du skal gjennom behandling 
som gir hårtap
- om du savner den frisyren som 
kledde deg så godt

NATUR-

PARYKKER OG HÅRERSTATNING
Våre spesialister
hjelper deg!

tlf: 67 91 19 68
Solheimveien 56
1473 LØRENSKOG
apollohair.no/lorenskog

Derfor skal du aldri male huset i sola
Du har kanskje hørt at du må male huset i 
skyggen. Men vet du hvorfor det er så viktig?

Tekst:Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no 
Foto: Flügger, ifi.no

Grunnen er solblærer – noen myke, 
pølseformede eller runde blærer som 
legger seg rett under malingfilmen på 
den nymalte veggen.

Solblærene oppstår fordi man i sol-
lyset får sterk varme på halvtørr ma-
ling. Da blir malingen skinntørr, altså 
det øverste laget tørker, mens det er 
våt maling under. Når dette så var-
mes opp av solen, vil luften mellom 
malingsoverflaten og treet utvide 
seg, og det oppstår bobler og blærer. 
De er ikke så store – på størrelse med 

Mørkere farger er mer utsatt for 
solblæring enn lyse, fordi de blir var-
mere i møte med solstrålene. Type 
maling har også betydning for risiko 
for at solblærer skal oppstå.

- Solblærer er mer vanlig når man 
bruker alkydmalinger, altså oljemalin-
ger, fordi disse bruker lengre tid på å 
tørke enn malinger som er tynnet 
med vann, sier Thomas Sundmoen 
hos Flügger. 

HJELP, HVA HVIS SKADEN ALLE-
REDE HAR SKJEDD?
Oppdager du solblærer mens malin-
gen allerede er våt, kan du fikse dem 
ved å dytte dem forsiktig på plass 
med en finger igjen umiddelbart etter 
at de oppstår. Fungerer ikke dette, el-
ler du ikke ser blærene før malingen 
er tørr, er det ingen annen måte å fik-
se det på enn å skrape bort blærene, 
grunne og male på nytt.

en fingernegl – men de er skjem-
mende på veggen.

UNNGÅ BLÆRER MED RIKTIG 
TIMING
Om huset males sent på kvelden, kan 
solblærer faktisk også oppstå dagen 
etterpå. Dette skjer dersom morgen-
solen varmer opp maling som bare 
har rukket å bli skinntørr gjennom en 
duggvåt natt. 

Generelt gjør du lurest i å male en 
dag det er tørt og overskyet, eller å 
male etter solen – altså på veggen 
der solen har vært og passert for 
dagen. Da tar det lengst mulig tid til 
den varmes opp igjen.
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Lokker nordmenn til svenskehandel
I tre år har 
Hampus Sö-
derström 
sendt nord-
menn på 
handletur til 
Sverige gjen-
nom Harry-
klubben AS.

Tekst og foto: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no 
 

– Vi får stadig nye medlemmer. I juni 
fikk vi 2000 nye. Til nå har nærmere 
40.000 registrert seg på vår hjem-
meside med telefonnummer og 
epostadresse, sier Söderström.

På klubbens to facebooksider er 
det over 20.000 følgere. Svensken 
som er bosatt på Skedsmokorset er 
fornøyd med responsen. Klubbgene-
ralen opplyser at de har blitt tatt godt 
imot av svenske kjøpmenn, som på 
sin side har disket opp med gode til-
bud til klubbmedlemmene. 

HANDELSLEKKASJE
Da forbrukerklubben ble opprettet for 
tre år siden dro rundt 1.7 millioner 
nordmenn over grensa til Sverige for 
å handle. Nordmennene la igjen godt 
over 12 milliarder kroner på denne 
grensehandelen.  

– Nordmenn er definitivt glad i å 
reise på handleturer til Sverige. Lille 
Norge er verdensledende på grense-
handel. Derfor startet jeg en klubb der 
vi kan presse prisene enda mer ned i 
Sverige og samtidig gi et lite spark til 
norske politikere, sier svensken som 
kom til Norge i 1998, forteller Hampus 
Söderström.  
– Hvordan blir klubben tatt imot av 
de svenske butikkeierne?

– De er selvfølgelig veldig glade for 
besøket. Hjemmesiden funger slik at 
butikkeierne kan legge ut sine tilbud 
der. Du har blant annet rimeligere mat, 
bilservice, kirurgi, og tannlegebe-
handling. Om du tar bilen din til service 
i Sverige kan du fort spare flere tusen 
kroner, hevder svensken. 
– Du har bidratt til handelslekkasje?

– Ja, det kan man vel si. Men folk 
har bare reagert positivt på tiltaket. 
Det finnes en masse nettroll på inter-
nett, men disse har vi ikke fått et 
eneste negativt ord fra.

GOD BUTIKK
Harryklubben AS er blitt en bedrift 
som omsetter for rundt 300.000 
hver måned, ifølge Söderström.  Til 
høsten skal han ansette tre selgere og 
forventer at klubben da vil øke om-
setningen markant.
– Vi er jo Norges største grenshan-
delsklubb. 

Initiativtager Söderström opplyser 
at klubben kjemper for lavere priser 
og bedre service, og jobber med å or-
ganisere grensehandelen på et høyt 
nivå. Med nær 40.000 medlemmer i GOD BUTIKK:  Hampus Söderström har gjort grensehandel til god butikk gjennom forbrukerklubben Harryklubben AS.                     FOTO: Roy Mortensen
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Lokker nordmenn til svenskehandel
ryggen ønsker han å presse ned de 
svenske prisene. På denne måten vil 
han vise at det er forbrukere som har 
makten og ikke de store multimilliar-
dær konsernene. 
– Klubben skal være ren og skjær 
forbrukermakt, sier Söderström. 

BLE MØTT MED SKEPSIS
Klubbgeneralen opplyser at Harry-
klubben ble møtt med en god porsjon 
skepsis fra en del  senterpartister i 
starten. På facebooksiden la de inn 
meldinger om at nordmenn bare kla-
ger og at man må tenke på at lønnin-
gene er høyere i Norge enn i Sverige. 

– Men det er jo ikke det dette 
handler om. Utvalget av mat i Norge 
er veldig lite og det er skyhøye priser. 
Derfor er grensehandel så populært.  

Söderström sier at de som har 
meldt seg inn i klubben opplyser at de 
synes det er greit å få et innblikk i de 
ulike tilbudene som finnes på svensk 
side av grensen. 

Harryklubben har foreløpig organi-
sert bussturer til Sverige. Nå vil de nå 
nye høyder med å tilby flyturer til 
klubbmedlemmer. I førsteomgang ble 
tre plasser loddet ut for en VIP we-
ekendtur til Ullared med hotellover-
natting. Vinnerne blir fløyet fra Norge 
til Ullared i et privatfly i august.

– Målet er å fly med et Boeing 737 
som tar 189 mennesker, sier Söder-
ström. PÅ NETT:  Nær 40.000 nordmenn har registrert seg på klubbens hjemmeside.                        FOTO: Roy Mortensen

kr. 3.100.000,-

stue
kjøkken

Klikk deg inn på trysilhus.no for mer info! Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.

• Stue med åpen kjøkkenløsning
• Loftsstue
• 3 soverom
• 2 bad
• 2 balkonger

Ferdig innredet loftsetasje.

Realiser din boligdrøm nå
- nyt sommeren på Franstunet

• Gunstig Husbankfinansiering
• Mye for pengene
• Genial planløsning
• Perfekt beliggenhet
• Godt bomiljø

Selveierleilighet 111 kvm

kr. 2.710.000,-
• Stue med åpen kjøkkenløsning
• 2 soverom
• 1 bad
• 2 balkonger

Leveres med trapp og takvinduer. Loftsetasje kan 
bygges ut senere, eller av Trysilhus for kr 540.000,-.

Selveierleilighet 71 kvm

Pål Ingeberg • tlf 950 76 244 • pi@trysilhus.no

Vi spanderer dokumentavgift og 

tinglysningsgebyr ved kjøp før 31. juli!

Kun 2 igjen!

Kun 2 igjen!

Bo sentralt på Råholt i Eidsvoll
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Langs idylliske Glomma, kun 500 meter fra Årnes sentrum, er vi nå i gang med byggetrinn 3 i Glomma 
Boligpark. Dette er de siste 2 blokkene langs elva. Trinn 1 og 2 har vært en stor suksess – det er kun 
1 leilighet ledig i trinn 2. Alle leilighetene får store uteplasser ( fra 12 - 38kvm), det er meget gode 
solforhold (syd- og vestvendt).
I trinn 3 ligger alle leiligheter langs elva, med nydelig utsikt over Glomma.
Alle leiligheter har parkering i garasjekjeller med direkte adkomst til trappe- og heisrom.

www.glommaboligpark.no

- Selveierleiligheter.

- Vannbåren varme/fjernvarme.

- Høy innvendig standard

- 3 og 4 roms har ekstra wc el. bad

- Innvendig garasje/sportsbod med heis.

- Planlagt byggestart høst 2015 /

  ferdigstillelse 1. kvartal 2017

vo
ic
e.
a
s

GLOMMA
B O L I G P A R K  3

- Nyt livet langs elven

TA KONTAKT PÅ 02998
Hans Andrew Rode-Hæhre – 4889 4000 - andrew.haehre@em1.no

Marius Christer Wold – 9199 1069 - marius.wold@em1.no
Rolf Wegar Gundersen – 982 59 303 – rolf.gundersen@em1.no

SE HJEMMESIDEN FOR MER INFORMASJON 
– OVERSIKT OVER LEDIGE LEILIGHETER
KONTAKT GJERNE MEGLER

  

NÅ ER
SALGET AV FASE 3 

I GANG!

Hans A. Rode-Hæhre 
Tlf. 488 94 000

Rolf W. Gundersen 
Tlf. 982 59 303

Marius C. Wold
Tlf. 919 91 069

Avd. Årnes
Tlf.: 02998

vil du annonsere i våre 
neste temautgivelser?

Ta kontakt med: Terje 906 19 636
  Elisabeth  483 23 443
  Marianne  483 20 157

5. august 
Svenskehandel

og skolestart

12. august 
Bil og motor

19. august 
Helse og kropp

26. august 
Hytte
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Sommer-quiz
Kan du sommerblomstene?
Her er seks ganske vanlige sommerblomster. Hvor grønne fingre har 
du? Klarer du alle seks? Halvparten? Test deg selv, og sjekk om du 
hadde gjort deg som gartner!

6 rette: 
Du er den 
fødte 
gartner

5 rette: 
Du har 
utvilsomt 
grønne fingre

4 rette:
Dette kan du!

3 rette:
Du har 
lysegrønne 
fingre!

2 rette:
Du har trolig 
vært i hagen før

1 rett:
Få grønne fingre 
å spore

0 rette:
Kom deg ut i 
hagen! Nå!

1.

2.

4.

5.

6.

3.(Bakgrunnsbildet)

Løsninger:

1. Blomsterkarse, 2. Middagsblomst, 
3. Flittige Lise, 4. Iberis, 
5. Solhatt, 6. Nellik 
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Hagens hitliste
Er du på jakt et-
ter blomster 
som holder seg 
gjennom som-
meren? Da er 
det bare til å føl-
ge slagerne på 
nordmennenes 
handleliste. Her 
er Norges ti mest 
solgte sommer-
blomster.
Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no 
Foto: Opplysningsrådet for blom-
ster og planter

Nordmenn er ganske så tradisjons-
bundet når det kommer til sommer-
blomster. Rett nok er det mange ha-
geentusiaster som liker å prøve nye 
sorter, men når blomsterhandlerne 
og hagesentrene summerer opp sal-
get - så er det alltid de samme blom-
stertypene som troner øverst på list-
en.

SELVFORSYNT I NORGE
Både våren og innledningen på som-
meren har vært kald og hustrig over 
hele landet, men nå er det håp om at 
sommeren velter over oss med deili-
ge varmegrader og sommerlige ha-
ger.

- De fleste av oss kjenner sug etter 
sommer og sol. Frodige, gjerne duf-
tende blomster og planter, forbinder 
vi alle med sommer og late sommer-
dager, sier Tove Ladstein hos Opplys-
ningskontoret for blomster og planter 
(OBP).

- I Norge er vi selvforsynt med 
sommerblomster. Fra nord til sør står 
gartnerne klare med flotte sommer-
lige vekster til alle balkonger og hager, 
understreker hun.

- KLIPP NED OM DU REISER 
BORT

- Utvalget av sommerblomster er 
stort, men det er klart at det er noen 
planter som går igjen hvert eneste år, 
sier Ladstein.
Hagestemor, eller «Natt og dag» som 
den også kalles, er den desidert stør-
ste sommerblomsten i Norge. Så 
mange som 16 millioner planter går 
unna bare her i Norge. Den største år-
saken til at stemorsblomsten er så 
populær i Norge, skyldes at den er så 
hardfør og lettstelt. Vind og regnvær 
stopper ikke denne planten, og for 
mange er det årets første sommer-
blomst allerede i april og mai.

- Den kan bli litt slapp i fisken ut-
over sommeren, og mange bytter den 
ut med andre sommerblomster. Men 
de kan fint bevares sommeren gjen-
nom. Skal du på ferie, så kan det være 
smart å skjære plantene sterkt tilba-
ke. Det gir stopp i blomstringen en tid, 
men de kommer tilbake med frodig 
vekst og blomster, opplyser Ladstein.

HAGESTEMOR:  Hagestemor er en vårlig vekst – men i vårt langstrakte land kan den være et klokt valg også om sommeren. Her sammen med praktfull blad-
lilje, Hosta. 

MARGERITT OG LOBELIA:  Margeritt og lobelia i en gammel sinkbøtte – ko-
selig og klassisk ved inngangsdøren. 

TAGETES:  Tagetes er ikke bare vakker, velduftende og tøff – den er også 
sagt å virke mot lus og andre skadegjørere og plantes derfor i hager mellom 
grønnsakene. Her sammen med en av sommerens intense skjønnheter, den 
spanske margeritten. Både tagetes og spansk margeritt kommer i et rikt ut-
valg av farger og varianter. 

GEORGINER:  Georginer er en sommerblomst stadig flere blir glade i. HENGEPETUNIA:  Hengepetunia er en innertier, spesielt mye brukt i ampler 
her til lands. 
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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

HAGENS HITLISTE
OBP har utarbeidet en «10 på topp» 
blant sommerblomstene nordmenn 
kjøper. Listen er basert på planlagte 
produksjonstall denne sesongen fra 
gartnerne i Norge.

Etter stemoren er det margeritte-
ne som stjeler mest oppmerksom-
het. Dette er da først og fremst van-
lige hvite eller gule margeritter. Men 
det finnes margeritter i forskjellige 
farger. Totalt vil det bli solgt rundt fire 
millioner margeritter i Norge denne 
sommeren. Det er nesten én til hver. 
Spansk margeritt er i samme familie, 
og har blitt mer og mer populær i Nor-
ge. Den finnes også i flere farger som 
kaminrød, varm gul og mørk rosa. 

Fargede margeritter blomstrer i ett 
sett fra utplanting på våren og helt til 
kulden setter inn på høsten. Planten 
er ideell for potteplanting på terrasser 
og i hage.

•  Planting: Sørg for god, næringsrik jord, og store potter 
med god drenering. Røttene skal også ha plass til å vokse. 
Ta av alle potter og plaststøtter, men vær forsiktig 

•  Vanning: Sommerblomster flest trenger mye vann, men 
pass likevel på at jorden ikke er konstant våt 

•  Lys: De fleste sommerblomster liker mye sol, men lett 
skygge går også bra 

•  Næring: Tilsett godt med langtidsvirkende gjødsel når du 
planter – så har blomstene næring hele sommeren. Ellers 
kan litt flytende gjødsel ved vanning være bra. Sjekk 
doseringen på pakken – for mye er ikke bra for planter og 
røtter 

•  Stell: Plukk gjerne av avblomstrede blomster

Fakta 

Stell av sommerblomster
Sommerblomstene vokser intenst i godt sommervær. Det er 
derfor viktig med godt stell for at plantene skal se flotte ut. 
Gjør som her:

PELARGONIUM 

POTTEROSE 
BEGONIA

HORTENSIA 

Annonsere her?
Kontakt 
Salgssjef

Terje Aasen 
Tlf: 906 19 636

terje@romeriksposten.no

Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud  

Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland  
Tlf: 483 20 157

marianne@romeriksposten.no

Kim Elvegård 
Tlf: 413 06 161

kim.elvegaard@hamarmedia.no

De fleste av oss 
kjenner sug 
etter sommer 
og sol. Frodige, 
gjerne duftende 

blomster og planter, 
forbinder vi alle med 
sommer og late 
sommerdager, sier 
Tove Ladstein hos 
Opplysningskontoret 
for blomster og planter 
(OBP).

”
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Fra menn til damer på 60 minutter
Karene må 
legge tykt på 
med sminke 
før de kler seg 
opp som da-
mer og stiller 
på scenen.

Tekst og foto: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no 
 

– Drag er en showform der alt er lov. 
Det er ikke noe begrensning for hva 
du kan gjøre og ikke gjøre, sier Geir 
Ove Bredesen.

Dragshow ble kjent for et større 
publikum i Norge da Great Garlic Girls 
på 80-tallet begynte å dukke opp på 
tv og ulike scener.   

HUMOR, GLAMOUR OG PARODIER 
I kjelleren i Kirkegata 12 sitter Geir Ove 
Bredesen og Steffen Kviberg ved 
sminkebordet. Den neste timen skal 
de sminke seg opp slik at de kan skli 
inn i rollene som forskjellige damefi-
gurer på byfestcenen ved Lillestrøm 
kultursenter. Karene ble kjent med 
hverandre i 

2010 da Steffen deltok med som 
gjesteartist i Geir Oves gruppe The 
Pink Lady’s. Gruppen ble senere lagt 
ned. Da Geir Ove startet opp igjen 
med drag to år senere kontaktet han 
Steffen. Sammen dannet gruppen 
DeLicious. 

– Alt er lov i drag. I denne revyfor-
men kan du kan dra det langt i bruken 
av gærne figurer og kostymer, fortel-
ler Geir Ove Bredesen.

– Du slipper unna med utrolig mye. 
Det blir liksom ingenting som blir for 
drøyt, supplerer Steffen Kviberg.

I 1997 opptrådte Geir Ove i sitt før-
ste dragshow. Han gikk kostymelinja 
på Romerike folkehøyskole på Jess-
heim og ble spurt om han kunne kjøre 
et dragshow under en elevaften.

– Da jeg var ferdig på folkehøysko-
len laget jeg et show til Nanne-
stad-dagene. Etter forestillingen ble 
jeg spurt om å være med i en kabaret 
i Oslo som The Great Garlic Girls og 
Lillebror Sande Larsen hadde på søn-
dager. Deretter har det bare ballet på 
seg, forklarer Bredesen.

Steffen Kviberg forteller at han alltid 
har drevet med lokalrevy og teater i 
en eller annen form. Han så Great 
Garlic Girls på tv og synes det virket 
spennende. 

– Men det er egentlig litt tilfeldig at 
jeg begynte med dette selv. Da jeg 
flyttet fra Tromsø til Oslo for 10 år si-
den kom jeg i kontakt med dragmiljø-
et. Det vi driver med er egentlig revy. 
Jeg tror de fleste revyene rundt om i 
landet har en eller annen dragqueen i 
gruppa si, sier Kviberg.

DYR HOBBY
Bredesen og Kviberg regner med at 
de har investert i parykker, sko og 
kostymer for flere hundre tusen kro-
ner. 

– Vi begynner vel å nærme oss 
500.000 kroner i garderobe. Og til SHOW:  Duoen presenterer flere ulike karaktere.                            FOTO: Roy Mortensen
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Fra menn til damer på 60 minutter

sammen har vi godt over 120 paryk-
ker. Det er en dyr hobby, forteller Bre-
desen, som til daglig jobber på Sysen-
teret i Lillestrøm.

– Men det er bare økonomien og 
fantasien som stopper ideene våre. Vi 
har hatt gode ideer som ikke har latt 
seg gjennomføre. For eksempel had-
de det vært morsomt og blitt heist 
opp i taket. Men det koster for mye 
penger, forklarer Bredesen.

Når karene gjør et dragshow star-
ter en kamp mot klokka. Av med et 
kostyme på med et nytt, ny parykk, 
nye sko, kanskje nye briller. Alt må 
derfor ligge på rett plass bak scenen. 
Noen av skiftene i artistparaden kan 
ta to minutter, men de fleste skal gjø-
res på under 45 sekunder. 

– Det er variasjon og høyt tempo. 
I dette showet har jeg et kostyme-
skift som skal være gjort på ni 
sekunder. Et slikt tempo kan du ikke 
holde i en vanlig revy. Da har du ikke 
hatt pust igjen til å kunne snakke. En 
annen ting med drag er at du kan til-
late deg å være fryktelig stygg utse-
nemessig. Vi drar karakterene ganske 
langt enkelte ganger, innrømmer  
Bredesen.

KRAFTIG SMINKE
Dragartistene smører på i tykke lag 
med fettsminke, en type teatersmin-
ke. Denne skal dekke alle porer, 

DELICIOUS:  Steffen Kviberg (tv) og Geir Ove Bredesen før sminken.             FOTO: Roy Mortensen

skjeggstubber og alle røde pigmenter 
i huden. I gamle dager brukte man slik 
sminke på tv for å unngå skinnende 
ansiktshud i tv-ruta. 

– Den het egentlig tvstikk, men de 
har sluttet å bruke denne på tv. De 
har gått over til mineralmake up. Det 
dekker godt, men er ikke godt nok for 
dragartister, forklarer Bredesen.

 – Det første jeg legger på er høy, 
lys tone. Deretter legger jeg på en 
vanlig tone. Til slutt påføres en veldig 
mørk, brun farge for å få markerte 
kinn og bli kvitt dobbelthake. Alt er 
juks, sier han. 

Å legge på sminke i en kjeller med 
svak belysning kan føre til uventede 
resultater som avsløres i scenelyset.

– Bruker vi tre timer på sminking 
så er det ofte sånn at ikke en kjeft 
kommenterer sminken. Men har vi 
hatt hastverk, og gjort det unna på en 
halvtime og bare kastet sminken på, 
så kan du få skryt for fin sminking. 
Dette har vel noe med at du ikke tar 
sjansen på å prøve ut nye ting. Da hol-
der du deg til standarden, forklarer 
Steffen Kviberg. 

– Er det mange damer som spør 
om sminkeråd?w

– Noen prøver alltid å få et smin-
ketips. Men makeupen vi bruker ville 
aldri ha fungert på vanlige damer. De 
hadde da sett veldig billig ut, sier Geir 
Ove Bredesen.

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

 3/7  Tyrol 9 dager  .............................................. 6 195,-
 3/7  Jersey med Paris 11 dager  ...........................  8 495,-
 3/7  Alsace, Bourgogne & Champagne 11 dager ......7 995,-
 3/7  Baltikum Rundt  11 dager .............................  7 995,-
 4/7  Skottland Runt med Isle of Skye 15 dager ......  12 495,-
 10/7  Gardasjøen 11 dager  ..............................  fra 7 495,-
 10/7  Bad Gastein 11 dager Vandring ......................  6 995,-
 10/7  Dolomittene 9 dager Vandring .......................  5 995,-
 17/7  Gardasjøen 11 dager  ..............................  fra 7 995,-

RESTPLASSER RUNDREISER BUSS

REISEN INKLUDERER ALLTID: Reise i Scandoramas komfortbuss, 
overnattinger i dobbeltrom med frokost samt Scandoramaguide.

11 dager

Avreise 10/7 6 995,-

En vandringsreise med livsglede og naturopplevelser 
utenom det vanlige som forgylles med interessante utfl ukter 
til Sound of Musics Salzburg og  vakre Liechtensteinklamm. 
Her kan du nyte alt det deilige gjestfrie Østerrike har å by 
på med pulshevende alpeturer og hyggelige spaserturer. 
Utfl ukten Byvandring i Bad Gastein ingår i prisen.

 Prisen inkluderer: Reise i Scandoramas komfortbuss, 10 overnattinger i 
dobbeltrom,  10 frokoster, 8 middager og Scandoramaguide

Bad GasteinRundreise
med 

guide!

DELICIOUS:  Steffen Kviberg (tv) og Geir Ove Bredesen har sminket og fått på dragkostymet.  
                          FOTO: Roy Mortensen

BYFEST:  Publikum fikk se en kavalkade av ulike damefigurer.                                 FOTO: Roy Mortensen
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KAIs FARVEHANDEL har maling, tapet og gulv i fokus!

 Med et smil om munnen gir våre serciveinnstilte ansatte deg 

den hjelpen DU trenger. Topp service og gode produkter.

249,-
FØR 349,-

1490,-
10 LITER

10%
Ass mønster/farger

ÅPNINGSTIDER:

Hverdager: 

8–18

Lørdag: 
9–15

BERGO XL LINEAFIX 
VINDUSFOLIE

GJØCO  HERREGÅRD
SUPERMAX

Telefon 45 96 43 40 | Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum
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1:10 BSD 
Monster Truck   
4WD, Vanntett, 2.4G RTR

PAKKETILBUD 
1:10 BSD Buggy
Børsteløs, inkl. lipo batteri og lader!

Twister 400 Sport 
V2 RTF

1.690,-

Besøk vår driftingbane og bu-
tikk rett ved Strømmen Stors-
enter. 

Har du egen driftebil betaler 
du kun inngang og kan kjøre 
så lenge du vil.

Vi arrangerer også bursdags-
selskaper og andre happe-
nings etter avtale.

Les mer på vår nettbutikk, eller 
kom innom vår butikk for en 
hyggelig prat !»

 Har du lyst til å gjøre noe 
litt utenom det vanlige?

RC-deler.no
Strømsveien 48-50
2010 Strømmen
Tlf Butikk: 91 78 20 84
E-post: post@rc-deler.no

Nå 
kun

Før 1.990,-

3.290,-PAKKE-
PRIS

Før 3.778,-

990,-Nå 
kun

Før 1.190,-
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Sydney Down Under
På andre siden av kloden ligger 
den der, Sydney. Storbyen med 
palmene, strendene, bylivet og 
nattelivet. Nesten så langt unna 
det er mulig å komme. Det er 
ikke til å komme bort fra at rei-
sen er utrolig lang, men det som 
venter deg når du lander, gjør 
opp for de endeløse flytimene.

Tekst og foto: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@romeriksposten

Sydney er en herlig blanding av gam-
melt og nytt. Det er et europeisk sus 
over byen, samtidig som naturen og 
klima, er så tropisk at det er helt ty-
delig at du ikke befinner deg i Europa.

SYRENDE SYDNEY
Sydney er riktignok ikke hovedstaten 
på denne vakre øya, men den er den 
mest kjente byen og for mange kan-
skje selve symbolet på Australia. 
Sydney er Australias eldste by, og 
stedet hvor det bor flest mennesker. 
Byen har et rykte for å være en av de 
flotteste byene i verden, en betegnel-
se den virkelig fortjener. Sydney har 
puls, natur, flotte bygninger, nydelige 
strender, behagelig atmosfære, rikt 
kulturliv og et vakkert utseende. Det-
te er en by det er lett å bli forelsket i.

SYDNEY HARBOUR
Sydney ligger rett ved havet, og har 
faktisk noe som ligner en fantastisk 
skjærgård. Går du ned til Sydney Har-
bour finner du en rekke med båter og 
ferger som kan ta deg med ut i skjær-
gården. Hopp på en av de mange fer-
gene, sett deg på takdekket og sørg 
for å ha kameraet klart. Her er det 
mye å ta bilder av. Det berømte ope-
rahuset ligger her, og båtene kan ta 
deg med ut til en morsom zoo, bota-
nisk hage, eller på en tur inn til Botany 
Bay hvor Captain James Cook først 
kom og gjorde krav på øya. Historien 
til Sydney er spennende, og det er 
absolutt verdt å få med seg noen his-
toriske turer. En annen ting som er 
verdt en tur er den kjente Sydney 
Harbour Bridge. Ta på gode sko, for 
her kan du faktisk gå over broen som 
binder Sydney syd med Sydney nord.

BONDI BEACH
Like kjent som Sydney selv, er kan-
skje alle de vakre strendene som om-
kranser byen, og da kanskje spesielt 
Bondi Beach. Her er det mange turis-
ter som finner veien, men det abso-
lutt verdt turen. Stranden er nydelig 
og det er en egen stemning her. Den 
er utrolig livlig , og surferene regjerer 
på den sørlige siden av stranden. På 
strandpromenaden ligger det restau-
ranter, barer og kafeer på rekke og 
rad. Spis en kenguru- burger og nyt 
solnedgangen, eller bare ta en pause 
fra solen. Solen her er utrolig sterk, og 
det er lurt å smøre inn kroppen med 
høy faktor titt og ofte. Ønsker du å 
legge ut håndkle på et litt roligere 
sted, finnes det utallige strender du 
kan ta turen. De fleste strendene lig-
ger ti til tyve minutter unna sentrum.

KINGS CROSS
Dette er den syndige delen av byen, 
og det er hit du må dra om du er ute 
etter en skikkelig natt med partyhat-
ten på. Denne delen av byen er oppe 
hele døgnet, og musikken høres ut i 
gatene. Dette er ikke stedet å dra om 
du ønsker en rolig kveld. Det finnes en 
del restauranter her, men på de aller 
fleste er lydnivået høyt. Sydney-bo-
satte er kjente for å feste, og også for 
sine frisinnede holdninger. Kings 
Cross er også byens homsestrøk.

SHOPPING
Syndney er en stor motemetropol, og 
byen byr på utallige muligheter om du 
er ute etter å fylle opp  kofferten. Her 
finnes det noe for enhver smak, og i 
alle prisgrupper. Det mest impone-
rende her er de enorme kjøpesentre-
ne. Mange av de holder til i elegante, 

gamle bygninger og er utrolig fine. Her 
kan du lett tilbringe timesvis om du vil. 
Det er også et bredt utvalg av restau-
ranter og kaffer inne i disse sentrene. 
Om du vil høyt opp må du ta turen til 
Sydney Tower. Det ligger i kjøpesen-
teret Westfield på bakkeniva, men det 
er mulig å ta lunsj eller middag i top-
pen av det som er Sydney nest høy-
este punkt med sine 309 meter. Her 
er maten nydelig og utsikten under-
holdene. Tårnet roterer, så om du sit-
ter her en time, får du utsikt fra alle 
vinkler over byen.

ON THE ROAD
Selv om Sydney kan by på nok under-
holdning for noen uker, er det å anbe-
fale å leie en bil. Bare en time unna 
byen ligger nemlig to steder det ab-
solutt er verdt å få med seg. Bilturen i 
seg selv er en morsom opplevelse da 
det som regel er et rikt dyreliv langs 
veien. Men pass opp, her ligger det 
også mange kenguruer langs veien 
som har hatt et uheldig møte med et 
motordrevet kjøretøy. Australerne 
selv kjører ikke når det har blitt mørkt, 
nettopp for å unngå dette, og de fles-
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Tlf. 907 58 650 
 E-post: rune.paulsen@nordicbil.no

Se alle våre biler på www.nordicbil.no

nordicbil.no

Ta kontakt for
visning av bil når
det passer deg!

Rune Raade Paulsen

NYERE BRUKTBIL
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

Forbehold 
om trykkfeil

Kia Rio 1.2 Classic, lav kilometer-
stand, ecoDynamics, Klimaan-
legg, 2012

kr 137 900,-10 900 km

Volkswagen UP! Navigasjon, 
Dab+, Klimaanlegg, Bluetooth, 
lav kilometerstand, 2014 

4 900 km kr 136 900,-

Mercedes-Benz C250T CDI, 
4Matic, AMG, Panorama, 
Burmester, Krok, 2015

kr 679 900,-5 100 km

te bilforsikringer gjelder ikke etter 
solnedgang i møte med dyr. Men kjø-
rer du når det er lyst er det ingen 
grunn til bekymring.

HUNTER VALLEY
Stedet du absolutt burde kjøre til om 
du er glad i vin og utsøkt mat, er Hun-
ter Valley. En time nordvest for Syd-
ney ligger det et stort utvalg av kjem-
pekoselige vingårder som byr på 
utsøkte smaksopplevelser. Det er 
både de små familiedrevne, til de helt 
store. Det er sirka 140 forskjellige vin-
gårder her. Alle byr de på gratis 
smaksprøver, men den uskrevne re-
gelen her er at du minst må betale for 
en flaske du tar med hjem igjen. Man-
ge av vingårdene her har også re-
stauranter med nydelig mat til, og det 
finnes mange steder som byr på land-
lig og romantisk overnatting. Lei en 
liten hytte ved vingårdene, og innta et 
glass vin mens du ser på kenguruene 
som leker i solnedgangen. Det er vir-
kelig en koselig opplevelse utenom 
det vanlige.

BLUE MOUNTAIN
Legger du kjøreturen til en time vest 
for Sydney, kommer du til Blue Moun-
tains. Dette er et nydelig fjellområde . 
En stor del av Blue Mountains er inn-
lemmet i Greater Blue Mountains ver-
densarvsted, et område som består 
av syv nasjonalparkområder. Ta en 
kjøretur opp i høyden og nyt utsikten, 
dette stedet er vakkert. Det er også 
mange muligheter her for fotturer.

FOTO: Bjørnar Bjørke Olsen
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Opplever du urinlekkasjer?
• Vi har kunnskapen til å hjelpe deg
• Vi tar imot din resept
• Vi leverer hjem til deg

Opplever du urinlekOpplever du urinlekkasjer?Opplever du urinlek

Velkommen!

Vi har tid til deg og dine pårørende

Skårersletta 18 1473 Lørenskog
Telefon 67 91 96 72     

 
www: loban.no

 
Åpent Man-Fre: 10-16. Lør: 10-14.

Nå kommer fiske-
vettreglene
Norges Jeger- og Fis-
kerforbund har laget 
åtte fiskevettregler 
som skal sikre et trygt 
og hensynsfullt fiske.

Tekst:Redaksjonen

I disse dager gjør nesten 100 000 
sportsfiskere seg klar til å jakte på 
storlaksen i norske elver.  I forbindelse 
med starten på laksefisket 1. juni har 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
(NJFF) laget åtte fiskevettregler.

– I fjor laget vi Jaktvettreglene for 
å sikre en hensynsfull og sikker jakt. 
Men det er mange flere som drukner 
under fiske enn som dør under jakt. 
Derfor var det nødvendig også å lage 
fiskevettregler, sier informasjonssjef 
Espen Farstad i NJFF.

Fiskevettreglene er hensynsregler 
som angår svært mange. 1,7 millioner 

nordmenn over 15 år fisker minst én 
gang i året, viser tall fra Ipsos MMI.

– Det viktig at vi som fiskere opp-
fører oss slik at samfunnet rundt oss 
aksepterer og applauderer vår aktivi-
tet. Respektfull behandling av fisken 
er en selvfølge. Søppel etter fiskere er 
et tilbakevendende problem. Fugl dør 
i flokete fiskesener langs vannene, og 
gamle slukforpakninger ligger strødd. 
Her må vi skjerpe oss, sier Farstad.

TOK ETT LIV I ÅRET
Den første og viktigste fiskevettrege-
len lyder «Tenk sikkerhet i alt du gjør 
som sportsfisker».

Fra gammelt av er det blitt sagt at 
elva Namsen tar ett liv under lakse-
fisket hvert år. Gjør den ikke det, tar 
den to liv året etter. Selv om dette 
heldigvis ikke har slått til de siste tre 
årene, har mange fiskere omkommet 
i det som kalles «Elvenes dronning» 
opp gjennom årene.

– Elva kan se veldig rolig ut på 
overflaten, men kan ha sterkere 
strømmer enn man tror. Ved Sælegg-
hylla har Namsen et stryk som fiske-
re må være særdeles varsomme med 

å komme for nær, sier lensmann Er-
ling Lundstadsveen i Overhalla.
I løpet av sine ti år som lensmann har 
Lundstadsveen opplevd at flere 
sportsfiskere har druknet i Namsen.

– Tidligere skjedde en drukning 
nesten hvert år, og det var like gru-
somt hver gang, sier han.
Han mener Fiskevettreglene kan bidra 
til et tryggere fiske i elva.

– Fiskevettreglene er et bra tiltak 
for å få folk til å tenke mer på sin egen 
sikkerhet. De viktigste rådene fra meg 
er å bruke redningsvest og å være 
forsiktig med alkohol. I år får ingen fis-
ke i Namsen uten å ha med vest. Vi 
kommer til å gjennomføre kontroller, 
sier Lundstadsveen.

FISK IKKE ALENE
Etter mange år med en positiv utvik-
ling, ble både 2013 og 2014 dystre år 
på drukningsstatistikken. I fjor druk-
net 115 personer i Norge.

Røde Kors Hjelpekorps rykker ut 
ved mange av ulykkene. De hilser Fis-
kevettreglene velkommen.

– Holdninger er viktigere enn re-
gelstyring. Men hvis reglene kan på-
virke til gode holdninger, er det bra, 
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Nå kommer fiske-
vettreglene

1. Tenk sikkerhet i alt du gjør som sportsfisker
2. Behandle fisken med respekt
3. Vis måtehold
4. Sett minst mulig spor etter deg
5. Ta hensyn til andre naturbrukere
6. Lær deg førstehjelp
7.  Kom deg trygt hjem
8. Vær stolt av å være fisker

Fakta 

De åtte fiskevettreglene

sier leder Ole Gladsø i Røde Kors Hjel-
pekorps.
Gladsø mener en god livsforsikring er 
å være flere på fisketur.

– Å snakke om «ikke gå alene» er 
kanskje utfordrende – vi vil ikke røpe 
den beste fiskeplassen vår – men det 
er en god livsforsikring å ta med en 
kamerat på fisketur, sier Gladsø.

NJFF sender nå ut Fiskevettreglene 
og håper at de får den samme status 
for sportsfiskere som Fjellvettreglene 
har for turfolket.

– Målet er at disse reglene skal 
henge på enhver utedass og hytte-
vegg der fiskere ferdes, sier Espen 
Farstad i Norges Jeger- og Fiskerfor-
bund.

Én nøkkel til 100 båter
Norges Jeger- og Fiskerfor-
bund legger ut 100 båter i 
gode fiskevann over hele lan-
det. Medlemmer kan bruke 
båtene så mye de vil.

Tekst: Redaksjonen

Ved å tilby gratis lån av båt håper Nor-
ges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) at 
flere skal få oppleve fiskelykken i 
sommer.

– Mange har ikke hatt en mulighet 
til fiske fra båt. De færreste har egen 
båt eller har tilgang til å låne en båt, 
sier kommunikasjonskonsulent Hå-
vard Skjerstad Andersen i NJFF.

Nå er 100 aluminiumsbåter på 14 
fot lagt ut i ferskvann fra nord til sør, 
fra øst til vest i Norge. Det er en smal 
sak å få tilgang til én av båtene.

– Er du medlem i NJFF, kan nøkke-
len bestilles på våre hjemmesider, så 
har du den til odel og eie. Etter det kan 
du booke og bruke båtene så mye du 
vil, sier Andersen.

Er du ikke medlem av NJFF, må du 
melde deg inn for å bruke båtene. Pri-
sen for et medlemskap ut året er på 
365 kroner.

– Vi har gått for en enkel og grei 
løsning. Båtene er utstyrt med årer, 
og festet med kjetting og hengelås. 
Det er bare å låse opp hengelåsen og 
dytte ut båten, sier han.

FLERE MULIGHETER
Fiskerforbundet håper at enklere til-
gang til båt vil stimulerer til økt fiske.

– Vi ønsker at også flere unge skal 
få øynene opp for denne hobbyen, og 
aller helst bli bitt av fiskebasillen, sier 
Andersen.

Fiskeekspert Tommy Egra mener 
tilbudet om utlånsbåter er positivt av 
flere grunner.

– Det er mye mer effektivt å fiske 
fra båt. Da kan man legge seg akkurat 

der det er mest fisk. Mulighetene er 
langt flere enn når man står på land, 
sier han.

Særlig for barn er det enklere å fis-
ke fra båt.

– Å kaste med stang fra land kan 
være vanskelig for et barn. Teknikken 
for å få snøret langt nok ut er kreven-
de. Fra båt kan man både pilke og dor-
ge. Barn vil sannsynligvis få langt 
større fangst fra båt enn med stang 
fra land, sier Egra.

Ifølge Egra er det viktig at det blir 
fisket mer. De fleste fiskevann i Norge 
har i dag altfor mye fisk.

– Det er bra for fiskebestanden at 
den ikke blir for stor. Kvaliteten på fis-
ken blir bedre, og det blir mer næring 
som gjør at fisken kan vokse seg 
større, sier han.

STOR OPPLEVELSE
Håvard Skjerstad Andersen i NJFF 
mener det er viktig at man tar vare på 
tradisjonen med fisking.

– Mens det tidligere var vanlig at 
familien dro ut og fisket, drar de fleste 
nå bare til fiskedisken og kjøper det 
de skal ha. Mange barn har aldri opp-
levd å få napp på kroken, sier Ander-
sen.

At nordmenn fisker mindre enn før 
har gjort det lettere å få fisk på kro-
ken.

– For barna er det spesielt gøy. De 
bryr seg mer om antall napp enn stør-
relsen på fisken, sier han.

Alle de 100 båtene NJFF har satt ut 
er utstyrt med bruksanvisning, pla-
kett med regler for båtvett og seks 
redningsvester.

– Det er viktig at alle som låner bå-
tene bruker redningsvester. Etter 
bruk må man sørge for at båten er ren 
og ryddig, og så må båten selvsagt 
festes på samme sted som den ble 
hentet, sier Andersen.

For å låne båt: Gå inn på Jeger- og 
Fiskeforbundets bookingsider: www.
minebater.no

ÉN NØKKEL, HUNDRE BÅTER:  Norges Jeger- og Fiskerforbund har lagt ut 
100 båter til fri bruk.                                 FOTO: Norges Jeger- og Fiskerforbund
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BAZAR Stort og smått til salgs der du bor. Med mulighet for å få med bilde av det som skal selges. 
Gratis for privatpersoner. For bedrifter er prisen Kr 490,- +mva per annonse. Annonsen står  
i tre utgaver. Gi beskjed dersom objektet er solgt, eller om annonsering skal forlenges.
Materiellfrist er onsdager innen kl 16:00 til epost bazar@romeriksposten.no 

Er det noen som har en kjole /
skjørt eller drakt fra 40-tallet? 
Ca. str. 42. Gjerne annet tilbehør 
også som hatt og/eller smykker.
Ring 416 95 885

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

Nasjonal Samling. Merker, medal-
jer 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 selge ta kon-
takt.Er også intressert i delesy-
kler.Ring 93034633 eller mail 
sleirset@online.no

Norske mynter. Har du ett ”sylte-
tøyglass” med mynter hvor det er 
litt fra Før 1950? Jeg er nystartet  
som samler og mangler mye. Alt 
er av interesse.
Kommer gjerne på besøk om du 
ønsker det. Tlf 970 27 690

TIL SALGS

ØNSKES KJØPT

TJENESTER

Trenger du hjelp med å klippe 
gress denne sesongen, for 
eksempel ved ferie, eller har du 
planer om å male huset, men kvier 
deg for å klatre i stige? Da kan jeg 
hjelpe deg. Mange års erfaring fra 
Frivillighetstjenesten, så ring trygt. 
90990180

Operasjon: Redd en sykkel  
I samarbeid med Frelsesarmeen 
ønsker vi å redde gamle og rustne 
sykler fra å ende på avfallshaugen. 
Med litt enkel service og pleie skal 
syklene bli gode som nye, og vil 
komme folk med sterkt begrenset 
økonomi, samt familier ved asyl-
mottaket på Raufoss, til gode. Vi 
vet at det står mange tilårskomne 
sykler rundt om i garasjer og i 
kjellere, som aldri igjen vil komme i 
bruk, og det er disse vi ønsker å gi 
et nytt liv. Så om du ønsker å 
donere din gamle sykkel, vennligst 
ring: 90 99 01 80. (Vi henter.)

Stort og flott Blaupunkt radioka-
binett merket Arkansas Stereo fra 
1950/60-årene rimelig til salgs. 
Lengde 115 cm, høyde 90 cm og 
dybde 40 cm.
Tlf. 90 96 92 07

Nesten ubrukt bensinaggregat m/
snorstart selges kr 650,-. Kom-
pakt og støysvakt. Max effekt 800 
Watt, 230 V AC, 12V DC. 
Lillestrøm. Tlf 93047429

GIS BORT

Ring: 902 44 842

Rottingmøbler til salgs for inne-
bruk. To stoler med pent 
trekk og et glassbord med oppbe-
varingshylle. Stolene kan snurres 
rundt og er gode å sitte i. Pent 
brukt. Kr: 600,-  
Rasta. Tlf: 902 44 842

Høyang saftkoker selges. Den har 
aldri vært i bruk. Kjele og alt annet 
utstyr til saftkoking medfølger. Kr: 
300,- Rasta. Tlf: 902 44 842

Skinnsofa 3-seter Ekornes. 
Sofaen er pent brukt. Fargen er 
svart og skinnet er pent bevart. 
Behagelig, deilig og god sofa 
selges. Kr: 500,-
Rasta. Tlf: 902 44 842

 Hagemøbler!
1800 m2 med hagemøbler i Lørenskog ishall. 

Her finner du, sofagrupper, solsenger, 
putekasser og mye mer.

Priser og utvalg se www.freshliving.no

Besøk oss i Lørenskog ishall (bak Metro senteret) .Boecks gate 3, 
1473 Lørenskog . Man-fre 10-20, lør 10-17 1473 Lørenskog . Man-fre 10-20, lør 10-17

www.freshliving.no www.freshliving.no

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

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

- fagkunnskap gir trygghet

VÅRTILBUD PÅ UTSKIFTING AV
PUNKTE R TE ISOLERGLAS S

GLA S SME STER
REIDAR HESLER A/S

Tlf. 63 81 29 16
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• Alle typer glassarbeid    

Stasjonsvn. 39, 2010 Strømmen
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- fagkunnskap gir trygghet

VÅRTILBUD PÅ UTSKIFTING AV
PUNKTE R TE ISOLERGLAS S

GLA S SME STER
REIDAR HESLER A/S

Tlf. 63 81 29 16

SOMMERTILBUD
PÅ UTSKIFTING AV

PUNKTERTE ISOLERGLASS
• Uforpliktende befaring
• Speil etter mål
• Dusjløsninger etter mål
• Innramming
• Glass over kjøkkenbenk
• Alle typer glassarbeid

GLASSMESTER
REIDAR HESLER A/S

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

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

Lite brukt dameskinnjakke, brun. 
Str. liten 42/44 fra Alexander of 
Norway. Kr: 500,-
Tlf: 95890360, Lillestrøm

Blå Romeriksbunad med sjal, lue 
og veske. Str. 38. Godt brukt 
selges kr: 2500,-
Tlf: 95890360, Lillestrøm

Pen, brun barneseng (sprinkel) 
med madrass til salgs for kr: 300,-
Tlf: 40067034

Flott lysestake forgylt med gode 
glassprismer , passer til medita-
sjon, andakt o.l., 300kr
Ring 45454007

Fjellflora kaffiservise fra Pors-
grunn Porselen, til12 personer.
Selges til høystbydende over kr 
3000,- Servise består av 12 sett 
med forskjellige blomster dekora-
sjoner, samt fløtesett og fat.
Har også to ekstra kopper med 
skål, disse kan selges enkeltvis. 
Tlf. 9010 7006.

* Restaurant
* Camping
* Båthavn
* Beachvolley
* Sandstrand
* Godt fiske

Restauranten Viken II i Evjua ligger idyllisk til litt uti Mjøsa 
i Totenvika (40 min. nord for Eidsvoll på fv. 33). 

Åpent hver dag fra kl. 12:00. 
Spennende meny med lokale råvarer, samt aktiviteter

og overnatting på camping eller i den flotte Kapteinsboligen.
Se www.evjua.no for vår friske meny og underholdningsprogam!

958 13 385 | idyll@evjua.no | www.evjua.no

KIRBY G4 komplett støvsuger.
Lite brukt. Pris 1900 kr
Tel 90532971
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Tilbudene gjelder så langt lageret rekker i kampanjeperioden. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.

DU KAN LÅNE  
TILHENGER AV OSS

byggmakker.no

990
BÅLPANNE

Sunwind. Bålpanne diameter: 64 cm. Grillrist 
 diameter: 55 cm. Høyde: 123 cm. Vekt: 11 kg.

899
TERRASSEVARMER 

Sunwind terassevarmer for tak med kabonfiberelemet, 
ledlys og fjernkontroll. 90x10x9 cm. Effekt 1500W

999
GRESSTRIMMER

McCulloch Trimmac gresstrimmer. En lett bensin 
trimmer, kun 3,9 kg. 2 tråder, justerbart håndtak.

379
TREBITT TERRASSEBEIS 

Jotun Trebitt terrassebeis. Inntil 3 års  
hold barhet. Krever kun et strøk. Kan blandes  
i mange  transparente farger. 3 liters spann.

2.790
GRESSKLIPPER 

McCulloch gressklipper M51-140. Stor gressklipper 
med en hastighet, 51 cm klippebredde, oppsamler 
og bioklipp som finhakker gresset og tilbakefører 
det til plenen som gjødning. Robust konstruksjon 

med klippeaggregat i stål.

299
GULVVIFTE

Gulvvifte 16” med oscillerende hode, 3 hastigheter, 
125 cm ledning. Effekt 50W.

899
PERFEKT AKRYLAT

Beckers Perfekt Akylat. Farge og glans holdbar  
inntil 15 år. Lett å påføre. 10 liters spann.

298
MYGGLANTERNE

Enkel i bruk. Jager bort opptil 98% av mygg og knott 
på innen en radius på 4,5 meter. Ideel for terrassen, 

hytta campingen osv. Med lys.

1.190
HAGEPEIS

Arnøy hagepeis, Arizona. 64x49x110 cm.
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AMTSKYTTERFESTEN TELEMARK 1900:  Amtsskytterfesten i Telemark år 1900 samlet mange, men på Strømmen i 1861 må det ha vært nær det tidobbelte.        
                                           FOTO: Fra nettet

HISTORISK SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI 

– Et nettleksikon

Artikkelen er et utdrag fra en av over 660 historiske artikler fra 
Skedsmos nettleksikon. 
I artiklene finnes det over 870 bilder. Du finner artiklene og 
bildene på Skedsmo-wikiens forside: lokalhistoriewiki.no/
Skedsmo_kommune.
Nettstedet er en del av det nasjonale prosjektet 
www.lokalhistoriewiki.no

8. september 1861, bare sju år etter at 
hovedjernbanen var tatt i bruk, ble det 
arrangert et kjempestevne rett ved 
Strømmen stasjon. Både den stilfulle 
rammen og den svære tilstrømningen 
imponerer. Hele 500 skyttere deltok på 
en tid da Strømmen kun hadde rundt 
700 innbyggere.

Tekst: Steinar Bunæs. Skedsmo 
Historielag og Sagelvas Venner

SAGVIRKSOMHETEN GIKK MOT 
SLUTTEN

I dag vet vi at dette foregikk ved 
avslutningen av den store sagæraen 
ved Sagelva. Brandvalbøndene hadde 
nylig oppført den første dampsaga på 
Lillestrøm, og det skulle ikke ta mange 
år før det kom flere. Ennå var det liv 
og virksomhet i Strømmen, men det 
gikk ikke lenge før saghegemoniet på 
Nedre Romerike hadde flyttet over 
Nitelva. Derfor kunne dette svære ar-
rangementet neppe ha vært gjen-
nomført på Strømmen noen år sene-
re. Men som vi skal se var brukseierne 
mer enn villige til å bidra med både 
trelast og arbeidskraft.

YPPERLIG SKYTEBANE
Skytterne tok oppstilling sør for sta-
sjonen på eiendommen Nebben un-
der Braate. Hver deltager skjøt 4 
skudd mot skivene som på forhånd 

DET FESTLIGE SKYTTER-
STEVNET PÅ STRØMMEN I 1861

var montert foran berghammeren 
Vassøyfjellet på Sagelvas østside. Av-
standen var 250 alen. Dermed hadde 
man en både trygg og velegnet bane 
til disposisjon.

STORE FESTLIGHETER
Det foreligger nitide beskrivelser fra 
stevnet, og det var ikke måte på hvor 
flott og festlig det skulle være. Store 
etablissementer var tilrigget, det er 
tydelig at det var god tilgang på både 
trelast og arbeidsinnsats. En stor inn-
gangsportal ønsket deltakerne vel-
kommen, og innenfor var det satt opp 
både hus og paviljonger for den se-
nere bespisning med premieutdeling. 
En rekke taler ble avholdt, og det er 
interessant å se at det fantes frem-
tredende representanter både fra det 
lokale og sentrale borgerskapet.
En av dem var Aasmund Olavsson 
Vinje (1818-1870), og en rekke skål-
taler ble avholdt: Løytnant Sissener 

SKYTTERE1902:  Dette bildet fra 1902 kan illustrere hvordan skytingen fore-
gikk.                                                          FOTO: Fra nettet

utbrakte Kongens skål, fogd Fürst tal-
te for Norge, Vinje for Sverige og kan-
didat Larsen for Danmark. 

I INVITASJONEN HET DET: 
Festbestyrelsen anmoder enhver 
om at medtage den fornødne 
mad, dog er der for dem, der 
maatte finde det ubekvemt at 
følge denne Anmodning, Adgang 
til at erholde tarvelig Kost på 
stedet, da der vil blive draget 
Omsorg for at en Restauration 
bliver indrettet paa Skydeplad-
sen.

Et utdrag fra Lørdags-Aftenblad for 
Arbeidspladsen lørdag den 14. sep-
tember 1861 lyder slik:

VOR FØRSTE STORE SKYTTER-
FEST

Søndag Morgen drog Jernbane-
trænet opover mod Strømmen med 
de mange Riflemænd fra Byen, der 
agtede sig til det store Skyttermøde i 
Skedsmo. Det var et vel bevæbnet 
Træn og hist og her stak Bøssepiber-
ne ud af Vinduerne. Ved Stationerne 
nedenfor Strømmen stødte flere til og 
ovenfor skulde der ankomme Træn 
med Skyttere fra Landet. Det truede 
med Regn, da Toget dampede fra 
Byen og opover, men det trak over og 
blev smult og varmt Veijr senere paa 
Dagen. Lidt nedenfor Stationen Neb-
ben hilsedes Trænet af det over Ind-
gangsporten til Skyderpladsen i Løv 
anbragte ”Velkommen”. Der var alle-
rede livligt med Folk paa Skyderplad-
sen. Denne laa i en Lund af Grantrær, 
der stragte sig langs Jernbanelinien. 
Foran denne Skov laa en lille Slette el-
ler Myr der længere ud paa gjennem-
fares af et Vandløb, over hvilket var 
slaaet en Bro.

------
Før skydningen begyndte, samle-

des alle Deltagerne i Festen omkring 
Talerstolen, hvor Foged Fürst inledede 
mødet med følgende ord: 

”På Skedsmo Skydeforenings veg-
ne tillater jeg mig at ønske samtlige 
vore ærede Gjæster velkomne. Jeg 
maa udtale Foreningens tak fordi 
dens Indbydelse til denne Sammen-
komst har fundet saa almindelig del-
tagelse, dels derved at faa talrige 
medlemmer av Skydeselskaberne 
har efterkommet Indbydelsen, dels 
ogsaa derved, at saavel Serntral-
foreningen som flere særskilte Sky-

derforeninger samt andre har vist sa-
gen den velvilje at fremfinde 
værdifulde Præmier til Skydningen, 
samt gaver av anden slags.

Det er mig ved denne lejlighed 
særdeles kjært spesielt at udtale 
Foreningens tak til de Hrr. blandt Kris-
tiania Sagbrugseiere, der har skjæn-
ket Foreningen Træmaterialerne til de 
Bygninger, den har opsat.
------

Det steg op fra Folks Bevidsthet, at 
kun et væbnet og vaabendyktig Folk 
sikrer sig Freden, og det stod frem for 
Folkets Tanke, at skal Norge vedblive 
at være Norge, skal et Land der er 
stort i Udstræning, men ringe i Folke-
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NEBBEN SØNDRE.KART 1935:  Skytterne tok oppstilling på Nebben Søndre og skjøt mot Vassøyfjellet som lå rett i sør, dvs rett nedover på kartet.      
                 KARTBEARBEIDING : Per Høstland

DET FESTLIGE SKYTTER-
STEVNET PÅ STRØMMEN I 1861

tal, hævde sin uavhængighed og ved-
ligholde sin Plads i Staternes Række, 
saa maa enhver vaabenfør Mand 
gjøre sig skikket til, naar Ufred kom-
mer paa, at stille sig i Forsvarernes 
Rækker.
------

Denne Fæst, derimod, der er sim-
pel og fordringsløs, maa kun betrag-
tes som en venskabelig Sammen-
komst af tilstødende Skydeforeninger 
for at befordre personligt Bekjent-
skab, fremme kappelyst og bevirke 
samvirken af Foreningerne til Befæs-
telse og Udbredelse af det Maal, vi har 
stillet os, og af den store idé, hvis Bæ-
rere vi alle skal være.

Idet jeg gjentager et  tak til de ære-
de tilstedeværende for deres Møde 
her idag, beder jeg Dem med mig at 
udbringe et Leve for alle vore Skyde-
foreninger, om et ønske om at de maa 
virke til Held og Hæder for gamle Nor-
ge. Skydeforeningen leve!”

DERETTER BESKRIVES STEV-
NETS FORLØP NED I DEN MINSTE 
DETALJ. HER TAR VI MED 
ENKELTE SMAKEBITER:

Det var luftig og godt inde i Skoven, 
Solen skinnede og bøsserne knallede 
lystigt og flaskepropperne ligesaa. 
Den mere åbne Plads mellem Trærne 
var dækket af et Tæppe af ren og hvit 
Sagflis. Sagbrugseierne hadde 
skjænket de nødvendige Træmateri-
aler til opførelse af en Restauration og 
en aaben Salon ved siden af, der var 
smykket med Guirlander og Løve-
værk og Blomster og med Flag og 
Vimpler. Arrangementet var al Ære 
værd. Skydningen fortsattes og ud 
paa Eftermiddagen havde hver Sky-
ter gjort sin 4 Skud. Bestyrelsen tra-
adte nu sammen og for at sammen-
tælle pointerne og fordele Præmierne 

paa de bedste Skud og efter kort Tids 
forløb blev Udfaldet kundgjort fra Ta-
lerstolen.

OG SÅ NOEN TANKER ENDA LEN-
GRE TILBAKE I HISTORIEN:
Hr. Kasserer Gjerdrum besteg Taler-
stolen og tolkede Dagens og Mødets 
betydning ved følgende Tale:
”Jeg skal udbringe Toasten for dem, 
som idag har baaret Præmierne hjem. 
De staar iblandt os som de dyktigste 
bevæbnede Representanter for Fær-
digheten i at bruge Riflen, det bedste 

af alle Haandvåben, naar man for-
staar ret at bruge den. 

Dyktighed i Vaabenbrug, saavelsom i 
alslags anden mandig Idræt, har altid 
allevegne i verden været Gjænstand 
for Mændenes Attraa og en stor ære 
for Besidderen. Når vi læser i de gam-
le norske sagaer, finder vi det frem-
hævet ved enhver Mand af nogen 
Anseelse, at han tillige var en stærk, 
modig og våbendygtig Mand. Lat os 
blot erindre os, hvorledes Sagaen ved 
beskrivelsen af Olav Tryggvassons 
personlighed fremhæver hans store 

dyktighed fremfor alle andre Nord-
mænd i alle slags Idræter, hvorom fra-
sagn er skrevne.
------
Ligesaa fortelles der om hans bekjen-
te samtidige Einar Tambarskjælver, 
hvor dyktig han var i Bueskydning, 
saa han endog i Slaget ved Svolder 
kunde sige, at Besiddelsen af Norges 
Rige laa i hans Buesnor.
Jeg skulde ønske, at det maatte være 
saa fremdeles her i Landet, at Dyktig-
hed i alleslags mandige Idræter ret var 
en vel anseet Ting. Men det er nok 
ikke frit, saa at der i længere Tid har 
raadet en anden Aand i Ungdommens 
Opdragelse, saa at der ej er lagt til-
børlig Agt og Flid paa Legemets Ud-
vikling. Det har ialfald hændt mig of-
tere paa Reiser om i Landet, at der, 
hvor jeg har spurgt efter flinke Ri-
fleskyttere, har man svaret mig, at 
sligt drev ingen paa med, fordi der in-
gen Fortjeneste var derved.
Men det er ilde, mine Herrer, om Lan-
dets Ungdom blot skulde drive paa 
med de Gjerninger, som direkte gav 
Fordel og Pænge i Lommen. Det er 
sandt, at Idrætsøvighed ikke ligefrem 
kan paavises at indbringe Pengefor-
del.”

ETTER DETTE KOMMER DET NYE 
SEREMONIER OG TALER, HVORPÅ 
DENNE INTERESSANTE BESKRI-
VELSE FØLGER:
Derefter samledes Deltagerne til en 
Middag i Salonen. Her afløste den ene 
Skaal den anden under en belivet 
Stæmning. Løjtnant Sissener udbrag-
te Kongens Skaal, hvorefter Foged 
Fürst talede for Norge, Vinje for Sve-
rige og Kand. Larsen for Danmark. 
Vinje udbragte en Skaal for Sentral-
foreningen, som han sluttede med at 
henvende til Hr. Felttøimester Kjerulf, 
og som denne besvarede med bl. a. at 
berette at der nu idetheletaget havde 

sluttet sig 50 Skyttelag til Sentral-
foreningen.

OG VIDERE LENGRE NED:
Ovenpaa det muntre Lag ryddedes 
Salonen for Borde og Bænke og en 
raff Dans begynnede, der varede til 
udover Natten. Stoven blev oplyst 
med Lamper og der afbrændtes et 
Fyrværkeri. Og saaledes ændte Skyt-
termødet i Skedsmo.Det var fra alle 
sider vist megen Deltagelse for dette 
Mødes istandbringelse. I meget kort 
Tid havde det meldt sig 500 Skyttere 
til en Sammenkomst, som fra først af 
kun var tænkt at skulle blive en gan-
ske lokal Prøveskydning, og der indløb 
Præmier i et Antal, som gav hver ti-
ende Mand udsigt til at vinde, ligesom 
der forøvrigt var vist særdeles meget 
Velvilje for at Mødet skulde blive saa 
vel og festlig Arrangement, som de 
lokale Omstændigheder vilde tillade 
det. Og indbyderne har sandelig ogs-
aa al Ære af deres Gjerning. Næste 
Gang og efterhaanden som Erfarin-
gen kommer til, vil det gaa endnu 
bedre og Skedsmo Skytterlag kan 
glæde sigover at have aabnet Rætten 
af de aarlige Skyttermøder, der he-
refter vil finde sted og forhaabentlig 
efterhaanden vil gaa over til at blive 
virkelige Nationalfeste baade med 
Hensyn til Gavn og Glæde for Folk og 
Land.
Under Festen indløb følgende Tele-
gram fra Fredrikstad til Skedsmo Sky-
deforening:
”Fredrikstad Våbenøvelsesforening, 
der idag har Øvelser, sender Skedsmo 
Skytterfest broderlig Hilsen.”

Telegrafen hadde kommet i sving – 
også på Strømmen! Vi merker oss el-
lers den tilfeldighet at stevnet går 
samtidig med den amerikanske bor-
gerkrigen (1861-1865).

LOKOMOTIV 1855:  Lokomotiv fra 1855. Merk at betjeningen arbeidet under åpen himmel                        
                          KILDE: Norsk Jernbaneklubb

HOVEDBANEN:  Hovedbanens åpningstog i 1853.         KILDE: Jernbanemuseet
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HVA SKJER? Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden 
fremover. Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere.  
Frist for innsending av tips er onsdager innen kl 
16:00. Tips oss på hvaskjer@romeriksposten.no

LØRDAG

SØNDAGONSDAG

TORSDAG

FREDAG

KONGEN/DRONNINGEN AV 
BJØNNÅSEN
Torsdager kl. 18.00. Sted: Sand-
bekkstua. Er du i kongeform, eller i 
det minste har ambisjoner om raskt 
å komme i superform, så er dette 
turen for deg. Turen er krevende, og 
du må ha gått en god del i skog og 
mark tidligere for å kunne henge 
med. Vi går i raskt driv opp motbak-
kene . Hver torsdag i sommer.

QUIZ
Kl. 19.00. Sted: Torget Pub, Jess-
heim. 

TIRSDAG

TJUKKASGJENGEN CHAPTER 
LØRENSKOG
Tirsdager kl. 18.50. Sted: Tjukkas-
gjengen Chapter Lørenskog. Turene 
starter presis kl. 19.00 Det er ingen 
påmelding, så her er det bare å møte 
opp. Vi bruker 1 til 2 timer på turene. 
Ta gjerne med deg en venn, nabo 
osv.  Her er det plass til mange. Vel-
kommen !

MAGIC MIKE XXL
SF Kino Lillestrøm og Lørenskog 
Kino.

MINIONS
SF Kino Lillestrøm og Lørenskog 
Kino.

BILUTSTILLING AV SJELDNE 
KLASSIKERE
Kl. 10.00 - 17.00. Sted: Eight Am-
cars Clubs klubbhus på Knatten i 
Sørum. Eight Amcars Club åpner 
igjen dørene til klubbhuset på Knat-
ten i Sørum der de hvert år har en 
utstilling av sjeldne klassikere.

BILUTSTILLING AV SJELDNE 
KLASSIKERE
Kl. 10.00 - 17.00. Sted: Eight Am-
cars Clubs klubbhus på Knatten i 
Sørum. Eight Amcars Club åpner 
igjen dørene til klubbhuset på Knat-
ten i Sørum der de hvert år har en 
utstilling av sjeldne klassikere.

OBOS-LIGAEN
Kl. 18.00. Sted: Strømmen stadion.  
Strømmen-Sogndal. 

TON UP GANG
Kl. 15.00. Sted: Kulturpuben Gamle 
Lillestrøm. 

JACE EVERETT
Kl. 21.00. Sted: Jekyll and Hyde Pu-
blic House, Lillestrøm. 

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 

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

Vindu • Parkett • Trelast 
Byggevarer 

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

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

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

KJØKKENFORNYELSE

�

eller e-post holst@smartkjokken.no

Ring vår lokale representant Morten Holst

9517 8095

Spar tid og penger på rørlegger, elektriker, flislegger, gulv og vegger 

- Montert på en dag!
- Miljøvennlig!

 
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask 

- uansett type og alder på ditt kjøkken.

GRATIS 
benkeplate eller 

kjøkkenvask 
ved hel fornyelse 
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X-ORD Vi trekker ut en heldig vinner som får et FLAX-lodd tilsendt i posten! Send kryssords-
løsningen med navn og adresse til kryssord@romeriksposten.no eller Romeriksposten, 
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm.

LØSNING AV X-ORD 
FORRIGE UKE

Løsningsord på kryssordet 
forrige uke var: 

DET ER GODT MED EN 
PUST I BAKKEN

VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 

BERIT GRIEBENOW,
FJELLHAMAR

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten. Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Merk konvolutten «X-ord»

Mandager 

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:  
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Når en gutt blir spor-
løst borte lurer Eva på
om saken har forbin-
delse til datterens for-
svinning. Eva forstår
bedre hva som skjed-
de med faren hennes.
Samtidig planlegges
det nye sprengninger i
skogen, til tross for at

fem barn har forsvun-
net fra Silverhöjds bar-
nesykehus. Panikken
brer seg blant folk, og
politiet ser ut til å
miste all kontroll. Tom
bestemmer seg for å
finne ut hvem Wass
egentlig er.
TV 2 søndag kl 21.45

Panikktilstander blant folk i Silverhöjd
Kokken er forsvunnet
på Sommerbåten, og
den ferske politiman-
nen Martin er om
bord for å undersøke
saken nøyere og
finne ut hva som har
skjedd med ham.
Samtidig opplever
Torvald å miste noe

verdifullt. Thelma
takker nei til et
fristende tilbud. I
denne episoden blir
Loke avslørt. Martin
forstår at alle lyver,
hvilket han blir skuf-
fet over. Og Victoria
blånekter på alt.
NRK1 lørdag kl 22.40

Hvor har det blitt av kokken på båten?

Vin til besvær
Den storstilte lanse-
ringen av Midsomer
Vinae Winery sin nye,
musserende vin blir
sabotert når vinanmel-
deren Nadia Simons
slakter den nye vinen.
Og gjestene som sma-
ker på vinen begynner
plutselig å kollapse -
en etter en. Patologen
Kate avslører at vinen
er tilsatt sneglegift

TV 2 fredag kl 21.45

ONSDAG 1.7

TORSDAG 2.7

FREDAG 3.7

tvukens

05.45 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Bondi Beach (r)
15.35 Team Bachstad (r)
16.05 Gjensyn på fjernsyn (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 På jakt med Lotta og
Leif (r)
17.30 Oddasat
17.35 Tegnspråknytt
17.45 Sommeråpent (r)
18.30 Mysteriet på
Sommerbåten (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 På vei til Lovund
19.55 Gull, ære og hardt
arbeid (5)
20.25 Eit safariliv (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent (9)
22.15 Mysteriet på
Sommerbåten (9)
22.30 Cilla (2)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Chicago Fire (6)
00.10 Rådet (r)
00.40 Nattsending

09.30 Morgensending
12.00 Derrick (r)
13.00 Sommeråpent (r)
13.45 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
14.00 Australias villmark (r)
14.30 Verdens verste
frisyrer (r)
14.50 Dette er Europa (r)
15.20 Mesterkokken
Heston (r)
15.40 Antikkduellen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.25 Antikkduellen (8)
19.55 På reise i arkivet (r)
20.20 30 svar (r)
20.30 Eit bondeliv for meg
(8)
21.30 Finnmark 1944 –
Familiebildet (r)
22.30 Den siste reisen
23.25 Hemmelige rom (r)
23.30-04.00 Sommer-
båtens seilas minutt for
minutt.

05.15 Morgensending
11.40 Hvem bor her? (r)
12.10 God sommer Norge
(r)
13.10 Bolighjelpen (r)
14.10 Hus til salgs (r)
14.40 Hekta på oppussing
(4)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (80)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
20.00 Allsang på grensen
(1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (18)
22.35 Dicte (r)
23.30 Suits (r)
00.25 Hawaii Five-0 (r)
01.20 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Dødsveiene (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Ekstreme utfordringer
(21)
20.30 American Ninja Warri-
or (26)
21.30 Young Guns. Am.
westerndrama fra 1988.
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Posh Pawn (2)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 Hele Norge baker (r)
16.00 How I met Your
Mother (r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (5)
21.30 The Night Shift (2)
22.30 Battle Creek (5)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.40 The Mentalist (r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Hell's Kitchen USA (r)
04.25 Redningskvinner (r)
05.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Cougar Town (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Cougar Town (9)
19.30 Kakekrigen (16)
20.30 Camping på Öland
(7)
21.30 Costa del Kongsvik
(r)
22.00 Costa del Kongsvik
(r)
22.30 Brille (r)
23.30 I kveld med YLVIS (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Sanne løgner. Am.
actionkomedie fra 1994.
00.40 Cops Reloaded (r)
01.10 Cops Reloaded (r)
01.40 Nattsending

06.10 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Bondi Beach (r)
15.35 Team Bachstad (r)
16.05 Gjensyn på fjernsyn
(r)
17.00 NRK nyheter
17.15 På jakt med Lotta og
Leif (r)
17.30 Oddasat
17.35 Tegnspråknytt
17.45 Sommeråpent (r)
18.30 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 På vei til Mosjøen
20.00 Klassisk Bjørn Eids-
våg (r)
21.30 Sommeråpent (10)
22.30 Mysteriet på Som-
merbåten (10)
22.45 20 spørsmål (9)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Korrupsjonsjegerne
(2)
00.25 Pop & rock-perler fra
70-tallet (r)
01.00 Nattsending

07.45 Morgensending
12.00 Derrick (r)
13.00 Sommeråpent (r)
13.45 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
14.00 Svenske hemmelig-
heter (r)
14.15 Dette er Europa (r)
14.45 Finnmark 1944 –
Familiebildet (r)
15.45 Antikkduellen (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.25 Antikkduellen (9)
19.55 Rundt neste sving (r)
20.20 En nostalgisk reise i
Nord-Norge
20.50 Krøll på hjernen (r)
21.00 Nyheter
21.10 Reddet av delfiner (r)
22.00 Night Passage. Am.
western fra 1957.
23.30-05.30 Sommerbå-
tens seilas minutt for
minutt.

05.10 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.10 Hus til salgs (r)
14.40 Hekta på oppussing
(5)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (81)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Suksesskolen (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie
(21)
19.30 Nabolaget (21)
20.00 God sommer Norge
(12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France i
kveld. Magasin.
21.45 Mord og mysterier (7)
22.45 Mord og mysterier (8)
23.45 Eurojackpot (27)
24.00 Killing Season. Be.
actiondrama fra 2013.
01.50 Nattsending

05.35 Morgensending
08.00 Alligatorjegerne (r)
08.50 Ekstrem flytting (r)
09.45 Ødemarkens menn (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Dødsveiene (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Fotball: Tippeligaen.
Før kampen.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Sarpsborg – Molde.
21.00 Fotball: Tippeligaen.
Etter kampen.
21.15 Body of Lies. Am.
actiondrama fra 2008.
23.55 Transporter (6)
00.55 Criminal Minds (r)
01.50 På innsiden: Japans
mafia (r)
02.45 Constantine (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (2176)
10.15 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Posh Pawn (3)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 Hele Norge baker (r)
16.00 The Mentalist (r)
17.00 NCIS: Los Angeles (r)
18.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
19.00 Euros of Hollywood
(r)
20.00 Parneviks (r)
21.00 Juno. Am./kan. dra-
makomedie fra 2007.
22.45 30 Minutes or Less.
Am. actionkomedie fra
2011.
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Sex og singelliv (r)
01.25 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.35 Basic. Am./kan./ty.
thriller fra 2003.
04.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Cougar Town (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (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)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Cougar Town (10)
19.30 One Big Happy (4)
20.00 America's Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (2)
21.30 The Graham Norton
Show (10)
22.30 Deep Impact. Am.
action fra 1998.
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 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 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (7)
22.30 Predator: Den usynli-
ge fiende. Am. actioneventyr
fra 1987.
00.25 Predator 2. Am. sci-fi-
thriller for 1990.
02.20 Nattsending

06.10 Morgensending
15.35 Team Bachstad (r)
16.10 Billedbrev fra USA (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 På jakt med Lotta og
Leif (r)
17.30 Oddasat
17.35 Tegnspråknytt
17.45 Sommeråpent (r)
18.30 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 På vei til Reine
19.55 Det store symester-
skapet (6)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent (8)
22.15 Mysteriet på Som-
merbåten (8)
22.30 Fader Brown (8)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Vikinglotto (r)
23.35 Minner fra Lille Lør-
dag (r)
00.10 Mads Refslund – Nor-
den i New York (r)
00.30 Nattsending

09.10 Morgensending
14.00 Australias villmark (r)
14.30 Verdens verste frisy-
rer (r)
14.50 Dette er Europa (r)
15.20 Mesterkokken Hes-
ton (r)
15.40 Antikkduellen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.55 Dyreklinikken (r)
19.25 Antikkduellen (7)
19.55 Fjernsynskjøkkenet
(r)
20.25 Slik er foreldre (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 JazzLAB (r)
21.25 30 svar (r)
21.30 En fot i grillen. Britisk
dokumentarfilm fra 2015.
22.50 Då aids-panikken tok
verda (r). Kanadisk
dokumentar
23.30 Reine – Lovund
minutt for minutt
05.00 Nattsending

05.15 Morgensending
11.00 En bit av Norge (r)
11.40 Hvem bor her? (r)
12.10 God sommer Norge
(r)
13.10 Bolighjelpen (r)
14.10 Hus til salgs (r)
14.40 Hekta på oppussing
(3)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (79)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
20.00 God sommer Norge
(11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Wallander: Sviket (1)
22.40 Wallander: Sviket (2)
23.40 Suits (r)
00.35 Nattsending

05.35 Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Dødsveiene (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Ekstreme utfordringer
(20)
20.30 American Ninja Warri-
or (25)
21.30 Strongman Champi-
ons League (9)
22.30 Kokainens pris (r)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Posh Pawn (1)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 Hele Norge baker (r)
16.00 How I met Your Mot-
her (r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(7)
21.30 Empire (3)
22.30 Chicago P.D. (5)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.40 The Mentalist (r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Hell's Kitchen USA (r)
04.25 Redningskvinner (r)
05.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Cougar Town (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (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 Cougar Town (8)
19.30 Kakekrigen (15)
20.30 Ullared: Den neste
salgssuksessen (6)
21.30 CSI: Cyber (9)
22.30 The Whispers (5)
23.30 I kveld med YLVIS (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Commando. Am.
spenningsfilm fra 1985.
23.40 Cops Reloaded (r)
00.10 Cops Reloaded (r)
00.40 Seinfeld (r)
01.10 Nattsending
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06.10 Morgensending
13.30 Fantastiske reiser (r)
14.20 Himmelblå (r)
15.05 Himmelblå (r)
15.45 Bygg ditt drømmehus
(r)
16.15 Hygge i hagen (1)
16.45 Eit bondeliv for meg
(r)
17.45 Sommeråpent (r)
18.45 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Lotto-trekning
19.40 På vei til Vega
20.10 Førde Folkemusikk-
festival
20.55 Himmelblå (r)
21.40 Sommeråpent (11)
22.40 Mysteriet på Som-
merbåten (11)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.25 The Next Three Days.
Am. thriller fra 2010.
02.35 Nattsending

08.25 Reddet av delfiner (r)
09.15 Det hendte her (r)
10.15 Hovedscenen (r)
12.00 Derrick (r)
13.00 Sommeråpent (r)
14.00 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
14.15 Svenske hemmelig-
heter (r)
14.30 Gull, ære og hardt
arbeid (r)
15.00 Kunnskapskanalen (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Eit svensk ferieeven-
tyr (4)
18.30 Rundt neste sving (r)
19.00 Eventyrlige hoteller (r)
19.25 Antikkduellen (10)
20.00 Friidrett. Diamond
League fra Paris.
21.55 FIFA fotball-VM 2015.
Bronsekamp.
24.00 Alltid sexy (r)
00.55 Sommeråpent (r)
Vega.
01.55 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
02.10-03.00 Reddet av del-
finer (r)

05.00 Morgensending
09.00 Gullkorn fra barne-
munn (r)
09.30 Gullkorn fra barne-
munn (r)
10.00 Bonanza (9)
11.00 Sommer i Dyreparken
(r)
12.00 What Went Down (r)
12.30 Tour de France: 1.
etappe. Fra 1. etappe i Tour
de France, Utrecht –
Utrecht. (13,8 km.)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne (r)
19.30 Hver gang vi møtes
(r)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.30 Tour de France i
kveld. Magasin.
21.40 Single søkes – Pre-
sentasjon
22.10 Shutter Island. Am.
thrillerdrama fra 2010.
00.50 Nattsending

05.10 Morgensending
08.50 Ødemarkens menn (r)
09.40 Ødemarkens menn (r)
10.30 Ødemarkens menn (r)
11.20 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.00 Agent null (r)
13.30 American Ninja Warri-
or (r)
14.30 American Ninja Warri-
or (r)
15.30 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Fraktekrigen (r)
18.00 Fraktekrigen (r)
18.30 Fraktekrigen (r)
19.00 På nevene løs (r)
20.00 World's Funniest
Fails (6)
21.00 Løpet er kjørt. Am.
komedie fra 1979.
23.00 Veien til Guantana-
mo. Br. dramadokumentar
fra 2006.
00.55 Criminal Minds (r)
01.50 Criminal Minds (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
15.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
16.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.55 How I met Your Mot-
her (r)
19.25 How I met Your Mot-
her (r)
19.55 Judy Moody and the
Not Bummer Summer. Am.
familiekomedie fra 2011.
21.30 The Sweetest Thing.
Am. romantisk komedie fra
2002.
23.05 The Art of Getting By.
Am. romantisk drama fra
2011.
00.40 Nattsending

06.20 Morgensending
09.50 Top 20 Funniest (r)
10.45 The Game Plan. Am.
komedie fra 2007.
12.50 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.10 Friends (r)
14.40 Friends (r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.10 Two and a Half Men
(r)
16.30 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.30 Camping på Öland (r)
18.30 Ullared: Den neste
salgssuksessen (r)
19.30 Endelig ferie (r)
20.30 Brille (r)
21.30 Die Hard i New York.
Am. action fra 1995.
23.50 Payback. Am. action-
thriller fra 1999.
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Motorsport: Formel
1. Storbritannia Grand Prix –
kvalifisering.
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 How I Met Your Mot-
her (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The Strain (r)
22.30 The Terminator. Am.
action fra 1984.
00.25 Den siste actionhel-
ten. Am. actioneventyr fra
1993.
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Verdens største fly (r)
14.00 Gull, ære og hardt
arbeid (r)
14.30 Eit safariliv (r)
15.00 Førde Folkemusikk-
festival (r)
15.45 Levende landskap (r)
16.15 Hygge i hagen (2)
16.45 Det store symester-
skapet (r)
17.45 Sommeråpent (r)
18.45 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Munter mat (3)
20.00 Dyras supersansar
(1)
20.50 Himmelblå (r)
21.35 Mr. Selfridge (7)
22.20 Mr. Selfridge (8)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Karl Johan (r)
24.00 FIFA fotball-VM 2015:
VM-studio. Intervjuer, gjester
og reportasjer før VM-fina-
len.
00.55 Nattsending

08.35 Morgensending
11.00 Rundt neste sving (r)
11.30 Rundt neste sving (r)
12.00 Derrick (r)
13.00 Sommeråpent (r)
14.00 Mysteriet på Som-
merbåten (r)
14.15 Antikkduellen (r)
14.45 Skraphaugorkesteret
(r)
16.15 Slik er universet (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Eventyrlige hoteller (r)
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 Korrespondentane
(10)
20.00 Farlige forfalskninger
(r)
20.50 Beppes reiser (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)
22.40 Ustoppelege Lance
Armstrong (r)
00.10 Nowhere Boy.
Br./kan. biografisk drama
fra 2009.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Bonanza (r)
11.00 På tur med Dag Otto
og Kristian (r)
12.00 What Went Down (r)
12.30 Tour de France: 2.
etappe. Fra 2. etappe i Tour
de France, Utrecht –
Zélande (166 km)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Allsang på grensen
(r)
20.00 På tur med Dag Otto
og Kristian (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France i
kveld. Magasin.
21.45 Jordskott (12)
22.45 Varg Veum: Din til
døden (r)
23.40 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
00.10 The Honourable
Woman (r)
01.15 Nattsending

05.00 Morgensending
08.50 Ekstrem flytting (r)
09.45 Ekstrem flytting (r)
10.35 Ekstrem flytting (r)
11.30 Broom (r)
12.00 Broom (r)
12.30 Broom (r)
13.00 Broom (r)
13.30 Broom (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Strongman Champi-
ons League (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tip-
peligarunde.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Bodø/Glimt – Rosenborg.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 Dopingepidemien (r)
24.00 Constantine (8)
00.55 Cult (r)
01.50 Bilstripperne (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Jamie Olivers matrei-
ser (2)
13.00 Hageliv (11)
13.30 Hageliv (12)
14.00 Luksusfellen (r)
15.00 Luksusfellen (r)
16.00 Luksusfellen (r)
17.00 Luksusfellen (r)
18.00 Restaurantdrømmen
(6)
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 Premium Rush. Am.
actionthriller fra 2012.
22.40 True Tori (6)
23.40 The Sweetest Thing.
Am. romantisk komedie fra
2002.
01.10 Crisis (r)
02.05 Midt i siktet. Am.
actionkomedie fra 1990.
03.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Friends (r)
14.15 Friends (r)
14.45 Friends (r)
15.15 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.10 Two and a Half Men
(r)
16.30 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.30 Sveriges verste sjåfør
(r)
18.30 Typisk deg (r)
19.30 Costa del Kongsvik
(r)
20.00 Costa del Kongsvik
(r)
20.30 Klovn til kaffen (r)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Major Crimes (3)
23.25 Rizzoli og Isles (3)
00.25 The Walking Dead (7)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Sin City Motors (r)
17.00 Motorsport: Formel
1. Storbritannia Grand Prix –
høydepunkter.
18.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
20.00 Community (4)
20.30 Fresh Off the Boat
(2)
21.00 Anger Management
(9)
21.30 Last Man on Earth
(3)
22.00 You're the Worst (1)
22.30 Terminator Salvation.
Am./ty. science fiction-thril-
ler fra 2009.
00.30 Nattsending

05.55 Morgensending
14.20 Munter mat – på tur
(r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Bondi Beach (r)
15.35 Team Bachstad i
India (r)
16.05 Gjensyn på fjernsyn
(r)
17.00 NRK nyheter
17.15 På jakt med Lotta og
Leif (r)
17.30 Oddasat
17.35 Tegnspråknytt
17.45 Verdas farlegaste
vegar (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Bygg ditt drømmehus
20.00 Polititroppene (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Nytt liv i East End (8)
22.30 Med somletog i Afri-
ka (2)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Mysteriet på Som-
merbåten (2)
00.40 Nattsending

08.55 Det store symester-
skapet (r)
09.55 Gull, ære og hardt
arbeid (r)
10.25 Hovedscenen (r)
11.55 Derrick (r)
12.55 Verdens verste frisy-
rer (r)
13.15 Ustoppelege Lance
Armstrong (r)
14.45 Dette er Europa (r)
15.15 Eit bondeliv for meg
(r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r) Sv.
dokumentarserie.
19.30 Antikkduellen (11)
Da. serie.
20.00 Tatt av været. Doku-
mentar.
20.55 Vega – Brekstad
minutt for minutt. Direkte
fra Sommerbåten.
05.00-10.30 Vega – Brek-
stad minutt for minutt.

05.05 Morgensending
08.25 The Block (r)
09.00 Bolighjelpen (r)
10.00 Masterchef Sverige
(6)
11.00 En bit av Norge (r)
11.30 God sommer Norge
(r)
12.30 Tour de France 3.
etappe. Fra 3. etappe i Tour
de France, Anvers – Huy
(159,5 km)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En kveld hos Kloppen
(r)
20.00 God sommer Norge
(13)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France i
kveld. Magasin.
21.45 Maria Lang (2)
22.45 Hawaii Five-0 (6)
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.30 Nattsending

05.05 Morgensending
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Dødsveiene (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 OBOS-ligaen: Før
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt før kampen
mellom Brann og Kristian-
sund i OBOS-ligaens 15.
runde.
18.55 Fotball: OBOS-ligaen:
Brann – Kristiansund. Brann
– Kristiansund.
21.00 På innsiden: Panack
Silat (r)
22.00 Taubåtkrigerne (6)
23.00 Ungdomsfengselet (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 SAF3 (1)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Posh Pawn (4)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef spesial
(r)
16.00 How I met Your Mot-
her (r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Masterchef Canada
(1)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 NCIS: Los Angeles
(1)
22.30 NCIS: Los Angeles
(2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.40 The Mentalist (r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 The Mindy Project (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Cougar Town (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (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)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Cougar Town (11)
19.30 Kakekrigen (17)
20.30 Sveriges verste sjåfør
(2)
21.30 Typisk deg (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 I kveld med YLVIS (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D
(19)
23.00 Numbnuts (r)
23.30 Cops Reloaded (r)
24.00 Cops Reloaded (r)
00.30 Nattsending

05.55 Morgensending
15.15 Bondi Beach (r)
15.35 Team Bachstad i
India (r)
16.05 Gjensyn på fjernsyn
17.00 NRK nyheter
17.15 På jakt med Lotta og
Leif (r)
17.30 Oddasa
17.35 Tegnspråknytt
17.45 Med somletog i Afri-
ka (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 På vei til Brekstad
19.55 Grønn glede (9)
20.25 Levende landskap (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent (12)
22.15 Mysteriet på Som-
merbåten (12)
22.30 Arkitektens hjem (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Når livet vender (1)
23.45 Bygg ditt drømmehus
00.15 Inspektør Lynley (r)
01.40 Nattsending

10.30 Morgensending
13.00 Farlige forfalskninger
(r)
13.50 Verdens verste frisy-
rer (r)
14.15 Dette er Europa (r)
14.45 Eit bondeliv for meg
(r)
15.45 Antikkduellen (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 Antikkduellen (12)
20.00 Allsang på Skansen
(3)
20.55 På reise i arkivet:
Min tur (r)
21.15 Hemmelige svenske
rom (r)
21.30 Louis Theroux: Sek-
sualforbrytere i L.A. (r)
22.30 Vietnamkrigens siste
dager. Am. dokumentarfilm
fra 2014.
00.05 Sommeråpent (r)
00.50 Nattsending

05.30 Morgensending
10.00 Masterchef Sverige
(7)
11.00 En bit av Norge (r)
11.30 Hvem bor her? (r)
12.00 God sommer Norge
(r)
13.00 Akvariet (r)
13.30 Tour de France 4.
etappe. Fra 4. etappe i Tour
de France, Seraing – Cam-
brai (223,5 km)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En kveld hos Kloppen
(r)
20.00 God sommer Norge
(14)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France i
kveld. Magasin.
21.45 Rita (2)
22.40 The Honourable
Woman (2)
23.45 Suits (r)
00.40 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Dødsveiene (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (2)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Ekstreme utfordringer
(22)
20.30 American Ninja Warri-
or (27)
21.30 Håndverkere fra hel-
vete (2)
22.30 Bilstripperne (5)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 SAF3 (2)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Skolepurken (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Posh Pawn (5)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef spesial
(r)
16.00 How I met Your Mot-
her (r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Masterchef Canada
(2)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Euros of Hollywood
(5)
21.30 Parneviks (6)
22.30 Girlfriends' Guide to
Divorce (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.40 The Mentalist (r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 The Mindy Project (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Will & Grace (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Big Bang Theory
(r)
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Cougar Town (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (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)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Cougar Town (12)
19.30 Kakekrigen (18)
20.30 Sinnasnekker'n (r)
21.30 Special Victims Unit
(9)
22.30 Secrets and Lies (3)
23.30 I kveld med YLVIS (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 The Marker. Am. acti-
on fra 2008.
23.45 Cops Reloaded (r)
00.15 Cops Reloaded (r)
00.45 Nattsending
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SKI/FOLLO
Haugenveien 3, Nygårdskrysset
T 64 00 23 70.

LILLESTRØM
Depotgt. 12 vis-á-vis Obs!
T 63 80 44 00.

BÆRUM
Olav Ingstads vei 14.
T 67 15 40 00.

OSLO
Haraldrudveien 9, vis-á-vis biltilsynet
T 23 24 41 00.

CROSSOVER 
SOMMERKAMPANJE

TOPPMODELLEN  
NISSAN X-TRAIL  
1,6dCi TEKNA 4WD
 

PRIVATLEIE  
KUN 2 990,- PR. MND.**
 
KAMPANJEPRIS NÅ KUN 431 900,-

RENTEKAMPANJE 1,99%

* Qashqai: Gjennomsnittlig forbruk 0,38 - 0,56 l/mil og CO2-utslipp 99-129g/km. Tilbudet (man. gir) er basert på privatleietilbud med startleie 43 750,-, etableringsgebyr 5 300,-, fakturagebyr 119,-, månedsleie 1 990,-, totalpris 150 282,-, kampanjerente 1,99%, 4 års binding-
stid og kjørelengde 60 000km. Alle priser er inkl. mva. Tilbudet inkluderer met. lakk og gummimatter. Vinterhjul kommer i tillegg. Bildet kan avvike fra tilbudt toppmodell. ** X-Trail: Gjennomsnittlig forbruk 0,49 - 0,53 l/mil og CO2-utslipp 129-139g/km. Tilbudet er basert på 
privatleietilbud med startleie 55 000,-, etableringsgebyr 5 300,-, fakturagebyr 119,-, månedsleie 2 990,-, totalpris 209 532,-, kampanjerente 1,99%, 4 års bindingstid og kjørelengde 60 000km. Alle priser er inkl. mva. Tilbudet inkluderer met. Lakk og gummimatter. Vinterhjul 
kommer i tillegg. Bildet kan avvike fra tilbudt toppmodell. Vi tar forbehold om feil i teksten. Bildene kan avvike fra tilbudt modell.

• Panorama glasstak
• Nissan Connect med DAB+ og navigasjon
• 19” alu.felger
• 360° kamera
• Bi-Led hovedlys

• 5- eller 7 seter
• Moonroof
• Nissan Connect med DAB+ og navigasjon
• 19” alu.felger
• 360° kamera
• Bi-Led hovedlys

TOPPMODELLEN  
NISSAN QASHQAI 
1,2 TEKNA BENSIN

PRIVATLEIE 
KUN 1 990,- PR. MND.*
Tillegg for aut.gir kun 200,- pr. mnd

KAMPANJEPRIS NÅ KUN 316 500,-


