
Oppussingsdrøm? 
Vi gir deg hjelp til en personlig stil. 
Se side 24.

Telefon 45 96 43 40 | Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

KJELLER 1944: TYSK OPERASJONSSENTRAL 
FOR FINLAND OG NORGE? – DEL I
Kjeller fl yplass var åpenbart av sentral betydning for den tyske krigfø-
ringen i Norge. Dette ble tydeliggjort allerede ved bombeangrepet på 
fl yplassen 9. april 1940. Tyskland hadde systematisk skaff et seg gode 
kunnskaper om Norge på forhånd, og innen angrepet ble iverksatt fore-
lå detaljerte planer for en rekke forhold på og rundt Kjeller.  

 Side 34

- Vi bruker for 
mye antibiotika

I snitt er det så mange 
som 19.500 personer fra 
Skedsmo og Lørenskog 
som hvert år tar i bruk 
antibiotika for å bli 
raskere frisk. Folke-
helseinstituttet mener at 
bruken kan reduseres 
betydelig uten at det 
utgjør noe risiko.
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Bo på Råholt med flott beliggenhet, øverst på Vestenga Vest. 

Pål Ingeberg • tlf 950 76 244 • pi@trysilhus.no
Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen

www.trysilhus.no

VIL ENGASJERE 
FLERE MED NETT-TV 

I snart ett år har Skedsmo kommune 
lagt ut videoer av kommunestyre-
møtene på nettsiden sin. Flere har 
etter hvert oppdaget dette tilbudet                
 Side 8

LAGER JULEFEST 
PÅ DOVRE
Tidligere har Lørenskog kommune 
laget julekveldstilstelning for enslige 
og eldre. I år utvides tilbudet.. 
 Side 14Side 4
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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

– 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!

#nittedalsgata #lillestrombilder #romeriksposten  
@kirstinossum 

#birdhunting #lørenskog #romeriksposten  
@benfjel 

#fetsundlenser #romeriksposten #glomma 
@astnord

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Idétrykk // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 09.12.2015 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 02.12.2015 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 04.12.2015

Slik var været på  
Romerike i november:

Snittemperaturen var 2,8 grader, 3,0 
grader over normalen. Høyeste 
temperatur var 12,7 grader den 2. 
november, og laveste var -10,7 grader 
målt den 23. november. Samlet nedbør 
var 62,4 mm. Mest nedbør på ett døgn 
var 16,8 mm den 7. november.

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

Modell 711, helpolert
Fra 
kr. 18.900,-

Modell 751, helpolert

Fra 
kr. 19.900,-
Lykt kommer i tillegg

Strømmen Steinhoggeri

Kom å se vår store utstilling

TILBUD
Ferdig oppsatt 

m/ett navn

Stallbakken 13 | 2005 Rælingen | Tlf 64 84 10 10 | firmapost@jjensen.no

www.jjensen.no
Åpningstider: Man-Fredag 09.00-17.00. 

Torsdag 09.00-18.00. Lørdag stengt

•  Flotte saueskinn fra villsau.  
Hvite-sorte-brune og grå.

•  Reinsdyrskinn for utebruk.  
Store fine skinn

• Store hjorteskinn for utebruk. 
Vi har et stort utvalg i farger, størrelser og priser.
Besøk vår butikk i Rælingen for mer informasjon. OPPLAND ARRANGEMENT AS

Tlf. 61 12 06 00/Mob. 47 46 39 79
www.opplarr.no

RØROSMARTNAN
Opphold på 

Savalen Fjellhotell
4 dagers tur, 

avreise 18/2 -16

Vi har ellers mange 
spennende reiser i 2016. 

Ta kontakt og du får 
nytt program over nyttår.

Maskinførerkurs 32 t. 
Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Lillestrøm 11. -13. desember 
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 

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

www.granlundkompetanse.no

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

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg
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Åpningstider: Mandag-fredag: 09.30-17.00  |  Lørdag: 10.00-15.00 

Vi holder til i Kirkegata 6 rett ovenfor Lillestrøm stasjon på hjørnet av Solheimsgata 
og Adolph Tiedemans gate.

Roschberg Mynthandel AS  |  Kirkegata 6  |  2000 Lillestrøm  |  www.roschberg.no
telefon: 22 55 44 00  |  e-post: mail@roschberg.no

NYÅPNET I LILLESTRØM 
Roschberg Mynthandel AS

GODE PRISER

KONTANT
OPPGJØR

GULL

myNTER

SØLV

SØLVTØy

SEDLER

mEDALJER

FRImERKER

POSTKORT

VI KJØPER:

Trenger du ekstra penger

til Jul?
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Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

- Vi bruker for mye antibiotika
I snitt er det så mange som 19.500 
personer fra Skedsmo og Lørenskog 
som hvert år tar i bruk antibiotika 
for å bli raskere frisk. Folkehelse- 
instituttet mener at bruken kan  
reduseres betydelig uten at det ut-
gjør noe risiko.

VIL REDUSERE: Direktør for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinsti-
tuttet, John-Arne Røttingen, mener at folk i Skedsmo kan redusere bruken av 
antibiotika. (Pressefoto)

MANGE: Så mange som 19.558 personer fra Skedsmo og Lørenskog bruker antibiotika hvert eneste år, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet.  (Illustrasjonsfoto)

Antall Per tusen

Skedsmo 11.857 255

Lørenskog 7.701 242

Akershus 126.205 242

Norge 1.106.189 238

Brukere av antibiotika
Gjennomsnittlige brukere per år og per tusen innbygger. Korrigert for alder- og 
kjønnssammensetning. Kilde: Folkehelseinstituttet.

- Ansvaret hviler på oss alle
Folkehelseinstituttet mener anti-
biotika bør reduseres til infeksjoner 
hvor dette strengt tatt er nødven-
dig. 

- Et annet tiltak som indirekte vil 
dempe behovet for antibiotikabruk 
er smitteforebyggende tiltak som 
håndvask, hostehygiene og i noen 
sammenhenger også vaksinasjon, 
sier John-Arne Røttingen i Folke-
helseinsituttet.

- Ansvaret hviler på oss alle, 
også pasientene, som ikke må ha 
en forventning om at antibiotika 
må til ved helt vanlige infeksjoner. 
En del leger gir det vi kaller vent-
og-se-resept. Denne skal du i ut-
gangspunktet bare bruke dersom 
tilstanden forverres eller du ikke 
blir merkbart bedre over tid. Pasi-
entene må følge opp den avtalen, 
påpeker Røttingen. 

Nylig ble den europeiske antibiotika-
dagen markert, og i den forbindelse slo 
Folkehelseinstituttet (FHI) fast at 
nordmenn bruker for mye antibiotika. 

Vi har fått tilgang til tall som viser hvor 
mange personer som bruker legemid-
delet i hver kommune i Norge, og kan 
dermed fastslå hvor mange fra Skeds-
mo og Lørenskog som bruker det.

KAN REDUSERES MYE
- Vi har hatt en økende bruk av anti-
biotika de siste ti årene, uten at det har 

vært en økning i forekomsten av in-
feksjoner. Det betyr nok at folk for-
venter å bruke antibiotika for å bli fort-
ere frisk av relativt ufarlige infeksjoner. 
Legene opplever kanskje denne for-
ventningen som et press om å gi pa-
sienten noe. Vi kan nok redusere bru-
ken med 20 til 30 prosent uten at det 
vil få negative helsekonsekvenser, sier 
John-Arne Røttingen. Han er direktør 
for smittevern, miljø og helse ved FHI. 

ANTALL BRUKERE I SKEDSMO
Statistikken viser et årlig gjennom-
snitt gjennom en treårsperiode, og 
den siste oppdateringen (2011-13) 
forteller at drøyt 1,1 millioner nord-
menn tar i bruk antibiotika hvert år. 
Tabellene viser at i snitt 11.857 perso-
ner fra Skedsmo tar i bruk antibiotika 
årlig. For Lørenskog kommune sin del, 
så er det snakk om 7.701 personer 
hvert år.

Bruken er ikke uproblematisk, i føl-
ge FHI. Økt bruk av antibiotika øker 
sannsynligheten for utvikling av re-
sistente bakterier. Verdens helseor-
ganisasjon anslår at det i Europa dør 
ca. 25 000 mennesker hvert år som 
følge av antibiotikaresistente infek-
sjoner. 

- Problemet er alvorlig og økende 
over hele verden, sier Røttingen.

FORSKJELLER
I Akershus er det snakk om drøyt 
126.000 personer som bruker antibio-
tika årlig. Vi har også hentet ut tall fra 
FHI som viser bruken målt per tusen 
innbygger. Dette er standardiserte 
målinger, som betyr at antall brukere 
er korrigert for alders- og kjønnssam-
mensetningen i kommunene. Det gir 
et best mulig bilde av situasjonen, og 
viser de reelle forskjellene, om en tar 
bort naturlige påvirkninger som alder 
og kjønn utgjør.

Det er til dels store forskjeller i bru-
ken fra landsdel til landsdel. Østfold 
har størst forekomst med 269 per tu-
sen, mens Agder-fylkene følger på 

plassene etter. Minst forekomst er 
det i Nord-Norge, der Troms er på 
bunn med 199 per tusen. Her i Akers-
hus er det 242 årlige brukere per tu-
sen beboer, mens landsgjennomsnit-
tet er 238 per tusen.

BRUKEN I SKEDSMO
I Skedsmo kommune er det 255 bru-
kere av antibiotika per tusen innbyg-
ger, som altså er en del mer enn snit-
tet. I Lørenskog er det snakk om 242 
per tusen. På landsbasis finner vi 
Flekkefjord i Vest-Agder på toppen av 
listen over dem som har høyest bruk 
av antibiotika. Her er det årlige gjen-
nomsnittet på 320 per tusen. Deret-
ter følger Marker i Østfold med 312 og 

Namdalseid i Nord-Trøndelag med 
306 per tusen. De som bruker aller 
minst bor i Båtsfjord i Finnmark, der 
bare 59 per tusen tar middelet i bruk 
for å bli frisk.

Røttingen er klar på at ulikhetene 
ikke kan forklares utfra forskjeller i 
forekomst av infeksjoner.

- Hovedårsaken til forskjellene er at 
det nok har etablert seg ulik praksis 
både blant leger og blant pasienter og 
befolkning i de ulike regionene, sier han.

Her i Akershus er det Nannestad 
kommune som topper tabellen, med 
281 brukere per tusen, mens Aur-
skog-Høland er på bunn med 220 per 
tusen. 
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- Vi bruker for mye antibiotika
Hos oss fi nner du: Gulvbelegg, Tepper, Salongtepper, Løpere, Maling, Trappetepper, Tapet

TEPPESALONGEN AS, STRØMSVEIEN 61 • STRØMMEN
Tlf.: 63 81 64 40 • Man - fre 10.00 - 17.00, lørdag stengt • www.teppesalongen.no

Vi har egen håndverksavdeling 
som utfører det meste innen 
maler- og gulvfaget

20% 
rabatt på vegg/
vegg tepper 

Tilbudet er gjeldende
 t.o.m uke 50
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VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 
 
TINA VONHEIM 
FREDHEIMVEIEN 6
2013 SKJETTEN

Fotografen hadde vært ved:

KRYSSET BRÅTEVEIEN 
- NYBAKVEIEN OG TATT 
BILDE AV LØVEHJERTE FUS 
BARNEHAGE. 

SVAR FORRIGE UKE

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

TAKK TIL ALLE SOM SENDTE INN SVAR!

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

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

Lyngåsen hus-/tomteVisning 
– et godt sted å bo lørdag 5. og søndag 6. desember kl. 13-14
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Norsk Kjøkkenfornying
Henvis til denne annonsen og spar tusenlapper!

Noe av det vi står for:

• Fornyet kjøkken i over 13 år
• Gratis uforpliktende hjemmebesøk
•   Bytter dører, hengsler, skuffer med 

skinner, benkeplater, vask etc
•  Alt vi lager er på mål etter ditt 

kjøkken, uansett alder eller fabrikkat
• Bygger opp til tak
• Montering blir gjort på kun en dag

Med Norsk Kjøkkenfornying er du sikret høy 
kvalitet til en lav kostnad – spør oss!
Det vil lønne seg!

Ring Birger 911 99 917 for nærmere info!
E-post: post@norsk-kjokkenfornying.no   www.norsk-kjokkenfornying.no

FØR

ETTER

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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TOYOTA ARVIKA
Åkaregatan 16
671 34 Arvika 
Tel +46 570 29 09 00

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

SKA DU RESA
TILL SVERIGE?

Passa på att serva din bil 
hos Toyota i Arvika!

Vil engasjere flere 
med nett-tv 

Tekst/foto: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

I snart ett år har Skedsmo kommune 
lagt ut videoer av kommunestyremø-
tene på nettsiden sin. Flere har etter 
hvert oppdaget dette tilbudet.

– Et av våre klare mål med nett-tv er 
å senke terskelen slik at innbyggerne 
selv skal kunne hente ut informasjon 
om hva som skjer, og dermed enga-
sjerer seg i de ulike, politiske spørs-
målene, sier kommunikasjonsrådgi-
ver Stig Ervland i Skedsmo kommune.

I 2003 startet kommunen et nett-
tv-prosjekt for å teste ut systemet, 
men teknologien var for dårlig og ga 
ikke ønsket resultat. I 2014 var tekno-
logi og netthastigheten blitt så bra at 
kommunen kunne ta i bruk nett-tv. 
Den første sendingen ble gjort ons-
dag 26. mars. 

BRUKERVENNLIG 
– Sendingene kobles opp mot poli-
tiske saker slik at innbyggerne lett 
kan finne igjen det de søker etter. Di-

ØKT INTERESSE: Stig Ervland og Mari Bergersen i Skedsmo kommune opplever stigende interesse for nettsendingene fra kommunestyresalen.

rektesendingene fra kommunesty-
remøtet har fra starten fungert vel-
dig godt. Vi ønsket også å gjøre 
videomaterialet mer brukervennlig 
og tilgjengelig både for politikere og 
publikum i ettertid, forklarer 
nett-tv-ansvarlig Mari Bergersen i 
Skedsmo kommune. 

Nett-tven er utstyrt med en dele-
funksjon. Her kan du dele klippet på 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ 
eller sende det som vedlegg i epost. 
Du kan velge en sak, et utsnitt eller 
opptak fra hele møtet. Bergersen 
opplever at både politikerne og publi-
kum bruker disse funksjonene.

– Å dele sakene på nett skaper po-
litisk debatt og interesse for hva som 
skjer i kommunen. Vi ønsker at flest 
mulig skal delta i debatten om utvik-
lingen av ting som skjer her, sier Erv-
land.

– Har dere fått tilbakemeldinger fra 
lokalpolitikerne?

– Politikerne ønsket å få på plass 
nett-tv, og kom med innspill i planleg-
gings- og oppstartsfasen. Flere og 
flere kommuner hadde fått dette net-

tilbudet rundt om i landet, og da øn-
sket også politikerne i Skedsmo å 
kunne tilby en slik tjeneste til innbyg-
gerne, forteller Bergersen. 

BEDRE INNSYN
– Dette har med lokaldemokratiet å 
gjøre. Her legges det tilrette slik at 
folk får innsyn, og kan se hva politi-
kerne driver på med, sier Ervland. 

Kommunikasjonsrådgiveren me-
ner at terskelen for å overvære et po-
litisk møte blir lavere når innbyggerne 
kan gjøre dette hjemmefra under di-
rekte sendinger, eller i ettertid ved å 
trykke seg frem til den saken som in-
teresserer de mest. 

–  Gjennom at flere deltar på kom-
munestyremøtene, enten via nett-tv 
eller møter i kommunestyresalen, hå-
per vi på et større engasjement for 
sakene som til enhver tid er oppe til 
debatt. Politikk handler jo om hvordan 
vi som innbyggere skal ha det i vår 
kommune, og hvordan vi vil at vårt lo-
kalsamfunn skal utvikle seg. Det fin-
nes flere muligheter til å påvirke poli-
tikken. På vår nettside finner du de 
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Julemarked • Juleshopping • Julehelg • Nyttår med guide

13/12 4 dager fra

1 998,-
JULESHOPPING 
I BERLIN  

❆ ❆

2016 

Rundreiser    •    Vinreiser    •    Storbyer    •    Elvecruise    •    Vandringsreiser

Velkommen til

en verden av 

opplevelser

alltid med guide

New York

Elvecruise på Douro

Puglia & Amalfi kysten
Provence

2 000,-
Bestill-tidlig-rabatt

t.o.m.  20/1 2016 

Opp til

NO_scandorama_front_back_cover_with_splash.indd   2

2015-11-13   11:36 www.scandorama.no • 800 10 110Ny katalog 2016 ute nå!

Fly fra Gardermoen❆

REISEN INKLUDERER: Flyreise Oslo-Berlin t/r, busstransfer fl yplassen - 
hotellet t/r, 3 overnattinger i dobbeltrom med frokost, Scandoramaguide

POSITIV EFFEKT: – En effekt 
av videosatsingen er at flere 
følger de politiske sakene, 
sier nett-tv-ansvarlig Mari 
Bergersen.

OPPTUR: Statistikken viser at nær 200 unike brukere fulgte hele eller deler av kommune-
styremøtet onsdag 11. november.  

PÅ NETT: Nettsiden gir deg muligheter til å styre hvilke av de fire kameraene i salen du vil ha bilder fra. 
Du kan også velge om du vil se sendingen i HD-kvalitet på hele skjermen. 

ulike måtene som innbyggerinitiativ, 
spørsmål til kommunestyret eller di-
rekte spørsmål til ordfører. Stikkordet 
her er merdemokrati, det vil si hvor-
dan vi kan være med i debatten og 
påvirke utover det å stemme ved valg 
hvert fjerde år, forklarer Ervland. 

LAGRER SENDINGENE
Mari Bergersen opplyser at politiker-
ne bruker nettsystemet aktivt. Hun 
har fått tilbakemeldinger om at de har 
klikket seg inn på tv-siden for følge 
med hva som har skjedd de gangene 
de ikke har hatt anledning til å delta 
selv på kommunestyremøtene. 

– Melder lokalpolitikerne forfall til 
et møte, eller er ute å reiser, kan de 
følge kommunestyremøtet fra pc el-
ler nettbrett der de er, sier Bergersen.

– Hvor lenge blir videoopptakene 
lagret? 

– Vi kommer til å ha de i arkivet så 
lenge arkivet fungerer. Selv om film-
filene tar en del plass er det i dag ikke 
noe tema om å slette gamle opptak 
for å gjøre plass til nye. Vi har et net-
tarkiv tilbake til 2006. Hadde vi hatt 
klipp fra politiske møter så langt til-
bake, hadde nok også disse vært å 
finne i dette arkivet, opplyser Berger-
sen.

– Det er ikke satt noen begrens-
ninger på lagring. Om noen år vil 
dagens opptak fra kommunestyre-
møtene bli historisk materiale, og av 
den grunn også bli interessant igjen. 
Det finnes ingen grunner for at fil-
mopptakene ikke skal være tilgjenge-
lig også i fremtiden, sier Ervland.
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HELSEPANELET Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens 
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL: 
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten, 
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

HELSEPANELET Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens 
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL: 
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten, 
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

LASSE HÅKONSEN 
Kiropraktor
Lasse er utdannet ved universitetet 
i Bournemouth, England. 
Han er daglig leder ved Vollaklinik-
ken – kiropraktikk og fysioterapi 
i Lillestrøm i tillegg til å være 
primærkontakt i det offentlige 
helsevesenet for pasienter med 
muskel- og 
skjelettlidelser.

SANDRA FURNES 
Kiropraktor
Sandra er utdannet ved Syddansk 
Universitet i Odense, Danmark. Hun 
jobber til daglig som kiropraktor ved 
Vollaklinikken- kiropraktikk og 
fysioterapi i Lillestrøm. Pasienter 
med nakkesmerter er et av Sandras 
store interesseområder sammen 
med idrettsskader og hodepine.  

DINO TRBONJA 
Balansefysioterapeut
Dino er utdannet fysioterapeut ved 
Høgskolen i Oslo og er spesialut-
dannet innen svimmelhet og 
sykdommer i balanseorganet. Ved 
Vollaklinikken i Lillestrøm jobber han 
utelukkende med utredning og 
behandling av svimmelhet. 

Dino svarer:

Svimmelhet rammer mange og opplev-
es ofte som ubehagelig og skremmende. 
«krystallsyke» er den vanligste årsaken til 
svimmelhet og fascinerende nok finner vi 
årsaken dypt inne i øret! 

«Jeg har blitt behandlet for 
«krystallsyke», men hva er 
det egentlig?» Barbro, 57

Svimmelhet

Svimmelhet er et symptom og kan 
være forårsaket av ulike sykdommer. 
Svimmelhet er en subjektiv opplevel-
se og kan dermed ikke måles med 
noen instrument. Det er et begrep 
som er bredt og diffust. I praksisen 
kan den beskrives som karusell (gy-
rasjon), nautisk (skipsdekk følelse), 
nærsyncope (nærbesvimelse), ustø-
het, ørhet, bomullsdott i hodet, osv. 
Det er ikke uvanlig å oppsøke fastlege 
og for mange kan det være en lang og 
frustrerende reise til en endelig diag-
nose.

Svimmelhet oppstår grunnet mis-
match i sanseapparatene som hjer-
nen mottar informasjon fra. Informa-
sjonskonflikt blir manifestert som 
svimmelhet og uvelhet. Svimmelhet 
er oftest helt ufarlig, men kan være 
meget invalidiserende.  

En svensk rapport viser at i alderen 
mellom 20-65 lider hver tredje kvinne 
og hver syvende mann av svimmel-
het. 10 % av befolkningen har vært 
svimle i løpet av sin livstid, forårsaket 
av forstyrrelser i balanseorganet eller 
dets forbindelser til hjernen. 

BPPV (KRYSTALLSYKE)
Krystallsyke er den vanligste årsaken 
til svimmelhet. Dette er en mekanisk 
feil forårsaket av utløsning av krystal-
ler i det indre øret. Disse såkalte krys-
tallene kalles otolitter og er calcium-
carbonater og skal ligge i en liten sekk 
hvor de er produsert. Ved løsning, 
havner otolittene i en eller flere bue-
ganger som er direkte koblet til sek-
ken hvor de er produsert, og skaper 
irritasjon. Ved hodebevegelser og 
stillingsendringer kommer partiklene 
i bevegelse og fører til korte svimmel-
hetsanfall.

SYMPTOMER
Krystallsyke kan oppstå akutt og/el-
ler snikende. Den akutte er hyppigst. 
Symptomene blir beskrevet som ka-
rusell eller skipsdekkfølelse ved ho-
debevegelser eller stillingsendringer, 
som ved rotasjoner i seng, bakover-
bøy med hodet, knytte skolisser osv. 

Anfallene er i utgangspunktet kort-
varige fra 10 – 60 sek. I sjeldne tilfeller 
kan anfallene strekke seg over lengre 
tid.  Det første anfallet er oftest mest 
«skremmende». Krystallsyke er helt 
ufarlig, men grunnet sin debut og led-
sagende symptomer kan lett føre til 
økende angst og frykt for at noe er 
alvorlig. 

ÅRSAK 
Krystallsyke har oftest ukjent årsak. 
Primær årsak som er kjent i dagens 
praksis er traume mot hodet. I ca 70 
% av alle tilfeller finner man ikke riktig 
årsak. Tidligere sykdommer i balan-
seorganet som Vestibularis nevritt 
(virus på balansenerven), Menieres, 
Labyrintitt, skaper disposisjon for 
krystallsyke på samme side sykdom-
men fant sted. Andre sykdommer 
som benskjørhet kan også ha virk-
ning på krystallsyke. Forskningen vi-
ser også at det kan være kobling mel-
lom manglende D vitamin og 
krystallsyke. Langvarig sengeleie kan 
også medføre til krystallsyke. 

UNDERSØKELSE
En erfaren kliniker kan gi en grundig 
undersøke av en svimmelhetspasi-
ent. Pasienter som er rammet av 
krystallsyke undersøkes slik at den 
affiserte buegang blir stimulert ved at 
hodet beveges i henhold til hver bue-
gangsplan. Øynene er overvåket av 

spesiell infrarød kamera som oppda-
ger karakteristisk øyebevegelse i et 
bestemt mønster (nystagmus), og 
selve undersøkelsen heter video 
nystagmoskopi. Basert på pasiente-
nes øyebevegelse og den subjektive 
opplevelsen av symptomer kan 
undersøker ganske greit fastslå hvor 
problemet sitter. 

BEHANDLING
Behandlingen igjen er avhengig av 

hvor i balanseorganet problemet lig-
ger. Behandlingen er i form av repo-
neringsmanøvre som tømmer bue-
gangen for krystaller. Behandlingen 
kan føre til kortvarig ubehag, men er 
forholdsvis raskt gjennomført.  

PROGNOSE
70-90 % av pasientene med den van-
ligste formen for krystallsyke blir helt 
bra etter en effektiv behandling, gjer-
ne i akutt eller subakutt fase. Noen blir 

også spontant bedre, men denne fa-
sen kan være langvarig. Pasienter 
uten behandling kan ha symptomer i 
flere tiår. 

Krystallsyke er helt ufarlig, men kan 
være meget invalidiserende. Best ef-
fekt oppnås i akutt og subakutt fase, 
så ikke vent for lenge med å oppsøke 
hjelp hvis du er svimmel. Tre nøkkel-
ord for svimmelhet er bevegelse, be-
vegelse, bevegelse....
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SMART Kjøkken
www.smartkjokken.no Kjøkken - Garderobe - Bad

KJØKKENFORNYELSE

- Montert på en dag!
- Miljøvennlig!

 
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask 

- uansett type og alder på ditt kjøkken.

Vi kan også bygge om kjøkkenet ditt eller levere komplett nytt kjøkken 

 

GRATIS 
benkeplate eller 

kjøkkenvask 
ved hel fornyelse 

�

E-post: holst@smartkjokken.no

Ring vår lokale representant Morten Holst

9517 8095

  

HØSTKAMPANJE! 

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag
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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

199
PARKETT

Eik  3-stav. 207 mm. bred “hvitkalket”  
mattlakkert. Mål:14 x 207 x 2200 mm.  

Selges i pak. á 3,18. Pris pr. m².

4.990
PROFF KAPP-/GJÆRDESAG

Bosch GCM8SJL med uttrekk. 1600W. Kappebredde 
opp til 312mm og kappehøyde opp til 70 mm.  
To  avsugskanaler og med laser som tydelig 
 markerer sagsnittet. Ink GTA 3800 sagbord. 

Max lengde hele 3,8 m.

15.990
PEISOVN

Jøtul F 373. Store sideglass gir
ekstra godt innsyn til ilden. Effekt 3,5-7kW.  

Inkl. søyle

649
PANELOVN

Nobø Ikon, norskprodusert kvalitetsovn.  
Panel 1000W, H: 40 cm, B: 67,4 cm.

99
LAMINAT

Eik elegance laminatgulv. 8 mm. Enkel montering. 
Selges i pakker a 2,2 m2. Pris pr. m².

1.790
BATTERIMASKINSETT

Makita Combokit LCT303X. 10,8V.   
Leveres i alu  koffert. Bestående av borskrutrekker, 
slagskrutrekker, lykt og et hylster for bruk i beltet. 

Kofferten har en skuff med et lite tilbehørssortiment 
av bor og bits.

299
PANELGRUNNING

Beckers panelgrunn. Grunning, sperring og topp-
strøk i ett! Hindrer effektivt gjennomslag fra kvist,  

i tillegg til nikotin, vann og sot. Glansgrad 10. 
Kan blandes i lyse farger. 3l spann.

299
SNØMÅKE

Fiskars. Plastblad og aluminiumsskaft med 
 fleksibelt plastgrep for bedre stabilitet. Lav vekt. 

49
BJØRKEVED
40 ltr/15 kg.
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Butikken vår er full av lekre smykker og perfekte gaver til jul. 

Hos oss finner du det store utvalget i alle edle metaller og til en pris som passer deg. 

Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig julehandel!

Julegavene fra

SmykkespesialistenSmykkespesialisten

Butikken vår er full av lekre smykker og perfekte gaver til jul. 

Hos oss finner du det store utvalget i alle edle metaller og til en pris som passer deg. 

Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig julehandel!

Butikken vår er full av lekre smykker og perfekte gaver til jul. 

Hos oss finner du det store utvalget i alle edle metaller og til en pris som passer deg. 

Butikken vår er full av lekre smykker og perfekte gaver til jul. 

Hos oss finner du det store utvalget i alle edle metaller og til en pris som passer deg. 

TilK
jæresten min!

ANTHONY SANDBERG AS • TORVET 5
Lillestrøm • t.  63 81 21 09 • sandberg.torvet@mestergull.no
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Ønsker du hjelp for å
bygge opp energi før jul?
Vi tilbyr ulike behandlings-
og treningsformer.

www.anyu.no

Ta kontakt
 med oss 

på tlf.:
406 70 885

– I fjor rettet vi oss inn mot enslige og 
eldre. I år har vi ikke satt noen begren-
singer på hvem som kan melde seg på 
juleselskapet, og har åpnet for at alle 
som ønsker å delta kan komme, sier 
virksomhetsleder Eirik Leren ved 
Hjemmetjenesten Helse- og omsorg 
iLørenskog kommune. 

ANNONSERES 
Julefesten annonseres på kommu-
nens hjemmesider, facebook og i lo-

kalavisen i begynnelsen av desember. 
De siste årene har kommunen hatt 
rundt 30 julegjester. Dette er et på-
meldingsantall som har holdt seg sta-
bil over flere år. 

– Gruppen som det er flest av er 
enslige og eldre, naturlig nok siden ar-
rangementet holdes på Dovre bo- og 
servicesenter. De fleste av gjestene 
våre kommer fra nærområdet, sier 
Leren.  

– HVA SKJER PÅ JULEFESTEN?
– Det viktigste for oss er å ha fokus 
på det sosiale og det å la gjestene 
være sammen med andre og få opp-
leve en hyggelig julaften. Det blir ser-
vert god mat og god drikke. Det blir 

også sang og musikk. Tidligere har 
ordføreren i kommunen kommet inn-
om for å åpne arrangementet. Vi job-
ber med å få ordføreren hit i år også. 
Hele programmet for dagen er ennå 
ikke lagt, men det blir ikke veldig av-
ansert. Hovedfokuset vårt er at gjes-
tene skal ha en hyggelig kveld.

PÅMELDINGSFRIST
Det er Hjemmetjenesten i Lørenskog 
som står for tilstelningen på julaften. 
Arrangøren har hatt tre til fire frivillige 
som hjelper til med servering og ryd-
ding. Selskapet starter klokken 16.30 
og vil vare til 21.00. 

– Vi har en påmeldingsfrist frem til 
17. desember. Vi trenger påmeldings-

Lager julefest på Dovre
Tidligere har Lørenskog kommune  
laget julekveldstilstelning for enslige 
og eldre. I år utvides tilbudet.

Tekst/foto: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no
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Vi feirer 25 år 
med bussreiser!

Bli med på nyttårsfeiring i Rostock Tyskland
29/12 6 dager kr. 6.995,-
Inkl. Buss, ferge Color line Oslo /Kiel  3 hotellovern  
1 lunsj, 5 middager, 5 frokoster, og nyttårsparty.
Kiel/Gøteborg hjem. Enkelromstillegg kr 1290.-

7/3 9 dager kr 6.950.-
Spa helsereise til Pærnu i Estland 
Inkl 3 behandlinger pr dag og full pensjon 
i Pærnu ½ pensjon på reisen

PÅSKEN  2016
17/3 Dubrovnik 14 dager  kr. 12995.-
21/3 Lago Maggiore i Sveits 10 dgr  kr. 12995.-
23/3 Polens gamle hansaby Gdansk 7 dager   
  kr. 6995.-

21/5 Hemmelig tur  6 dager  kr.9990.-
6/7  Nord-Norge med Nordkapp og Lofoten 14 dager  
  kr. 19995.-
Alle våre turer har mye inkl.
Påstigning etter avtale.

Vår nye feriekatalog for 2016 med 
mange spennende turer og er klar 
til utsendelse etter jul.

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

Online booking

Virksomhetsleder Eirik Leren i Lørenskog kommune steller i stand til julekveldsfest på Dovre. 

listen slik at vi vet hvor mange som 
kommer på grunn av matbestilling, og 
for å se hvor mange frivillige det blir 
behov for, opplyser Leren. 
– Hvordan har tilbakemelingene 
vært?
– Tilbakemeldingene vi får etter at 
festkvelden går på at gjestene synes 
det har vært hyggelig her. De har ikke 
vært så opptatte av at det skal skje så 
mye, men heller at de får være 
sammen med andre på julaften. Også 
de som har jobbet under arrange-
mentet synes det er givende å kunne 
bidra med noe for andre. En del av de 
frivillig har stilt opp flere år på rad. 

KOMMUNAL OG FRIVILLIG HJELP
I tillegg til frivillige har kommunen 
også to ansatte som hjelper til med 
arrangementet. 
Når kommunen publiserer annonsen 
for julekveldselskapet etterlyses 
samtidig noen frivillige. 

 Er det lett å få frivillige hit på jul-
aften?

– Det har ikke vært veldig lett,  men 
i fjor var det mange som meldte seg. 
Da måtte vi si nei til noen. Disse fikk 
imidlertid tilbud om å være tilstede 
som gjester. Hvis det kommer 30 
gjester blir det litt voldsomt å stille 
med 15 frivillige. Slik det er nå trenger 
vi fire til fem personer, forteller Leren.  

– Blir det levende musikk?
– Det første året hadde vi levende 

musikk. De siste årene har vi spilt 
julemusikk fra cd-spilleren.  Vi har 
også hatt en prest innom tidligere. Jeg 
vet ikke om vi får det til i år, siden 
prester er litt opptatte på julaften. 

– Hva med nisse og julegaver?
– Kommunen gjorde seg noen er-

faringer de første par årene med jule-
pakker. Vi har gått bort fra  julegaver. 
Men vi skal likevel lage en trivelig jule-
kveld for de som kommer. Fokuset 
vårt er god mat, hygge og samvær på 
julekvelden, sier Leren. 
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ANTIRUST

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

Tlf. 2230 6060 - 30 år med antirust
  

    

  

  

Antirustbehandling • Støydempbehandling 

Les mer/se prisliste på www.sagaantirust.no

Nå saltes veiene for fullt!

BILEN DIN RUSTER
Stor kapasitet/lånebil

GRATIS HJULSKIFT V/BEHANDLING!

Stor kapasitet/gratis lånebil

Vær trygg ute, trass i is og snø

Tekst: Chera Westman/ifi.no,  
Foto: Tor Henning Støldal/ifi.no, 
Chera Westman/ifi.no, Kemetyl, 
Krefting & Co

At vinteren kan føre med seg både is og snø, burde ikke være 
en overraskelse. Men glattisen kommer allikevel overrum-
plende på mange. Her er tre tips som gjør deg trygg, både på 
veien og til fots. 

Vinteren kan være brutal om du ikke 
tar dine forholdsregler. Du kan velge 
mellom flere effektive metoder; enten 
å smelte isen eller gjøre den mindre 
glatt. Det blir fort glattere enn du tror. 
Underkjølte veier og steintrapper, høy 
luftfuktighet, snø og is i alle former - 
alt ligger og lurer på deg nå om dagen.

Her er tre tips som forhindrer knall 
og fall. 

LAG FRIKSJON
Sandstrøing eller strøing med aske fra 
vedovnen er gamle metoder for å sik-
re seg mot fall på glattisen. Men de er 
ikke alltid like effektivt og det hele kan 
bli ganske grisete.

Heldigvis er det nå utviklet langt 
smartere produkter, som faktisk gjør 

nytte for seg også når snøen smelter. 
Med ett og samme produkt kan du nå 
sikre oppkjørselen, samtidig som til-
liggende gressplener nyter godt av 
strøproduktet når våren kommer. 
Leca SafeAntiskli er en strøsingel av 
brent leire knust til små, skarpe stei-
ner som fester seg til det glatte un-
derlaget der sand og grus sklir av 
isen. Når våren kommer fungerer 
denne strøsingelen fra Krefting & Co 
som et jordforbedringsprodukt når 
den feies ut på plenen. 

FJERN ISEN
En glatt trapp eller inngangsparti kan 
fort bli skummelt. En kan alltids strø, 
men det sikreste er å fjerne isen.

Å strø koksalt på oppkjørselen og 
på trappen kan være effektivt. Men 
salt har sine begrensninger, spesielt 
når kvikksølvet går under – 10. Da 
fryser nemlig vannet igjen, og det sal-
tet har smelt blir like glatt igjen.

Men, det finnes effektive issmelte-

re som fungerer helt ned mot 40 kul-
degrader og som likevel er milde mot 
underlaget. Produktet inneholder i 
hovedsak kalsiumklorid i stedet for 
natriumklorid. Issmelteren er ifølge 
produsenten fire ganger mer effektiv 
enn standard veisalt, og kan i tillegg til 
å bryte gjennom tykke islag, også 
brukes til å forebygge isdannelse.

SE GODT UTEN Å SKRAPE
Med kjemiske midler er bruk av vin-
dusskrape om morgenen en saga 
blott!

Hvem har ikke opplevd å sette seg 
i bilen en vintermorgen med vinduene 
dekket av et tykt islag? Det finnes 
måter å eliminere problemet, fort og 
enkelt. Spray på litt isfjerner og på et 
blunk er bilrutene isfrie. Dette er et 
middel som du også kan spraye på for 
å forhindre at rutene fryser til, samti-
dig fjerner det plagsom trafikkfilm.
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th� b�

FamiliesøndagFamiliesøndagFamiliesøndagFamiliesøndag
Julens søndagsmeny 198,-
Juletallerken (ribbe, medisterkake, 
julepølse, rødkål og poteter) 
med riskrem som dessert.

Barnemeny 119,-
Medisterkake, julepølse, poteter 
og rødkål med riskrem som dessert.

Julebord - TorsdagerJulebord - Torsdager

Brøtergata 2, 2000 Lillestrøm
Tlf 98 23 75 01 - post@jekyll.no
www.jekyll.no
Følg oss på Facebook

med TRUBADURER i desember
Trond Trudvang // Geir-Olav Nikolaisen // Valentino

Reserver plass nå!

FamiliesøndagFamiliesøndag
Julens
FamiliesøndagFamiliesøndagFamiliesøndag

 Alle søndager frem til jul
Vær trygg ute, trass i is og snø

Denne strøsingelen av Leca fungerer som et jordforbedringsprodukt og kan med fordel 
feies ut på plenen når våren kommer.  Foto: Krefting & Co

Issmelteren er skånsom mot gress, og tærer ikke på herdet betong, fl iser, gulvbelegg og tep-
per.  Foto: Chera Westman/ifi .no

Spray på litt is� erner, og på et blunk er bilrutene isfrie.  Foto: Chera Westman/ifi .no
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Statistisk sentralbyrå har tall som viser 
hvor stor andel av befolkningen i hver 
kommune som er innvandrere. Dette 
er da personer med fast og registrert 
bostedsadresse i kommunene, og 
dagens flyktningkrise har selvsagt in-
gen påvirkning på disse tabellene.

INNVANDRERE I SKEDSMO
Det er Lørenskog kommune som har 
størst andel innvandrere i fylket. Her 
bor det 8.666 personer som enten er 
innvandret til Norge, eller som er barn 
av to utenlandskfødte foreldre. Dette 
utgjør 24,7 prosent av innbyggerne i 
kommunen. Deretter følger Skedsmo 
kommune med en andel på 23,7 pro-
sent og totalt 12.270 personer. Og så 
følger Rælingen kommune med 21,7 
prosent. 

Her har innvandringen økt mest
I dag kan vi presentere en oversikt over hvilke kommuner i fyl-
ket som har hatt størst vekst i andel innvandrere de siste ti årene. 
Både Lørenskog og Skedsmo har hatt forholdsvis stor vekst.

Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

RANGERING
Det er Hurdal kommune som har 
minst andel innvandrere i Akershus, 
da det her var en andel på ni prosent.

Om vi ser på tabellen for hele Nor-
ge, så finner vi Oslo helt øverst med 
en andel på knapt 32 prosent. Deret-
ter følger Drammen med nær 27 pro-
sent. Båtsfjord i Finnmark er nummer 
tre med drøye 25 prosent. På denne 
listen over alle 428 kommuner kom-
mer Lørenskog og Skedsmo helt 
oppe på fjerde- og femteplass. 

Vi gjør oppmerksom på at en inn-
vandrer selvfølgelig defineres som en 
innvandrer uansett hvor denne kom-
mer fra. Denne statistikken teller alle 
innvandrere, uansett om vedkom-
mende stammer fra Sverige eller 
Malawi.

UTVIKLING I SKEDSMO 
SISTE TI ÅR
Et meget interessant punkt i denne 
statistikken er utviklingen de senere 

år. Vi har bladd oss tilbake til 2005 for 
å finne tilsvarende tabeller ti år tilba-
ke. De viser nemlig at kommunene 
har hatt svær ulik utvikling i andelen 
innvandrere. 

I Skedsmo kommune har antallet 
innvandrere økt med 6.617 personer 
på disse ti årene. Det betyr at andelen 
har økt fra 13,1 til 23,7 prosent i den 
aktuelle perioden – altså en vekst på 
10,6 prosentpoeng. I hele Norge har 
andelen økt fra 8,3 til 15,6 prosent. 
Altså en vekst på 7,3 prosentpoeng. 
Andelen i Skedsmo har dermed økt 
en god del mer enn «vanlig».

I Lørenskog kommune har antallet 
innvandrere økt med 4.247 personer 
de siste ti årene. Det betyr at andelen 
har gått fra 14,3 prosent til 24,7 pro-
sent. Det gir en vekst på 10,4 prosent.

I Akershus er det Ullensaker kom-
mune som har hatt størst vekst, med 
en økning på 11,2 prosentpoeng.

Lei dine gamle furudører/
kjøkkenfronter?

KJØKKENFORNYING

• gunstig kjøkkenfornyelse
• gratis hjemmebesøk
• 15 års erfaring
• nye skapdører og skuffer m/demping
• heltre, laminat, malt og høyglans
• gode råd for en praktisk kjøkkenløsning
• kvalitetssikret produkt og oppmåling
• dører og skuffer som passer alle typer kjøkken, bad
   og garderober

Kontakt Knut for gratis befaring

 tlf. 401 73 412

www.arcus-kjokkenfornying.no
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Effektivt på nye og eldre biler. 
Overlegent hvis bilen har begynt å ruste.

Det amerikanske forsvaret anbefaler Fluid Film brukt på alt utstyr og materiell som skal 
beskyttes mot rust. Stadig mer brukt i Nordsjøen pga sine saltvannsbestandige egen-
skaper. Store maskinprodusenter som Case, New Holland og John Deere i USA er stor-
forbrukere.Brukes på brøyteutstyr, salteutstyr, landbruk, mekanisk industri osv. 
Brer om seg i Norge – stadig nye verksteder 
over hele landet.

“Broom” og Jan Erik Larsen i TV2 valgte vårt konsept og 
vår avdeling i Drammen da de skulle understellsbehandle bilen sin. 

Se www.vestfoldantirust.no

Drypper ubetydelig
Slitesterk
Kryper ekstremt
Miljøvennlig

a
a
a
a

forbrukere.Brukes på brøyteutstyr, salteutstyr, landbruk, mekanisk industri osv. 
Brer om seg i Norge – stadig nye verksteder 
over hele landet.

“Broom” og Jan Erik Larsen i TV2 valgte vårt konsept og 
vår avdeling i Drammen da de skulle understellsbehandle bilen sin. 

Se www.vestfoldantirust.no

Drypper ubetydelig
Slitesterk
Kryper ekstremt
Miljøvennlig

aa
aa
aa
aa

UNIKE EGENSKAPER FOR

ANTIRUSTBEHANDLING AV BIL!

Overlegent hvis bilen har begynt å ruste.

MiljøvennligMiljøvennlig

Behandlingen tar 

ca 1,5 time - og vi 

serverer kaffe 
venter.

STADIG FLERE
BRUKERE!- FANTASTISKE
RUSTSTOPPENDE

EGENSKAPER

Oslo Antirust AS
Les mer på www.osloantirust.no 
Østre Aker vei 205, Oslo

22 22 42 02Lanolinolje - Fluid film

Priser fra kr 2.400,- Ring oss for mer  
informasjon og timebestilling

Behandlingen tar ca 1,5 time og vi serverer kaffe mens du venter.

Lanolinolje - Fluid film

Priser fra kr 2.400,-
Drypper lite!
Slitesterk!
God krypeevne!
Miljøvennlig!

Effektivt
på alle biler!

Overlegen hvis
bilen har begynt

å ruste!

UNDERSTELLSBEHANDLING AV BIL

Effektivt på nye og eldre biler. 
Overlegent hvis bilen har begynt å ruste.

Det amerikanske forsvaret anbefaler Fluid Film brukt på alt utstyr og materiell som skal 
beskyttes mot rust. Stadig mer brukt i Nordsjøen pga sine saltvannsbestandige egen-
skaper. Store maskinprodusenter som Case, New Holland og John Deere i USA er stor-
forbrukere.Brukes på brøyteutstyr, salteutstyr, landbruk, mekanisk industri osv. 
Brer om seg i Norge – stadig nye verksteder 
over hele landet.

“Broom” og Jan Erik Larsen i TV2 valgte vårt konsept og 
vår avdeling i Drammen da de skulle understellsbehandle bilen 

sin. Se www.osloantirust.no

Drypper ubetydelig
Slitesterk
Kryper ekstremt
Miljøvennlig

a
a
a
asin. Se www.osloantirust.no

UNIKE EGENSKAPER FOR

ANTIRUSTBEHANDLING AV BIL!

Behandlingen tar 

ca 1,5 time - og vi 

serverer kaffe 
venter.

Her har innvandringen økt mest

Innvandrere i Akershus
Antall og andel innvandrere (2014). Utvikling siden 2005. Kilde: SSB

Innvandrere Andel (%) Utv (%)

 Lørenskog 8666 24,7 10,4

 Skedsmo 12270 23,7 10,6

 Rælingen 3678 21,4 9,9

 Ås 3805 20,6 8,7

 Ullensaker 6815 20,5 11,2

 Bærum 23572 19,5 8

 Asker 11223 18,8 8,1

 Nannestad 1983 16,7 10,7

 Sørum 2770 16,2 10,7

 Ski 4779 16,1 6,5

 Nittedal 3416 15 6,7

 Fet 1657 14,8 8,7

 Vestby 2368 14,5 6,6

 Oppegård 3844 14,5 5,5

 Enebakk 1523 14,2 8,2

 Gjerdrum 856 13,5 7,7

 Nesodden 2454 13,4 4,9

 Eidsvoll 2986 12,8 8,1

 Aurskog-Høland 1787 11,4 7,8

 Frogn 1750 11,2 4,2

 Nes 2249 11 6,6

 Hurdal 248 9 5,9

INNVANDRERE: Barn av to uten-
landske foreldre blir definert som 
innvandrer av SSB. I dag presenterer 
vi andelen innvandrere per kommu-
ne i Buskerud.  (Illustrasjonsfoto)
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Strøm til mobilen viktigst for unge

Tekst: Av Kjell M. Kaasa 

Hva vil du savne mest hvis du befant 
deg på et sted uten strøm? De under 
30 år er mest opptatt av hvordan de 
skal få ladet telefonen, viser under-
søkelse. 

Et gjennomsnitt av befolkningen 
plasserer mobilen på tredjeplass over 
hva som er viktigst å ha strøm til i lø-
pet av en dag. Men de under 30 år 
mener at mobilen er aller viktigst, vi-
ser en undersøkelse TNS Gallup har 
laget for Statnett.

– Yngre prioriterer mobilen foran 
varmtvann, oppvarming, matlaging, 
kjøleskap og vaskemaskin når det 
daglige strømbehovet rangeres, sier 
kommunikasjonssjef Nina Yong Kvi-
berg i Statnett.  

31 prosent av de under 30 år me-
ner strøm til mobilen er viktigst. Bare 
halvparten så mange i aldergruppen 
mener strøm til varmtvann er viktigst.

Mange ivrige mobilbrukere blir 
rastløse hvis det er langt til nærmes-
te stikkontakt. Undersøkelsen viser 
da også at det er de yngre som irrite-
rer seg mest over strømbrudd.

Unge er vant til å ha tilgang på 
strøm hele tiden. Strømnettet i Norge 
er svært stabilt.

– Leveringskvaliteten er på 99,98 
prosent når konsekvensene av ek-
stremvær trekkes fra. Det betyr at 
4999 av 5000 kWh blir levert til kun-
den som avtalt, sier Kviberg.

Statnett er systemansvarlig i det 
norske kraftsystemet, som blant an-
net innebærer å drifte om lag 11 000 
kilometer med høyspentlinjer og 150 
trafostasjoner over hele landet.

LIKER VARMMAT BEST
De eldre aldersgruppene plasserer 
matlaging øverst på lista over hva det 
er viktigst å ha strøm til i løpet av en 
dag. 36 prosent av befolkningen over 
60 år mener strøm til mat er viktigst. 
Bare fire prosent prioriterer mobilen.

Hvor høyt varm mat prioriteres, 
avhenger til dels av hvor du bor. Alle 
landsdeler plasserer strøm til matla-
ging øverst, men folk Midt-Norge er 
mer opptatt av det enn resten av lan-
det.
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Boots apotek Strømmen Tlf:64 84 56 00
Boots apotek Skedsmokorset Tlf: 64 83 68 40

Boots apotek Lillestrøm Tlf: 63 81 19 29
Boots apotek Lørenskog Storsenter Tlf: 67 92 30 40

Boots apotek Lørenskog Tlf: 67 92 30 80
Boots apotek Skjetten Tlf: 63 84 03 45

Boots apotek Strømsveien Tlf: 63 84 90 20

3for2
på alle julevarer

Tilbudet gjelder No7 Men Complete Shave og Champneys Spa Essentials Shave Kit f.o.m. 03.12.15 
og kan ikke kombineres med andre tilbud. 

”Julevarer” inkluderer gavepakninger, julegodt og gaver i julehyllen. 3 for 2 - vi spanderer det rimeligste 
produktet. Tilbudet kan ikke kombineres med andre 

tilbud og varer t.o.m. 24.12.15, eller så langt beholdningen rekker.

Mix & match

Nå
149,-

150,-
Spar

Tilbudet gjelder No7 Men Complete Shave og Champneys Spa Essentials Shave Kit f.o.m. 03.12.15 

Verdi: 299,-

pr. gavepakke

Strøm til mobilen viktigst for unge

Tekst: Av Kjell M. Kaasa 

Hva vil du savne mest hvis du befant 
deg på et sted uten strøm? De under 
30 år er mest opptatt av hvordan de 
skal få ladet telefonen, viser under-
søkelse. 

Et gjennomsnitt av befolkningen 
plasserer mobilen på tredjeplass over 
hva som er viktigst å ha strøm til i lø-
pet av en dag. Men de under 30 år 
mener at mobilen er aller viktigst, vi-
ser en undersøkelse TNS Gallup har 
laget for Statnett.

– Yngre prioriterer mobilen foran 
varmtvann, oppvarming, matlaging, 
kjøleskap og vaskemaskin når det 
daglige strømbehovet rangeres, sier 
kommunikasjonssjef Nina Yong Kvi-
berg i Statnett.  

31 prosent av de under 30 år me-
ner strøm til mobilen er viktigst. Bare 
halvparten så mange i aldergruppen 
mener strøm til varmtvann er viktigst.

Mange ivrige mobilbrukere blir 
rastløse hvis det er langt til nærmes-
te stikkontakt. Undersøkelsen viser 
da også at det er de yngre som irrite-
rer seg mest over strømbrudd.

Unge er vant til å ha tilgang på 
strøm hele tiden. Strømnettet i Norge 
er svært stabilt.

– Leveringskvaliteten er på 99,98 
prosent når konsekvensene av ek-
stremvær trekkes fra. Det betyr at 
4999 av 5000 kWh blir levert til kun-
den som avtalt, sier Kviberg.

Statnett er systemansvarlig i det 
norske kraftsystemet, som blant an-
net innebærer å drifte om lag 11 000 
kilometer med høyspentlinjer og 150 
trafostasjoner over hele landet.

LIKER VARMMAT BEST
De eldre aldersgruppene plasserer 
matlaging øverst på lista over hva det 
er viktigst å ha strøm til i løpet av en 
dag. 36 prosent av befolkningen over 
60 år mener strøm til mat er viktigst. 
Bare fi re prosent prioriterer mobilen.

Hvor høyt varm mat prioriteres, 
avhenger til dels av hvor du bor. Alle 
landsdeler plasserer strøm til matla-
ging øverst, men folk Midt-Norge er 
mer opptatt av det enn resten av lan-
det.

VIKTIG: Og hvor lenge ville du klart deg med batteritom mobil? (Foto: Colourbox)

PÅ NETT: Illustrasjon: Statnett

Matlaging: 28 prosent

Varmtvann: 20 prosent

Mobiltelefon:  1 4 prosent (31 prosent hos de under 30 år)

Oppvarming: 13 prosent

PC/Nettbrett/Datamaskin: 8 prosent

Internett: 5 prosent

TV/Radio: 3 prosent

Kaff emaskin/vannkoker: 3 prosent

Vaskemaskin: 3 prosent

Kjøleskap/fryser: 2 prosent

Vet ikke: 1 prosent

HVILKET PRODUKT ELLER HVILKEN TJENESTE ER DU MEST AVHENGIG 
AV Å FÅ STRØM TIL I LØPET AV DAGEN?

Strøm til varmtvann er nest vik-
tigst, ifølge undersøkelsen. Mens 
strøm til oppvarming av boligen kom-
mer på fjerdeplass.

– Bare 13 prosent sier at de er helt 
avhengig av strøm til oppvarming i lø-
pet av en dag. Siden undersøkelsen 
ble gjort tidlig i høst, ville trolig ande-
len vært høyere hvis de ble spurt nå, 
sier Kviberg.

Godt over halvparten av strømfor-
bruket i norske husholdninger går til 
oppvarming.

– Svarene forteller kanskje også en 
del om nordmenns høye forventnin-
ger til permanent tilgang til strøm. Vi 
er muligens ikke så bevisste på hva vi 
faktisk bruker den til. Jeg tror en ung-
dom ville ha prioritert strøm til var-
meovnen fremfor mobilen hvis inne-
temperaturen sank til ti grader, sier 
hun.

NUMMER TO I VERDEN
Strøm er en svært viktig del av hver-
dagen til nordmenn. Vi er helt i ver-
denstoppen i strømbruk. Bare Kuwait 
bruker mer per innbygger, ifølge Sta-
tistisk sentralbyrå. 

– I likhet med Kuwait har vi har hatt 
relativt lave strømpriser i forhold til 
inntektsnivået. Strømnettet er godt 
utbygd. Dermed har vi basert oss på 
strøm både til oppvarming og andre 
energibehov, sier seniorrådgiver Ann 
Christin Bøeng i Statistisk sentralby-
rå.

97 prosent av norsk kraftproduk-
sjon er fra fornybar vannkraft takket 
være naturgitte forhold i fjell og fos-
sefall.

Dersom det kraftnettet skulle bli 
satt ut av spill, ville ikke bare varme-
ovner bli kalde og komfyren død. Be-
talingssystemer, dører, veikryss, ben-
sinpumper og avløpssystem og 
svært mye annen infrastruktur ville 
brutt sammen.

Mobilnettet faller ut etter to til seks 
timer ved et strømbrudd. En fulladet 
mobiltelefon går tom omtrent samti-
dig, avhengig av bruk og batterikvali-
tet.

Strøm til varmtvann er nest vik-
tigst, ifølge undersøkelsen. Mens 
strøm til oppvarming av boligen kom-
mer på fjerdeplass.

– Bare 13 prosent sier at de er helt 
avhengig av strøm til oppvarming i lø-
pet av en dag. Siden undersøkelsen 
ble gjort tidlig i høst, ville trolig ande-
len vært høyere hvis de ble spurt nå, 
sier Kviberg.

Godt over halvparten av strømfor-
bruket i norske husholdninger går til 
oppvarming.

– Svarene forteller kanskje også en 
del om nordmenns høye forventnin-
ger til permanent tilgang til strøm. Vi 
er muligens ikke så bevisste på hva vi 
faktisk bruker den til. Jeg tror en ung-
dom ville ha prioritert strøm til var-
meovnen fremfor mobilen hvis inne-
temperaturen sank til ti grader, sier 
hun.

NUMMER TO I VERDEN
Strøm er en svært viktig del av hver-
dagen til nordmenn. Vi er helt i ver-
denstoppen i strømbruk. Bare Kuwait 
bruker mer per innbygger, ifølge Sta-
tistisk sentralbyrå. 

– I likhet med Kuwait har vi har hatt 
relativt lave strømpriser i forhold til 
inntektsnivået. Strømnettet er godt 
utbygd. Dermed har vi basert oss på 
strøm både til oppvarming og andre 
energibehov, sier seniorrådgiver Ann 
Christin Bøeng i Statistisk sentralby-
rå.

97 prosent av norsk kraftproduk-
sjon er fra fornybar vannkraft takket 
være naturgitte forhold i fjell og fos-
sefall.

Dersom det kraftnettet skulle bli 
satt ut av spill, ville ikke bare varme-
ovner bli kalde og komfyren død. Be-
talingssystemer, dører, veikryss, ben-
sinpumper og avløpssystem og 
svært mye annen infrastruktur ville 
brutt sammen.

Mobilnettet faller ut etter to til seks 
timer ved et strømbrudd. En fulladet 
mobiltelefon går tom omtrent samti-
dig, avhengig av bruk og batterikvali-
tet.

 

PÅ NETT: Illustrasjon: Statnett

VIKTIG: Og hvor lenge ville du klart deg med batteritom mobil? (Foto: Colourbox)
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og kan ikke kombineres med andre tilbud. 

”Julevarer” inkluderer gavepakninger, julegodt og gaver i julehyllen. 3 for 2 - vi spanderer det rimeligste 
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Strøm til mobilen viktigst for unge
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TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

SNEKKER MED
FAGBREV
Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for snekker og malearbeid.
30 års erfaring. 
Tlf. 47 19 12 24.

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 

TIL SALGS

Frimerker. Danske Årsmapper 
1981-1987 og 1992- 1993. Pål. Dkr. 
887,35 selges. Tlf 93498072

DBS Kilimanjaro sykkel
53 cm m/ 21 gir
Send SMS til 456 98 463, Skjetten

2 stk skiholdere til bil m/ magnet

Div. objekter fra OL Lillehammer 
1994 og VM Oslo OL armbåndsur
(nummerert i treskrin 
kun solgt 1994 stk

OL-telefon «hoppbakken» TBK

Postens OL-bok m/frimerkene

OL-video’n fra NRK

Pent brukt komplett telefonbenk 
med speil. Selges for 200kr og lampen 
selges for 200kr. Benken er 40×40 cm 
og øverste hyllen er 13cm åpen. 96 cm 
lengde, 40 cm bred og 50 cm høy. Bor 
på Skjetten. Tlf: 926 73 133

Er noen interessert i et 2-raders dur-
spill «Hohner» fra 1945. Pris kan dis-
kuteres.  Selger også et 21-binds lek-
sikon Aschehougs konversasjons 
leksikon. Tlf 908 67 848 Lørenskog.

Vindu • Parkett • Trelast 
Byggevarer 

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

Wilfa Juicemaster.(Juicepresse).Lite 
brukt.Ny pris ca kr.1200.Til salgs  
kr.200.Lørenskog.Tlf: 67 97 59 45.

Ubrukt Ett-hjuls-sykkel selges 
kroner 500,- Nypris 1.100,- 
Ring 90 99 01 80

Retrolampe til salgs
97 65 66 49, Strømmen

Gamle vinflasker, stor gammel 
båtvinsj, flotte jernplater m/motiv 
til innlegg i peis, div verktøy. Bor i 
Strømmen. Tlf 416 27 988.

Meget pent brukt, sort minkpels 
med pelshatt til salgs. Kåpen er i 
str 42-44 og selges høystby-
dende over1500.Tlf 92628957.

Skinnstol, liten Ekornes Stress-
less, type Milano Paloma, farge 
kitt. Treverk lus natur, selges kr 
500. Må hentes i Lillestrøm. Tlf. 
958 90 360

Vi selger; Norsy symaskin, 6stk 
mokkakopper m/asjett og kanne, 
gammel ”philips” radio, glasskuler, 
Høyang melkespann, gammel sort 
telefon m/tallskive, gorojern, 
gammel langhøvel, tvinger i div 
størrelser, askebeger fra Askim 
gummivare, beskyttelseshjelm m/
visir og høreklokker, jerngryter, 5 
stk vinmonopolets trekasser, etc 
etc. Alt selges for en hyggelig pris.
Tlf 416 27 988. Bor i Strømmen

0490 Brenderup henger, “Bravo”,  
modell 2006,  4 hjul og meget 
pent brukt selges for kr 10.000,-, 
ny idag kr. 23.000,-.
Tlf. 67 90 19 46.

Pent brukt piano, god klang, 
selges til hentepris kr. 1.000,-.
Tlf. 905 68 071 / 941 42 505

AmCar MAgazin, fleste utgaver fra 
1977-2014. Selges helst samlet kr 
1200 for alt. Har også noen 
AmCar-bøker kr 100 pr stk. Ring 
Steinar på 478 95 696

VW-entusiast? Har noen småde-
ler til VW Transporter – buss fra 
Rundt 59-64 + brosjyre/bøker/
modelbiler. Priser på dette blir vi 
enige om. Tlf 478 95 696

Vinterlagring/garasjeplass
ønskes til liten veteranbil, helst på 
Fjellhamar eller i nærheten
tlf.: 67909301 eller 97008319

OL- og VM-kort, bla 1. dags stempel

Grilltallerkner og asjetter VM Oslo 
2011 ca 14 av hver
Send SMS til 456 98 463, Skjetten

Hefte «Ja vi elsker dette landet» 
i tekst og bilder m/ tegninger
av Olaf Willums
Bilde «Julehelg» fra Stortings Plads 
Kristianina 1881 av Fritz � aulow
Spesialdesignet, ikke salgsvare, 
krystallfi gur «Sel» ca 15 cm høy 
vekt 1,5 kg fra Hadeland – gi bud!
+ ellers utvalgte glass og krystall (øl, 
VM, pjolter mm)

Stolpelampe 3-armet ute,
sort (ny)

Taklampe 5-armet i børstet 
messing m/dimmer

Ellers div inventar-stentøy-
kobberart. –bøker
Blader-malerier-utemøbler
-fotoapp-telfoner mm
Selges pga fl ytting.
Send SMS til 456 98 463, Skjetten

Entre kommode og speil, brunt

Gjesteseng metall/sammenleggbar 
m /madrass

Stålampe messing m/skjerm

Stålampe smijern m /skjerm

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@hamarmedia.no
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Norsk Ballettinstitutt starter nye dansekurs i uke 1 på 
Lørenskog og Lillestrøm.  
- kom på en gratis dansetime til ditt barn (3-18 år)!

Vi driver med dans som scenekunst og har dansekurs i bl.a. 
barneballett, klassisk ballett, jazzdans, hip hop, moderne,  
stepp, akrobatikk og breakdance for gutter

Velkommen til et nytt dansesemester!

ALLE FØTTER KAN DANSE! 

Lillestrøm: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegt. 11   Lørenskog: Industriveien 6, ved Visperud  Tlf: 46 62 74 78   www.dansen.no

Hybelleilighet til leie ved Skarnes 
videregående skole. 26 kvm. Bad 
m vaskemaskin samt alle hvite-
vare. Møblert. Lys og trivelig. Egen 
inngang, Uteplass om sommeren 
og biloppstillingsplass. Depositum.
Ring 416 95 885 

Sokkestopping er ikke avleggs, 
gammeldags, besværlig, tidkre-
vende, omstendelig, men praktisk 
artig og en gammel tradisjon. Jeg 
er en bestemor som kan lære 
dette videre til de som er interes-
serte. Ta kontakt med meg så kan 
jeg lære bort denne tradisjonen til 
de som ønsker. Jeg trenger også 
tre til fire stoppesopper så har du 
noen liggende så ta kontakt med 
meg. Jeg gleder meg til å lære 
andre og stoppe sokker. 
Ring meg på 410 08 589.

TJENESTER

Pen brun 2-seter sofa selges kr. 
1500,-. Ubetydelig brukt. Dansk 
design - god kvalitet. Ny pris over kr 
10.000,- Tlf. 92010171 

Gule og blå smørefrie Skilom 
plastski tilsalgs. Lengde 170 cm. 
Tilbudspris kr. 620,-
Henv.  TLF 47390131

Meget pene røde Skilom Light 
Touring plastski, Lengde 170 cm, 
bredden er 4,5 CM. Såvidt brukt, så 
de er like pene som nye ski. 
Tilbudspris kr. 720,-
Henv. TLF 47390131

Norske mynter. Har du et «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.

Salongbord 80x135 med 2 skuffer 
selges  Kr 1000 eller h.b.  
Tlf. 922 54 392

Jeg utfører snømåking på «gamle-
måten», med spade og snøskuffe i 
Lillestrøm-området. Ring for å gjøre 
en fast avtale.  Jeg kan også ta noen 
sporadiske oppdrag innimellom hvis 
jeg har ledig kapasitet. 
Mobil: 90 99 01 80.

Hjelp ønskes: Jeg trenger hjelp til 
bortkjøring av hageavfall i Lillestrøm 
(har beskjært stort epletre) før 
snøen kommer, så haster!  
Vennligst ring 90 99 01 80

Klassisk damesykkel  17 tommer. 
Med 7 gir, nav brems, kurv på styret 
og nett på bakhjul. Sykkelen er kun 
brukt 1 gang, utover det bare stått på 
lager. Ny pris var kr 4500.
Selges nå for kr 1500
Tlf 91356990 

Italiensk skinn sofa 3+2+1,  2 års 
gammelt og veldig bra stand. Og 
Lcd TV LG 42”
Veldig bra stand.
5000 kroner.
Ring , 98241639
Lørenskog

www.musdalseter.no

20
allerede

solgt siste
18 mnd.

Priser fra kr 450.000,-
85 tomter lagt ut på salgstrinn 2

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

ØNSKES KJØPT

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@hamarmedia.no
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FØR OG NÅ Vi i Romeriksposten er glad i historiske tilbakeblikk. Hvordan så det ut i distriktet vårt før, 
og hvordan ser det ut nå i dag? Vi tar for oss en ny plass fra uke til uke.

Bedriften Lillestrøm Torvmose ga den 
store plassen til stedets innbyggere i 
1887. Tomten fikk navnet Torvet. Lør-
dag 29. januar, samme år, ble Lille-
strøm Torv tatt i bruk for første gang. 
Fra 1895 ble bøndene invitert hit for å 
selge varene sine. Også i dag hender 
det at bøndene stiller opp med pro-
duktene sine på enkelte dager. De sis-
te av trehusene på denne delen av 
Torvet ble revet på begynnelsen av 
1980-tallet. Tomtene skulle renses 
for å gi plass til et kjøpesenter. Kjøpe-
senteret Lillestrøm Torv åpnet dørene 
i 1985. Under Torvet er det parke-
ringshus med plass til 275 biler, fordelt 
på to etasjer. I 2015-utgaven ser du 
utkjørselen fra parkeringskjelleren til 
venstre i bildet, i Torvgata. Innkjørse-
len til parkeringskjelleren er i Teater-
gata.

Torvet 1900. 

Torvet 2015. 

Tekst: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

TORVET  
1900 - 2015

Telefon 45 96 43 40 | Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum

OPPUSSINGSDRØM? 
VI GIR DEG HJELP TIL EN 

PERSONLIG STIL

Kun 10 min fra Lillestrøm. Vi kjører også ut.

Se vår Facebookside: 
facebook.com/kaisfarvehandel 
og www.vakrehjem.no
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A-BAD FEIRER 5 ÅRS JUBILEUM! 

Sentralt på Alnabru!
www.a-bad.no

Beivollveien 25 A 0668 Oslo - post@a-bad.no - Tlf. 21 38 21 21 / 479 70 44o
Åpent 10-18 (16)

 

 

 

ÅRS JUBILEUM! A

RIMLESS
Design skål med enkelt 
rengjøring 
Dobbel brent glasur. Inkl. 
sete. Veil. Pris 5 990,-

Merkur
Trendy 
baderomsmøbler 
med 
porselensservant 
Underskap med to 
skuffer 
og integrert grep. 
Finnes i 80/100/120. 3 290,- 

 
1 990,- 
eks. sete 

LAUFEN PRO N 
Gulvstående toalett S-lås 
med stor for, hel sisterne og 
krom trykknapp. Eks sete.
Pri N Pressalit sete/lokk soft 
close hvit kr 890,-.

Gjelder T.O.M. 15. Des.  

Steamkabinett
GLAX 3 serien 
i flere størrelser

Enkel rengjøring
Antibakteriell virkning
Bakterier, kalk, såpe
fester seg ikke 
på glasset
100 % miljøvennlig 
resirkulerbart
Antibakteriell virkning
Varig glans

Vist her 120x80 venstre 
Veil. pris 48 825,-
Nå 29 290,-

Stort utvalg for små og store bad. 
Høy kvalitets norskprodusert 
baderomsmøbler
gjennom hele prosessen. 
Et godt baderom er både funksjonelt og 
elegant. 
God plass til oppbevaring.
Finnes i flere størrelser og farger.
Sjekk www.fossbad.no.

Dusjhjørne buet
Finnes i
80x80x195
90x90x195

Ny generasjon 
baderomsvifte 
PAX Passad 
Multi pakke
3 445,-
1 900,-

 

 ORAMIX   DUSJKRAN NY TYPE

1 690,-

990,-
4 990,-

1 990,-

 Enkel rengjøring
 Antibakteriell virkning
 Bakterier, kalk, 
 såpe fester seg ikke på 

glasset
 100 % miljøvennlig 

resirkulerbart
 Antibakteriell virkning
 Varig glans

HELE 
SORTIMENTET

    -30%
RABATT

 

SLATE 3

Takdusj med termostat og 
hånddusj. Justerbar lengde
på stang. Sorte detaljer på 
takdusj og termostat. 
Termostat med ecosave 
og skoldesperre. Vender i 
termostat.
Veil. pris 6 190,-

-30%

-40%

HELE 
SORTIMENTET

    -25%
RABATT

Lekre italienske
designprodukter!
Høy kvalitet og innovativ 
design til sympatiske priser!

Nå 3 990,- 

www.hurricane.no

ALLE MASSASJE 
OG BADEKAR

-30%
RABATT

Velg bakteriefritt!

Det eneste vaskbare massasjebad,  
enklere blir det ikke!

Hurricane Annonse ABad 246x60 DES2014.indd   1 25.11.14   11.53
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Tekst:Steinar Bunæs,  
Skedsmo Historielag 

1944-SITUASJONEN 
Allerede i 1940 og 41 ble Kjeller innret-
tet som en sentral base for vedlike-
hold av de tyske flyene. Flere kjente 
tyske industribedrifter etablerte un-
deravdelinger, og virksomheten økte 
jevnt. Det vil føre for langt å gjennom-
gå alle firmaer og hendelser. Isteden 
kan det være spennende å se nær-
mere på en spesiell utvikling som fant 
sted mot krigens siste fase. Tidlig i 
1944 startet tyskerne et stort pro-
sjekt som de utad omtalte som «Te-
lefonsentralen». Dette ser ut til å ha 
vært noe helt annet, men dette skal 
vi komme tilbake til. 

KJELLER 1944:  
TYSK OPERASJONSSENTRAL  
FOR FINLAND OG NORGE? – DEL I 

Dette postkortet fra 1934 viser utsikten mot Kjeller og Kjellerholen sett fra 
Brøter. Fjellanlegget lå i åsen nedenfor Vestre Nitteberg gård i bakgrunnen til 
høyre.

Antenneanlegget øst for Kirkeveien på Riis hadde et grunnriss formet som en rombe, her inntegnet på dagens orto-
fotokart. De blå firkantene markerer tilknyttede hus som forlengst er jevnet med jorden. Bearbeidet av Per Høstland.

HISTORISK SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI 

– Et nettleksikon

Artikkelen er et utdrag fra en av over 680 historiske artikler fra Skedsmos nettleksikon. 
I artiklene finnes det over 950 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

Kjeller flyplass var åpenbart av sentral be-
tydning for den tyske krigføringen i Norge. 
Dette ble tydeliggjort allerede ved bombe-
angrepet på flyplassen 9. april 1940. Tysk-
land hadde systematisk skaffet seg gode 
kunnskaper om Norge på forhånd, og innen 
angrepet ble iverksatt forelå detaljerte pla-
ner for en rekke forhold på og rundt Kjeller. 
Selv for bolighusene der fantes det nøyak-
tige planer om hvem av de tyske okkupan-
tenes representanter som skulle bo hvor 
– etter at de norske beboerne var kastet ut 
av sine hjem.

KRIGENS GANG
Tyskland vurderte Norges strategiske 
beliggenhet som svært viktig, og sat-
te mye inn for å holde stillingen. At det 
på et tidspunkt kan ha vært nærme-
re 400.000 tyske soldater her under-
streker dette.

Endringer ved de ulike frontavsnitt 
ute i verden fikk ofte innvirkning på 
situasjonen i Norge. De alliertes inva-
sjon i Afrika november 1942 ledet for 
eksempel til at tyske fly ble overflyt-
tet dit fra Nord-Norge, med redusert 
styrke i angrepene på Murmanskkon-
voiene som følge. Tyske tilbakeslag 
ved Stalingrad og i Finland økte be-
tydningen av den tyske tilstedevæ-
relsen i Norge. Kjeller var viktig for 
vedlikehold av tyske fly, enten de 
opererte i Norge, Finland og inn over 
sovjetisk område. Det er kjent at fly-
mekanikere fra Kjeller utførte repara-
sjons- og vedlikeholdsoppgaver i 
Petsamo i Nord-Finland, det finnes 
også bilder av dette. Svekkelsen på 
østfronten medførte at Kjeller og an-

dre tyske anlegg i Norge fikk økt be-
tydning. De voldsomme bombetok-
tene fra England mot Kjeller må ses i 
lys av dette. Rundt 100 amerikanske 
fly i dagangrep november 1943 og 50 
engelske fly i nattangrep i april 1944 
forteller mye om de alliertes oppfat-
ning av Kjellers betydning.

KRYPTERTE MELDINGER
Det ble benyttet krypterte meldinger 
på begge sider under krigen. De alli-
erte slet lenge med å knekke tysker-
nes kode, men til sist skulle det vise 
seg at en tysk ”førerordre” ble ut-
slagsgivende. ”Der Führer” hadde be-
stemt at alle brev skulle avsluttes 
med Heil Hitler! Dette skulle vise seg 
å være tilstrekkelig til å kunne forstå 
resten av alfabetet – dermed var ko-
den brutt. Avsløringen ble gjort under 
Afrikafelttoget i Libya 1942, men den 
fikk betydning for Kjeller, der det ble 

anlagt et større antenneanlegg på Riis 
som igjen sto i sammenheng med et 
antenneanlegg på Sten skole.

ANTENNEANLEGGENE  
PÅ RIIS OG STEN
Høydedragene rundt Kjeller er ikke 
særlig ruvende, men de var høye nok 
til å kunne etablere et godt radiosam-
band. Med spesielt utformede anten-
ner i rombeform ser det ut til at de var 
i stand til å holde radiokontakt med fly 
og bakkestasjoner både i Sør-Norge, 
Finland og Danmark.

Hovedantennene ble satt opp på 
Riis, tett inntil Kirkeveien, på østsiden. 
Området ble avskoget og bakkepla-
nert 1970- og 80-tallet, og dermed 
nokså forandret fra hvordan det så ut 
under krigen. Det eneste synlige i dag 
er en betongbunker som antas å ha 
vært en sentral del av anlegget.

I tillegg til Riisantennene monterte 

tyskerne et stort antenneanlegg på 
taket av Sten skole. De to antennean-
leggene ble samordnet operert, og 
begge skulle åpenbart betjene fjel-
lanlegget i ”Kathedralen” ved Kjeller-
holen. 

TYSKE FELTPOSTADRESSER 
Mye av det som under krigen ble gra-
dert Hemmelig er senere blitt nedgra-
dert og tilgjengelig. De tyske feltpost-
adressene i vårt område er noe av det 
som kan sette oss på sporet til en 
ukjent fortid. Innimellom en serie på 
mange titalls adresser finner vi en 
som indikerer en virksomhet av stor 
interesse. Feldpostnummer 24619 
Radaranlage Skedsmo «Sägefisch» 
kan skjule noe som ligger utenom all-
farvei:

Radar som begrep ble ikke brukt av 
tyskerne, men kan peke i retning av 
lufttrafikkontroll.
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Prinsipptegning som viser hvordan antenneanlegget på Riis var rigget opp i rombeform. Illustrasjon hentet fra nettet av Knut Kinne.

KJELLER 1944:  
TYSK OPERASJONSSENTRAL  
FOR FINLAND OG NORGE? – DEL I 

På taket av Sten skole ved Skedsmo kirke ble det rigget opp et antenneanlegg som sto i forbindelse med antennene 
på Riis og med fjellanlegget i «Kathedralen». Dette bildet viser skolen rundt 1930.  Foto Akershusbasen.

Foto av et operasjonsrom (Lagezimmer) i en tilsvarende luftvarslingssentral i 
Esbjerg, Danmark. Hentet fra nettet av Knut Kinne.

Ortofotokart som viser bebyggelsen utenfor fjellanlegget i dag. Inngang vest 
og øst markert med rød ring.

Badeplass ved Nitelva 1935, med Vestre Nitteberg gård i bakgrunnen. Fjellanlegget ligger i innskutt i fjellet rett under 
gården.  Foto Akershusbasen.

Kilder: 
Kjeller flyplass 75 år. 1912-1987.
Sigbjørn Modalsli: Fra flyvningens vugge 
til teknologisk senter – Kjeller flyplass 
gjennom 100 år.
Takk for hjelp fra gode bidragsytere: Ro-
ald Hansen, Knut Kinne, Willy Hveding 
og Per Høstland.

Sägefisch er en kodebetegnelse på 
en hemmelig, kryptert fjernskriver

Disse opplysningene, sammen-
holdt med de etterfølgende fakta, gir 
oss en sterk mistanke om at dette 
kan dreie seg om en luftkontrollsen-
tral av betydelig størrelse og rekke-
vidde. Dette skal vi komme tilbake til 
i neste ukes artikkel.
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Velkommen til en hyggelig handel!

Stort utvalg av kunst 
i alle prisklasser

100 % fornøyd garanti

Rino Larsen Funky Garden IV 

Artgate Lillestrøm
Skedsmogata 9

HVA SKJER?
ONSDAG FREDAG

LØRDAG

LØRDAG

TIRSDAG

SØNDAG

TORSDAGTORSDAG

TORSDAG

NYGAMMELT
Klokka 19.00, Kjenn Samfunssal, 
Lørenskog. Lørenskog toraderi og 
Lørenskog trekkspillklubb spiller opp 
til dans. Gammeldans og mer moder-
ne rytmer. Gjestegruppe er Kjell 
Sigmunds. 

LILLESTRØMREVYEN 2015
Torsdag til lørdag klokka 19.30, 
Universet, Lillestrøm Kultursenter .
Det blir galskap og moro med 
sketsjer og musikalske sprell fra 
denne glade gjengen! I regissørstolen 
sitter Rune Dahl Bjørnsen. Han er klar 
for å gjenta suksessen fra i � or med 
en fartsfylt og morsom forestilling. 
Spilles også 10. – 12- desember.

HELENE BØKSLES JUL
Klokka 18.00, Lillestrøm Kirke. 
Julekonsert

FØRJULSKOS
Onsdag og torsdag klokka 17.30 
.Teatersalen, Lillestrøm Kultursenter 
. Årets juleforestilling fra Norsk 
Ballettinstitutt.

CHRISTMAS CRUISET
Klokka 19.00, Lillestrøm. 

FREDAG

MANDAG

EFTASBLUES
Klokka 15.00, Kulturpuben, 
Lillestrøm. Gratis eftasblues med 
Morsa Blueslag

ASBJØRN BREKKES 
JULEKALENDER
Klokka 18.30 og 21.00, Stjernesa-
len, Lillestrøm Kultursenter. I år gir 
TVNorge Asbjørn Brekke den aller 
beste julekalenderen han kan 
ønske seg. Arrangør: Seefood TV.

JULEMARKED
Lørdag og søndag klokka 12-16
Skårer Gård, Lørenskog. Lørenskog 
Husfl idslag arrangerer sitt tradi-
sjonsrike julemarked, og her fi nner 
du masse fl otte hjemmeproduserte 
artikler for salg. For barn arrangeres 
juleverksted, kjøring med hest og 
slede/vogn, og de kan bake sin egen 
lompe. Julegrana tennes lørdag, og da 
kommer også julenissen.

DET LYSER I STILLE GRENDER
Klokka 20.00. Lørenskog Kirke
Etter to års fravær, er endelig denne 
stemningsfulle julekonserten tilbake 
igjen - for tiende gang! 

FRANK SINATRA 100 ÅR
Klokka 20.00, Connect, Lillestrøm 
Kultursenter. Morten Remberg, 
Helene Edler Lorentzen og Lille-
strøm storband presenterer «Frank 
Sinatra 100 år». 

ASKELADDENS JUL
Klokka 13.00. Biblioteket, Løren-
skog Hus. En familieforestilling om 
førjulstid, julenøtter, nisser og en 
forsvunnet juletrefot. 

1. DIVISJON DAMER
Klokka 15.30, Løresnkoghallen
Fjellhammer-Gjerpen

1. DIVISJON MENN 
Klokka 18.00, Løresnkoghallen
Fjellhammer-Nøtterøy

FOLK OG RØVERE 
I KARDEMOMME BY
Fredag til søndag , Storstua,
Lørenskog Hus. Det er 13 år siden 
Skogblomsten sist satte opp dette 
stykket, og det blir et koselig gjen-
syn med den fredelige, lille byen 
Kardemomme.

WENCHES JUL
Fredag og lørdag klokka 19.00, 
Teatersalen, Lillestrøm Kultursen-
ter. Wenche Myhre kommer med et 
fargesprakende og festlig juleshow. 
Showet vil inneholde nye og gamle, 
og ikke minst kjente og kjære jule-
sanger.

JAKTEN PÅ JULESKURKEN
Torsdag til søndag ,Stjernesalen, 
Lillestrøm Kultursenter. Denne 
familiemusikalen er årets julesat-
sing på Lillestrøm Kultursenter. Det 
er femte gang forestillingen settes 
opp hos oss. Spilles også 10. til 13. 
desember

VIDAR BUSK & HIS 
TRUE BELIEVERS
Klokka 22.00, Kulturpuben, 
Lillestrøm. 

NORGESPREMIERE
Lørenskog Kino
og SF Kino Lillestrøm.

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
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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: 

ET AV OLDTIDENS  
YPPERSTE BYGNINGSVERK

VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 

STEIN JACOBSEN
BEKKELIVEIEN 7A
2010 STRØMMEN

X-ORD

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

Mandager 

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:  
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Tre semifinalister skal
blir til to finalister.
Etter første semifinale
blir en deltaker klar for
den store finalen. De
to gjenværende delta-
kerne må ut i en klas-
sisk Farmen-duell hvor
vinneren går videre til
finalen og taperen må

reise hjem uten mulig-
heten til å vinne
Farmen. Finalen blir
en storslagen kamp
mellom to sterke mot-
standere, hvor kun en
person står igjen som
vinneren av Farmen
2015.
TV 2 søndag kl 20.00

Finale på Farmen
Da Gunnar Stormdals-
hei (68) vokste opp,
var det ingen som ville
si noe om faren hans,
selv om mange i fami-
lien visste hvem det
var. Heller ikke hans
mor ville at det skulle
snakkes om.

Dette var et stort
problem for gutten.
Han skulle så gjerne
ha visst noe. Først da
Gunnar ble pensjonist,
fikk han svaret og
kontaktet han «Tore
på sporet».
NRK1 lørdag kl 20.55

Leter etter sine russiske røtter

Hvem drepte Ryan?
Jo Gillespie arbeider i
politiet. Det gjør også
mannen hennes Ryan,
og sjokket er stort når
han blir funnet død i
et tomt lagerbygg.
Jo mistenker at
sjefene hans prøver
å skjule sannheten
om omstendighetene
rundt dødsfallet. Dette
er en serie i tre deler.
NRK1 fredag kl 22.25

ONSDAG 2.12

TORSDAG 3.12

FREDAG 4.12

tvukens

06.30 Morgensending
13.35 Folk (r)
14.05 Glimt av Norge (r)
14.20 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.10 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 1960 (r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat
17.45 V-cup skiskyting. 15
km kvinner. 15 km kvinner.
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
19.55 Severin (4)
20.25 Schrödingers katt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 I heisen med (2)
22.55 Julekalender 2015
23.00 Kveldsnytt
23.15 Natta, Norge (r)
23.45 Liberty åpner dørene
(r)
00.30 Nattsending

08.10 Morgensending
12.45 Aktuelt (r)
13.15 Urix (r)
13.35 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
14.05 Eventyrlige hus (r)
14.35 Ville og vakre Kina (r)
15.25 Derrick (r)
16.25 Med hjartet på rette
staden (r)
17.10 V-cup skiskyting. 15
km kvinner. Direkte fra
Östersund.
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vilkår og betingelser
(r)
19.55 Sinatra (3)
20.55 Selskapet (12)
21.25 Billedbrev
21.35 Gjengangerne (6)
22.30 Urix
22.50 Punx (r)
23.20 Louis Theroux – De
utilregnelige (r)
00.20 Orkanen (r)
01.10 Schrödingers katt (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Van-
couver (10)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Modern Family (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(175)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (54)
20.00 Matkontrollen (7)
20.30 TV 2 hjelper deg (15)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (2)
22.35 Arne Dahl: Dødsmes-
se (1)
23.45 Arne Dahl: Dødsmes-
se (2)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Fail Army (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 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.25 The Julekalender (r)
18.40 The Julekalender (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Gustav's Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 American Ninja Warri-
or (2)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Iskrigerne (16)
23.00 Homeland (9)
24.00 The Julekalender (r)
00.15 Broom (r)
00.45 Iskrigerne (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (4)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef USA (12)
20.30 Lukket visning (r)
21.30 Eventyrlig oppussing
(5)
22.30 Bones (2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.50 NCIS (r)
02.35 How I Met Your Mot-
her (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (3)
20.00 Asbjørns julekalender
(r)
20.15 Asbjørns julekalender
(3)
20.30 Jul i Tangerudbakken
(r)
21.30 Code Black (5)
22.30 Brille (r)
23.30 Asbjørns julekalender
(r)
23.45 Asbjørns julekalender
(r)
24.00 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 The Goldbergs (r)
12.00 Program ikke fastsatt
12.30 Program ikke fastsatt
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 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Program ikke fastsatt
20.30 Program ikke fastsatt
21.00 Almost Genius (6)
21.30 Rush. Am. actionfilm
fra 2013.
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.10 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Muntre gjensyn med
«Skjult kamera» (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 V-cup skiskyting. 20
km menn. 20 km menn.
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
19.55 Husdrømmer (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Underholdningsmas-
kinen (4)
22.05 Liberty åpner dørene
(3)
22.50 Vikinglotto
22.55 Julekalender 2015
23.00 Kveldsnytt
23.15 Unge lovende (r)
23.45 Smæsj (r)
00.25 Mesternes mester (r)
01.25 Nattsending

07.35 Morgensending
13.05 Jeg ser deg (r)
14.05 Landeplage (r)
14.35 Ville og vakre Kina (r)
15.25 Derrick (r)
16.20 Med hjartet på rette
staden (r)
17.10 V-cup skiskyting. 20
km menn. Direkte fra Öster-
sund.
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 V-cup skiskyting. 20
km menn. 20 km menn.
19.15 Slik er foreldre (r)
19.35 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Punx (2)
21.15 Historia bak eit bilde
(r)
21.30 Louis Theroux – De
utilregnelige (1)
22.30 Urix
22.50 En ny start
23.20 Etterforskarane (r)
00.20 Orkanen (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Van-
couver (9)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(174)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (53)
20.00 Fjellmat – med Rune,
Margit og Moi (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2015 (32)
22.40 Mordene i Sandhamn
(r)
23.40 Edels jul (r)
00.10 The Odd Couple (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.22 Nattsending

05.05 Morgensending
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Fail Army (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 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.25 The Julekalender (r)
18.40 The Julekalender (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Gustav’s Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 American Ninja Warri-
or (1)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Iskrigerne (15)
23.00 Zoo (2)
24.00 The Julekalender (r)
00.15 Broom (r)
00.45 Iskrigerne (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef USA (11)
20.30 Luksusfellen Sverige
(9)
21.30 Jul med Hellstrøm og
venner (r)
22.30 The Art of More (2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Luksusfellen Sverige
(r)
01.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
02.00 NCIS (r)
02.45 How I Met Your Mot-
her (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (2)
20.00 Asbjørns julekalender
(r)
20.15 Asbjørns julekalender
(2)
20.30 Jul i Tangerudbakken
(r)
21.30 CSI: Cyber (8)
22.30 Special Victims Unit
(r)
23.25 Asbjørns julekalender
(r)
24.00 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I met Your Mot-
her (r)
14.30 How I met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Program ikke fastsatt
20.30 Program ikke fastsatt
21.00 Almost Genius (5)
21.30 A Good Day to Die
Hard. Am. actionthriller fra
2013.
23.25 Family Guy (r)
23.55 Family Guy (r)
00.25 Cops Reloaded (r)
00.55 Nattsending

06.30 Morgensending
13.35 Ut i naturen (r)
14.00 Anno (r)
14.40 NRK nyheter
14.55 V-cup hopp. Kvinner.
Direkte fra Lillehammer.
16.30 V-cup skøyter. 3000
m kvinner. Inzell.
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 1960 (r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Bondeknølen forbere-
der jul (r)
18.20 Julekongen (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Beat for Beat (7)
20.55 Nytt på nytt (15)
21.25 Skavlan
22.25 Jakta på morderen (1)
23.10 Julekalender 2015
23.15 Kveldsnytt
23.30 Jakta på morderen (2)
00.15 Jakta på morderen (3)
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
12.20 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.35 Urix (r)
12.55 Debatten (r)
13.55 Selskapet (r)
14.25 Ville og vakre Kina (r)
15.15 Sinatra (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 V-cup skøyter. 500 m
kvinner og 500 m menn.
500 m kvinner og 500 m
menn.
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.40 V-cup alpint. Utfor
menn. Utfor menn.
20.00 V-cup hopp. Kvalifise-
ring.
21.10 V-cup alpint. Utfor
kvinner.
22.00 Radka Toneff: Sterk
og hudløs
00.20 Gjengangerne (r)
01.10 Selskapet (r)
01.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(176)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Kollektivet (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (43)
19.30 Senkveld spesial:
Justin Bieber (r)
20.00 Hver gang vi møtes –
Tilbakeblikk (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 VM-studio.
21.45 Senkveld med Tho-
mas og Harald –
Høydepunkter!
22.45 Alt snakker – alle ler
23.45 Eurojackpot (49)
24.00 Gotham (2)
01.00 Nattsending

05.10 Morgensending
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Fail Army (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 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.25 The Julekalender (r)
18.40 The Julekalender (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Gustav's Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 Mann mot maskin (r)
21.00 A History of Violence.
Am./ty. action fra 2005.
22.55 Love/Hate (6)
24.00 The Julekalender (r)
00.15 Almost Human (r)
01.10 Kokainkrigen (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hot Listings Miami (r)
11.10 Top Model USA (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (5)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Life in Pieces (r)
18.00 The Grinder (r)
18.30 Eventyrlig oppussing
(r)
19.35 Hjem til jul (r)
21.00 Independence Day.
Am. science-fiction fra
1996.
23.40 Enough. Am. drama-
thriller fra 2002.
01.50 John Tucker Must
Die. Am./kan. romantisk
komedie fra 2006.
03.20 Cyrus. Am. dramako-
medie fra 2010.
04.45 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (4)
20.00 Asbjørns julekalender
(r)
20.15 Asbjørns julekalender
(4)
20.30 Top 20 Funniest (r)
21.30 Brille (r)
22.30 The Graham Norton
Show (9)
23.30 Asbjørns julekalender
(r)
23.45 Asbjørns julekalender
(r)
24.00 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Program ikke fastsatt
12.30 Program ikke fastsatt
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 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Program ikke fastsatt
20.30 Program ikke fastsatt
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Norge på dop (5)
22.30 Street Fighter. Am.
action fra 1994.
00.30 Nattsending



 39    // ONSDAG 2. DESEMBER 2015

SØNDAG 6.12

LØRDAG 5.12

MANDAG 7.12

TIRSDAG 8.12

©
Un

ive
rs

um

06.05 Morgensending
12.50 V-cup skiskyting.
Sprint menn. Sprint menn.
13.45 Vinterstudio. Fra Lille-
hammer.
13.55 V-cup kombinert. 4x5
km stafett. 4x5 km stafett.
14.50 Vinterstudio. Fra Lille-
hammer.
15.25 V-cup skiskyting.
Sprint kvinner. Sprint
kvinner.
16.40 V-cup hopp. Direkte
fra Lillehammer.
18.35 Julekongen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Lenket (4)
20.55 Tore på sporet (4)
21.35 Lindmo (15)
22.35 Unge lovende (4)
23.00 Julekalender 2015
23.05 Kveldsnytt
23.20 Underholdningsmas-
kinen (r)
23.50 R.I.F. Fr. thriller fra
2011.
01.16 Nattsending

07.00 Morgensending
09.00 Distriktsnyheter Midt-
nytt (r)
09.15 Distriktsnyheter Nord-
land (r)
09.30 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
09.45 Hovedscenen (r)
12.15 V-cup skiskyting.
Sprint menn. Sprint menn.
12.55 V-cup fristil. Skicross.
14.15 V-cup skøyter. 1000
m kvinner, 1000 m menn og
5000 m menn.
16.20 Gjensyn med Salme-
boka minutt for minutt
17.20 Billedbrev (r)
17.30 Kunnskapskanalen
18.30 V-cup hopp. Direkte
fra Lillehammer.
18.45 Sport i dag
18.55 V-cup alpint. Super-G
menn. Super-G menn.
20.15 Sport i dag
20.40 V-cup alpint. Utfor
kvinner. Utfor kvinner.
22.00 Sinatra (1)
24.00 Landeplage (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Farmen 2015 (r)
13.00 Farmen 2015 (r)
13.30 X Factor UK (4)
14.30 Jaget (r)
15.25 Harry Potter og mys-
teriekammeret. Am./br.
familieeventyr fra 2002.
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Akvariet (r)
20.00 Håndball: Håndball-
VM. Før kampen.
20.25 Håndball: Håndball-
VM. Norge – Russland.
22.00 Nyhetene
22.10 Været
22.15 Sportsnyhetene
22.20 VM-studio. TV 2 Spor-
ten gir deg siste nytt fra
håndball-VM for kvinner i
Danmark.
22.35 God kveld Norge (15)
23.10 New Year's Eve. Am.
komedie fra 2011.
01.26 Nattsending

05.15 Morgensending
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.30 Alarm 112 – På liv og
død (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)
17.25 Fraktekrigen (r)
17.55 Fraktekrigen (r)
18.25 The Julekalender (r)
18.40 The Julekalender (r)
19.00 Fraktekrigen (r)
19.30 Fraktekrigen (r)
20.00 World's Scariest (r)
21.00 Blood. Br. thriller fra
2012.
22.50 End of Days. Am.
spenningsfilm fra 1999.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Vanderpump Rules
(17)
13.00 Vanderpump Rules
(18)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
17.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
18.00 Idas julebakeri (r)
18.30 Jul med Hellstrøm og
venner (r)
19.30 Charlie St. Cloud.
Am./kan. eventyrdrama fra
2010.
21.30 New in Town.
Am./kan. romantisk kome-
die fra 2009.
23.15 Tilfeldighetenes spill.
Am. romantisk drama fra
1999.
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Top 20 Funniest (r)
17.30 Min mann kan (r)
18.30 71° nord (r)
20.00 Asbjørns julekalender
(r)
20.15 Asbjørns julekalender
(5)
20.30 Legenden om Narnia
– Løven, heksa og klesska-
pet. Am. eventyrfilm fra
2005.
23.05 Asbjørns julekalender
(r)
23.20 Asbjørns julekalender
(r)
23.35 Å leve og la dø. Br.
action fra 1973.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r))
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 How I met Your Mot-
her (r)
19.00 How I met Your Mot-
her (r)
19.30 Program ikke fastsatt
20.00 Program ikke fastsatt
20.30 Program ikke fastsatt
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Almost Genius (r)
22.00 Almost Genius (r)
22.30 Dragon Eyes. Am.
action/drama fra 2012.
00.20 Rush. Am. actionfilm
fra 2013.
02.45 Nattsending

05.50 Morgensending
13.30 V-cup skiskyting.
Jaktstart kvinner. Direkte fra
Östersund.
14.10 V-cup kombinert. 10
km langrenn. Direkte fra Lil-
lehammer.
14.45 V-cup hopp. Direkte
fra Lillehammer.
16.45 Sport i dag.
17.45 V-cup alpint. Storsla-
låm 1. omgang, menn.
Direkte fra Beaver Creek.
18.30 Tenn lys (2)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Smæsj (7)
20.55 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (6)
21.35 Tyskland 83 (3-4)
23.05 Julekalender 2015
23.10 Kveldsnytt
23.25 Mordene i Fjällbacka:
Øynene som ser. Sv. krim
fra 2012.
00.55 Nattsending

07.55 Morgensending
10.45 Fant. Norsk spillefilm
fra 1937.
12.15 Selskapet (r)
12.45 Skavlan (r)
13.45 I bryllaup med Kakan
(3)
14.15 Norge rundt og rundt
(r)
14.50 V-cup skøyter. 1500
m menn og kvinner, 500 m
kvinner og menn, fellesstart
kvinner og menn.
17.40 Gjensyn med Salme-
boka minutt for minutt (5)
18.40 Glimt av Norge (r)
18.55 V-cup alpint. Super-G
kvinner.
20.15 Sport i dag
20.40 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, menn.
21.40 Hovedscenen
22.45 Belgia og Jihadistene
(r)
23.45 Herskapelig (r)
00.15 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
00.45 Sinatra (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Farmen 2015 (r)
13.30 Farmen 2015 (r)
14.30 Eventyr i New York.
Am. eventyrkomedie fra
2007.
16.30 En reise i den siste
villmark (r)
17.00 Fjellmat – med Rune,
Margit og Moi (r)
18.00 Håp i ei gryte (2)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Stryn! Norsk doku-
mentar.
20.00 Farmen 2015 (33)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 VM-studio. TV 2 Spor-
ten gir deg siste nytt fra
håndball-VM for kvinner i
Danmark.
21.45 Farmen 2015 (33)
22.15 Okkupert (10)
23.15 Farmen 2015 (r)
00.15 Farmen 2015 (r)
00.45 Nattsending

05.00 Morgensending
10.35 Ekstrem flytting (r)
11.30 Fail Army (r)
12.00 Fail Army (r)
12.30 Fail Army (r)
13.00 Fail Army (r)
13.30 Fail Army (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Besatt av bil (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 SOS Thailand (4)
17.30 Bullseye (r)
18.25 The Julekalender (r)
18.40 The Julekalender (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Iskrigerne (r)
20.00 Iskrigerne (r)
20.30 Iskrigerne (r)
21.00 Shutter Island. Am.
thrillerdrama fra 2010.
23.45 Halt and Catch Fire
(1)
00.45 The Julekalender (r)
01.00 Ultimate Soldier Chal-
lenge (2)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Extreme Guide to
Parenting (r)
13.00 How I Met Your Mot-
her (r)
13.30 Boligjakten Danmark
(r)
14.30 Norges styggeste
rom (r)
15.30 Norges styggeste
rom (r)
16.30 Norges styggeste
rom (r)
17.30 Norges styggeste
rom (r)
18.30 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Idas julebakeri (2)
20.00 Hjem til jul (2)
21.25 Evan den allmektige.
Am. komedie fra 2007.
23.05 The Blacklist (8)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.45 Sex og singelliv (r)
01.25 Sex og singelliv (r)
02.00 The Mindy project (r)
02.25 The Mindy project (r)
02.50 Nattsending

06.05 Morgensending
13.30 Two and a Half Men
(r)
15.50 Top 20 Funniest (r)
16.45 Jul i Tangerudbakken
(r)
17.45 Jul i Tangerudbakken
(r)
18.55 Asbjørns julekalender
(r)
19.15 Asbjørns julekalender
(r)
19.30 Asbjørns julekalender
(r)
19.45 Asbjørns julekalender
(r)
20.00 Asbjørns julekalender
(r)
20.15 Asbjørns julekalender
(6)
20.30 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
22.00 Åndenes makt (r)
23.00 CSI: Cyber (r)
24.00 Asbjørns julekalender
(r)
00.15 Asbjørns julekalender
(r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 The Goldbergs (r)
15.00 Håndball: EHF Cham-
pions League. Elverum –
Metalurg.
17.00 Storage Hunters UK
(r)
17.30 Storage Hunters UK
(r)
18.00 Nitro Circus Live (1)
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 Program ikke fastsatt
19.30 Program ikke fastsatt
20.00 Whose Line Is It
Anyway? (23)
20.30 Whose Line Is It
Anyway? (24)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Simpsons (r)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(9)
22.30 Django Unchained.
Am. westerndrama fra
2012.
01.40 Nattsending

06.30 Morgensending
14.00 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.05 P3Morgen
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 1960 (r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det søte juleliv (r)
18.20 Julekongen (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ikke gjør dette hjem-
me (7)
20.15 Jakten på Nordlyset
(r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Doktor Foster (2)
22.30 Natta, Norge (5)
22.55 Julekalender 2015
23.00 Kveldsnytt
23.15 Vera (r)
00.45 Nattsending

07.50 Morgensending
13.55 Landeplage (r)
14.25 Skavlan (r)
15.25 Ville og vakre Kina (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (r)
19.05 Tore på sporet (r)
19.45 Eventyrlige hus (4)
20.15 Aktuelt
20.45 Árdna: Samisk kultur-
magasin
21.15 Skeive jenter (10)
21.30 Taliban Oil
22.30 Urix
22.50 Selskapet (r)
23.20 Palme (r)
00.20 Tenn lys (r)
00.50 Blakk, ung og despe-
rat (r)
01.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.05 Distriktsnyheter Øst-
landssendingen (r)
02.20 Distriktsnyheter Øst-
fold (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(177)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Solsidan (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (55)
20.00 Håndball-VM: Før
kampen.
20.25 Håndball-VM: Puerto
Rico – Norge. Direkte fra
Arena Nord i Frederikshavn.
22.00 Nyhetene
22.10 Været
22.15 Sportsnyhetene
22.20 VM-studio. TV 2 Spor-
ten gir deg siste nytt fra
håndball-VM for kvinner i
Danmark.
22.35 Edels jul (r)
23.05 The Odd Couple (12)
23.35 Okkupert (r)
00.35 Nattsending

05.00 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 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.25 The Julekalender (r)
18.40 The Julekalender (r)
19.00 Ekstreme utfordringer
(r)
19.30 Gustav's Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 Bullseye (4)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Iskrigerne (17)
23.00 På innsiden: Mafiaje-
gerne (r)
24.00 The Julekalender (r)
00.15 Broom (r)
00.45 Iskrigerne (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef USA (13)
20.30 Boligjakten Danmark
(5)
21.30 NCIS: Los Angeles
(3)
22.30 NCIS: New Orleans
(7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.50 NCIS (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Muppets (1)
19.30 America's Funniest
Home Videos (5)
20.00 Asbjørns julekalender
(r)
20.15 Asbjørns julekalender
(7)
20.30 71° nord (15)
22.00 Forsvaret (2)
23.00 Asbjørns julekalender
(r)
23.15 Asbjørns julekalender
(r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 How I met Your Mot-
her (r)
14.30 How I met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Program ikke fastsatt
20.30 Program ikke fastsatt
21.00 Almost Genius (7)
21.30 Storage Hunters (1)
22.00 Storage Hunters (2)
22.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
23.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 The Simpsons (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
17.15 Filmavisen 1960 (r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det søte juleliv (r)
18.05 Julekongen (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Lofotsprell – med
Wegge i Lofoten og Vesterå-
len (3)
20.15 Jul hos Mette Blom-
sterberg (2)
20.45 Billedbrev (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Doktor Foster (3)
22.30 I heisen med (3)
22.55 Julekalender 2015
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ikke gjør dette hjem-
me (r)
23.45 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
00.25 Mesternes mester (r)
01.25 Nattsending

08.00 Morgensending
12.35 Aktuelt (r)
13.05 Urix (r)
13.25 Schrödingers katt (r)
13.55 Landeplage (r)
14.25 Eventyrlige hus (r)
14.55 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
15.25 Ville og vakre Kina (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (r)
19.05 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
19.45 Herskapelig (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Frigjøringen av Euro-
pa (2)
21.30 Etterforskarane (2)
22.30 Urix
22.50 Lennon i New York (r)
00.45 Taliban i Texas (r)
01.45 Lofotsprell – med
Wegge i Lofoten og Vesterå-
len (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Bolighjelpen – Van-
couver (13)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(178)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (56)
20.00 Håndball-VM: Før
kampen.
20.25 Håndball VM: Norge
– Kazakhstan.
22.00 Nyhetene
22.10 Været
22.15 Sportsnyhetene
22.20 VM-studio.
22.35 Solsidan (8)
23.05 The Good Wife (2)
24.00 God kveld Norge spe-
sial: Cecilia Brækhus (r)
00.30 Nattsending

05.05 Morgensending
11.35 Fail Army (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 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.25 The Julekalender (r)
18.40 The Julekalender (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Gustav's Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 American Ninja Warri-
or (3)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Golden Goal (r)
22.30 Iskrigerne (18)
23.00 Kriminelle hemmelig-
heter (2)
24.00 The Julekalender (r)
00.15 Broom (r)
00.45 Iskrigerne (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef USA (14)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (3)
21.30 Life in Pieces (6)
22.00 The Grinder (5)
22.30 Plastiske mareritt (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.50 NCIS (r)
02.35 How I Met Your Mot-
her (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
17.10 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Muppets (2)
19.30 America's Funniest
Home Videos (6)
20.00 Asbjørns julekalender
(r)
20.15 Asbjørns julekalender
(8)
20.30 Brille (r)
21.30 The Muppets (r)
22.00 The Muppets (r)
22.30 Special Victims Unit
(6)
23.30 Asbjørns julekalender
(r)
23.45 Asbjørns julekalender
(r)
24.00 CSI (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Program ikke fastsatt
12.30 Program ikke fastsatt
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 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Fotball: UEFA Champi-
ons League
23.45 Family Guy (r)
00.15 Family Guy (r)
00.45 Cops Reloaded (r)
01.15 Cops Reloaded (r)
01.45 Seinfeld (r)
02.15 Nattsending
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Din neste drømmebolig!

Se trysilhus.no for mer informasjon om prosjektet! Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.

42 nye selveierleiligheter på 71-130 kvm - fra kun kr. 2 390 000,-*

• Velutviklet boligkonsept
• Perfekt beliggenhet
• Godt bomiljø

• Genial planløsning
• P-plass
• Loft følger med leil. i 2.etasje

• Mye for pengene
• Fast pris /
  Ingen forskuddsbetaling

På Vestenga får du svanemerket bolig med Husbankfinansiering og lave boutgifter.

Bo solrikt, trygt og usjenert i helt ny leilighet på Råholt. Vestenga har en åpen og flott 
beliggenhet med naturskjønne omgivelser – øverst på høydedraget på Vestenga Vest. 

Pål Ingeberg
tlf 950 76 244
pi@trysilhus.no

*Husbanklån og etabl.lån. Husbankens flytende rente pr. 1. juli ’15 er 1.98%.
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