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Gladengveien 9, Oslo • Tlf: 24 07 41 00
E-post: oslo@autoelite.no Se side 5 og 7

Oppussingsdrøm?
Vi gir deg hjelp til en personlig stil.
Se side 11.

Telefon 45 96 43 40 | Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum

Vinter-
kampanje!
www.norsk-kjokkenfornying.no

Norsk Kjøkkenfornying

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

50 CENTIMETER OG ET
HAV AV MULIGHETER
Tidsklemme, knapt budsjett og
oppussingsdrømmer? Det lar seg
faktisk kombinere! Få et splitter nytt
kjøkken ved å fornye halvmeteren
mellom kjøkkenbenken og
overskapene. Side 10

LA DET SKINNE PÅ
BADET - HVER DAG!
Grunnen til at badet på hotellrommet
ser så lekkert og innbydende ut, er
at det rengjøres hver dag. Og det er
faktisk er enklere enn du tror, å selv
få et skinnende rent bad. Side 12

God vekst i Skedsmo
og Lørenskog
I løpet av 2015 steg
boligprisene på
eneboliger i både
Lørenskog og Skedsmo
med 9,4 prosent.
Dermed har veksten
vært mye større her
lokalt enn ellers i
landet.

Side 4

Enebolig-priser 2015: UKENS TEMA:
KJØKKEN OG BAD
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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
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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!

#lillestrøm #romeriksposten #nitelva
@astnord

#Skedsmo #Sagdalen #romeriksposten
@kirstinossum

#morgenfugl #earlybird #romeriksposten
@kentofon

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Idétrykk // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 10.02.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 05.02.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 05.02.2016

Snittemperaturen var -7,9 grader, 1,2 grader under normalen. Høyeste temperatur var 6,7 grader den
27. januar, og laveste var -26,8 grader den 17. januar, en forskjell på hele 32 grader i løpet av 10 dager!

Nye vinduer i gammel stil?
Fra kr. 1.880,- til 3.880,-

(fraktfritt etter avtale)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no · post@heimstadbygg.no

Maskinførerkurs 32 t.
Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:

Hamar 5.-7. februar
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

Været på Romerike i januar:

10. februar
Bil/motor

17. februar
Hjem/interiør

24. februar
Hytte

2. mars
Bil/MC
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VINTERVEIENS
KONGE
MED NYHETENE 140HK TURBOBENSIN

OG DIESEL AUTOMAT

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Vitara 4x4 fra 304.900,-
Automatgir + 15.000,-

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki har etter lansering vært en kjempesuksess. Nå utvides
Vitara programmet med to store nyheter. Nye Vitara 4x4 S med ny avgiftsgunstig
140HK Boosterjet bensinmotor - også med Automatgir. I tillegg lanseres nå også
Diesel med 4x4 og Automatgir. Vitara er en ultramoderne bil med innovasjoner som
LED hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake
Support som standard. Nye Vitara er en pris og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave
CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip firehjulstrekksystem med fire
kjørevalg er standard. Allgrip 4x4-systemet er inkludert i prisen og leveres også med
automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av
SUV-segmentets pionerer. Vitara er en av Norges mest folkekjære firehjulstrekkere
og forbindes med høy kvalitet, firehjulstrekk og ikke minst tøft design. Den helt nye
Vitara bringer Suzukis arv videre. Suzuki med firehjulstrekk inkludert i prisen er som
skapt for norske forhold.

*Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

NORGES STØRSTE UTVALG

AV 4X4 OG AUTOMATGIR

NORGES SIKRESTE BILER

UNIKE ALL GRIP 4X4 SYSTEM

PRIS OG AVGIFTSVINNER

TERNINGKAST 6 I VG

PÅ PRIS OG SIKKERHET

AUTOMATGIR KUN 15.000,-

PÅ ALLE MODELLER

4X4 ER INKL. I PRISEN!

AUTOMAT ELLER

MANUELT GIR,
DIESEL ELLER BENSIN

SPORTTECH-PAKKE:

VERDI 72.500,-
KAMPANJE 25.000,-

SPAR 47.500,-
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En gjennomsnittlig norsk enebolig
hadde i fjor en prisøkning på 4,4 pro-
sent. Vi har sett nærmere på tallene
som viser prisutviklingen i alle norske
kommuner det siste året. For Skeds-
mo og Lørenskog sin del kan vi såle-
des slå fast at utviklingen har vært
meget bra, sammenlignet med dette
landsgjennomsnittet.

ANTALL SALG
Boligprisindeksen fra Statistisk sen-
tralbyrå bygger på salg i det åpne
markedet, og som er annonsert på
finn.no. For å være med i statis-
tikkvarmen til Statistisk sentralbyrå,
så må det være minst ti omsetninger
i kommunen. Ellers blir grunnlaget for
tynt til å måle utviklingen. En skal
være varsom med å slå fast så veldig
mye om prisutviklingen i de minste
kommunene, da det kan være store
forskjeller i standard og størrelse på
de omsatte eneboligene fra det ene
året til det andre.

I Skedsmo kommune bygger statis-
tikken på totalt 219 omsetninger av
eneboliger i 2015. I Lørenskog kommu-
ne var det 143 som gikk under ham-
meren på det åpne markedet.

UTVIKLING SISTE ÅR
Gjennomsnittsprisen for disse ene-
boligene i Skedsmo var på 32.396
kroner per kvadratmeter (P-rom).
Dette er 2.791 kroner mer enn snittet
for boligene som ble solgt her i 2014.
Dermed har vi en vekst på 9,4 pro-
sent i Skedsmo, som jo må sies å
være betydelig bedre enn den «nor-
ske veksten» på 4,4 prosent. Vi ser
samtidig at gjennomsnittsprisen
blant eneboligene i Akershus har gått
opp med 7,3 prosent. I Lørenskog
kommune var snittprisen på 33.859
kroner per kvadratmeter, noe som er
opp 9,4 prosent også her det siste
året.

Om vi ser på landsdelene, så finner
vi noen tydelige trender som er verdt
å merke seg. Rogaland har som kjent
fått merke oljekrisen ganske godt med
økt arbeidsledighet, og nå ser vi at de
har den klart svakeste utviklingen på
eneboligpriser også – faktisk med en

nedgang på 4,6 prosent. Beste utvik-
ling har Sør-Trøndelag med 8,8 pro-
sent, mens Akershus og Vestfold beg-
ge kan skilte med 7,3 prosent økning.

BEST UTVIKLING
Av de kommunene som har minst ti
omsetninger er det Samnanger i Hor-
daland som har Norges beste vekst
med 45 prosent økning. Andøy i
Nordland er nummer to, mens Ørsta i
Møre og Romsdal er nummer tre. På
denne «klatretoppen» finner vi 271
kommuner med nok omsetninger, og
Skedsmo og Lørenskog deler på 82.
plass blant disse. Beste utvikling i
Akershus hadde Nannestad kommu-
ne, med sin økning på nær 15 prosent
det siste året. Fet kommune nevnes
også, med en økning på 12,6 prosent.
Svakeste utvikling i Akershus i fjor,
blant dem med nok salg, hadde Ene-
bakk kommune - som kun økte med
1,7 prosent.

GJENNOMSNITTSPRIS
En norsk gjennomsnittsbolig på 150
m2 kostet i fjor 3,31 millioner kroner.
Gjennomsnittet i Akershus for sam-
me størrelse landet i fjor på 4,43 mil-
lioner kroner. I Skedsmo lander en slik
bolig på 4,86 millioner kroner, og i Lø-
renskog 5,08 millioner kroner.

Det er eneboligene i Oslo kommune
som er de klart dyreste i Norge. I gjen-

nomsnitt koster en 150 m2 stor ene-
bolig i hovedstaden ikke mindre enn
syv stive millioner kroner. Høyeste
snittsum i Akershus har Bærum kom-
mune, med 6,24 millioner kroner for en
150 m2 stor enebolig. Nest høyest er
Asker kommune med 5,46 millioner
kroner for samme type hus. De aller
billigste eneboligene i Akershus finner
du i Hurdal kommune (i hvert fall i fjor).
Der kunne man kjøpe en tilsvarende
bolig for 2,15 millioner kroner.

Norges «billigste» kommune var
Rendalen i Hedmark, som hadde ti om-
setninger med en snittpris på 800.000
kroner for 150 m2.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

God vekst i Skedsmo
og Lørenskog
I løpet av 2015 steg
boligprisene på
eneboliger i både
Lørenskog og
Skedsmo med 9,4
prosent. Dermed
har veksten vært
mye større her
lokalt enn ellers i
landet.

Enebolig-priser 2015:

Antall solgte m2-pris Utv (kr) Utv (%)

Lørenskog 143 33859 2899 9,4

Skedsmo 219 32396 2791 9,4

Akershus 3249 29519 2010 7,3

NORGE 25.452 22.068 930 4,4

PRISINDEKS: Statistisk sentralbyrå har nylig publisert boligprisindeksen som viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger i kommunene. Standard og
størrelse endrer seg fra år til år, og dette må hensynstas i denne statistikken. (Illustrasjonsfoto)

Eneboligpriser
Selveiende til salgs i åpent marked. 2015. Utvikling fra året før. Kilde: SSB
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Gladengveien 9 / 0661 Oslo
23 03 55 80 / post.ensjo@autoelite.no / www.autoelite-ensjo.no

• Originale vinterhjul 19.900,-
• Originalt hengerfeste 10.900,-
• Defa motorvarmer 9.800,-
• Frakt og levering 11.900,-
VERDI 52 500,-

INKLUDERT KAMPANJEPAKKE

*Honda CR-V 1,6 D 2WD Manuell. Kombinert forbruk 4,5l/100km CO2-utslipp 115-119g. Bilpris inkludert reg.omkostninger og frakt kr. 11.900,- levert fra Auto Elite Ensjø. Avbildet bil kan avvike fra tilbudt modell.

FRA 349 900,-
FERDIG REGISTRERT

KAMPANJEPRIS

HONDA CR-V
NÅ MED UTROLIG VINTERPAKKE
REDD FOR DIESELFORBUD I OSLO?
Ta det helt med ro. Forslaget om et mulig dieselforbud i Oslo
omfatter ikke dieselmotorer med Euro 6-teknologi. Alle nye
Honda dieselbiler har denne teknologien og vil kunne kjøre som
vanlig i Oslo og omegn.
Kilde: Oslo kommune/Miljøetaten
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VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

AMUND TANGEN
PIGGSOPPVEIEN 19B
1476 RASTA

Fotografen hadde vært ved:

STRØMMEN STADION SETT
FRA SYD

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 kort vei
til skole, barne-hager, buss og butikk. Her kan vi tilby eneboliger,
2-mannsboliger og enebolig i kjede på solrike tomter i forskjellige
størrelser og prisklasser.

Lyngåsen

hus-/tomteVisning

– et godt sted å bo

Ring for avtale!

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.
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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

Hondaspesialisten

Honda Accord 2,2 i-DTEC Elegance
-1.Eier! -Komplett Service historikk -Må sees og prøves!!!
2011, 60 170 km,
kr 218 900,-

Vi kjøper din bruktbil
− kontakt oss for

prisvurdering og tilbud!

Gladengveien 9, Oslo
Tlf: 23 03 55 80
Epost: post.ensjo@autoelite.no
www.autoelite-ensjo.no

Auto Elite Ensjø AS
− Trygg og sikker bilhandel

Fordelt på 1800 m2 og to etasjer
finner du oss lokalisert i Gladeng-
veien 9, sentralt på Ensjø i Oslo.
Foruten et bredt utvalg av nye-
re brukte biler i de fleste fabrikat
og modeller, er vi autorisert nybil-
forhandler av Honda og Hyundai.
I tillegg til dette tilbyr vi svært
konkurransedyktige betingelser
på alle tilleggsprodukter − alt det-
te for å gjøre din handel så forut-
sigbar og enkel som mulig.

Velkommen til oss.

Honda CR-V 1,6 i-DTEC
160hk Executive Navi 4WD
AT Toppmodell, Cruise, Pano-
rama 2015, 9 500 km,
kr 484 900,-

Honda CR-Z 1,5 GT
Sportsstoler, Klimaanlegg,
Antiskrens, Blåtann, Xenon.
2011, 60 500 km,
kr 148 900,-

Honda CR-V 2,2 Executive
Aut. H-feste, Bixenon, Skinn,
Navigasjon, Panorama,
1 Eier 2013, 96 500 km,
kr 372 800,-

Honda Civic 2,2 i-DTEC Sport
-1.Eier-150Hk Sport-Henger-
feste-Defa Motorvarmer-Må
sees!!! 2012, 38 429 km,
kr 218 900,-
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Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

En dugnadsgjeng i Kjeller Flyhistoriske
Forening (KFF) er i ferd med å gjøre Moth
DH60M klar for flyvning. Flyet fra 1929
blir et av verdens eldste flyvende fly.

Gir nytt liv til gammelt fly

– Hele flyet er bygd opp etter alle
kunstens regler. Jeg er helt overbe-
vist om at dette kommer til å gå bra.
Det blir en stor dag å se flyet ta av,
sier Ivar Gjetnes, formann i Kjeller
Flyhistoriske Forening.

Moth-en blir det fjerde flyet
foreningen gjenoppbygger. Og flyet
er det andre som blir flyvedyktig. Må-

let er at flyet skal vises fram i luften
og på bakken under Flydagene på
Kjeller 11. og 12 juni.

97,75 PROSENT FERDIG
Maskinen ble kjøpt i 1999, etter at den
hadde havarert i Australia. Flyentusi-
astene på Kjeller har bygd den opp
igjen, bit for bit. Gjengen har også fått
laget en propell i England.

– Hvert år lages det en årsrapport
som sendes til Experimental Aircraft
Association. I rapporten står det at vi
er 97,75 prosent ferdig med flyet, for-
teller Willy Hveding, daglig leder i KFF.

Det som gjenstår er motorinstalla-
sjon og en del instrumentering. Vin-
gene er på vei fra Gardermoen etter å
ha vært der for maling. I tillegg venter
Hveding på åtte bolter for vingesten-
derne. Dette er spesialbolter som
holder stenderne mellom øvre og
nedre ving. Boltene kommer fra Eng-
land.

INTERNASJONALT ENGASEMENT
Kjeller Flyhistoriske Forening, som har
som formål å ta vare på historien til
Kjeller flyplass, har brukt utallige ti-
mer på det 87 år gamle flyet. For å
komme i mål har foreningen måttet
bruke sitt kontaktnett utenlands.

– Den 100 hestekrefters store
Gypsy motoren ble overhalt i England.
Hjulene er en historie for seg selv. Vi
fant et Moth-understell hos en bon-
de. Han hadde brukt hjulene under ei
håndkjerre. Hjulene var så rustne at
vi ikke kunne bruke de slik de var. I
England fikk vi laget fargene, men de
kunne ikke lage eikene til hjulene.
Dette måtte en kar på New Zealand ta
seg av. Navene på de gamle hjulene
sendte vi til New Zealand, sammen
med fargene. Vi fant deretter ut at re-
servehjulet på en Saab-modell hadde
riktig gummidimensjon, forteller Wil-
ly Hveding.

Selve skroget ble malt på Garder-
moen. Vingene ble ikke tatt samtidig
på grunn av at verkstedet ga andre
jobber litt høyere prioritet. Med vin-
gene på plass er det nå kun litt små-
pirk som gjenstår før maskinen kan få
luft under vingene.

– Hvor mye jobb har det vært med
dette flyet?

– Det ligger helt sikkert mange

SOLID MASKIN: – Dette er en Havilland Gipsy på 100 hestekrefter. Den vil gi flyet en makshastighet på 164 kilometer i timen, forteller Willy Hveding, daglig leder Kjeller Flyhistoriske Forening.

DUK OG METALL: Moth DH60M 125 LN-KFM har duk og metall struktur

KUNSTVERK: -Propellen er blitt laget i England, opplyser Willy Hveding

hundre timers dugnadsinnsats bak
jobben. Juul Furulund er en av de som
har jobbet mye med flyet. Han har
blant annet laget et helt nytt eksos-
anlegg til det. Juul bor i Årjäng i Sveri-
ge og kommer til Kjeller mandager og
tirsdager for å jobbe med flyet, opp-
lyser Hveding.

SKAL FLYS FORSIKTIG
– Det kommer til å bli fløyet forsik-

tig med denne maskinen. Det blir
søndagsflyvninger også på hverdager,
sier Ivar Gjetnes, formann i Kjeller Fly-
historiske Forening.

– Hvem skal ta den første flyturen
med denne maskinen?
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ANTIRUST

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

Tlf. 2230 6060 - 30 år med antirust

Antirustbehandling • Støydempbehandling

Les mer/se prisliste på www.sagaantirust.no

BILEN DIN RUSTER
Stor kapasitet/lånebilStor kapasitet/gratis lånebil

Nyhet: Vi sandblåser rust!

SOLID MASKIN: – Dette er en Havilland Gipsy på 100 hestekrefter. Den vil gi flyet en makshastighet på 164 kilometer i
timen, forteller Willy Hveding, daglig leder Kjeller Flyhistoriske Forening.

LASTEROM: –Engelskmennene fløy rundt med flyene og spilte golf. På teg-
ningen står det at dette rommet er for golfkøller, forteller Willy Hveding.

SPAREBØSSE: Folk som er innom verkstedet på Kjeller blir oppfordret til bi-
dra for å få flyet i lufta.

VERKSTEDET: Medlemmene i Kjeller Flyhistoriske Forening jobber med flere prosjekter samtidig. Men mot somme-
ren vil Moth DH60M få litt ekstra oppmerksomhet.

KUNNE BLITT BRENNSEL: «Flyskiene» kunne for ha blitt fyringsved om ikke Kjeller Flyhistoriske Forening hadde fått
ta i disse. Ivar Gjetnes og Willy Hveding er glade for at det ikke skjedde

– Vi har flere piloter som har tilla-
telse til å fly Tiger Moth-en i forenin-
gen. Hvem det blir som tar den første
flyturen har vi ennå ikke bestemt. Det
er ingen tvil om at det vil være rift om
å få være den første som tar den opp.
Det kan bli loddtrekning, sier
foreningsformannen.

– Dere brukt mange år og utallige
timer på å gjøre flyet flydyktig. Hvor-
dan blir det å se det ta av for første
gang?

– Først vil det være en High spe-
ed-test på rullebanen for å se at alt
fungerer. Det er klart vi kommer til å
være veldig spente, men samtidig er
vi såpass sikre på at alt er i orden slik
at det ikke vil være noen risiko. Vi hå-
per at flyet er testet og klar til å delta
under flydagen og 100-års jubileet for
Flyfabrikken på Kjeller i 11. og 12. juni,
sier Ivar Gjetnes.
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TEMA I flere av utgavene av Romeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,
til interiør, bil osv. TEMA I DENNE UTGAVEN ER: KJØKKEN OG BAD

50 centimeter og et hav
av muligheter
Tidsklemme, knapt budsjett og oppussingsdrømmer? Det
lar seg faktisk kombinere! Få et splitter nytt kjøkken ved
å fornye halvmeteren mellom kjøkkenbenken og over-
skapene.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/
ifi.no,
Foto: Storeys, INTAG, Borge,
Inspirasjon Interiør, Kristian
Owren/ifi.no

TEMA: KJØKKEN OG BAD

Du trenger ikke å kaste ut hele kjøk-
kenet for å fornye det. Hvis du ønsker
litt forandring, kan 50 centimeter gjø-
re den store forskjellen.

– Det er ikke nødvendig å bytte
hele kjøkkeninnredningen, det holder
å fornye en liten del, sier Jannicke
Sveen hos INTAG, som slår et slag for
tapet på kjøkkenet.

GJØR SPRUTSONEN
TIL ET BLIKKFANG
Halvmeteren mellom kjøkkenbenken
og overskapene blir ofte ikke viet den
oppmerksomheten den fortjener. Vi
går stadig for trygge valg på dette
området. Men det er utrolig hva 50
centimeter kan gjøre.

Ta halvmeteren inn i varmen og gi den oppmerksomheten den fortjener!
(Foto: Borge)

Det er ikke så mye som skal til, for å få et nytt uttrykk. (Foto: INTAG)
Inspirasjon Interiør har egne fototapeter til kjøkkenet. Og tapet bak vasken er
intet problem.

– Tapet kan gjøre flaten mellom
kjøkkenbenk og kjøkkenskap til et
blikkfang. En rull med tapet koster
ikke mer enn noen hundrelapper, og
hvis du vier en liten ettermiddag til ta-
petsering, har du plutselig et nytt
kjøkken, sier Sveen.

VANNSØL PÅ TAPETET?
Du tenker kanskje at tapet ikke er et
aktuelt alternativ i sprutsonen? Tenk
om igjen. Erik Torp hos Storeys kan
skrive under på at tapet fint kan bru-
kes over kjøkkenbenken.

– Det gjelder bare å vite hva slags
tapet man kan bruke, og hvordan man
kan bruke det, sier Torp. I våtsonen er
det viktig å forhindre at vann og damp
får påvirke tapetet over tid. Vinyltapet
tåler dette bedre enn et rent fiberta-
pet. Fibertapet må dekkes med glass,
eller du må påføre to til tre strøk
vannbasert lakk. På vinyltapet må
skjøter og overgang mot benken for-
segles. Annen type tapet bør dekkes
med glassplate, som forsegles med
silikon i overgangen, forklarer Torp.

Et annet godt alternativ, som er
lagd for å tåle vann og fuktighet, er

våtromstapet. Borge har et utvalg av
våtromstapeter, med høy slitestyrke
og vaskbarhet. Det passer dermed
perfekt til vannsonen på kjøkkenet.

KJØKKENTAPET I TIDEN
Vi leser stadig om at nordmenn be-
gynner å få øynene opp for farger og
blir mer vågale når det kommer til in-
teriørvalg. Med dette øker også inter-
essen for tapet.

– Tapet byr jo på utrolig mange
muligheter, så det er ikke rart at inter-
essen øker i takt med at vi tør å være
mer dristige i farge- og interiørvalg,
sier Jannicke Sveen, som legger til at
de i INTAG også selger mer og mer ta-
pet til kjøkkenet. Flere leverandører
har begynt å vise tapet på kjøkkenet,
og folk blir inspirert. Og det er ikke
bare på kjøkkenet vi tapetserer mer.
Vi begynner å bruke tapet på flere an-
dre områder, som ikke har vært så
vanlig tidligere, sier hun.

– Over kjøkkenbenken og tilsva-
rende småområder er det kjempelett
å sette opp tapet. Og går du lei, er det
jo bare å bytte, så ser det nytt og
fresht ut, avslutter Sveen.
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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

Tapet på kjøkkenet blir mer og mer
populært, enten det er mellom benk
og overskap, eller på hele veggen.
(Foto: Storeys)

Det er bare å rulle ut tapetet, og du har nytt kjøkken på 1-2-3!
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La det skinne på badet - h
Grunnen til at badet på hotellrommet
ser så lekkert og innbydende ut, er
at det rengjøres hver dag. Og det er
faktisk er enklere enn du tror, å selv
få et skinnende rent bad.

Tekst: Chera Westman/ifi.no,
Foto: Golvabia, Alanor, Alfort &
Cronholm, Jordan, Kemetyl, Kref-
ting & Co

TEMA: KJØKKEN OG BAD

Få ting føles så ulekkert som et skit-
tent baderom. Men den deilige, rene
følelsen etter en varm dusj, er mye
enklere å oppnå enn mange tror. Med
noen enkle metoder kan badet og to-
alettet hjemme, oppleves like innby-
dende og lekkert som baderommene
på det beste av hoteller.

- Det kanskje viktigste tipset er å
alltid bruke varmt vann ved rengjøring
av baderom. Bruk så varmt vann du
klarer, og fukt gjerne flatene som skal
rengjøres en liten stund i forveien. Det
hjelper til å løse opp smusset, sier
Bjørg Owren, kreativ leder i ifi.no.

Her er syv lette trinn til et gullende
rent bad:

1. LITT, MEN OFTE
På hotellet vaskes baderommet hver
dag, og det er den viktigste grunnen
til at det ser rent og fint ut. Vask heller
litt hver dag, enn å ta en real overha-
ling en sjelden gang. Bytt ut håndkle-
et på do hver dag, og skift badelaken,
baderomsteppe og andre håndklær
ukentlig, eller oftere hvis de får flek-
ker.

Bytt ut håndkleet på do hver dag, og skift badelaken, baderomsteppe og andre håndklær ukentlig, eller oftere hvis de får flekker.

WC Rens, er desinfiserende og både
dreper bakterier og gjør toalettet
skinnende og hygienisk rent.

Rør og sluk holdes åpne med midler som ikke skader rørene, men løser opp hår,
smuss og fett, samt fjerner vond lukt. Gulvet på badet holdes rent med fortrinnsvis

TEMA I flere av utgavene av Romeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,
til interiør, bil osv. TEMA I DENNE UTGAVEN ER: KJØKKEN OG BAD

2. ALLTID BEREDT, MED KLUT
Ha en fin mikrofiberklut lett tilgjenge-
lig. Hvis kluten ligger parat ved hånd-
vasken, er det fort gjort å ta et lite tak
over speilet, kranene, vasken eller
benken samtidig med at du pusser
tennene. Det er ikke alltid nødvendig
med kjemisk krigføring – rent vann
og en god mikrofiberklut holder i det
daglige.

3. RIKTIGE RENGJØRINGSMIDLER
Ukentlig bør badet rengjøres med
skikkelige rengjøringsmidler, og på
baderommet kreves til dels andre
rengjøringsmidler enn i resten av hu-
set. Kalkavleiringer fjernes med sure
rengjøringsmidler og bakterier med
desinfiserende slike. Rester av mat-
fett er det normalt lite av på badet,
men desto vanligere på kjøkkenet.
Derfor skal du ikke bruke oppvask-
middel eller andre såpebaserte ren-
gjøringsmidler til våtrommet. På ba-
det er problemet i stedet rester av
hudavfall og hudfett som fjernes med
et lett basisk middel. La spesielt mid-
ler for desinfisering og kalkfjerning få
virke før de vaskes av. En tannbørste
kan fungere godt til vask av fuger og
festet for kranen.

4. RENT DO-VETT
Det tar ikke lang tid med bruk før to-
alettskålen har millioner av bakterier,
spesielt ikke hvis du glemmer å slå
ned lokket før du trekker ned. Da
spruter nemlig bitte små dråper av
urin, avføring og toalettvann over se-
tet.

Doskålen bør gjøres rent hver dag,
og i det minste hver uke med et des-
infiserende middel. Ikke glem betje-
ningsplaten eller spyleknappen på to-
alettet. Engangskluter er det mest
hygieniske til toalettet, eller bruk en
spesielt egnet klut, som settes inn
med et pH-nøytralt middel. Vask klu-
ten etter hver bruk.

Rester av kalk i doskålen fjernes
med et surt middel en gang i måne-
den.

5. DUSJ UTEN BELEGG
I motsetning til hva mange tror, er kalk
ikke hovedproblemet på 95 prosent
av norske bad. Belegg på fliser og
glassvegger kommer i stedet fra
vann, humus, såpefett og hud. Dette
kan være vanskelig å bli kvitt, og det
dannes gjerne en slags film på flisene
eller glassveggene. Bruk midler som
er spesielt beregnet for området, og
en mikrofiberklut eller fin skurepad
som «høvler vekk» belegget uten å
skade flisene. Og glem ikke flisenes
svakeste punkt – silikonfugene og fu-
gene mellom flisene. De porøse fuge-
ne kan med fordel settes inn med im-
pregnering en gang i året, da er de
enklere å holde frie for avleiringer og
mugg. Silikonfuger som har fått sorte
prikker rengjøres med klorin. Hvis ikke
det holder, må de byttes.

Gjør det til en rutine å skylle flisene
etter at du har tatt en dusj.

6. RENS SLUKET
Sluket i gulvet og avløpet fra hånd-
vasken fylles gradvis med hår, smuss
og fett, som vil kunne stivne i perioder
hvor sluket ikke får vanntilførsel.
Minst en gang i året bør sluket derfor
renses. Bruk et avløpsrens som ikke
skader rørene.

7. FOKUSER PÅ GULVET
Det viktigste å holde rent på badet er
gulvet. Spesielt der man tråkker mest,
rundt toalettskålen og i dusjsonen.
Bruk en tørrmopp eller støvsuger til å
fjerne hår og støv fra alle kriker og
kroker. Ved behov vaskes gulvet vått,
bruk da gjerne et spesialprodukt for
fliser eller baderom, men overdoser
ikke, og vær nøye med å tørke av med
rent vann slik at såperester ikke blir
igjen på flatene.
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t - hver dag!

Engangskluter er praktisk og hygienisk.

Bruk rengjøringsmidler somer beregnet for baderom, ikke for kjøkkenettørremetoder
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Tekst: Av Kjell M. Kaasa

Kulda har fått fart på vedsalget. Kan du triksene for å
velge de beste kubbene?

Slik velger du riktig ved

Ved for salg skal ha en fuktighet på
maksimalt 20 prosent. En erfaren
vedprodusent finner ut av sånt på sin
måte.

– Jeg kan løfte på en sekk med ved
og merke på vekta om veden er tørr
eller ikke, sier Jo Inge Breisjøberget,
fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Vi andre kan for eksempel bruke
kakkemetoden.

– Når du slår to kubber mot hver-
andre, skal det lyde en liten klang. Hvis
det ikke er resonans i treverket, er
veden fuktig og du hører et dumpt
smell. Tørr ved gir også mer lyd fra
seg når du løfter på vedsekken. Kub-
bene gnisser og knitrer mot hver-
andre, sier Breisjøberget.

Tar du med en flaske Zalo og smø-
rer på den ene enden av vedkubben,
skal det kunne gå an å blåse bobler
gjennom kubben på langs.

Plass Vedtype Kwh pr. favn

1 Kristtorn 5595

2 Barlind 4970

3 Bøk 4725

4 Ask 4560

5 Eik 4560

6 Alm 4475

7 Rogn 4475

8 Lerk 4475

9 Lønn 4390

10 Hassel 4225

11 Bjørk 4140

12 Hegg 4060

13 Furu 3645

14 Svartor 3645

15 Lind 3565

16 Selje 3565

17 Osp 3315

18 Gran 3150

19 Gråor 2980

Den beste veden
Her er Enovas oversikt over hvilke vedtyper som avgir mest varme, gitt en
fuktighet på 17 prosent:

BJØRK
Det er for det meste bjørk som bru-
kes som fyringsved i Norge, på Sør-
landet også en del eik.

– Det er størst etterspørsel etter
bjørk. Folk får kvae på hendene av
gran og furu, som også er noe van-
skeligere tresorter å tørke. Gran og
furu bøsser en del og drar med seg
mer insekter inn i stua. Tørr gran er
imidlertid lett å få fyr på og egner seg
godt som opptenningsved, sier Brei-
sjøberget.

Jo tettere trevirket er, desto høye-
re energiinnhold ved fyring. Derfor er
for eksempel eik mer effektivt enn
bjørk, gitt at veden ikke er fuktig.

Også andre forhold spiller inn.
– Gran som vokser høyt og på

skrinn mark kan bli nesten like tett
som eik, sier han.

På Enovas liste over de mest ener-
gieffektive vedsortene troner krist-
torn og barlind på toppen. Begge er
imidlertid fredet i Norge.

I SISTE LITEN
Vedsekkene du kjøper skal være
merket med mål og innhold, ifølge
Norsk Ved. Sekkene bør også være
merket med fuktighetsprosent og
pris per avgitte kilowattime, men det
er ikke et krav.

Før var ved noe man hamstret i før

vinteren, kjøpt i favner. I dag selges
den i stor grad i nett på 40 eller 60 li-
ter.

– Folk venter lenge, gjerne til det
blir kaldt. Jeg får henvendelser fra folk
som har brent opp siste kubben kvel-
den i forveien, sier Breisjøberget.

Han er glad for at han ikke har ved-
hogst som fulltidsarbeid, men anbe-
faler det gjerne som hobby. På
Statskogs grunn i Midt-Norge og
Nord-Norge kan hvermansen kjøpe
seg leide på skogteiger, der du hugger,
kvister og frakter ut veden selv.

– Det er god trim, utendørsliv og
trivelig arbeid. Og så er det veldig til-
fredsstillende at resultatet av ar-
beidsinnsatsen er så umiddelbart
konkret, sier Jo Inge Breisjøberget i
Statskog.
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Tekst: Gøran Kristiansen
goran@romeriksposten.no
Foto: Cathrine Dokken, YOG2016

Fredag 5. februar er det Akershus sin tur å få besøk av
OL-ilden, nærmere bestemt Ullensaker idrettspark på
Jessheim. Dette som en del av den pågående Fakkel-
turneen hvor OL-ilden reiser gjennom landet vårt og
skal besøke hvert fylket. Det skal nemlig arrangeres
Ungdoms-OL på Lillehammer 12.-21. februar.

Bli med og tenn OL-ilden

Fakkelmarkeringen starter kl 18 med
et åpningsshow ledet av konferansi-
er Pål Gordon Nilsen. Markeringen
er åpen for alle, men skal spesielt
handle om idrettsglede for ungdom
ettersom dette er et Ungdoms-OL.
Det vil være aktiviteter for hele fami-
lien, men «Morgendagens idretts-
aktiviteter» er forbeholdt ungdom fra
9. trinn og oppover. Etter åpningen vil
det være mulig å prøve over 20 for-
skjellige aktiviteter. De som deltar på
flest aktiviteter er med i trekningen
av et gavekort på kr. 1000,- sponset
av Jessheim Storsenter. Det blir også
salg fra «Morgendagens idretts-
kiosk», underholdning fra scenen og
ikke minst blir det fakkelstafett og
tenning av ild. Kvelden avsluttes med
sommerstemning skapt av Morgan
Sulele som holder en liten konsert.

- Dette vil være en unik ting å få
være med på. At OL-ilden er på norsk
jord er ikke noe som skjer hvert år. Vi
vet ikke når neste gang et OL vil ar-
rangeres i Norge og det vil være en

• Youth Olympic Games (YOG) er olympiske leker for ungdom.
Ungdoms-OL ble arrangert for første gang, sommeren 2010 i
Singapore. Vinteren 2012 ble de første vinterolympiske lekene
arrangert i Innsbruck, mens Nanjing var vertskap for de andre
sommerlekene i 2014. Denne vinteren arrangeres de andre
vinterolympiske lekene på Lillehammer.
Arrangementet foregår fra 12 til 21 februar 2016. 1100 utøvere i
alderen 15-18 år skal konkurrere i de 15. olympiske vinterdisipline-
ne. En rekke av disse utøverne vil senere prestere stort i vanlige OL
og sannsynligvis bli noen av de største idrettsstjernene.

• Ungdoms-OL på Lillehammer innebærer også at 2016 blir ungdom-
mens idrettsår. For å hedre alle de unge frivillige rundt omkring i
landet ble årets ildsjel i 2016 kåret på Idrettsgallaen på NRK. Nytt av
året var at vinneren var en frivillig under 26 år. I tillegg har alle de
19 idrettskretsene plukket ut sin fylkesvinner. Fylkesvinner i
Akershus ble Martin Gøranson (22) Bærums Verk og Hauger IF.

• Etter idrettsgallaen på NRK 9. januar 2016 dro den olympiske ilden
ut på fakkelturne i Norge. Fakkelturneen startet i Finnmark og
avslutter på Lillehammer en måned senere, akkurat i tide til
åpningsseremonien av Ungdoms-OL. Fredag 5. februar kommer
den til Akershus – nærmere bestemt Ullensaker idrettspark.

F
Ungdoms-OL 2016, Lillehammer

• 18:00 Åpningsshow med underholdning fra scenen utenfor Jessheim is- og
flerbrukshall. Konferansier Pål Gordon Nilsen leder oss igjennom arrange-
mentet.

• 18:15-20:30 Prøv «Morgendagens idrettsaktiviteter»
Vi fyller hallen og uteområdet i idrettsparken med det vi tror kan være noe
av «Morgendagens idrettsaktivitet», og du som er mellom 15 og 20 år får
prøve ut disse! Kle deg for aktivitet inne og ute. Det vil være mulig å være
tilskuer til aktivitetene dersom du er utenfor målgruppen.

• 20:30-20:45 Musikk fra scenen
Et band fra Romerike Folkehøgskole spiller for oss - både i åpningen og før
den offisielle markeringen.

• 20:45-21:15 Offisiell fakkelmarkering med fakkelstafett og tenning av
OL-ilden ved Martin Gøranson, fylkesvinneren av Årets ildsjel i Akershus.

•21:15-21:45 Minikonsert med Morgan Sulele
• Kiosksalg fra «Morgendagens idrettskiosk»

Elevene ved idrettsfag på Hvam vgs. har tatt utfordringen og laget en enkel
kioskmeny som vi mener kan være «Morgendagens idrettskiosk» - den
skal være enkel, sunn og bærekraftig.

Detaljert program for kvelden:

opplevelse for livet å være der det
skjer nå OL-ilden skal tennes den
kvelden. Vi kan også love at det blir
morsomt, også håper vi at Akershus
kan vise seg fra sin beste side og ska-
pe en skikkelig fest!, sier Guro Røen,
fakkelansvarlig og rådgiver i Akershus
idrettskrets. - Ta med godt humør og
prøv deg på så mange idretter og ak-
tiviteter som du selv ønsker. Du får en
flott totalopplevelse med mange
idretter, tenning av OL-ild og konsert

– rett og slett et herlig kinderegg!»,
avslutter hun.

Til Ungdoms-OL er det tatt ut 21
utøvere fra Akershus; av disse er sju
fra Lørenskog og en fra Rælingen: Mia
Christine Isdahl, Nora Christophersen,
Karen Jensen, Theo de Vries Roosen-
boom, Fredrik Pedersen, Jens Jacob
Togstad Bjørnslett og Truls Bråthen,
alle fra Lørenskog, skal delta I ishoc-
key, og Marius Lindvik skal delta i
hopp for Rælingen Skiklubb.
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Vil dere at andre skal få vite mer om
det dere driver med?
Ønsker dere flere medlemmer?

Vi vil gjerne høre om alt fra kor og korps,
til strikking, sjakk og fotball!
Send oss noen ord om aktiviteten deres, omtrent
en side i word, sammen med noen bilder som beskriver
det dere holder på med, enten per
epost goran@romeriksposten.no
eller brev til Romeriksposten, Depotgata 20,
2000 Lillestrøm

De ulike lag og foreninger vil bli presentert over en side
i Romeriksposten utover i 2016.
Vi gleder oss til å høre mer om hva dere driver med!

I 2016 vil
Romeriksposten
presentere
ulike lag og foreninger
i Skedsmo og Lørenskog!
ulike lag og foreninger
i Skedsmo og Lørenskog!
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presenterer lag og foreninger på Romerike

Er du med i et lagt, en klubb eller forening, og vil at andre skal få vite mer om det dere
driver med?
Send oss noen ord om aktiviteten deres, sammen med noen bilder som beskriver
det dere holder på med, enten per epost goran@romeriksposten.no eller brev til
Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Vi er ca 50 aktivt spillende utøvere
med bra spredning på de forskjellige
instrumentgrupper, men det er alltid
plass til flere. Korpset legger stor vekt
på det sosiale og vi har flere aktivite-
ter med sosialt fokus gjennom hele
korpsåret. I tillegg har vi det veldig
hyggelig på øvelse og humoren sitter
alltid løst.

Det er ikke dermed sagt at vi ikke
vektlegger det musikalske og vi har
dyktige ressurser både på dirigent og
instruktørsiden. Vi liker å si at vi spiller
både for å glede oss selv og andre og
det er stor spennvidde i hva vi er med
på. Vi har som eksempel temakon-
serter som barnekonserter, Nordiske
komponister og Broadwaymusicals
på samvittigheten og ofte har vi med
dyktige solister av høy klasse. Vi drar
på kortere og lengre turer hvert år og
har vært på turer som spenner fra ve-
terantreff på Gjøvik, besøk i vakre
Frankrike og Oktoberfestival med
ompamusikk i Callella, Spania, for å
nevne noen.

Vi har jevn besetning gjennom hele
året og medlemmene spenner fra de
virkelige veteranene som har spilt
hele livet og fortsatt spiller i flere
korps, til mer ekte amatører som har
funnet tilbake til instrumentet sitt et-
ter flere års pause. Her er det plass til
alle og vi ønsker å være et alternativ
for de som vil utøve en morsom og gi-
vende hobby uten stresset med kon-
kurranser og dets like.

Vi øver på tirsdager kl 1900-2130 i
Vasshjulet i Lørenskog Hus. Vi har
som en hovedregel fellesøvelser
annenhver uke og altrerende gruppe-
øvelser ( messing/treblås/slagverk)
annenhver uke. Korpsets dyktige
og engasjerte dirigent heter Knut
Andersen

Hovedaktiviteter for året 2016 er
Konsert med gjester fra Kampen og
Sarpsborg på Kjenn 10.april, helge-
seminar på Sanner Hotell i mai og tur
til Gardasjøen Italia i september.

Les mer på korpsets hjemmeside:
www.lvk1983.no

Lørenskog Veterankorps
LVK ble stiftet i 1983 og er Lørenskogs
yngste korps. Korpset består av en fin
gjeng glade musikanter som finner stor
glede i å utøve verdens beste hobby
sammen.
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Hver kirkegjenger i Lørenskog gir
26,60 kroner i kollekt for hver guds-
tjeneste. Dette fører kommunen til
øvre halvdel på «Kollekt-Toppen» i
Norge. I Skedsmo er man mer gjerrig.

Dette ofret vi til k

I løpet av 2014 kom det inn 722.600
kroner til kirken gjennom kollektene
på gudstjenestene i Lørenskog kom-

mune. Dette er om lag 9.000 kroner
mindre enn året før. I Skedsmo kom-
mune ble det gitt knapt 583.000 kro-
ner i kollekt, som er rundt 13.500 kro-
ner mindre enn året før. Det viser tall
som Statistisk sentralbyrå har publi-
sert gjennom Kostra (Kommu-
ne-stat-rapportering).

FLERE INNSAMLINGER
Det blir innrapportert alle former for
kirkeofringer, men vi har i denne sa-
ken konsentrert oss om selve kollek-
ten på gudstjenestene. Men vi nev-
ner selvsagt at det også er
giverglede å spore i forbindelse med
andre innsamlinger. Det er blant an-
net faste givertjenester, der det kom
inn nær 450.000 kroner til kirken i
Lørenskog. Videre føres det opp en
kolonne under «Andre innsamlin-
ger», og her ble sluttsummen på
drøyt 242.000 kroner for Lørenskog.
Totalt snakker vi da om kirkeofringer
tilsvarende 1.415.000 kroner, inklu-
dert kollekten.

I Skedsmo ble det gitt 209.000
kroner i givertjenester og 188.000

kroner i øvrige innsamlinger. Totalt,
med kollekt, blir det nær 980.000
kroner i kirkeofringer her.

MEST I SØR OG VEST
Det er ikke til å komme bort fra at det
er særdeles store forskjeller fra
landsdel til landsdel når det kommer
til kollekt, og selvsagt fra kommune til
kommune. Om man tar for seg Nor-
geskartet, så ser vi at kollekt per be-
søkende er størst langs kysten helt
fra Vestfold, via Telemark, Agder-fyl-
kene og opp hele Vestlandet. Fra
Nord-Trøndelag og nordover, samt
Indre Østlandet, er det lenger mellom
de spandable kommunene.

I Akershus ble det samlet inn
1.145.000 kroner i kollekt i 2014, noe

som var 221.000 kroner mer enn året
før.

PER DELTAKER
Det er ulike måter å måle offergleden
i kirkene. Det mest fornuftige er å se
på antall deltakere i gudstjenestene,
og deretter dele kollektposens inn-
hold på dette antallet. Da finner man
summen per deltaker for hver guds-
tjeneste, som gir et mer reelt bilde av
givergleden enn å dele på antall med-
lemmer i Den norske kirke. Vi kan slå
fast at gjennomsnittlig sum for alle
kirkegjengerne i Norge ligger på 23,90
kroner. De betyr at det ble samlet inn
nær 141 millioner kroner i kollekt her
til lands.
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KOLLEKT: Totalt kom det inn 141 millioner kroner i kollekt til kirkene i Norge i 2014. I dag presenterer vi tallene for
Lørenskog og Skedsmo. (Illustrasjonsfoto)

2014 Utv. Per deltaker

Ås 566675 -17457 31

Hurdal 149302 -2496 30,1

Ski 827975 48379 29,8

Lørenskog 722600 -8836 26,6

Asker 1536971 132465 25,8

Gjerdrum 191280 -329 23,3

Enebakk 174082 -26041 22,4

Aurskog-Høland 374201 -64330 22,1

Bærum 2472758 196339 22

Nesodden 245863 -15212 20,7

Nittedal 366099 -5872 20,7

Sørum 271163 15568 20,5

Vestby 293713 34891 20,1

Rælingen 269957 31917 19,5

Nannestad 207527 8116 19,4

Ullensaker 538756 -42393 19

Oppegård 600768 -80363 18

Frogn 249048 20322 17,7

Fet 180051 -33463 17,7

Nes 303302 14823 17,3

Skedsmo 582760 -13471 17

Eidsvoll 327726 28320 15,9

Norge 141 mill. -684.000 23,9

Kollekt per kirkegjenger
Kollekt 2014, utvikling fra forrige år og kr per deltaker i gudstjenestene. Kilde: SSB

l kirken
BESØKENDE I LØRENSKOG
Gudstjenestene i Lørenskog kom-
mune samlet totalt 27.203 deltakere
i 2014, og når kollekten summeres
opp til 722.600 kroner, så lander vi
dermed på småpene 26,60 kroner
per gang fra hver kirkegjenger. Det er
således 2,70 kroner mer per gjest per
gudstjeneste. I Skedsmo kommune
var det totalt 34.351 deltakere på
gudstjenestene, og for hver besø-
kende ble det gitt 17 kroner per gang.
Av alle 428 norske kommuner kom-
mer Lørenskog på 153. plass og
Skedsmo på 362. plass på den store
«Kollekt-Toppen».

Mest giverglede per kirkegjenger i
Akershus er det tydeligvis i Ås kom-
mune, der hver besøkende gav 31

kroner i kollektposen. Deretter følger
Hurdal kommune med 30,10 kroner
per kirkesnute. De mest «gjerrige»
finner vi i Eidsvoll kommune, der det
«bare» ble gitt 15,90 kroner for hver
besøkende.
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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.

Tekst: Dino Trbonja

«Virus på balansenerven»
heter på fagspråket
«vestibularis nevritt». Hjer-
nen mottar signaler fra beg-
ge sider av balanse-
organet (indreøret). Dersom
signalstrømmen reduseres
eller faller bort, oppstår det
skjevhet i signalflyten som
fører til et informasjonskaos
i hjernen som vi oppfatter
som svimmelhet.

Virus på balansenerven

Virus på balansenerven er den nest
hyppigste årsaken til svimmelhet og
er forårsaket av en betennelsespro-
sess på balansenerven. Ca 5 % av be-
folkningen rammes i løpet av livet og
symptomer forekommer i alle aldre,
dog mer sjelden hos små barn. Be-
tennelsen forstyrrer signaloverføring
fra balanseorganet til hjernen og ma-
nifesteres i form av karusellfølelse,

båtfølelse, vansker med balanse,
ustøhet, brekninger, oppkast og
synsvansker, blant annet tåkesyn.

Effekten av virus på balansenerven
kan illustreres som en båt med to mo-
torer. Når en motor stopper opp, mis-
ter båten sin stødige kurs og går i sir-
kler. Pasienter som opplever slike
skader tenderer til ustøhet mot syk
side.

ÅRSAKER
Den vanligste årsaken til nerveskaden
er betennelse forårsaket av et virus
(Herpes simplex virus). Betennelsen
fører til at nerven øker i størrelse og
kommer under trykk i kraniet. Beten-
nelsen er forbigående mens sympto-
mer kan strekke seg over lang tid. Vi-
ruset hører til Herpes familie som er
årsak til munnsår, forkjølelse og influ-
ensa.

SYMPTOMER
I startfasen er symptomene oftest
sterkest. Pasientene kan oppleve
sterk karusell eller båtfølelse som har
sterk innvirkning på daglige gjøremål.
Pasientene er ofte sengeliggende i
denne fasen som kan strekke seg
over 3-4 døgn. Symptomer kan opp-
stå hvor som helst og er uavhengige
av hodebevegelser. Pasientene ofte
kaster opp og har vansker med å fik-
sere blikket. I ettertid, den verste
svimmelheten opphører, men det er
store utfordringer ved bevegelser. På
grunn av sin brutale debut oppsøker
pasienter ofte legevakt eller andre in-
stanser.

I senere tid kan symptomer være
noe mer diffuse og vanskelig å sette
ord på. Pasienter opplever oftest mye

ubehag i store rom som store sentre,
matvarebutikker og generelt forholde
seg til mange mennesker samtidig.
Rehabiliteringstid kan strekke seg
over 6 til 9 måneder og opptil 1 år. Alt
avhengig av individuelle egenskaper.

Når nerven er skadet har hjernen
som oppgave til å ta over. Samtidig
har hjernen andre oppgaver å ta seg
av og dette kan medføre til at restitu-
sjon tar tid. Siden hjernen prøver «å
fikse» problemet, bruker den energi-
en fra andre områder og dette kan
føre til tretthet. Dette kan forklare at
de fleste svimmelhetspasienter blir
fort slitne både psykisk og fysisk.

UNDERSØKELSE OG
BEHANDLING

Best effekt oppnås i en tidlig fase. Vi-
rus på balansenerven er ganske greit
å diagnostisere. Symptomene kan lig-
ne på hjerneslag, selv om det er lite
sannsynlig for det, er det lurt å gjen-
nomføre alle nevrologiske tester og
bildediagnostikk. I et tidlig forløp løn-
ner seg best å sette i gang med en kur
med steroider for å dempe betennel-
sen, deretter begynne med en spesi-
altilpasset trening slik at hjernen byg-
ger nye baner og tar over for skadet
nerve.

KRYSTALLSYKE SOM
SEKUNDÆR ÅRSAK
Det er ikke ukjent fenomen at krys-
tallsyke kan oppstå som sekundær
årsak til virus på balansenerven. Det
kommer oftest på samme side hvor
nerven er skadet trolig grunnet en
deformitet i balanseorganet som
oppstår i ettertid.

Angst og depresjoner kan også
komme i ettertid da livskvalitet kan
være redusert over lang tid. Dette kan
være belastende både psykisk og fy-
sisk og «kreve» hjelp av spesialist-
helsetjeneste.

PROGNOSE
Prognosen er oftest god. De fleste,
opp til 85 %, blir tilnærmet helt bra,
mens noe utvikler kroniske plager.
Det viktigste er å holde seg aktiv og
ikke unngå aktiviteter som kan frem-
me svimmelhet. Ved svimmelhet bør
man undersøkes av fagperson med
spesialkompetanse.
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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.

Oftedahl Hotell (tv) i Solheimsgata 4.
Lauritz Oftedahl overtok i 1891
Lillestrøm Skydsstasjon og Gjæstgi-
veri. Dette var stedets første over-
nattingssted fra 1880. Oftedahl om-
gjorde bygget til Hotell. Bygget står
fremdeles i dag, men i en litt annen
innpakning. I 2005 hadde leilighet- og
forretningsbygget Solsiden overtatt
plassen der de gamle trehusene sto
(tv). Til høyre i kortbildet ser du Dan-
skeboligen. De siste trehusene i dette
kvartalet forsvant i 2008 da området
ble gjort om til parkeringsplass. Huset
i Solheimsgata 4 skal rives i år. Lille-
strøm Delta opplyser at kvartalet er
ferdigregulert for handel, kontor og
bolig. Forventet byggestart er i 2.
halvår 2016. Byggeprosessen for
Kvartal 8 vil ta fra 18 - 24 måneder.

Solheimsgata_1907

Solheimsgata_2016

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

SOLHEIMSGATA
1907 -2016

Vil du annonsere i våre neste temautgivelser?

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

10. februar
Bil og motor

17. februar
Hjem/intreiør
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TIL SALGS

Ubrukt ett-hjuls-sykkel selges
kr 500,- Nypris 1.100,-
Ring 90 99 01 80.

Egermann Bohemia vase til salgs
for kr. 300, den er 27 cm høy og i
perfekt stand. Ring tlf. 67 90 45 77

Fine gamle lysestaker i messing og
porselen selges for kr 200. -
Ring 67 90 45 77.

Brun, semsket pelsfrakk herre
str. 54. Lite brukt – Kr 400,-
Tlf: 901 18 063 .

Meget gammel kobberpanne med
3 ben i perfekt stand selges for
kr 300,- den er 37 cm i diameter og
kan henges på vegg.
Ring tlf. 67 90 45 77.

Fint gammelt sukker- og fløtesett
med brett i sølvplett selges for
kr 200.- Ring tlf. 67 90 45 77.

Boller, fat, vaser og Figgjo
stekepanne selges til høystbydende.
Strømmen, tlf. 976 56 649.

Snømåking utføres på «gamle-
måten» av hyggelig norsk mann.
Har du en spade eller skyffel så får
jeg snøen unna for deg. 909 90 180.

Taklampe 5-armet i børstet
messing m/dimmer.

Sokkestopping er ikke avleggs,
gammeldags, besværlig, tid-
krevende, omstendelig, men prak-
tisk 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.

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 473 90 131.

7 bøker fra Romerike
Strømmen Værksted 1873-1973
av Kåre Fasting.
Strømmen Sparebank 50 år
1921-1971.
Skedsmo Sparebank 100 år 1965.
Romerike Historielag 1970, bl.a om
Asbjørn Dørumsgard.
Østmarka av Even Saugsgård,
2000. Flott bok m/kart og bilder
Skedsmo Bygdemuseum Huseby,
hefte.
Blendingsgardiner og svenske-
suppe - Skedsmo i krig og fred,
1995.
- Samlet 7 bøker/hefter kun 300,-
Kan hentes nær Lillestrøm -
harald@kartofil.net - 90 50 99 84.

FOR MUSIKKELSKERE
Klassiske favoritter 5 kassetter
+ 1 ekstra - i eske.
150 best loved favourites
5 kassetter + 1 ekstra - i eske.
Evert Taube 9 kassetter - i eske.
Klassist gitarskole, flott bok
m/noter (Lundestsad og Solberg)
Alt samlet kr 150,- + gratis
gitarskole.
Kan hentes nær Lillestrøm -
harald@kartofil.net - 90 50 99 84

BLOMSTERBORD, trehvitt,
(l = 101 cm, b = 27 cm, h = 42 cm)
selges kr 50.- 4 stk. dekorasjons-
planter (2 stk. olivenplante m/bær,
2 stk. ”Svigermors skarpe tunge”)
selges samlet kr 120.- Bord og
planter samlet, kr 150.- Selges
pga. plassmangel.Tlf. 63 84 38 47 /
478 02 898.

ELEKTR. GRILL, Pyrox, type G, jern
m. trehvit topp, (h = 94 cm, l = 43
cm, b = 36 cm) selges kr. 100. Lite
og pent brukt. Selges pga. plass-
mangel. Jøtul «munkepanne» og
«plettepanne» i jern, begge
ubrukt, selges kr. 50 pr. stk.
Tlf. 63 84 38 47/ 478 02 898.FISKEKASSEROLLE, aluminium,

oval m / løfteanordning for fisken
(l = 42 cm), nesten ubrukt, selges
kr. 100. Tlf. 63 84 38 47 /
478 02 898.

Solid recliner i skinn, kun 1 1/2 år
gammel, selges kr 1.500.-
Tlf 67 90 83 94, Mob 412 79 952.

DBS herresykkel, modell FINSE
1222 m/7 gir, brukt 2 ganger,
selges høystbydende.
Tlf. 67 90 83 94, Mob. 412 79 952.

Mynter ønskes kjøpt.
Har du litt gamle mynter liggende?
Jeg er nystartet som samler og er
interesert i det meste. Jeg kommer
gjerne på besøk om det er
ønskelig
Jarle tlf 970 27 690.

PC bord, halvmåneformet, som du
også kan bruke som skrivebord,
selges kjempebillig for kr 100,-
Må hentes.
TLF 47390131, LØVENSTAD

Gule og blå smørefrie SKILOM
PLASTSKI TILSALGS. Lengde 170
cm. Tilbudspris kr. 500,-
Henv. TLF 47390131 LØVENSTAD

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. 500,-
Henv. TLF 47390131 LØVENSTAD.

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

ØNSKES KJØPT

TJENESTER

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

Værhane med 2 kulelager, høyde
ca. 40 cm.kr.600 Juleduk 1,46 m. x
1,38 m, pent brodert med nisse-
motiv kr 500,-. To stk. åklebeslag
1,10 m kr300,-. tlf 67 90 38 77.

3-armet prismelampe, til bord.
Selges kr 900,-. Tlf 913 56 990.

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

Oslo Antirust AS

Drypper lite!
Slitesterk!
God krypeevne!
Miljøvennlig!

Effektivt
på alle biler!

Overlegen hvis
bilen har begynt

å ruste!

NÅ RUSTER BILEN DIN
– VI GJØR NOE MED DET!

- Fantastiske ruststoppende egenskaper

UNDERSTELLSBEHANDLING AV BIL

Behandlingen tar ca 1,5 time og vi serverer kaffe mens du venter.Behandlingen tar ca 1,5 time og vi serverer kaffe mens du venter.
NB: Gullpakke tar ca. 3 timer

Lanolinolje - Fluid film

Priser fra 2.400,-

Gullpakke kroner 3.600,-

for personbil
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Hvalpsund Færgekro, Nordjylland 

Priskode: L11j Rabatkode: 2411

Tilbudet indeholder:

1 flaske vin på rommet ved ankomst

2 x overnatting

2 x frokostbuffé

2 x 2-retters meny satt sammen av kjøkkensjefen

Gratis parkering

Limfjorden og den vakre naturen
Nyt naturen, de vakre omgivelsene, utsikten over fjorden og den hyggelige atmosfæren i de lekre
rommene. Alle hotellrommene har utsikt til fjorden og ligger bare 50 meter fra stranden. Det er gode
muligheter til å ta en dukkert eller gå tur langs vannet.

Under oppholdet på Hvalpsund Færgekro har du også mulighet til å besøke en av Limfjordens vakreste
øyer, Fur. Øya har et rikt utvalg særpregede landskaper og tallrike muligheter for naturopplevelser.
Du finner blant annet 12 km turstier i rolige og uberørte omgivelser.

Tillegg ved overnatting lørdager kr 125,- per voksen per natt.
Ankomst alle dager frem til 30. juni 2016.
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Booking via www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten eller til tlf. +47 2190 4260. Oppgi priskoden og rabattkode 2411

SPESIALTILBUD
Pr. person

i DDK

899,-
SPAR 809,-

Dronninglund Slot, Nordjylland 

Priskode: L300L Rabatkode: 2411

Romantisk slottsopphold
På Dronninglund Slot er det helt tydelige verdier som alltid sitter i høysetet: kvalitet, gastronomi,
fleksibilitet og service. På slottet betraktes hvert arrangement og hvert opphold for hver enkelt
gjest som en eksamen.

Det historiske Dronninglund Slot i Vendsyssel ble grunnlagt av benediktinernonnene som kloster
på 1100-tallet. I de naturskjønne omgivelsene kan dere nyte gastronomi og romantikk i den fan-
tastiske atmosfæren som preger det ærverdige gamle slottet. Dronninglund Slot er dessuten et
perfekt utgangspunkt for å oppleve Nordjylland med sine spennende kulturopplevelser, koselige
byer og fantastiske natur – hvis man da har hjerte til å forlate den vakre slottshagen.

Tilbudet indeholder:

2 x overnattning

2 x frokost

2 x 3 retters meny

2 x ettermiddagskaffe med kake

Ved overnatting fredag tillegg på 250,- per person per natt
Ankomst fra søndag til torsdag til og med 17.12.16.

Pr. person
i DDK

999,-
SPAR 612,-
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AVISBYEN LILLESTRØM

HISTORISK SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI

– Et nettleksikon

Lokalhistoriewikien har nå over 700 artikler og 1000 bilder.Du finner artiklene og
bildene på Skedsmowikiens forside: lokalhistoriewiki.no/Skedsmo_kommune.
Nettstedet er en del av det nasjonale prosjektet
www.lokalhistoriewiki.no

I hovedstadsavisene og de få avisene
som fantes i Akershus fylke, ble både
Skedsmo og Romerike lite omtalt.
Høyreavisa Akershus Amtstidende
som ble gitt ut i Drøbak fra 1884, og
som var lokalavis for bygdene i Follo,
prøvde å skaffe seg flere abonnenter
ved blant annet å trykke nyheter fra
Romerike. Den inneholdt en del stoff
fra Skedsmo, men den fikk ingen stor
utbredelse her.

AKERSHUS – FØRSTE
LOKALAVIS I LILLESTRØM
Akershus kom med sitt første num-
mer 10. april 1886. Det var behov for
en lokalavis på Romerike. Derfor
kontaktet tidligere stortingsmann og
gårdbruker på Jølsen i Fet, Anders
Jørgensen Veum, boktrykker Jens
Saugstad, og ba han om å etablere et
trykkeri i Lillestrøm og gi ut en lokal-
avis.

Jørgensen Weum ga Saugstad et
forskudd på kr 3000 til kjøp av
maskiner og typografisk utstyr.

Akershus Arbeiderblads lokale i Storgata i 1930-åra. Fotoeier: Akershusmuseet.Fra redaksjonen i Akershus Arbeiderblad mellom 1935 og 1940.
Fotoeier: Akershusmuseet

Det var Venstres fylkesforening
som stod bak utgivelsen. Under-
tittelen Liberalt Blad for Akershus
Amt forteller blant annet at planen
var å distribuere den i hele fylket.
Avisa gikk dårlig fra begynnelsen for-
di tallet på abonnenter var lavt, og
bare halvparten betalte abonnemen-
tet som kostet kr 1,00 i kvartalet.

Indre konflikter i avisa allerede
høsten 1886 førte til at Høyre så en
sjanse til å overta avisa. De nye eierne
fikk heller ikke avisa til å lønne seg.
Boktrykker Saugstad overtok derfor
eierskapet, og ble sjøl redaktør. Som
følge av bedre økonomiske tider,
større annonsetilgang og støtte fra
sagbrukseierne økte opplaget.
Akershus fortsatte som høyreorgan.

Sagbrukseierne distribuerte Akers-
hus blant arbeiderne for å vinne tilhen-
gere for Høyre. Lillestrøm hadde om-
kring 400 sagbruksarbeidere i 1890 og
over 500 i 1900. Venstre og Høyre
kjempet om denne store velgergruppa
der flere hadde fått stemmerett etter
stemmerettsutvidelsen i 1884 og etter
at alle menn fikk stemmerett i 1898.
Høyre fikk på denne måten mange til-

hengere i et miljø der det var naturlig
at Venstre var størst.

Akershus fikk etter hvert en fyldi-
gere distriktsprofil, og den ble avis for
hele Romerike. I 1920 hadde den et
opplag på 3000, i 1932 var det sunket
til 2500 og i 1959 var det gått ned til
1470. Siste nummer kom 26. desem-
ber 1966.

VENSTREAVISER KONKURRERTE
MED AKERSHUS
Fra 1890 til 1902 ble det gitt ut fire
venstreaviser som bortsett fra den
andre Akershusposten hadde kort
levetid. Avisene het Akershusposten,
Valget, Akershus-Budstikken og en
ny Akershusposten som ble gitt ut til
1943.

De tre første fikk ikke
nok abonnenter, og
gikk inn etter kort tid.
En av grunnene var at
Høyre-avisa Akershus
hadde godt fot-
feste på stedet. Den
andre Akershusposten,
som kom ut fra 1903,
hadde en driftig redak-

tør, Martin Ingebregtsen, som stadig
kom på kant både med leserne,
partiet og myndighetene. I 1910 be-
sluttet Lillestrøm herredsstyre at den
ikke lenger skulle få trykke de kom-
munale annonsene og bekjentgjør-
elsene. Dermed mistet den en sikker
inntekt samtidig som abonnenttallet
sank.

Akershusposten spilte en vesentlig
rolle den politiske debatten i Skedsmo
og bygdene omkring, særlig i
forbindelse med unionsoppløsningen.
Avisa siktet seg inn mot arbeidere og
bønder. Likevel ble den aldri en typisk
lokalavis fordi den la stor vekt nasjo-
nale og internasjonale spørsmål.
Dessuten var mye av stoffet sakset-
fra internasjonale kilder.

Fra første stund slet avisa både med
økonomien og opplagstallet, den had-
de hele tiden i underkant av tusen
abonnenter. Avisa kom ut to ganger i
uka, og hadde sjelden mer enn fire si-
der.

ROMERIKE OG ROMERIKS-
POSTEN
Avisa Romerike kom første gang ut i
14. Juni 1913. Aviseier og redaktør var
Thorvald Tveterhagen som trykte avi-
sa i sitt eget trykkeri. Den kom med to
nummer i uka, og var et organ for
Arbeiderdemokratene og Venstre,
men den skiftet kurs, og i 1921 ble den
solgt til Norsk Bondelag, og ble nå et
politisk organ for Bondepartiet
(Senterpartiet).

Tveterhagen begynte i 1931 å utgi en
ny venstreavis i Lillestrøm med
tittelen Romeriksposten. I mangel på
kapital satte han inn sine private
midler i foretaket og fikk avisa i gang.
Fra første utgave appellerte den til
sagbruks- og jernbanearbeiderne i
Lillestrøm. Redaktøren Hallvard
Nylund skrev i den første leder-
artikkelen at «Romerike vil føre en

Tekst: Nils Steinar Våge.
Prosjektleder Skedsmos
lokalhistoriewiki.

Første side av den illegale avisa Romerikes frie
avis 27. november 1941.

Thorvald Tveterhagen
(1883-1960)

var redaktør av
avisene Romerike og

Romeriksposten.
Fotoeier:

Akershusmuseet.

Siden 1886 har det blitt gitt ut 20 aviser i
Lillestrøm. Noen hadde en levetid bare noen
få måneder, og dette var aviser som oppsto
av enkeltpersoners særinteresser og politiske
engasjement. Akershus var den første avisa
som ble gitt ut i Lillestrøm, og den gikk inn
etter 80 år. Romerikes Blad, som først ble gitt
ut på Jessheim i 1902 med navnet Akershus-
ingen, er den lengst levende.
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Ansatte ved trykkeriet i avisa Akershus omkring 1910.
Foto: Fra jubileumsheftet til Lillestrøm Typografiske Forening.

Første utgave av Akershus 10. april
1886.

Første utgave av Akershus Social-
Demokrat 26. juni 1913.

Avishodet til lokalavisa Romerike.

Avishodet til Akershus Arbeiderblad
3. mai 1939

Avishodet til Akershus Folkeblad
28. juni 1953.

Siste utgave av Akershus Social-
Demokrat lørdag 31. desember1921.

Redaksjonen og trykkeriet til avisa Akershus holdt til i huset nærmest til
venstre. Fotoeier: Akershusmuseet.

RETTELSE:
I forrige utgave var Nils Sundstø
feilaktig oppført som forfatter av
artikkelen. Riktig forfatter skal være
Nils Steinar Våge.

radikal politikk – radikal i god betyd-
ning med front til to sider, mot det gol-
de socialdemokrati til den ene side og
mot det stivbente høire til den anden.
Romerike vil saaledes bli organ for
Venstre og Arbeiderdemokratene»

ARBEIDERPRESSEN VOKSER
FRAM
Framveksten av arbeiderbevegelsen
la grunnlaget for en arbeiderpresse
på Romerike, og den første arbeider-
avisa var Akershusingen som kom ut
på Jessheim i 1902. Den skiftet navn
til Romerikes Blad i 1905. Arbeider-
bevegelsens første avis i Skedsmo
var Akershus Social-Demokrat som
kom ut på Lillestrøm fra 1913.

Det høye opplagstallet på 5000
skyldtes at arbeiderbevegelsen var
blitt sterk på hele Romerike, og at de
lokale partilagene oppfordret med-
lemmene til å støtte den nye avisa.
Dessuten hadde venstresida behov
for å ta til motmæle mot kritikken fra
den konservative Akershus som i
mange år hadde vært den domine-
rende lokalavisa i Skedsmo og de
nærmeste kommunene. I tillegg

hadde den nye avisa et mer moder-
ne typografisk utstyr enn de andre
Lillestrøm-avisene. Den trykte
derfor flere bilder enn de andre, og
teksten ble trykt med moderne
skrifttyper og ikke gotiske boksta-
ver slik de andre avisene brukte.
Dessuten var Asbjørn Dørumsgaard
en bedre stilist enn redaktørkollege-
ne i de borgerlige avisene.

Til tross for det store opplaget var
det vanskelig å få avisa til å bære
seg. Forretningsstanden ville ikke
avertere i denne radikale avisa, og
annonseinntektene ble derfor små.
Dessuten hadde avisa stor indre
strid. Avisa skiftet navn til Akershus
Arbeiderblad i 1922, og den indre
striden fortsatte noen år mellom ar-
beiderpartifløyene.

Navnet ble beholdt til 1990 da
avistittelen ble Akershus/Rome-
rikes Blad, og i 1995 ble navnet
Romerikes Blad. Avisa er den nest
største lokalavisa i landet i 2015, den
eies av mediekonsernet A-pressen
og er den største avisa i konsernet. I
2004 ble den kåret til ’’Årets avis
2004’’.

PRESSEN UNDER ANDRE
VERDENSKRIG
Straks andre verdenskrig begynte, ble
flere aviser stoppet av tyskerne, og
bare Akershus og Akershus Arbei-
derblad kom ut i Skedsmo. Avisene
forpliktet seg til å ta inn såkalt plikt-
stoff fra Pressedirektoratets propa-
gandaavdeling. Forordning fra Nasjo-
nal arbeidsinnsats krevde én avis i
kommunen, og 29. juni 1943 ble de to
avisene slått sammen under navnet
Nedre Romerike. Avisene fikk samme
ledelse 1. juli. 29. mai 1945 kom Akers-
hus og Akershus Arbeiderblad ut hver
for seg.

Den illegale avisa Romerikes frie
avis kom ut mellom 17. mai og
30. november 1941.

Den nazivennlige avisa Romeriks-
posten kom ut til 1942 med Tveter-
hagen som redaktør. Han tok inn mye
stoff fra Nasjonal Samlings Presse-
tjeneste. Følgen ble at et stort antall
abonnenter sa opp avisa. Dessuten
så ikke nazistene nødvendigheten av
å holde den i gang siden deres hoved-
organ Fritt Folk hadde over 250
abonnenter i Lillestrøm. Da det i tillegg

ble papirrasjonering, måtte avisa
innstille.

ETTERKRIGSTIDA
Akershus Folkeblad ble opprettet
16. februar 1951, og var et partipolitisk
organ for Venstre i Akershus, den kom
ut med to nummer i uka og ble trykt i
Lillestrøm Blads trykkeri. I det første
nummeret presenterte avisa seg som
”en fri og uavhengig venstreavis til
fremme av sosial og økonomisk
samfunnsrettferd, åndsfrihet og
humanitet”. Simen Skjønsberg var
avisas første redaktør. De to lille-
strømjournalistene, Ole Kristen Har-
borg og Ola Johnsrud, gjorde sine før-
ste presseerfaringer i avisen før de
senere tilbrakte mange år som
NRK-reportere. 26. september 1963
gikk bladet inn.
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Avistittel Politisk tilknytning Opprettet Avviklet

Akershus Venstre. Fra 1887 Høyre 10. april 1886 23.des.66

Den første Akershusposten Venstre Oktober 1890 November 1890

Valget Venstre 16. mars 1894 Desember 1896

Akershus-Budstikken. Venstre 4. januar 1896 1902

Fortsettelse av Valget.

Den andre Akershusposten. Venstre 1902 1943

Etterfølger av Akershus-Budstikken

Viken Politisk uavhengig 05.jan.09 18.des.09

Speideren Politisk uavhengig 1909 1909

Romerike Venstre og Arbeiderdemokratene,
fra 1921 Bondepartiet 14.jun.13 01.jan.65

Akershus Social-Demokrat. Fra 1922 Akershus
Arbeiderblad Det norske arbeiderparti 26.jun.13 30.sep.22

Akershus Arbeiderblad. Fra 1990 Akershus/Romer-
ikes Blad, fra 1995 Romerikes Blad Det norske arbeiderparti 03.okt.22 RB I 2011

Lillestrømposten Norges Socialdemokratiske
Arbeiderparti sep.21 18.jul.31

Romeriksposten Venstre. Nazistvennlig siste
driftsåret 1931 1942

Lillestrøm Blad Uavhengig radikal avis 1934 1948

Allsport Politisk uavhengig 1939 1940

Romerike frie avis Illegal avis 17.mai.41 30.nov.41

Nedre Romerike: Akershus og Akershus Arbeiderblad
gitt ut sammen Politisk uavhengig 01.jul.43 29.mai.45

Akershus Folkeblad Venstre 16.feb.51 26.sep.63

Akershus/Romerikes Blad Fra 1995 Romerikes Blad. Det norske arbeiderparti 1990 1995

Romerikes Blad Det norske arbeiderparti 1995
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Tlf. 64 84 61 90
- Et autorisert

regnskapsførerfirma -

www.admregnskap.no

VED
TIL SALGS
6O L FRA KR 55,

TLF. 46 82 51 00
Kan også kjøres

fra Kløfta.

BJØRKEVED
Blandingsved fra
Solør 60l, 1000l,

1500l.

Tlf. 911 58 411

VED TIL SALGS
1000l bjørkeved kr. 700,-

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

Tlf. 97 62 59 39

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

ARKITEKTER

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no

www.sunoco.no
Brobekkveien 38

BILPLEIE

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

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

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

FLIS

BILOPPHUGGING

Vi er helt konge
på boller!

BOLLER

BOLIG

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

REGNSKAPSBISTAND

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

Små bedrifter skal også styres

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

Vi tar regnskapet

ØKO-ROM AS

REGNSKAP

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19

Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls-
beholdere og containere

- Henting av løst avfall

CONTAINER

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

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

DYREPARK

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

ELEKTRO

Vi kjøper skrapjern
og metaller

Tlf. 468 15 000

GJENVINNING

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

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00

alumin@abas.no
www.abas.no

Aluminiumprodukter

INDUSTRI

Gratis og
uforpliktende

befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa

innvendige trapperAlt i inn-
vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03

www.fagtrapp.no

TRAPP

Tiur’n Konsulenttjenester,
Hans Ording

Sertifisert opplæringsvirksomhet,
dokumentert og sertifisert opplæring

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

KONSULENT

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

BRØNNBORING

DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER

• Depresjon/angst
• ADHD/adferdsvansker
• Spiseforstyrrelser
• Rusproblemer
• Konflikt i familie

INGEN VENTETID

INGEN HENVISNIN
G

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

PSYKOLOGO

Tlf. 63 98 90 70

firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden
på din økonomi!

gulvsliping
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

GULVSLIPER

Nordiske
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for
flis, ved og

pellets.

www.nordiske.no

INDUSTRIOVNER

GRUNNMUR

www.safedirekte.no

Vi har fri frakt på alle
produkter til hele Norge!

S
a

fe
d

ir
e

kt
e

.n
o

...fritt levert direkte til deg

SIKKERHET

BYGG &
HÅNDTVERK

SERVICE
Fagmessig utført

jobb til avtalt pris!

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

SNEKKER

VED

Vanntett grunnmur
Vi utfører innvendig vanntetting

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

www.norteknikk.no.

Tlf. 400 68 028

ROMERIKSGUIDEN
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Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting
• Termotransport • Distribusjon

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

Tlf. 63 98 90 70
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden
på din økonomi!

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

Trenger du en
rørlegger eller en

service avtale?

Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg krever årlig

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

Kontakt vår serviceavdeling på
tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71

Jan.tore.engebretsen@bravida.no

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-

Alt innen rørleggerarbeid utføres
av erfaren rørleggermester

95 04 17 28

RØRLEGGER

STILLAS

Mobilt
sykkelverksted

www.sykkelhjelp.no

Bestill time på
tlf. 48 14 26 28

SYKKEL

KJØKKEN

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

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

Tlf. 63 98 39 10
Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

Din leverandør av
NORSKPRODUSERTE
TANNERSTATNINGER

Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

TANNLEGE

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIER

Tlf. 62 36 42 90

Fabrikkveien 5,
2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

TRANSPORT

TAK

Tlf. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

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

• Verdi og lånetakst
• Boligsalgsrapport
• Befaring og rådgiving

TAKSERING

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
ing - Dag Kjelland

Annonsere i
Romeriksguiden?

Kontakt
Kim

Tlf: 413 06 161
kim.elvegaard@hamarmedia.no

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

30 års erfaring – Gratis befaring
Tlf. 416 38 247 – 63 87 80 00
Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller

Orgnr, 980 369 846

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

30 års erfaring – Gratis befaring
Tlf. 416 38 247 – 902 02 393

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

Service der du bor! Vil du annonsere her?
Ring oss på tlf: 413 06 161 eller send oss en e-post:
romeriksguiden@romeriksposten.no

vil du annonsere i
våre neste

temautgivelser?

Ta kontakt med: Terje 906 19 636
Elisabeth 483 23 443
Marianne 483 20 157
Kim 413 06 161

10. februar
Bil/motor

17. februar
Hjem/interiør

24. februar
Hytte

2. mars
Bil/MC
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HVA SKJER?
ONSDAG

«HEKSEDRÅPENE»
Klokka 19.00, Skedsmo Samfunns-
hus. Premiere på familiemusikalen
«Heksedråpene» Huseby familiete-
ater med Palle Wagnberg, Eirik Berg
Svela og Marius A. Olsson. Teaterkafe
en time før hver forestilling. Spilles
også lørdag og søndag.

«A TRIBUTE TO JAMES TAYLOR»
Klokka 19.30, Connect, Lillestrøm
Kultursenter. Vintermyggen: «A
tribute to James Taylor» Gruppen
består av Audun Skjølberg (sang,
gitar), Svein Nordli (sang, gitar), Arne
Wang (sang, gitar, perkusjon), Torkil
Røseid (bass), Per Stokkebryn
(trommer) og Thor Fremmerlid
(piano)forestilling. Spilles også lørdag
og søndag.

«ALT FRATHE BEATLES 1965»
Klokka 19.30, Teatersalen, Lillestrøm
Kultursenter. Etter å ha spilt over 90
forestillinger til ellevill jubel fra rundt
60.000 publikummere over hele
landet med ”Alt fra The Beatles
1963” og ”Alt fra The Beatles 1964”,
er det nå klart for del 3 i dette 7 år
lange unike prosjektet hvor all
musikken til verdens beste gruppe
skal presenteres fra scenen – femti
år etter at den ble gitt ut.

OLA BREMNES TRIO
Klokka 20.00, Storstua, Lørenskog
Hus. Den landskjente trubaduren fra
nord gjester Storstua sammen med
gitarist og bassist i februar. Publikum
får høre og oppleve en sangskriver
og forteller som bare blir bedre og
bedre med årene.

. «BAOBAB OG BUSHBABY»
Klokka 13.00, Vasshjulet, Lørenskog
Hus. Den landskjente trubaduren fra
nord gjester Storstua sammen med
gitarist og bassist i februar. Publikum
får høre og oppleve en sangskriver
og forteller som bare blir bedre og
bedre med årene.

«RØDHETTE OG ULVEN»
Lørdag og søndag klokka 1400,
Folkets Hus, Strømmen. Med Deg,
meg og Vilde.

«SKATTEØYA»
Lørdag og søndag klokka 1200 og
1400, Universet, Lillestrøm Kultur-
senter Sjørøverne kommer!
Romerike Musikkteaterskole spiller
det klassiske eventyret om skatten
på sjørøverøya, skrevet av Robert
Louis Stevenson.

BLI MED PÅ KARUSELLRENN
Klokka 18.00, Bråteskogen.
Strømmen og Lillestrøm Skiklubb
fyller hundre år, og inviterer alle barn
til uhøytidelige skirenn for barn i
Bråteskogen på alle onsdager fra 20.
januar til 10. februar - hver dag kl
18.00. Karusellrennene er åpne for
alle barn i alle aldre – en trenger ikke
være medlem av klubben. Her er det
fokus på én ting: Lek og moro på ski.
Kiosk og grill er det der også.
Velkommen til skimoro!

«VELKOMMEN TIL
HARRY POTTER-FEST!»
Lørenskog Bibliotek.
Den 4. februar går «Harry Potter
Book Night» av stabelen verden
over. Vi lover deg en kveld med
magisk moro og sjansen til å
oppdage og dele den fantastiske
verdenen til Harry Potter. Delta på
aktiviteter og møt andre Potter-
heads i ditt nærmiljø.

TIRSDAG

HVER DAG

TORSDAG FREDAG

FREDAG

TORSDAG

NORGESPREMIERE
SF Kino Lillestrøm . «13 Hours»

NORGESPREMIERE
SF Kino Lillestrøm og Lørenskog
Kino .«Gråtass – gøy på landet»

«BLUESMARATON»
Klokka 13.00-01.00, Kulturpuben,
Lillestrøm.

«UKM 2016 LØRENSKOG»
Klokka 18.00, Storstua, Lørenskog
Hus. I 2015 arrangerte Lørenskog for
første gang UKM i Storstua i
Lørenskog hus, med stor suksess. I år
gjentar vi suksessen og inviterer til
en kveld hvor man kan oppleve alt fra
akrobatikk, tryllekunster, hardtslåen-
de rock eller klassisk musikk, noe for
enhver smak. Med talentfulle
ungdommer både på og bak scenen,
kan vi garantere en spennende og
innholdsrik kveld for både liten og
stor.

I FORM PÅ 100 DAGER!
Sandbekkstua nedenfor Blystadlia.
Jeg GARANTERER at du vil være i
super-form den 9. april 2016 om du
blir med på samtlige hundre turer opp
til Bjønnåsen, i løpet av de første
hundre dagene i 2016.
Siden vi skal gå turen hver eneste
dag de første hundre dagene av 2016
er det nødvendig med påmelding
senest dagen før datoen du har lyst
til å delta. Dette fordi man må være
fleksibel tidspunktet for å kunne gå
hver eneste dag, tilpasset andre
daglige gjøremål og avtaler etc. En
dag kan vi gå klokken 11, neste dag
klokken 18.
Man kan også skrive seg på en
mail-liste, så får man beskjed daglig
om tidspunktet for neste dags tur.
Oppmøte er Sandbekkstua nedenfor
Blystadlia, og turen opp til Bjønnåsen
og ned igjen tar omtrent halvannen
time.

LØRENSKOG– KONGSVINGER
Klokka 18.30, Lørenskog ishall.
GET-ligaen.

LØRDAG

LØRDAG

opplevelserop plevelser 
Velkommen til
en verden av

info@scandorama.no • scandorama.no • Booking: 800 10 110
- alltid med guide

det beste av den myteomspunne øya
Islands perler

En klassisk rundreise rundt hele Island som gir deg minner for livet. Voldsomme
fossefall, putrende og sprutende geysirer, vulkanen Eyjafjallajökull og Europas
største isbre, Vatnajökull. Takket være den kunnskapsrike Scandoramaguiden
får vi også et godt innblikk i landets kultur og historie.

8 dager 30/5 & 22/8 fra Gardermoen fra 16 995,-

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

LØSNING AV X-ORD
FORRIGE UKE

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

Mandager

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:

Løsningsord på kryssordet
forrige uke var:

TO FORNØYDE ØRKEN-
VANDRERE

VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

EINAR HESLAND,
OLAV KYRRESVEI 3B,
1473 LØRENSKOG.
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Målingen under den
svarte sprayfargen gjør
at Inger Johanne kan
ferdigstille sin profil
av gjerningsmannen.
Karen Winslow har fått
mer informasjon og
snart klarner bildet av
morderens identitet
og motiv. Men Inger

Johanne og Ingvar er
uenig om hvordan de
skal agere, det fins
et siste offer, men
spørsmålet er hvem?
I mellomtiden fatter
Stina en beslutning
som setter henne
i fare.
TV 2 søndag kl 21.45

Det siste offeret
De tolv nominerte
reklamefilmene som
konkurrerer under Gull-
fisken er valgt ut av
en jury som finner en
såkalt «sølvfisk» hver
måned gjennom året.
Selve avstemningen
og utdelingen skjer i
kveldens direktesend-

te TV-program. Det er
TV-seerne som stem-
mer fram sin favoritt
under sendingen, og
vinnerfilmen blir kåret
til årets «gullfisk».
Programledere er Einar
Tørnquist og Else
Kåss Furuseth.

TV 2 lørdag kl 22.15

Reklamefilmer hylles

Trenger en vask
Det er fremdeles en
del som gjenstår på
mesterstykket, så nå
må det jobbes hardt
før oldermannen kom-
mer for å bedømme
produktene. Borger-
mesteren mener hygie-
nen på Isegran ikke er
god nok, og skjenker
alle en tur til barte-
skjæreren.
NRK1 fredag kl 19.55

ONSDAG 3.2

TORSDAG 4.2

FREDAG 5.2

tvukens

07.30 Morgensending
15.05 Top Gear (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen
16.40 Kjendisklipperne (r)
16.55 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Modelljenter (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup hopp, kvinner.
2. omgang direkte.
18.30 Glimt av Norge (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Konge og dronning i
25 år (6)
20.25 Schrödingers katt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Ukens vinner (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Best i verden (r)
23.45 BMI – Turné (r)
00.15 Anno (r)
00.55 Nattsending

07.50 Morgensending
12.35 Anno (r)
13.15 Den mektige monsu-
nen (r)
14.05 Urix (r)
14.35 Forbrukerinspektø-
rene (r)
15.05 Då byen erobra verda
(r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 V-cup hopp, kvinner.
1. omgang direkte fra Hol-
menkollen.
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Krøll på hjernen (r)
19.10 V-cup skiskyting.
Sprint menn.
20.25 Urix
20.55 Økonomi i ubalanse.
Am. dokumentar fra 2013.
22.30 Ishavet på 30 dagar
(1)
23.15 Den mektige monsu-
nen (r)
00.05 99% norsk (r)
00.35 Urix (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Love It or List It (13)
14.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(210)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (20)
20.00 Matkontrollen (2)
20.30 TV 2 Hjelper deg (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (9)
22.40 Blindspot (4)
23.35 Åsted Norge (r)
00.35 Criminal Minds (r)
01.30 Criminal Minds (r)
02.15 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Epic Meal Empire (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Epic Meal Empire
(19)
20.30 American Ninja Warri-
or (4)
21.30 Dømt til forvaring (r)
22.25 Limitless (5)
23.20 Nattarbeiderne (r)
23.50 Nattarbeiderne (r)
00.20 Broom (r)
00.50 Sons of Anarchy (r)
01.55 Arrow (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (45)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 MasterChef Danmark
(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 Danmark
(4)
20.30 Larvikjentene (2)
Norsk dokumentarserie.
21.30 Black Widows (1)
22.30 X-Files (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 One Big Happy (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Veipatruljen (3)
19.30 4-stjerners middag
(16)
20.30 Castle (5)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Code Black (12)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 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 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
21.30 Gridiron Gang.
Am. drama fra 2006.
23.50 Family Guy (r)
00.20 Family Guy (r)
00.50 Cops Reloaded (r)
01.20 Nattsending

07.30 Morgensending
14.55 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.05 Top Gear (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen
16.40 Kalkyle (1)
16.55 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Modellgutter (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup hopp. Kvalifise-
ring.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Anno (18)
20.55 Nytt på nytt (5)
21.25 Skavlan (5)
22.25 Tause vitner (2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Tause vitner (2)
00.20 Sonic Highways (r)
01.20 Nattsending

07.40 Morgensending
12.25 Herskapelig (r)
13.10 Debatten (r)
14.10 Urix (r)
14.40 Då byen erobra verda
(r)
15.40 Med hjartet på rette
staden (r)
16.30 Derrick (r)
17.30 V-cup hopp.
Kvalifisering. Direkte fra
Holmenkollen.
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Krøll på hjernen (r)
19.10 V-cup skiskyting.
Sprint kvinner.
20.30 Hitlåtens historie (r)
21.00 Nyheter
21.10 Vi skal ha barn (r)
21.25 Mr. Blue Sky: Jeff
Lynne og ELO. Br. dokumen-
tar fra 2012.
22.45 Jeff Lynnes ELO: Live
fra Hyde Park
23.55 I Larsens leilighet (r)
00.25 Visepresidenten (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Love It or List It (14)
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 Hjelper deg (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(211)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Suksesskolen (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Idol (r)
20.00 Idol (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld med Tho-
mas og Harald (2)
22.45 Eurojackpot (6)
23.00 Operasjon Argo.
Am. thrillerdrama fra 2012.
01.20 Gotham (11)
02.10 Nattsending

05.20 Morgensending
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Epic Meal Empire (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Epic Meal Empire
(20)
20.30 Fjorden Cowboys (r)
21.00 Rambo – First Blood.
Am. action fra 1982.
22.50 Arrow (3)
23.45 Almost Human (r)
00.40 Bak murene: Feng-
selsbetjentene (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (46)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 MasterChef Danmark
(r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Eventyrlig oppussing
(r)
19.25 Inte OK (r)
19.50 Easy A. Am. roman-
tisk komedie fra 2010.
21.30 Paranoia.
Am. thrillerdrama fra 2013.
23.30 xXx 2 – The Next
Level. Am. actionthriller fra
2005.
01.25 Your Highness.
Am. komedie fra 2011.
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 One Big Happy (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Veipatruljen (4)
19.30 The Big Bang Theory
(r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
21.30 Sherlock Holmes.
Am. actioneventyr fra 2009.
23.55 The Graham Norton
Show (14)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 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 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 Friday Night Lights.
Am. action fra 2004.
00.45 Nattsending

07.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.15 V-cup langrenn. Klas-
sisk sprint, kvinner og
menn.
16.15 NRK nyheter
16.25 Best i verden (r)
16.55 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Modelljenter (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup langrenn. Høy-
depunkter fra dagens sprint.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Anno (17)
20.25 Forbrukerinspektø-
rene (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Datoen (5)
22.35 99% norsk (5)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Vikinglotto (r)
23.30 Mesternes mester (r)
00.30 Nattsending

08.10 Morgensending
12.25 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.40 Oppdrag Nansen (r)
13.10 Gull på Godset (r)
14.10 Torp (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Ei verd av krydder (r)
16.00 Anjas reiser (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Laserblikk på histori-
en (r)
19.55 Undring og mangfald
(4)
20.25 Urix
20.55 Hitlåtens historie (3)
21.25 Vikinglotto
21.35 Den mektige monsu-
nen (4)
22.25 I Larsens leilighet (r)
22.55 Visepresidenten (1)
23.20 Torp (r)
23.50 Innesperret (r)
00.40 Urix (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Love It or List It (12)
14.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(209)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (19)
20.00 Idol (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Sykt Perfekt (4)
22.40 Huskestue (r)
23.40 Tid for hjem (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Elementary (r)
03.00 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Epic Meal Empire (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Epic Meal Empire
(18)
20.30 American Ninja Warri-
or (3)
21.30 Golden Goal (r)
22.00 Fjorden Cowboys (6)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Zoo (11)
24.00 Nattarbeiderne (r)
00.30 Broom (r)
01.00 Sons of Anarchy (r)
02.10 Arrow (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 MasterChef Danmark
(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 Danmark
(3)
20.30 Luksusfellen Sverige
(5)
21.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
22.30 The Art of More (9)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 One Big Happy (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Veipatruljen (2)
19.30 4-stjerners middag
(15)
20.30 Barneavdelingen (4)
21.30 Brille (r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 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 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
21.30 The Express. Am.
drama fra 2008.
23.50 Family Guy (r)
00.20 Family Guy (r)
00.50 Cops Reloaded (r)
01.20 Nattsending
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06.25 Morgensending
12.10 V-cup langrenn.
50 km klassisk fellesstart,
menn.
14.45 Vinterstudio.
Fra Holmenkollen.
15.20 V-cup kombinert.
10 km langrenn.
16.00 V-cup hopp. Laghopp.
17.45 Vinterstudio.
Fra Holmenkollen.
17.55 V-cup skiskyting.
Fellesstart menn.
18.45 Samenes nasjonal-
dag
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Mesternes mester
(6)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (3)
21.35 Lindmo (3)
22.35 Fader Brown (4)
23.20 Kveldsnytt
23.35 Latter live (r)
00.05 Ukens vinner (r)
00.35 The Wolfman.
Am. grøsserdrama fra 2010.
02.15 Nattsending

05.15 Morgensending
14.45 Økonomi i ubalanse.
Am. dokumentar fra 2013.
16.15 Beppes reiser (r)
16.25 Med livet som inn-
sats (r)
16.55 Kunnskapskanalen
17.55 Anno (r)
18.55 Best i verden (r)
19.25 V-cup skiskyting.
Fellesstart kvinner.
20.15 Samisk kortfilm:
Áile ja áhkku
20.25 Samisk kortfilm:
Hilbes biigá
20.45 Samisk kortfilm:
Det syke dyret
21.00 Nyheter
21.10 Samisk kortfilm:
Iditsilba
21.20 Samisk kortfilm: Por-
tretter fra Varangerfjorden (r)
21.35 Napoleons felttog
mot Moskva (2)
22.25 Veiviseren. Norsk
actiondrama fra 1987.
23.50 Mr. Blue Sky: Jeff
Lynne og ELO
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Luksushjem i Marbel-
la (r)
12.00 X Factor UK (11)
13.50 Som hund og katt:
Kittys hevn. Am./austr. fami-
liekomedie fra 2010.
15.30 Top Chef (r)
16.30 Idol (r)
17.30 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 The Stream (1)
20.00 Hver gang vi møtes
(5)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi møtes
(5)
22.15 Gullfisken 2015
23.25 The Stream (r)
23.55 The Departed.
Am. thriller fra 2006.
02.50 Nattsending

05.00 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 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Trailerjakten (r)
19.30 Trailerjakten (r)
20.00 World's Scariest (r)
21.00 Rambo: First Blood
II. Am. action fra 1985.
23.00 Rambo III. Am. acti-
onfilm fra 1988.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Nine Months Later
(5)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
15.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
16.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
17.00 Parneviks (r)
18.00 Parneviks (r)
19.00 Fresh Off the Boat (r)
19.25 Fresh Off the Boat (r)
19.55 Big Fat Liar. Am.
komedie fra 2002.
21.30 Erin Brockovich.
Am. drama fra 2000.
24.00 The Descendants.
Am. dramakomedie fra
2011.
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Morgendagens
idrettshelter (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 Barneavdelingen (r)
19.30 I hodet på Tufte (r)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
21.00 The Big Bang Theory
(r)
21.30 Red. Am. actionko-
medie fra 2010.
23.30 Med rett til å drepe.
Br./am. action fra 1989.
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Cheers (r)
11.00 Cheers (r)
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Whose line is it
anyways? (r)
17.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
18.00 Håndball: EHF Cham-
pions League 2015/2016.
Direkte fra EHF Champions
League.
20.30 Simpsons (r)
21.00 Almost Genius (r)
21.30 24 timer i varetekt (r)
22.30 Jerry Maguire.
Am. drama fra 1996.
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
13.45 Vinterstudio. Fra Hol-
menkollen.
14.10 V-cup hopp. Direkte
fra Holmenkollen.
16.00 Vinterstudio. Fra Hol-
menkollen.
16.15 Ungdomsstafett. Hol-
menkollen.
16.45 Sport i dag. Med høy-
depunkter fra dagens
øvelser.
18.05 V-cup skiskyting.
Single mixed stafett.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Brøyt i vei (3)
20.55 Med livet som inn-
sats (5)
21.25 Mammon (7)
22.15 Eit enklare liv (8)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Datoen (r)
00.15 Unge inspektør
Morse (r)
01.45 Nattsending

08.25 Morgensending
12.05 Undring og mangfald
(r)
12.35 Då byen erobra verda
(r)
13.35 Jeff Lynnes ELO: Live
fra Hyde Park (r)
14.50 Lindmo (r)
15.50 Skavlan (r)
16.50 Mesternes mester (r)
17.50 Norge rundt og rundt
(r)
18.25 Datoen (r)
19.25 Villmarkas voktere (r)
20.05 På sporet av steinal-
derfolket
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.00 V-cup skiskyting.
Mixed stafet.
23.25 Napoleons felttog
mot Moskva (r)
00.15 Lindmo (r)
01.15 Samisk kortfilm: Idit-
silba (r)
01.25 Samisk kortfilm: Hil-
bes biigá (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
07.10 The Odd Couple (r)
07.35 Luksushjem i Marbel-
la (r)
08.30 Langrenn: Visma Ski
Classics 2015/2016. Fra
Tyskland og skiklassikeren
König Ludwig Lauf.
12.00 Helt vilt (r)
13.00 Gustafsson 3. etg (r)
13.25 Gustafsson 3. etg (r)
13.50 Huskestue (r)
14.50 Tid for hjem (r)
15.50 Sykt Perfekt (r)
16.45 Gullfisken 2015 (r)
18.00 The Stream (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Idol (r)
20.00 Huskestue (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Modus (8)
22.45 Hver gang vi møtes
(r)
00.15 Blindspot (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.30 Morgensending
10.05 Cash Cowboys (r)
11.00 What Went Down (r)
11.30 Epic Meal Empire (r)
12.00 Epic Meal Empire (r)
12.30 Epic Meal Empire (r)
13.00 Epic Meal Empire (r)
13.30 Epic Meal Empire (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 Besatt av bil (r)
16.25 Parkeringsvaktene (r)
16.50 Parkeringsvaktene (r)
17.15 Parkeringsvaktene (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Parkeringsvaktene (r)
18.40 Golden Goal (r)
19.05 Fraktekrigen UK (r)
20.00 Megastormer (5)
21.00 John Rambo. Am.
action fra 2008.
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Halt and Catch Fire
(9)
00.15 Politidøgnet – verden
rundt (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Big Fat Liar. Am.
komedie fra 2002.
13.35 How I Met Your Mot-
her (r)
14.00 Norges styggeste
rom (r)
15.00 Norges styggeste
rom (r)
16.00 Norges styggeste
rom (r)
17.00 Norges styggeste
rom (r)
18.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Larvikjentene (r)
Norsk dokumentarserie.
21.00 The Other Guys. Am.
actionkomedie fra 2010.
22.55 Black Widows (r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 The War at Home (r)
11.15 The War at Home (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 4-stjerners middag (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 I hodet på Tufte (r)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 Steven Avery: Skyldig
eller uskyldig?
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
17.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
18.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
18.30 Geeks Who Drink (5)
19.00 Geeks Who Drink (6)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 The Grinder (r)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Goldbergs (r)
22.00 Brooklyn Nine-Nine (r)
22.30 Amerikansk fotball:
Super Bowl 2016. Super
Bowl 2016.
05.00 Nattsending

07.30 Morgensending
14.10 Hotellenes hemmelig-
heter (r)
14.55 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Top Gear (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.45 Modelljenter (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Modellgutter (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Tilbake til 80-tallet (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Anno (19)
20.25 Best i verden
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Innesperret (5)
22.20 Latter live (6)
22.50 Rundlurt (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Vera (r)
00.45 Nattsending

08.30 Morgensending
13.05 Villmarkas voktere (r)
13.45 Forbrukerinspektø-
rene (r)
14.15 På sporet av steinal-
derfolket (r)
15.10 Då byen erobra verda
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kalkyle (1)
19.15 Med livet som inn-
sats (r)
19.45 Glemte helter (r)
20.25 Urix
20.55 I Larsens leilighet (3)
21.25 Ultraløperne (1)
21.35 Red Bulls mørke
hemmeligheter
22.20 Et hjerte som aldri
dør (5)
23.00 Datoen (r)
24.00 På sporet av steinal-
derfolket (r)
00.50 Urix (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Love It or List It (15)
14.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(212)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (21)
20.00 Top Chef (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Åsted Norge (3)
22.40 Dronning Mauds
Land (2)
23.40 Dicte (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Nattsending

05.35 Morgensending
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Broom (r)
14.05 Fjorden Cowboys (r)
14.40 Iskrigerne (r)
15.10 Iskrigerne (r)
15.40 American Ninja Warri-
or (r)
16.35 Parkeringsvaktene (r)
17.05 Parkeringsvaktene (r)
17.35 Fjorden Cowboys (r)
18.05 Iskrigerne (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 Hooligan og stolt av
det
21.30 Alle Gutta: Mjøndalen
IF (1) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
22.00 Overvåket (1)
23.00 Bak murene: Feng-
selsbetjentene (5)
24.00 Alle Gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Boligjakten (r)
19.30 MasterChef Danmark
(5)
20.30 Junior MasterChef
USA (5)
21.30 NCIS: Los Angeles
(11)
22.30 Navy NCIS (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.50 NCIS (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared: Den neste
salgssuksessen (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 One Big Happy (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (1)
19.30 4-stjerners middag
(17)
20.30 I hodet på Tufte (4)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (1)
22.30 Forsvaret (10)
23.30 CSI (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 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 UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Almost Genius (r)
22.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.00 24 timer i varetekt
(1)
24.00 The Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
15.10 V-cup kombinert. 10
km langrenn. Direkte.
15.45 NRK nyheter
16.00 P3Morgen
16.30 Best i verden (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Modellgutter (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge (r)
18.00 Tilbake til 80-tallet (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Villmarkas voktere
(6)
20.25 Oppdrag Nansen (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Krig og fred (6)
22.30 BMI – Turné (5)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Med livet som inn-
sats (r)
23.45 Anno (r)
00.25 Scott og Bailey (r)
01.10 Nattsending

07.00 Morgensending
12.25 Anno (r)
13.05 Brøyt i vei (r)
13.45 Urix (r)
14.15 Undring og mangfald
(r)
14.45 Best i verden (r)
15.15 Frå renessansen til
Van Gogh (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 V-cup hopp. Kvalifise-
ring.
20.00 Petsamo – eneste vei
vestover (r)
20.25 Urix
20.55 Arkeologene (r)
21.35 Laserblikk på histori-
en (5)
22.30 Torp
23.00 Red Bulls mørke
hemmeligheter (r)
23.55 Et hjerte som aldri
dør (r)
00.25 Ishavet på 30 dagar
(r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Love It or List It (16)
14.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(213)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (22)
20.00 Tid for hjem (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Søsken til evig tid (r)
22.40 Madam Secretary (6)
23.40 Top Chef (r)
00.40 The Good Wife (9)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Criminal Minds (r)
03.00 Nattsending

05.35 Morgensending
14.05 Fjorden Cowboys (r)
14.40 Alle Gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
15.10 Iskrigerne (r)
15.40 American Ninja Warri-
or (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Fjorden Cowboys (r)
18.00 Alle Gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
18.30 Iskrigerne (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 American Ninja Warri-
or (5)
21.30 Alle Gutta: Mjøndalen
IF (2) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
22.00 Gira på bil (1)
23.00 Bilstripperne (r)
24.00 Alle Gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 MasterChef Danmark
(r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Boligjakten (r)
19.30 MasterChef Danmark
(6)
20.30 Inte OK (5)
21.00 Inte OK (6)
21.30 Eventyrlig oppussing
(r)
22.30 Black Widows (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Ullared: Den neste
salgssuksessen (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Black-ish (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 Black-ish (2)
19.30 4-stjerners middag
(18)
20.30 The Big Bang Theory
(3)
21.00 The Big Bang Theory
(4)
21.30 I kveld med YLVIS
LIVE (6)
22.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 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)
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 UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Year One. Am. action-
komedie fra 2009.
23.20 Family Guy (r)
23.50 Family Guy (r)
00.20 Cops Reloaded (r)
00.50 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%.

6
leiligheter
solgt!
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