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Vinter-
kampanje!
www.norsk-kjokkenfornying.no

Norsk Kjøkkenfornying

2 for 1 VERDI
1295,-

Støperiveien 10A, Strømmen
Telefon 63 80 01 00
w w w . s v e n s k o p t i k k . n o

Kjøp progressive briller nå, så byr vi på tilpassede lesebriller!

Synstest og
trykkmåling
inngår! (VERDI 395,-)

2 for 1: Det ekstra paret forutsetter komplett hardhetsbehandlede og tilpassede avstands- eller lesebriller.
(Ord. pris 1295 kr). Tilbudet gjelder t.o.m. 30.04.2016.

– Hjertelig tilstede

10-21 (09-18) · 75 butikker · 2000 gratis P-plasser
Informasjonen: 67 97 83 30 · Web: www.triaden.no

www.facebook.com/Triaden #triaden

Extra
Triaden

torsdag 10. mars kl 10

Velkommen til
åpningsfest hos

Vi serverer
kaffe og kake!

Extra Triaden 7-23 (8-21)
Gamlevn. 88, 1476 Rasta

NORVEGIA
Tine, Skorpefri, pr. kg.

GRANDIOSA
Stabburet 575 g. Pr. stk.
Pr kg 34,61

COCA-COLA 4 PK
Vanlig eller Zero. 4 x 1,5 l.
Pr pk. Pr l. 8,32

PLUKK & MIKS FRUKT
Banan, appelsin, pære og
røde/gule/grønne epler. Pr kg.

ÅPNINGS
KUPP1990

ÅPNINGS
KUPP4990

+pant
ÅPNINGS
KUPP990

ÅPNINGS
KUPP5990

BÅTLIV - FRA FORTID
TIL FREMTID
I år fyller båtmessen 60 år. Dette
markeres med en utstilling der
publikum tas med på en reise fra
1956 og frem til 2076. Side 18 1

SPARER PENGER PÅ
VANNMÅLER
Innen tre år skal alle husstandene i
Skedsmo ha en vannmåler. Men
mange velger å vente, og kan
dermed risikere å betale for vann de
ikke har brukt.

Side 8

Regning på 145
millioner kroner

Det er på tide å finne
frem lommeboken
igjen. Årsavgiften på
kjøretøy skal betales.
Regningen som skal
betales i Lørenskog
og Skedsmo er på
over 145 millioner
kroner.

Side 4

Årsavgiften i Skedsmo og Lørenskog:

Kjellers posthistorie – del I

Vi har tidligere brakt en artikkelserie rundt spesielle hendelser i Kjellers historie. Denne gang har vi tatt for oss posthis-
torien både for Kjeller flyplass og stedet Kjeller. Med god bistand fra Arvid Løhre og Knut Kinne har vi her fått et inter-
essant innblikk i et tema som kanskje er ukjent for det store flertallet. Ikke overraskende utgjør forsvarsaktiviteter et
markant trekk, men det meste av posthistorien er likevel sivil. Vi presenterer her del I som går fram til 1930.

Side 32

UKENS TEMA:
SJØEN FOR ALLE
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i Skedsmo
og Lørenskog. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsomplakaten.

REDAKSJONEN:
– Ansvarlig redaktør

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

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

Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

ANNONSEAVDELINGEN:
– Salgssjef

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

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

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

KONTAKT:
– Tips/leserinnlegg

Tlf: 977 63 706
tips@romeriksposten.no

– Postadresse
Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

#lillestrombilder_urban #romeriksposten #lillestrombanken
@sveinoe

#nitelva #Sunday #romeriksposten
@hildeheieren

#ringdalshytta #gjerdrum #romeriksposten
@ninnil

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Nydal // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 16.03.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 09.03.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 11.03.2016

Snittemperaturen var -1,3 grader, 5,2 grader over normalen. Høyeste temperatur var 6,6 grader målt
den 26. februar, og laveste var -15,2 grader målt den 15. februar. Høyeste vindhastighet var 9,0 m/s
den 11. februar. Samlet nedbør var 53,2 mm.

• Interiør Finishes
• Maling
• Tapetsering
• Utskifting av panel

Ring oss! Tlf. 932 911 51 Bygg og Maling Olszewski
byggogmalingolszewski@gmail.com

Vi utfører
følgende:

• Utskifting av baderomspanel
• Bygger vegger
• Montering av vinduer og dører
• Montering av kjøkken og møbler

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

Vi klargjør Deres Ecoride elsykkel for 2016

Ring og bestill time allerede nå:
Tlf: 400 70 493
Åpningstider: man-fre kl.10-18, Lør kl.09-13

Ring og bestill time allerede nå:

5 års jubileumskampanje

450,- 150,- 300,-

Justering,
smøring, og generell
gjennomgang av din

elsykkel*

Skifte til
sommerdekk

Vi henter og
leverer din Ecoride

elsykkel under kampanjen
innenfor Skedsmo

* Eventuelt deler kommer i tillegg Tilbudene gjelder ut mai 2016

Været på Romerike siste 30 døgn:
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vinn flotte premier i

Fredag kl. 12–19 Lørdag kl. 10–18 Søndag kl. 10–17 Voksne kr 100,– Honnør/student kr 50,– Barn u/16 gratis

pusse opp? besøk norges største

boligmesse

vinn oppussing
for en million
kroner

vinn oppussing vinn oppussing 
for en million 
kroner

exporama senteret
: boligmesse.no : #boligmesse : @boligmesse : facebook.com/Boligmesse     : 

Bolig i utlandet / Bad / VVS / Kjøkken / Garderobe
Byggevarer / Elektro / Smarthus / Spa / Basseng
Utemiljø / Solskjerming / Helse / Velvære / Hus

Hytter / Eiendom / Interiør / Farge / Møbler / Senger
Hvitevarer / Lyd / Bilde / Renhold / Sikkerhet / Varme
Solceller / Enøk / Konkurranser / Barnepark ++

Inspirasjon / Eksperthjelp / Messetilbud
20 år med ALT til din bolig:

VERDIER FOR KR. 29.678,-

på exporama, hellerudsletta 11. - 13. mars



4 ONSDAG 9. MARS 2016 //

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

I år skal eiere av en «vanlig bil» beta-
le 3.135 kroner i årsavgift - på folke-
munne feilaktig kalt for veiavgift. Fra
året før har avgiften økt med 75 kro-
ner. Det tillegges 520 kroner om die-
selbilen din ikke har partikkelfilter
montert på fabrikken.

Elbil-eiere slipper unna med bare
445 kroner, mens MC-eiere betaler
1.920 kroner.

REGNINGEN I SKEDSMO
Alle kjøretøy-eiere i Skedsmo kom-
mune skal betale så mye som
86.485.655 kroner til Staten i form av
den omdiskuterte årsavgiften. Totalt
er det 30.078 krav som sendes ut til
personer og bedrifter i Skedsmo. I Lø-
renskog kommune er det totalt

20.612 krav, og disse eierne skylder
58.853.035 millioner kroner.

I Akershus skal det betales totalt 1,2
milliarder kroner, mens det samlet for
hele Norge er snakk om rett over ti
milliarder kroner: 10.004.408.723 kro-
ner, for å være helt nøyaktig.

- Årsavgiften er en ren fiskal avgift
og har ikke noe formål. Derfor bør den
droppes. Hvis den skal bestå, bør den
gå inn som en av finansieringskildene
til det nye veiselskapet, Nye Veier AS.
Da får årsavgiften et formål, nemlig
utbygging av vei.

Det er den klare meldingen fra
kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal
hos Norges Automobilforbund når vi
ber om en kommentar til hva NAF
mener om årsavgiften på kjøretøy.

FRA SKATTEETATEN
Følelsen av «ekstrabeskatning» blir
vel ikke mindre nå som det er Skatte-
etaten som skal stå for inndragning av

Regning på 145 millioner kroner
Det er på tide å finne frem lommebo-
ken igjen. Årsavgiften på kjøretøy
skal betales. Regningen som skal be-
tales i Lørenskog og Skedsmo er på
over 145 millioner kroner.

midlene fra kjøretøyeiere. Tidligere
var det Tollvesenet som sørget for at
du fikk tilsendt regningen, mens det
nå altså for første gang er Skatteeta-
ten som «står bak».

Fristen for å betale er 21. mars. Det
er smart å betale i tide, for det kom-
mer raskt et purregebyr på 250 kro-
ner.

AVSKILTING
- Ubetalte krav blir overført til Statens
innkrevingssentral, som vil kreve inn
beløpet fra den som eide bilen 1. janu-
ar. Det betyr at tidligere eier vil få
tvungen trekk i lønn eller trygd. Sta-
tens innkrevingssentral kan også ta
pant i eiendeler, opplyser Skatteeta-
ten på sine nettsider.

- Hvis ikke alle avgifter er betalt
innen fristen på purringen, vil du mot-
ta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir
da avskiltet ved kontroll, advarer eta-
ten.

Du må avregistrere bilen senest 31.
desember for å unngå å betale årsav-
gift for året etter. Om du har avregis-
trert bilen etter 1. januar i år, så må du
betale årsavgift for hele året.

MANGE MÅ PURRES
Da Tollvesenet krevde inn årsavgiften
i fjor, så var det så mange som
298.000 kjøretøyeiere som ikke gjor-

Årsavgiften i Skedsmo og Lørenskog:

de opp for seg innen betalingsfristen.
Disse fikk da purregebyr. Det betyr at
akkurat åtte prosent av alle kjøre-
tøy-eiere i Norge fikk purring på reg-
ningen.

I Skedsmo kommune var det 2.435
kjøretøy-eiere som ikke gjorde opp

for seg før betalingsfristen. Og dette
betyr at andelen her var på 8,1 pro-
sent. I Lørenskog var det 1.873 som
«glemte» regningen, som utgjør 9,1.
Med andre ord har vi folk som er litt
treigere betalere i Lørenskog enn hva
som er «vanlig».
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Årsavgift 2016

Satser 2016

Antall Kr

Skedsmo 30.078 86.485.655

Lørenskog 20.612 58.853.035

Akershus 431.067 1.206.358.372

Norge 3.712.208 10.004.408.723

Kr

Bil under 7500 kg 3 135

Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 3 655

Motorsykkel 1 920

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi mm. 445

Tilleggsavgift ved for sen betaling

Bil og motorsykkel 250

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi mm 50

Kjøkkenhuset Lillestrøm // Spesialister til et godt kjøkkenliv
Åråsen Stadion. Tel. 64 84 10 30 // Mandag–onsdag 10–18, torsdag 10–20, fredag 10–16, lørdag 10–15 // Gratis parkering!

www.jke-design

LA DRØM BLI VIRKELIGHET
Vi ønsker våren velkommen med

å presentere det nyeste fra JKE Design.
Våre dyktige designere står klare til å ta imot dere i vår flotte butikk på

Åråsen stadion. Her finner dere også flotte fliser og designbelysning.

SAMMEN SKAPER VI VIRKELIGHET

I samarbeid med våre dyktige håndverkere
vil vi kunne levere et flott sluttresultat.

KAMPANJE

÷25%
RABATT
PÅ UTVALGTE KJØKKEN

Gode rabatter
fra Miele,
Siemens
og AEG.
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VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

KIRSTI MOEN
THV.LAMMERSGT.18 B
2000 LILLESTRØM

Fotografen hadde vært ved:

DET ER STATUEN VED
LILESTRØM KIRKE

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!

Aktiv fritid
eller rolig
hytteliv

hele året
*

Panorama
over Fjorden

(Mjøsa)
*

25 minutter fra
Gardermoen

*
Ta av E6 ved
Strandlykkja

Hytter til salgs
Kontakt:

93 03 11 02
post@mjosli.no
www.mjosli.no

www.overbygg.no2 990 000
Inkl tomt

2 290 000
Inkl tomt

3 190 000
Inkl tomt

Velkommen til Kortreist fritid:
Mjøsli Hytter og Naturpark!

Under oppføring!
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Solheimveien 110, 1473 Lørenskog, Tlf. 67 90 08 50 | mail coptikk@skarer.no www.coptikkskarer.no

Din lokale optiker

SYNSSENTER
MED BRED KOMPETANSE

VÅRENS NYHETER HAR KOMMET
NÅ GIR VI DEG HELE

50%
PÅ ALLE INNFATNINGER

(gjelder ved kjøp av komplett brille)

Modell Erika

Nå fra 798,-

Hos oss får du alltid
25% RABATT
på alle Ray Ban solbriller!

Velg blant kjente merkevarer som:

Helly Hansen | Jean Paul | Ray Ban | Versace | Armani | Gucci | Etnia Barcelona

Per Spook | Prodesign | Hugo Boss | Oakley

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
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Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

Innen tre år skal alle husstandene i
Skedsmo ha en vannmåler. Men mange
velger å vente, og kan dermed risikere å
betale for vann de ikke har brukt.

Sparer penger på vannm

– Her er det mye penger å spare. Med
en vannmåler i huset betaler du kun
for den vannmengden du har brukt,
sier rørlegger Jan Petter Andersen i
rørleggerbedriften Andersen & Moe.

Alle nybygg etter 2002 har vann-
måler. For de som ikke har en slik må-
ler blir vannmengden beregnet til 50
m3 (50.000 liter) i året per person. De
færreste av oss bruker over 137 liter
vann per dag, og vil dermed spare
penger på å ha en måler.

Konsulent Karianne Hugen ved teknisk avdeling opplyser at det i gjennomsnitt leveres ut én til åtte vannmålere per dag. Her er Jan Petter Andersen innom for å hente vannmålere.

MØTT MED SKEPSIS
Rørlegger Andersen forteller at han
har montert veldig mange vannmå-
lere i det siste. Men han opplever at
enkelte venter i det lengste med en
vannmålermontering.

– De tror det blir dyrere å ha en
vannmåler, og at målerkravet er
kommet for at kommunen skal bruke
dette til å tjene mer penger. Det som
skjer er det stikk motsatte. Folk spa-
rer penger når de bare betaler for
vannet de bruker. Det er de færreste
som klarer å bruke 50.000 liter i året.
Det er derfor mye penger å spare på
å ha en slik måler, sier Jan Petter An-
dersen.

Fra 1. Januar 2019 skal alle abon-
nenter ha vannmåler. Bor du i et hus

uten vannmåler blir vannforbruket
beregnet ut fra arealet på huset. Bak-
grunnen for ordningen er prinsippet
om at innbyggerne skal betale for det
de bruker. Kommunens tommelfin-
gerregel er at hver person i husstan-
den bruker cirka 50m3 vann i løpet av
ett år. Vannmålere til private hushold-
ninger hentes på Rådhuset i Skeds-
mo, ekspedisjonen Teknisk sektor.
Dersom rørleggerfirma ikke har sen-
tral godkjenning krever kommunen at
mesterbrev/svennebrev tas med ved
henting av vannmåler, opplyser
Skedsmo kommune.

– Kundene må selv bestille og be-
tale rørleggeren for jobben. Vannmå-
leren står kommunen for. Installasjo-
nen er opp til kunden, men de må
selvsagt ha en rørlegger som kom-
munen har godkjent, sier Andersen.

ANBEFALER EN PRISSJEKK
Rørlegger Andersen anbefaler at
kundene tar en telefonrunde til rør-
leggere for å sjekke prisen før de be-
stiller montering. Selv fikk han en te-

lefon fra en dame som fortalte at hun
ble tilbudt vannmålermontering til
11.000 kroner fra et firma.

– Firmaene kan oppgi en pris fra
2.500 kroner, og etter en uke ligger en
giro på 10 eller 11.000 kroner i post-
kassa til kunden. For en standard in-
stallasjon av vannmåler har jeg valgt
å ta fra 2.500 kroner til 5.900. Dette
er på jobber som krever en ombyg-
ging for å få tilpasset vannmåleren til
vannledningen. Henting av vannmå-
leren hos kommunen inngår i prisen,
sier Andersen.

– Hva spør kundene etter?
– Mange kunder spør naturlig nok

om prisen. Jeg har vært nede i under-
kant av 3000 kroner for en monte-
ring. Bruk av deler og størrelsen på
jobben avgjør sluttprisen. Men vi er
kanskje det eneste rørleggerfirmaet
som har satt en makspris på standard
installasjon.

– Hvor lang tid bruker du i gjen-
nomsnitt på en montering?

– Det går alt fra én time til fire ti-
mer. Det kommer an på hvordan rør-

systemet er lagt opp, og om jeg må
bygge om. Det er flere steder det ikke
er tatt hensyn til at vannmåleren skal
monteres før første avrenning. Med
en ombygging og tilpassing slår selv-
følgelig maksprisen inn, forklarer rør-
leggeren.

ØNSKER STØRRE
OPPMERKSOMHET
Kommunalteknisksjef Birger Marøy i
Skedsmo kommune opplyser at
kommunen får en del henvendelser
angående vannmålere. Men han skul-
le ønske at etterspørselen var mye
større.

– Kommunen får alt for få henven-
delser. Vi må nok gjøre noe for å opp-
merksomhet rundt dette, og for å få
opp monteringstempoet. Kommunen
har sendt ut informasjon om vann-
målere med fakturaen, men det går
dessverre for seint, sier Marøy.

– Hvorfor går det så tregt?
– Jeg antar at det er et tiltak å gjø-

re dette. Man må først ta initiativ til å
bestille en rørlegger for å få jobben
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annmåler

– Det er penger å spare på å ha en
vannmåler. Ingen betaler en stipulert
pris for strøm, hvorfor skal man da
gjøre det med vann? spør rørlegger
Jan Petter Andersen.

TRENGER DU
PARYKK?
Vi kan hjelpe deg! Apollo Hårsenter
Lørenskog er eksperter på parykker og
hårerstatning.
I vårt parykk-rom finner vi den perfekte
løsningen for deg, slik at du ikke trenger
å bekymre deg for håret.

Tlf. 67 91 19 68
Solheimsveien 56
1473 Lørenskog

EGET PARYKK-ROM!

Følg oss på

• Ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma og be om installasjon av
vannmåler.

• Rørlegger gjennomfører befaring på stedet slik at de har nok opplys-
ninger til å bestille vannmåler.

• Rørlegger bestiller vannmåler fra kommunen.
• Dersom abonnenten vil hente vannmåleren selv, må de oppgi

mobilnummer eller epost til rørleggeren.
• Måleren hentes av rørlegger eller abonnent hos Teknisk sektor, 4. etg

på rådhuset. Ta med referansenummer eller QR-kode som du får
tilsendt på epost og/eller SMS.

• Når måleren er forskriftsmessig montert og plombert av rørlegger
sender rørlegger ferdigmelding til kommunen.

• Når ferdigmeldingen er registrert av kommunen vil gebyrene beregnes
etter forbruket som leses av på måleren.

• For spørsmål om vannmålere ring Teknisk sektor på 66 93 84 00, eller
e-post vannmaler@skedsmo.kommune.no

Skedsmo kommunes råd
for å få installert vannmåler

gjort. Måleren er inkludert i gebyret,
men kunden må selv betale for rør-
leggerjobben.

– Kan man spare penger på å ha
en måler?

– Hvis du har et vanlig hus, og det

bor mange mennesker i huset, kan
du spare penger på å ha en vannmå-
ler. Du har i all fall muligheter til å
spare penger på vannforbruket ved
at du kan styre dette selv.
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EXTRA LAVE PRISERCoop – litt ditt
I Coop får du kjøpeutbytte på alt
du handler. Mer informasjon om de
ulike fordelene finner du på: Coop.no

1990 ÅPNINGS
KUPP

GRANDIOSA
Stabburet. 575 g. Pr stk
Pr kg 34,61

Din Rimi omprofileres til Extra –
med extra stort utvalg til extra lave priser

990
PLUKK & MIKS FRUKT
Banan, appelsin, pære og
røde/gule/grønne epler. Pr kg

ÅPNINGS
KUPP

5990 ÅPNINGS
KUPP

NORVEGIA
Tine. Skorpefri. Pr kg

SAKURA SUSHI 10 BITER
Domstein sjømat. Pr brett
Pr kg 299,50

5990 ÅPNINGS
KUPP

Extra
Triaden

torsdag 10. mars kl 10

Velkommen til
åpningsfest hos

Vi serverer
kaffe og kake!
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4990 ÅPNINGS
KUPP

+pant

COCA-COLA 4 PK
Vanlig eller Zero.
4 x 1,5 l. Pr pk
Pr l 8,32

Spar fra
44,5%

Åpningskuppene

gjelder kun denne

butikken, t.o.m.

lørdag eller så langt

beholdningen rekker.

Kun til private

husholdninger

Nå senker

vi prisene på

Triaden

199 ÅPNINGS
KUPP

BLENDER
SB266. Blender i sølvfinish med
1,5 ltr beholder og tappekran
• Høykvalitets rustfri stålkniv
• Patentert 360° rørestav for

maksimal blandeeffektivitet
• 2 hastigheter pluss pulsfunksjon
• 500 Watt. Oppskriftsbok medfølger

99 ÅPNINGS
KUPP

Extra Triaden
Gamlevn. 88, 1476 Rasta

7-23 (8-21)

KRABBESKJELL
Lofoten. 150 g. Pr stk
Pr kg 166,67

25 ÅPNINGS
KUPP

COLGATE® PROCLINICAL® C250
ELEKTRISK TANNBØRSTE
Slank og smidig design. Rengjører tennene opp
og ned, side til side. Soniske vibrasjoner - helt
klart rene tenner! Pr stk
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TRIADEN
Triaden Lørenskog Storsenter. Butikk i plan 2. Tlf. 67 97 64 07
TRIADEN

SALGET

DIAMANT SPECTRUM 20” SYKKEL TIL BARN

SKIBONANZA
SKIBONANZA
PÅ MENGDER AV NORDISK/ALPINT VINTERSPORT 50%50%50%50%50%50%OPPTIL

PÅ MENGDER AV NORDISK/ALPINT VINTERSPORT

MERKEVARESALG
MERKEVARESALG

MENGDER AV VINTERTEKSTILER

PÅ MENGDER AV NORDISK/ALPINT VINTERSPORT 50%50%
SYKKELBONANZASYKKELBONANZA
VI TØMMER LAGERET!

70%70%70%70%OPPTIL 50%50%50%50%50%OPPTIL

50%50%50%50%
PALLESALGPALLESALG
PÅ MENGDER AV VINTER- /HIKINGSKO

50%50%50%50%50%OPPTIL

ASICS GEL-
GALAXY 8 LØPE-
SKO TIL DAME OG HERRE

SWIX BODY FLOW SUPERUNDERTØY
TIL DAME OG HERREHELLY

HANSEN BYKLE ALLVÆRS-
JAKKE TIL JUNIOR OG SENIOR

PARTI-
KJØP

799,-
RÅ
PRIS! PARTI-

KJØP

399,-

FORTSETTER!*

PARTI-
KJØP PRIS

FRA

199,-
SENIOR

799,-
PAR-

TI-KJØP
JUNIOR

699,-
IKKE-MEDLEMSPRIS 999,-/1299,-
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Tilbudsprisene i denne annonsen gjelder til 17.03.2016 kun i Lørenskog, eller så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil
og utsolgte varer. 2 års garanti. Se kjell.com for åpningstider og lagerstatus i butikkene, eller kontakt kundestøtte på 69 52 09 00.
Nettbutikk: kjell.com. Velkommen!

NORDENS STØRSTE UTVALG AV TILBEHØR TIL HJEMMEELEKTRONIKK

Varta Plug-in
batterilader
Kompakt batterilader for
NiMH-batterier. Ladetid:
4-6 t. Leveres med 4 x AA-
batterier (2100 mAh NiMH).
Art. 44796.

149,-
Før 299,-

Litiumbatteri CR2032
Knappcellebatteri CR2032. Spenning:
3,0 V. Kapasitet: 220 mAh. Mål: 20
x 3,2 mm. 29,90/stykk. Art. 32248.

5990
5-pk.

Kjell & Company
AA/AAA-batterier, 20-pk.
Alkaliske AA-batterier (LR6) med høy kapasitet.
Uten kvikksølv og kadmium. Spenning: 1,5 V. 20-pk.
Art. 32301, 32303.

249,-
Erstatningsbatteri
til kamera
Art. 42586.

Blybatteri 12 V
Vedlikeholdsfritt og helt innkapslet
blybatteri. Tilkoblingspoler: 4,8 mm
flatstift. Spenning: 12 V. Kapasitet:
7,2. Art. 32712.

299,-

batterityper
Over 300

Vi elsker
teknologi!
Kjell & Company har siden 1988
hjulpet kundene medtilbehør til alt
teknisk utstyr man omgir seg med.

Vi sier at vi har Nordens bredeste
sortiment av tilbehør til hjemme-
elektronikk. Akkurat nå har vi over
9 000 varer i sortimentet, noe
som gjør at vi kan løse det aller
meste.

Vi setter service i høysetet og
selger over disk. Kom inn til oss,
så hjelper vi deg med å finne
løsningen på ditt tekniske problem.

Hanna

Kjell & Company

Tilbudsprisene i denne annonsen gjelder til 17.03.2016 kun i Lørenskog, eller så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil 
og utsolgte varer. 2 års garanti. Se kjell.com for åpningstider og lagerstatus i butikkene, eller kontakt kundestøtte på 69 52 09 00. 
Nettbutikk: kjell.com. Velkommen!

NORDENS STØRSTE UTVALG AV TILBEHØR TIL HJEMMEELEKTRONIKK

249,-
Erstatningsbatteri 
til kamera
Art. 42586.

3990
Før 49,90

Høreapparatbatterier
Batterier av typen sink-luft for høreapparater.
Fargekode: brun, oransje eller gul. Størrelse:
ZA312, ZA310, ZA313. Spenning: 1,4 V.
Mål: 7,9 x 3,6 mm. 6-pk. Art. 32171-32173.

Batteri for
høreapparat

50% rabatt

2990
Før 59,90



14 ONSDAG 9. MARS 2016 //



15// ONSDAG 9. MARS 2016



16 ONSDAG 9. MARS 2016 //



17// ONSDAG 9. MARS 2016

Triaden Lørenskog Storsenter

LAGER-
TØMMING

MED CRAZY PRISER
7.-12. MARS

EN MENGDE VARER TIL DAME, HERRE OG BARN

EKS: JEANS, FØR OPPTIL 499,- NÅ 50,- OG 100,-
GJØR ET KUPP

÷70%

Triaden Lørenskog Storsenter - 67 98 87 77
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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: SJØEN FOR ALLE

Båtliv - fra fortid til fremtid
I år fyller båtmessen 60 år. Dette markeres
med en utstilling der publikum tas med på
en reise fra 1956 og frem til 2076.

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no
Foto: Sjøen for Alle/OPO

TEMA: SJØEN FOR ALLE

– Vi har satt opp et stort jubileums-
område på messa. Der får publikum
se båter fra 1956 og frem til nåtid. Vi
kommer også til å gå 60 år fram i ti-
den. To av Norges mest kjente båt-

JUBILERER: – Dette blir en jubileumsmesse der du i tillegg til en tidsreise kan
få oppleve mange, spennende aktiviteter, sier prosjektleder Andreas Ljones
i Sjøen for alle

designere har fått i oppgave designe
2076-båten, sier prosjektleder An-
dreas Ljones i Sjøen for alle.

BÅTER I ALLE PRISKLASSER
Tidsreisen med fortids og fremtids-
båter er en stor del av jubileet og
messen. Arrangøren har også tatt inn
tidenes luksusbåt, en Mochi 54 Fly.
Denne båten koster 18 millioner kro-
ner.

– Luksushallen blir veldig spesiell i

år. Vi har blant annet Europas største
Riva utstilling med fire Rivabåter fra
27 til 44 fot, forteller Andreas Ljones.

¬Arrangøren opplyser at det vil
være noe å finne for alle som besøker
messen.

– Når vi presenterer luksusbåter i
millionklassen vil vi samtidig vise fram
vanlige båter i lavere prisklasser.

I aktivitetshallen vil publikum bli
presentert for ulike actionaktiviteter.
I år har arrangøren blant annet bygd
opp en stor wakeboardpark der folk
kan kjøre wakeboard innendørs.

– Vi har et basseng på 600 kva-
dratmeter. Der kan du prøve deg på
wakeboard med hjelp av dyktige in-
struktører. Noen av verdens beste ut-

øvere holder også et wakeboardshow
i bassenget. I tillegg blir det blant an-
net skimboard, radiostyrte båter og
piratlandsby på 1000 kvadratmeter.
Det kommer til å være mange aktivi-
teter rettet mot barn. Og alle aktivite-
tene på messen er gratis, sier pro-
sjektleder Andreas Ljones.

HÅPER PÅ HØYT BESØKSTALL
Arrangøren har ambisjoner om å gjø-
re jubileumsutgaven av Sjøen for alle,
som varer fra 9. til 13. Mars, til his-
toriens beste båtmesse. Her vil de
nok en gang viser hva Norges største
båtmesse og båtbransje har å by på
av stemning, show og utstillere.
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Sjøen for Alle er Norges største utstyrs- og båtmesse, og en samlings-
plass for alle som har båt, ønsker seg båt eller har interesse for båt og
vannsport. Messen feirer 60-årsjubileum i år, og arrangeres av Norges
Varemesse i samarbeid med bransjeorganisasjonen NORBOAT.
Arrangeres på Norges Varemesse 9-13 mars.

1956: Den 24. august 1956 erklærer Kronprins Olav og Prinsesse Astrid
den aller første Sjøen for Alle for åpnet ved Kongen i Frognerki-
len. Både regjering og sjøforsvar var til stede. Da messen stengte
var flere enn ett hundre båter solgt. Hans Majestet Kong Olav ble
for øvrig en trofast gjest på messen i årene som kom.

1961: Messen ble flyttet til våren, for det er da båtdrømmene lever som
best!

1963: Norges Varemesses nye lokaler på Sjølyst sto ferdig, og Sjøen for
Alle fikk 60 000 besøkende.

1973: Sjøen for Alle befester sin rolle som internasjonal båtmesse. 15
land er representert utenom Norge. Samme året ble det også
innført fagseminarer som underholdning.

1977: Sjøen for Alle og utendørsmessen Båter i sjøen ble slått sammen
og det ble et rekordår med 114 000 besøkende fordelt på Sjølyst og
Frognerstranda. Over 500 båter sto utstilt.

1984: Sjølyst brant, og en improvisorisk telthall ble reist på parkerings-
plassen for å gi plass til utstillerne. Dette var også året da Sjøen
for Alle overtok aksjeselskapet Båter i sjøen.

1988: Renten sto i taket, og antall besøkende sank til 61 500. Dette var
første gang i historien at Sjøen for Alle gikk med underskudd.
Underskudd ble det også i 1989. For å illustrere kan det nevnes at
innenlandsk salg av norskbygde båter lå på rundt en milliard i
1986, en halv milliard to år senere og 233 millioner i 1989.

2015: Sjøen for Alle ble flyttet til Lillestrøm og Norges Varemesse, og
arrangeres i samarbeid med bransjeorganisasjonen NORBOAT.
Flere utstillere satte salgsrekord. Og med 25.863 besøkende var
det ingen tvil om at messen var en kjempesuksess rent publi-
kumsmessig heller – økningen var på hele 56 % sammenlignet med
år 2014.

F

Viktige år for båtmessen

– Dette blir en messe du ikke kan
gjøre unna på en dag, om du ønsker å
prøve de fleste av aktivitetene, sier
Ljones.

– Hvordan var fjorårets besøkstall?
– Vi var veldig fornøyd. Vi oppnåd-

de 56 prosent økning i antall besø-
kende, så 25.863 besøkende. Det var
en stor framgang. Vi håper at denne
trenden fortsetter. Vi gjør alltid be-
søksundersøkelser og utstillerunder-
søkelser. Både besøkende og utstil-

lerne var veldig godt fornøyd med
messen. Det er fjorårets konsept vi
bygger videre på for å gjøre messen
enda bedre.

– Blir fremtidens Sjøen for al-
le-messe også arrangert på Norges
Varemesse?

– Ja, helt klart. Vi har 100 prosent
driftsavtale, i tillegg er det Norboat
som eier messen. Driftsavtalen
strekker seg flere år frem i tid, opply-
ser Ljones.
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Femteklassingene:

Flinkere til å lese i Lørenskog
De siste nasjonale prøvene viser at femte-
klassingene på skolene i Lørenskog har
bedre leseferdigheter enn gjennomsnittet.
Også Skedsmo kommer bra ut.

Av de 389 kommunene med offent-
lige tall på leseferdigheter, så kommer
Lørenskog på delt 29. plass. Skedsmo
er nummer 64 på denne listen.

Nasjonale prøver måler om skoler
og kommuner lykkes med å gjøre
elevene gode i lesing. Det er også
prøver i regning og engelsk.

- Dette er grunnleggende ferdig-
heter som er viktig for læring på tvers
av fag, sier Kirsti Aandstad Hettasch,
avdelingsdirektør i Utdanningsdirek-
toratet.

HØYESTE NIVÅ
Leseferdighetene deles inn i tre nivå-
er. På landsbasis havnet 26,4 prosent
av elevene på det beste nivået, mens
tilsvarende andel i Lørenskog kom-
mune var på 25,8 prosent. I Skedsmo
kommune var det 27,4 prosent av
elevene som hadde toppscore på le-
seprøvene. Det var totalt 450 femte-
klassinger i Lørenskog som tok de

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Leseferdigheter
Nivå 1 – 3 (best) Kilde: Utdanningsdirektoratet

1 2 3

Lørenskog 20,4 53,8 25,8

Skedsmo 25,5 47,1 27,4

Akershus 20,3 49,7 30

Norge 24,4 49,2 26,4

Utdanningsforbundet mener det
er svært problematisk at resulta-
tene fra de nasjonale prøvene bru-
kes til å rangere skoler.

- Resultatene fra nasjonale prø-
ver vil aldri kunne gi nøyaktige mål
for kvaliteten på den enkelte skole;
til det måler prøvene et alt for
smalt utvalg av mål. Dessuten er
elevresultater i alt for stor grad
knyttet til familiebakgrunn til at
disse resultatene kan vurderes
uavhengig av dette, opplyser for-
bundet på sine nettsider.

Vil ikke
rangere skoler

LESING: I dag kan vi presentere de lokale resultatene fra nasjonale prøver på leseferdigheter blant femteklassingene. (Illustrasjonsfoto)

LESING: Nasjonale prøver for lese-
ferdigheter på femteklassenivå er
nå klare. Kirsti Aandstad Hettasch
er avdelingsdirektør i Utdanningsdi-
rektoratet, og maner til forsiktighet
når man skal analysere resultatene
fra mindre kommuner og skolenivå.
(Pressefoto)

nasjonale prøvene dette skoleåret, og
588 i Skedsmo kommune.

Kommunen, rektorene og lærerne
får tilgang på analyser av elevenes
resultater. Sammen med annen infor-
masjon de har om elevene, gir analy-
sene grunnlag til å vurdere hva enkel-
telever og grupper bør lære mer av,
og hvilke utviklingstiltak kommunen
skal prioritere.

MELLOMSTE OG LAVESTE NIVÅ
Av alle landets femteklassinger var
det nesten halvparten (drøye 49 pro-
sent) som havnet på det mellomste
nivået. I Lørenskog var det nesten 54
prosent som landet her, mens det i
Skedsmo var en andel på 47 prosent.

På det aller laveste nivået havnet
24,4 prosent av alle 10-åringene fra
Norge, mens andelen på det laveste
nivået var på «bare» 20,4 prosent i
Lørenskog. I Skedsmo kommune
havnet 25,5 prosent av femteklassin-
gene på det laveste nivået.

- Det er ikke store endringer fra et
år til et annet når vi ser på resultatene
fra nasjonale prøver fra hele landet,
fylkene eller de største kommunene.
Det er større endringer for mange

små kommuner og små skoler fra et
år til et annet, men disse gjennom-
snittsresultatene må vi tolke med
varsomhet. Én enkelt elev som
presterer svært godt eller svært dår-
lig vil påvirke gjennomsnittet mye
mer på en liten skole enn på en stor
skole, bemerker Hettasch.

BESTE I AKERSHUS
Blant fylkene er det særlig Oslo som
skiller seg ut ved at mange elever
presterer på høyeste mestringsnivå. I
lesing presterer om lag 38 prosent av

elevene i Oslo på det øverste mest-
ringsnivået i lesing. Nord-Trøndelag og
Nordland scorer lavest, med bare drøye
20 prosent på det øverste nivået.

I Akershus presterer 30 prosent av
elevene på høyeste mestringsnivå i
lesing, og størst andel har elevene i
Bærum kommune, med over 38 pro-
sent.

Når det gjelder andelen elever på
laveste mestringsnivå, er det da Oslo
som kommer best ut. Bare 16 prosent
av elevene fra hovedstaden landet på
dette nivået, mens nær det dobbelte
av dem fra Finnmark kom i den sva-
keste gruppen. I Akershus var det
drøyt 20 prosent som havnet her.
Størst andel på laveste nivå finner vi i
Enebakk og Nes kommuner, med om
lag 31 prosent.
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Med 4-stjerners skip gjennom UNESCO-fredet kulturlandskap til hyggelige middelalderbyer

Fra Basel til Amsterdam med 4-stjerners elvecruiseskip! Reis på Europas vannveier fra kysten til Alpene
og følg Rhinen gjennom fire land. Underveis besøker vi Strasbourg med den enestående middelalderbykjernen og Köln
med Kölner Dom, som mirakuløst overlevde Andre verdenskrig. Vi flyter gjennom Rhindalen der fjellandskapet med
vinmarker i terrasser og pittoreske borgruiner glir forbi. Her passerer vi den sagnomsuste Loreleiklippen
og stopper i den lille vinbyen Rüdesheim og i Oberwesel med den imponerende middelalderfestningen.
I tillegg til vårt eget program tilbyr skipet ekstrautflukter i de byene vi anløper, og siden vi ligger ved kai
de fleste netter kan vi også oppleve byene om kvelden. Helpensjon om bord er inkludert i prisen.

Utfluktspakke: Rhinen Aktiv
Har du lyst til å supplere opplevelsene med litt fysisk aktivitet, kan du kjøpe disse 3 aktive utfluktene
som samlet gir et godt inntrykk av den UNESCO-vernede Rhindalen og samtidig tar deg med ut i
den fantastiske naturen som omgir en av Europas viktigste vannveier.

Utfluktspakken inkluderer
Mainz, dag 3: Sykkeltur fra Mainz til Rüdesheim via Eltville (3–4 timer, ca. 35 km)
Rüdesheim am Rhein, dag 4: Vandretur fra Rüdesheim til Assmanshausen forbi Niederwald-monumentet
(3–4 timer, ca. 4 km)
Oberwesel, dag 5: Vandretur langs vinmarker med utsikt til Rhinen (4–5 timer, ca. 8 km)
Pris kr 698,– per person

Oppgrader lugaren din!
• Tillegg for utvendig lugar på Mozart-dekk kr 1 698,–
• Tillegg for utvendig lugar på Chopin-dekk kr 2 298,–
• Tillegg for utvendig suite på Chopin-dekk kr 2 898,–

Tillegg for enkeltlugar
• Tillegg for utvendig enkeltlugar på Beethoven-dekk kr 8 048,–
• Tillegg for utvendig enkeltlugar på Mozart-dekk kr 9 798,–
• Tillegg for utvendig enkeltlugar på Chopin-dekk kr 10 498,–
• Tillegg for utvendig enkeltsuite på Chopin-dekk kr 10 998,–

Prisen inkluderer
• Norsk/svensk reiseleder
• Fly Oslo–Zürich og Amsterdam–Oslo

med mellomlanding
• Utflukter og transport jf. program
• Informasjonsmøter og foredrag ved reiselederen
• 8 dagers cruise med Serenade 1 i delt dobbeltlugar

med vindu på Beethoven-dekk
• Helpensjon på skipet
• Kaffe, te og isvann til måltidene på skipet
• Skatter og avgifter

Elvecruise på Rhinen fra Basel
til Amsterdam med Romeriksposten 7/10
Normalpris kr. 14.998,- med Romeriksposten kun kr. 14.498,-

http://www.albatros.no/reiser/romeriksposten

Dag 1 Oslo–Zürich, Sveits. Videre til Basel.
Byvandring og innsjekking på skipet

Dag 2 Strasbourg, Frankrike. Byrundtur i den
UNESCO-fredede middel-alderbykjernen
og lekre smaksprøver

Dag 3 Mainz, Tyskland. Den gamle romerske
provinsen og Arne Jacobsens
moderne rådhus.
Videre til Rüdesheim am Rhein

Dag 4 Rüdesheim am Rhein. Byrundtur, flott
vinlandskap og seilas mot Oberwesel

Dag 5 Oberwesel. Spasertur i byen med de
mange tårnene og videre gjennom
Lorelei-passasjen gjennom Koblenz

Dag 6 Köln. Byvandring og besøk i
UNESCO-fredede Kölner Dom

Dag 7 Amsterdam, Nederland.
Byvandring og båttur på kanalene

Dag 8 Amsterdam–Oslo

Dagsprogram

Reis med hjerte, hjerne & holdning

Reis med hjerte, hjerne & holdning
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Innbyggertallet i Lørenskog kommune var
på 36.368 ved inngangen til 2016. I løpet av
det siste året har veksten vært så stor at
kommunen er nummer fire på voksetoppen
i Norge.

Lørenskog på voksetoppe

Statistisk sentralbyrå (SSB) presen-
terte nylig befolkningsutviklingen i
hver norske kommune. Av de 428 i
tallet, så kommer Lørenskog likegodt
på fjerdeplass, mens Skedsmo er på
53. plass.

DETALJENE I LØRENSKOG
Per 1. januar i år bodde det 36.368
personer i Lørenskog kommune. Det-
te er 1.231 flere enn ett år tidligere.

Folketallet i 2015:

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Folketall
1. januar 2016 – utvikling siste år. Kilde: SSB

Kommune Folketall Utv. Utv. (per tusen)

Lørenskog 36368 1231 33,8

Skedsmo 52522 802 15,3

Akershus 594533 9646 16,2

Norge 5213985 48061 9,2

Detaljene fra SSB viser at det i lø-
pet av fjoråret ble født 384 smårollin-
ger som fikk adresse i Lørenskog.
Samtidig var det 224 personer fra Lø-
renskog som gikk bort. Det siste
punktet på regnskapet dreier seg om
flytting. Her har tallbyrået kommet
frem til at 3.624 personer flyttet inn i
Lørenskog kommune i løpet av 2015.
Dette inkluderer da også innvandring
fra utlandet. I de samme tabellene kan
vi se at 2.553 personer tok med seg
flyttelasset og tok turen ut av kom-
munen. Og dette gjelder da selvføl-
gelig også dem som flyttet uten-
landsk.

UTVIKLINGEN I SKEDSMO
I Skedsmo kommune er det offisielle
innbyggertallet på 52.522 nå. Dette er
802 flere enn antallet som bodde her
ved inngangen til fjoråret. I regnska-
pet kan vi lese om 621 nyfødte som
fikk adresse i Skedsmo, og vi kan se
at det var 349 personer herfra som
døde i fjor.

Videre viser flytteregnskapet at
4.651 personer flyttet inn i Skedsmo
kommune i fjor, mens 4.121 personer
reiste motsatt vei med alle sakene
sine.

TOPP OG BUNN
Det er vesle Lavangen kommune i
Troms som får æren av å ligge helt
øverst på «klatretoppen» blant lan-
dets kommuner. Her økte innbygger-
tallet med 40 per tusen eksisterende
i fjor, og antallet er nå på 1.051 der. På
andreplass kommer Flå i Buskerud
(35,4 per tusen), mens Frøya i

Sør-Trøndelag får tredjeplass med
34,6 flere per tusen fra før.

På bunn i Norge må Etnedal i Val-
dres finne seg i å bli plassert. Her gikk
folketallet ned med 62 per tusen. Det
var hele 150 kommuner i Norge som

måtte tåle tilbakegang i folketallet i lø-
pet av 2015.

I hele landet bor det nå 5.213.985
mennesker. Det er drøye 48.000 mer
enn for ett år siden, en økning på 9,2
per tusen.
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oppen
Papir
på det du

kan?
Ta fagbrev nå!

www.aof.no

UTVIKLING I AKERSHUS
I Akershus er det Nannestad som kan
slå seg på kommuneskjoldet og vise
til nest best vekst (etter Lørenskog).
Her økte folketallet med 31 per tusen
eksisterende, som er 10. best blant de
428 kommunene i landet. Deretter
kom Hurdal kommune med 30 per tu-
sen. Svakeste utvikling i Akershus
hadde Gjerdrum kommune, der fol-
ketallet gikk ned med fem personer,
eller 0,8 per tusen. Dette var eneste
kommune i fylket med nedgang. To-
talt bor det nå 594.533 personer i
Akershus – noe som er 9.646 flere
enn ett år tidligere.
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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!

CATHARINA GJERDE
HÅKONSEN
Kiropraktor
Catharina er utdannet ved
universitetet i Bournemouth,
England. Hun er i mammapermisjon
til utgangen av mars. I hennes
daglige arbeid jobber hun mye med
plager fra kjeve, nakke og hodepine.

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

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

Dino svarer:

Fysioterapi for pasienter med svimmelhet
heter i praksis vestibulær rehabilitering
(VR). For mange er dette effektiv behan-
dling for svimmelhet hvor man gjenvinner
balanse og kontroll gjennom veiledet tren-
ing.

For å kunne fungere i hverdagen er vi
avhengig av balansert informasjon
fra våre sensoriske organer slik som
synet, balanseorganet (likevektsor-
gan), og sanseinntrykk fra muskler,
sener og ledd. Når det oppstår for-
styrrelse i et eller flere av disse orga-
nene mottar hjernen feil informasjon,
det oppstår kaos og kaoset blir ma-
nifestert i svimmelhet. Eksempler på
slike forstyrrelser er BPPV (krystall-
syke), virus på balansenerven og uli-
ke perifere og sentrale årsaker. VR
benyttes ved tilfeller hvor pasienten
er diagnostisert for skader i balanse-
organet og ved svimmelhet og uba-
lanse av ukjent årsak. Målet med VR
er:
- Å redusere opplevelsen av svim-

melhet og ubalanse
- Å reetablere øye-hode koordina-

sjon
- Bedre balanse både statisk og

funksjonelt
- Å skape trygghet i hverdagen

HISTORISK TILBAKEBLIKK
VR har sitt opphav fra 1940 tallet. Al-
lerede på 1940-tallet tilbød Cawt-
horne og Cooksey et rehabiliterings-
program for pasienter med
svimmelhet ved sin klinikk i London.
Programmet var basert på erfaringer
de gjorde i arbeidet med pasienter
med forskjellige typer hodeskader.
Pasienter med problemer i form av
svimmelhet og redusert balanse kom
seg fortere når de var aktive. Deres
arbeid skapte et fundament i be-
handlingen av pasienter med svim-

melhet per dags dato. Øvelsene be-
stod av øye-hodebevegelser,
balanseøvelser som skulle øke sen-
tral kompensasjon.

SENTRAL KOMPENSERING
For å forstå hva kompensering er bør
man ha nokså god kjennskap til funk-
sjon av likevektsorganet. Kompense-
ring er evne til å restituere, reparere,
etter en eventuell skade. Balanseor-
ganet er bygd opp, i sentralnerve-
systemet, ved hjelp av baner som
støtter opp og jobber parallelt med
hverandre. Best eksempel på kom-
pensering kan man se hos pasienter
med virus på balansenerven, der en
side er delvis eller helt ute av funk-
sjon. Skade på en side reduserer
funksjon på samme siden og øker
funksjon på frisk side. Forhold i sam-
spillet mellom signalene opphører/
endrer seg og det oppstår svimmel-
het. Ved aktivitet tiltar svimmelhet og
samspillet mellom signalene forver-
res ytterligere. Signalene går fra ba-
lanseorganet til hjernestamme, der-
etter lillehjerne og videre til instanser
som skal ha balansert informasjon.
Dermed er et friskt sentralsystem
vesentlig for en vellykket kompen-
sering. Kompensering hos pasienter
med virus på balanseorganet er delt
i statisk og dynamisk fase. I den sta-
tiske fasen, de første 2-5 dager føler
pasienter mest ubehag. I den dyna-
miske fasen er pasientene avhengig
av stimuli som krever aktivitet og be-
vegelse, som ved VR. Dette setter
rekalibreringen i sentralnerve-

Kan man trene
bort svimmelhet?

systemet i gang slik at hjernen blir
sterkere og kan tåle mer. Det er i den-
ne fasen VR settes i gang. Hvordan
kompenseringen fungerer er fremde-
les vanskelig å svare på. Effekten av
kompenseringen er individuelt, det vil
si, noen pasienter bruker kortere tid
mens andre lengre tid til å bli bedre.

VR er vesentlig for effektiv kom-
pensering og kan deles i tre faser;
adaptasjon, habituering og substitu-
sjon.

ADAPTASJON
Primær oppgave til balanseorganet er
å registrere hodebevegelser og holde
blikket stabilt i synsfeltet. Adaptasjon
har som mål å bedre sistnevnte funk-
sjon slik at pasienter kan se bedre og
reetablere øye-hodekoordinasjon. De
fleste pasienter med svimmelhet har
opplevd en eller annen form for ube-
hage i store sentre, matvarebutikker
og områder hvor de er eksponert for
massiv stimuli. Adaptasjon kan gjen-
nomføres ved spesialiserte øvelser
som omfatter øye-hodebevegelser
og bør gjennomføres ofte i korte in-
tervaller i løpet av dagen.

HABITUERING
Dette er en annen form for kompen-
sering hvor svimmelhet avtar ved
gjentakende bevegelser som frem-
mer svimmelhet. Denne fasen kan
væres kortvarig og langvarig. Med
kortvarig menes at svimmelheten av-
tar ved gjentatte bevegelser og er av
den samme intensitet dagen etter.
Med langvarig fase tenker man på
langt flere svimmelhetsfrie perioder.
Det vil si at man bør sette i gang VR og
være innstilt på å trene i flere uker
fremover.

SUBSTITUSJON
Dette er en kompenseringsstrategi
der systemene erstatter hverandre.
For eksempel, når vi er svimle av for-
styrrelser i balanseorganet er vi mer
avhengig av synet for å takle hverda-
gen. Så lenge vi kan holde blikket fik-
sert klarer vi å opprettholde balanse.
Da kan man si at synet erstatter for
skadet balanse. Ulempen ved denne
erstatningen er når vi beveger oss i
mørket. Et annet eksempel er at vi
ubevisst unngår hodebevegelser og
roterer med hele kroppen. Dette kan

lette ubehaget men på sikt fører til
muskulære tensjoner i kroppen, sær-
lig i nakken. Substitusjonsstrategier
er ofte negative og derfor bør endres
til tross for ubehaget ved bevegelser.

Utfordringer ved VR er oftest rela-
tert til ubehaget som oppstår ved
provosering av svimmelhet. Men
denne feilinformasjonen er nødven-
dig for å kompensere mest mulig. Det
er ikke farlig å være svimmel eller
kjenne ubehag ved bevegelser, det er
ikke noe galt med det. Noen pasienter
blir helt bra mens noen oppnår en
stabil fase hvor de fungerer tilfreds-
stillende.

VR anbefales til alle pasienter med
svimmelhet av både kjent og ukjent
opphav. Så, ingen restriksjoner, sett i
gang med vanlig trening også slik som
styrke og kondisjon. Vær i bevegelse,
for det er svimmelhetens fiende nr. 1.

Bildet illustrer et av eksemplene på øvelser.

Bjørg, 54
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Tlf: 401 66 990 / 922 95 438 I Adresse: Stasjonsveien 7, 2010 Strømmen

DROP IN OG TIMEBESTILLING

1/2 PRIS
PÅ ALLE BEHANDLINGER

FRA 9.–12. MARS

NY BUTIKK
PÅ STRØMMEN STORSENTER

Vi tilbyr:
Alle typer neglebehandlinger,

akryl- og gelénegler,
manikyr, pedikyr

samt vippebehandling

ÅPNER ONSDAG 9. MARS

(rett overfor Lefdal)

ÅPNER ONSDAG 9. MARS
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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

Lørenskog seniorkor startet 13. januar
2006.

Vi er 60 glade sangere og ønsker oss
enda flere, gjerne sopraner, men alle er
velkommen.

Koret har øvelse hver torsdag kl. 11.00
– 13.00 på Rolvsrudhjemmet.

I februar fikk vi ny dirigent, Barbro Berg
som tok over etter Eva Landro.! Lørenskog
seniorkor har 10-års jubileum i år. Det ble
feiret med tur til Hadeland hotell i januar
med hyggelig middag og fest på lørdag og
tur i nydelig solskinn dagen derpå.

Vi er et aktivt kor. I januar er det kultur-
natt på Lørenskog. Da deltar vi med kon-
sert på Vasshjulet i Lørenskog Hus.

I april har vi treff med Skedsmo og Ræ-
lingen seniorkor, som har blitt en hyggelig
tradisjon.

Arrangementet går på runde, i år er det
Skedsmo som innbyr til kortreff.

For tredje året på rad har vi fått tilbud
om korseminar på Savalen Fjellhotell ved
Tynset. Her møtes kormedlemmer fra se-
niorkor over hele landet. Et seminar med
to dyktige ledere, meget lærerikt, mor-
somt og sosialt. Flere av korets medlem-
mer ønsker igjen å være med.

Sommerturer har vi hvert år, i 2015 var
vi på tur til Alaska, en liten øy i skjærgården
utenfor Strømstad. Til tross for en regnfull
tur, hadde vi det som alltid veldig hyggelig.

Etter sommerturen avslutter vi vårse-
mesteret med konsert på Rolvsrudhjem-
met.

Så tar vi noen uker sommerferie før vi
igjen starter sesongen med konsert på
Rovsrudhjemmet i september. Nå blir det

mye øving med høst- og julesanger, før vi
skal ha førjulskonsert i Fjellhammer kirke,
som har blitt en fin tradisjon for koret.

Vi avslutter året med adventskonserter
på alle alders- og sykehjem i Lørenskog.

Dikt av kormedlem Inger Otnes:
Seniorkor
Noen av oss eldre,
som i Lørenskog bor,
er med i et seniorkor.
To timer i ukem,
da møter vi opp.
Og sangen gir glede til sinn og kropp!
Av Inger Otnes!

Lørenskog
seniorkor!

Vi synger i Fjellhammer kirke julen 2015.

Sommerturen 2015 til øya Alaska ved Strømstad. Det regner,
men humøret er på topp.!

To glade damer på sommerturen til AlaskaGlade seminardeltagere på Savalen.!

Glade kormedlemmer på tur i flott vintervær på Hadeland, 2016

Grunnlovsjubileet 2014. «Vi venter på omvisning i Eidsvollbyg-
ningen».
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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.

A. Johansen, Lillestrøm Conditor og
Lillestrøm kommunehus til høyre i
postkortet fra 1915. Fredag 19. febru-
ar 1981 ble kommunehuset totalska-
det av brann. Bygget ble deretter re-
vet. Med brannen mistet Lillestrøm
også sitt eneste offentlig pissoar, som
var i kjelleren på kommunehuset.
Sommeren 2003 ble det som var
igjen av gammel trehusbebyggelse på
torget revet. Knapt ett år etter var
bolig- og forretningsbygget Solsiden
på plass. Under torget er det parke-
ringshus med plass til 275 biler, fordelt
på to etasjer. Det var bedriften Lille-
strøm Torvmose som i 1887 ga denne
store plassen til stedets innbyggere.
Tomten fikk navnet Torvet. Hit ble
bøndene invitert for å selge varene
sine. Også i dag hender det at bønde-
ne stiller opp med produktene sine på
enkelte dager

Torvet_1915

Torvet_2016

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

TORVET
1915 – 2016

www.musdalseter.no

20
allerede

solgt siste
18 mnd.

Priser fra kr 450.000,-
85 tomter lagt ut på salgstrinn 2
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20% på hele
kolleksjonen

Skovby har løsninger og fleksibilitet langt utover det vanlige, med

gjennomtenkt dansk design, håndverk og trematerialer i eik, bøk,

kirsebær, valnøtt og wenge. I Skovby kolleksjonen vil du finne møb-

ler som passer nettopp dine behov, små, mellom og store.

Alle utstillingsmodeller selges til -30%

Velkommen til vår stand
med vårens nyheter og
messetilbud

Tilbudet gjelder fra den 11. til og med 13. mars 2016

STAND
NR. 215

Møllergt. 11, 0179 OSLO

NYHET

Boligmessen
«Gjør Din Bolig Bedre».
Hellerudsletta 11. – 13. mars
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-Medisinske lasere,
også kalt LLLT (Low
Level Laser Therap-
hy), skal nå brukes i
et pilotprosjekt mot
legg og fotsår, fortel-
ler prosjektleder Ir-
radia Norge as Jan
Aarsby til Rome-
riksposten

-Medisinsk laser brukt so

Prosjektets medisinske ansvarlig er
dr. Kingsley Mariadasan, sammen
med to medarbeidere; fotterapeut/
faglærer/ sertifisert laserterapeut
Marit Nordby og fotterapeut /grunn-
fag medisin Vivi Ann Nestaas. Begge
har fordypning innen diabetes. Fotte-
rapeuter har vært autorisert helse-
personell siden 1978, og mennesker
med diabetes er en viktig pasient-
gruppe for fotterapeuter. Oppgaven
her er å forebygge sår og å gi sko vei-
ledning. Fotterapeutenes kunn-
skaper om sko og individuelle sårav-
lastninger tilpasset fottøyet, vil få sår
til å gro raskere.

Fotterapeutene har også kunn-
skaper om andre sykdommer og li-
delser, som for eksempel ulike former
for sirkulasjonsforstyrrelser, revma-
tisme, psoriasis, eksemer, podagra,
rosen m.fl. forteller Marit Nordby vi-
dere.

Fotterapeuter møter ofte pasienter
i klinikken med fotsår som har opp-
stått etter mange år med bl.a. diabe-
tes. I tillegg til skoveiledning og indivi-
duelle filtavlastninger ved behov, vil
bruk av medisinsk laser fremskynde
sårheling. -Fotterapeuter har som
helsepersonell, lov til å bruke laser i
klasse 3B, ha en lege som er tilgjen-
gelig og ansvarlig, ifølge Strålevern-
forskriften § 42.p.J,og i tillegg må hel-
sepersonellet ha relevant opplæring
i bruken av laser § 43, understreker
Aarsby.

Pilotprosjekt på Strømmen:

Tekst: Gøran Kristiansen
goran@romeriksposten.no

MEDISINSKE ANSVARLIGE: Marit Nordby og Vivi Ann Nestas

PROSJEKTLEDER: Jan Aarsby

Sårene kan ha ulik årsak til at de
oppstår. Det er ikke aldersbegrenset.

I dette prosjektet skal man bruke
LLLT lasere; 650 nm på 35 mW og
904 nm 240 mW og som bygger på

fotonenergi. Disse bølgelengdene
medfører ingen bivirkninger eller cel-
leskader. Derimot stimulerer de im-
munforsvaret vårt, slik at kroppen
selv setter fokus på sårheling. -Det
finnes mange vitenskapelige studier
om dette emnet, og man kan lese mer
på www.pubmed.org, søk LLLT sier
Aarsby. Han mener at fastlegen sjel-
den har tid eller kunnskap i bruk av
medisinsk laser til å behandle sår; de
sender ofte pasientene videre til
hjemmetjenesten, hvor de får tradi-
sjonell behandling.

Medisinsk laser er nå kommet inn
som positivt supplement for denne
pasient gruppen

Behandlingstilbudet under pro-
sjektet gjennomføres til selvkost på
kr 200.- fra pasientene, som skal
dekke bandasjer etc. Tilbudet er plan-
lagt i første omgang til 2 ganger i uka
- tirsdag og torsdag mellom kl. 15.00
og 18.00. Behov for laserbehandling
vil gjerne være 2g/uke første uken,
deretter 1g/uke. Oppstart vil være fe-
bruar/mars 2016, er man interessert
i å delta i prosjektet kan man ta kon-
takt på telefon 40623080 eller
e-post: lasersaar@gmail.com, av-
slutter Aarsby.
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PLANLEGG NÅ
for å møte sommeren med ditt nye uterom.
Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning.

Åpningstider: Mandag-onsdag 10.00-16.00 | torsdag 10.00-18.00
Hotvetveien 103, 3023 Drammen | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem
Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen | lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | Tlf. 32 69 99 10
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om en metode i sårheling
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KJELLERS POSTHISTORIE – DEL I

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

Postkort påstemplet FELTPOSTKONTOR No 16 – 2 IX 07, som altså var på
Kjellerholen 2. september 1907.

Hærens Flyveskole ble opprettet 1. juli 1914. Her er en konvolutt med skolens
navn brukt i 1932.

Adressen er skrevet med sirlig håndskrift:
Herr Jens Nicolai L. Selboe!
Som Ordfører for Skedsmo Formandskab
Kjelder
Skedsmo

Tekst: Steinar Bunæs,
Skedsmo Historielag

Vi har tidligere brakt en artikkelserie rundt spesielle hendelser i Kjellers historie. Denne gang
har vi tatt for oss posthistorien både for Kjeller flyplass og stedet Kjeller. Med god bistand fra
Arvid Løhre og Knut Kinne har vi her fått et interessant innblikk i et tema som kanskje er
ukjent for det store flertallet. Ikke overraskende utgjør forsvarsaktiviteter et markant trekk,
men det meste av posthistorien er likevel sivil. Vi presenterer her del I som går fram til 1930.

EKSPRESSBREV TIL KJELLER GÅRD
Aller først tar vi med et brev fra 1800-tallet til ordfører Jens Nicolai Selboe
(1829-1905). Han var gårdbruker, ordfører og stortingsrepresentant, og had-
de i tillegg flere tillitsverv både lokalt og nasjonalt. Selboe bodde i mange år på
Kjeller gård, men flyttet til Stav gård på sine eldre dager. Her har vi et brev som
gikk med privat bud fra lensmannen på Holt gård til Selboe da han bodde på
Kjeller gård - «pr Expresse – Indlagt 40 Spd.». Det var ikke etablert noen lo-
kal postomdeling på den tiden.

HÆRENS FLYVESKOLE – HÆRENS FLYVEMASKINFABRIKK –
KJELLER FLYFABRIKK
Hærens Flyveskole ble opprettet på Kjeller 1. juli 1914.

Hærens Flyvemaskinfabrikk ble 18. august 1916 flyttet til Kjeller etter først
å holdt til på Sagene noen år.

Fra 1. august 1927 ble navnet endret til Kjeller flyfabrikk.

MILITÆRØVELSE PÅ KJELLERHOLEN I 1907
Da det i tidsrommet 2.-7. september 1907 ble holdt en omfattende felttjenes-
teøvelse mellom Nitelva og Vorma ble Sydpartiets stab forlagt ved Kjellerholen.
Dette fremgår av teksten på vedlagte kort som er stemplet FELTPOSTKONTOR
No 16 – 2 IX 07 – altså første dag feltpostkontoret var i virksomhet.

Det store oppbudet av militære ved Kjeller bare fem år før det ble aktuelt å
søke etter et egnet flyplassområde kan jo gi næring til mistanken om at det var
flere offiserer som fikk tanke på hvor de skulle lete da tiden var inne!
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Avisene hadde en rekke oppslag
om den nye postflyruten som skulle
startes opp. 30. mai 1929 meldes at
«Moth-flyet til postflyvning ventes
hjem i dag»

10. juni meldes at «Postflyvningen
Oslo – Malmø og omvendt har nu
pågått en ukes tid. Fra norsk side
flyves postmaskinen av premierløit-
nant Munthe-Dahl»

Ikke alt gikk etter planen. 27. juni meldes at «Postflyveren maate nødlande
paa Aarnestangen i Rælingen få minutter etter avgangen fra Kjeller»

Gipsy Moth-flyet fra Halle & Peterson fotografert på Kjeller 1929.

Brev til Sutton Coldfield i England var med på den første flygningen fra Oslo/
Kjeller 30. mai 1929.

Tirsdag 4. juni 1929 brakte avisen
Akershus denne meldingen.

KILDER:
• Norges offisielle statistikk VIII

– Norges Postvesen for 1929,
1930 og 1931.

• Illustrasjoner og tekst om
post: Arvid Løhre.

• Erik Lørdahl (1937-2015)
• Knut Kinne

LUFTPOSTRUTEN
FRA KJELLER 1929-1931
Det ble tidlig klart at flytransport var
velegnet for hurtig frakt av postsen-
dinger. Kjeller flyplass hadde en kort,
men viktig pionerrolle på dette om-
råde. Det startet i 1929 med en natt-
lig rute Oslo – Gøteborg – Malmø,
med direkte flyforbindelse videre til
København – Berlin/Hamburg –
Amsterdam – Rotterdam – Brussel
– Paris – London, et imponerende
rutenett når vi tenker på det som den
gang var tilgjengelig av flymateriell og
navigasjonshjelpemidler.

Gjennom noen utdrag fra den offi-
sielle poststatistikken for de aktuelle
årene får vi vite mer om detaljene:

ÅRET 1929
«Nattluftpostruten Oslo – Gøte-

borg – Malmø – Kjøbenhavn –
Berlin/Hamburg – Amsterdam –
Rotterdam – Bruxelles – Paris
– London blev som forsøksflyvning
underholdt i tidsrummet 30/5 -
28/6 1929; på strekningen Oslo -
Malmø utførtes flyvningen ved
samseiling mellem firmaet Halle &
Peterson, Oslo, til hvem flyvningen
efter tilbud var botsatt på kontrakt
for kr. 15 000,00 og det svenske
selskap A/B Aerotransport. Det
blev i alt fløiet 22 dobbeltturer.

Avgangen fra Oslo (Kjeller flyve-
plass) var 17.45 alle hverdager und-
tagen lørdag og ankomsten til Oslo
kl. 11.00.

Med ruten i utgående retning fra
Oslo til Malmø blev sendt alle fore-
liggende almindelige og rekom-
manderte brev og brevkort med og
uten luftpostfrankering, i alt 506 kg.
Denne post samt 1 061 kg post
medsendt Sydbanens morgentog
fra Oslo samme dag – i alt 1 567 kg
– blev fra Malmø videresendt med
nattluftrutene derfra til Kontinentet.
I retning Oslo medbragte ryten 392
kg brevpost og 121 kg pakkepost, til
sammen 513 kg. Dessuten befor-
dredes mellem Gøteborg og Malmø
til sammen 691 kg svensk post.»

Som vi ser var nattflyvningene i 1929
begrenset til 22 dobbeltturer i juni.
Det meste av posten gikk fortsatt
med jernbanen ut av Norge. Samtidig
hadde Deutsche Luft-Hansa A/G
dagflyvninger med avgang fra Oslo
(Gressholmen flyvebåthavn) alle
hverdager kl 08.20 og ankomst til
Oslo kl 18.40.

Her vises tre konvolutter med ulike
klisjeer for flyvemaskinfabrikk og
flyfabrikk. Men de er alle stemplet
med samme frankeringsmaskin –
Hesler nr 746.
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Lei dine gamle furudører/
kjøkkenfronter?

KJØKKENFORNYING

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

og garderober

Kontakt Knut for gratis befaring

tlf. 401 73 412

www.arcus-kjokkenfornying.no

TETTE AVLØP  HØYTRYKKSPYLING
TVINSPEKSJON  GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

TIL SALGS

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.

Hylle til pynte håndkle + pynte-
handkle, 5 armet messing lyse-
krone fra Høvik + lampetter
selges rimelig .
95112624 Sted, Strømmen

ET ROM til malestue ønskes leid.
Kjeller med vindu eller loft kan
passe godt. Minst 10 m2. Helst
Akershus eller Østfold fylke. Vil gi
2.000 nok pluss depositum. Minst
3 år. .ring +460760549161

Jeg ønsker å kjøpe en bil, nyere
enn 2005 og under kr 200.000,-
Kontakt Jenssen på telefon 458
85 660”.

Gammel fin dragestol
selges for kr 1000
Fjellhamar tlf 91134373

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.

LCD DATASKJERM: Viewsonic
VA703M-3 TILSALGS FOR RIME-
LIGE KR 400,-
Målene på selve billedflaten er
bredde: 34 cm, høyde 27,2 cm.
Med ledningen så kan du koble
skjermen til en bærbar pc eller til
en eldre kassehardisk. Henv.
tlf 47390131, Løvenstad, Løren-
skog

PC BORD/Skrivebord selges
rimelig for kr 90,-
PC BORDET ER HALVMÅNEFOR-
MET. Det har egen hylle under til
en stor skriver og kan utvides med
et lite uttrekksbord under til feks
scanner. Målene på hovedbordet
er 114 cm x 75 cm. Høyden er 75
cm. Bordet er like pent som om
det skulle være nytt. Bordet
befinner seg på Løvenstad i
Lørenskog.
Bordet må hentes da jeg ikke har
bil. Henv tlf 47390131

Hus eller hytte ønskes leid i uke
27. (4-10/7)
Vi er to ordensfamilier med
voksne barn, totalt 10 personer
som skal på stevne i Exporama
Hellerudsletta. Ikke røkere. Ønsker
hus eller hytte.
Bernt Knudsen 90880908
Bejknuds@gmail.com

BADEKAR, Gustavsberg fra 1980.
70X160 m/frontpanel. Rustska-
dede ben på en side. Liten skade i
emaljen på siden innvendig.
Hentes på Ellingsrudåsen. Bilder
av rustskade kan sendes på mail.
Tlf. 959 99 878.

10.stk Skedsmotallerkner 1980-
1989 fra P.P. selges h.b. Tlf.
92254392
Plastski: Gule Og Blå Smørefrie
Skilom Plastski Tilsalgs For Rime-
lige Kr 400,- Henv. Tlf 47390131,
Løvenstad, Lørenskog.

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

ØNSKES LEID

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

Tyske og norske hjelmer brukt
under 2. verdenskrig ønskes kjøpt
av samler. Kjøper også uniformer,
medaljer, utstyr etc. Alt av interesse.
Mobil 40 40 62 16

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

vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

16. mars
Hytte

23. mars
Friluftsliv,

jakt og fiske

6. april
Bil/Motor
Eiendom

13. april
Hage,

Hagemesse

Annonsere her?
Kontakt

Salgssjef
Terje Aasen

Tlf: 906 19 636
terje@romeriksposten.no

Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud

Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland
Tlf: 483 20 157

marianne@romeriksposten.no

Kim Elvegård
Tlf: 413 06 161

kim@hamarmedia.no
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Sanden Bjerggaard, Nordjylland 

Priskode: L7h Rabatkode: 2411

NATURlige turer
Mange dansker besøker hvert år området Jammerbugten ved Skagerrak i Nordjylland, enten for å
være aktive i naturen eller for ganske enkelt å oppleve lyset, havet, sanddyneplantasjene og den
vennlige atmosfæren. For den aktive: sykkel- og gåturer, tur på hesteryggen, kanopadling, golfbaner
og mountainbike-baner. I Slettestrand finnes noen av Danmarks beste mountainbike-ruter. Disse har
blant annet vært brukt i danmarksmesterskap. Rutene kan brukes av større og mindre barn – perfekt
for familieferien. Området er også rikt på både kunst og kulturhistoriske fortellinger og opplevelser.

Sanden Bjerggaard – det lille badehotellet ved fiskeværet Slettestrand på toppen av Lien-skrenten,
med fri utsikt til havet og med masser av lys og frisk luft.

Tilbuddet indeholder:

2 x overnatting

2 x frokostbuffé

1 x 2-retters dagens middag etter kjøkkenets valg

Ankomst alle dager i 2016.
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Online booking: www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten. Tlf. +47 2198 4260. Oppgi priskoden og rabattkode 2411

SPESIAL TILBUD
Pr. person

i DDK

599,-
SPAR 350,-

Tyrstrup Kro, Christiansfeld 

Priskode: L61f Rabatkode: 2411

Gourmetopphold på Tyrstrup Kro
Denne idylliske kroen ligger i vakker natur, og kroens prisbelønte kjøkken byr på storslåtte
matopplevelser og service av høy kvalitet. Kjøkkenet på Tyrstrup Kro holder internasjonal klasse
når det gjelder både mat, vin og service.

Det fikk kroen bevis på da kroeieren i 2010 ble tatt opp i den internasjonale gastronomiske ordenen
International Fédération Cuisinier Exclusive d’Europe. Dette er en ære som bare er forbeholdt et
femtitalls danske kokker, restauratører og matprodusenter.

Hvis du setter pris på god vin, har kroen en vinkjeller som bugner av kvalitetsvin i alle prisklasser.

Tilbuddet indeholder:
1 x ettermiddagskaffe med hjemmebakst

1 x aperitiff og en liten hilsen fra kokken

1 x 5-retters gourmetmeny

1 x 5 gode viner fra kroeierens egen kjeller

Kaffe/te med noe søtt til

Konjakk, god rom eller likør

Besøk i den spennende vinkjelleren etter ønske

1 x overnatting

1 x frokostbufféMulighet for kjøp av ekstra overnatting. Tillegg ved ankomst fredag eller lørdag på kr 200 per person.
Ankomst alle dager i 2016.

Pr. person
i DDK

1.450,-
SPAR 679,-

TILBUD
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HVA SKJER?
ONSDAG

«SJØEN FOR ALLE»
ONSDAG TIL SØNDAG
Norges Varemesse, Lillestrøm
Norges største båt- og utstyrsmes-
se. I 2016 feirer Sjøen for Alle 60-års
jubileum! Det som nå er Norges
største båtmesse ble arrangert for
første gang i Frognerkilen i 1956.

UKM-UNGDOMMENS
KULTURMØNSTRING
Torsdag klokka 1800 og
lørdag klokka 1400,Connect torsdag,
Stjernesalen lørdag. Lillestrøm
Kultursenter
Mønstring for unge talenter mellom
10 og 19 år. Gled deg til et variert
program med morgendagens
stjerner. Arrangør: Skedsmo
kommune v/kultursektoren

«BOKKAFÈ»
Klokka 19.30 Scene 5 Lillestrøm
Kultursenter
Lars Saabye Christensen – endelig på
Scene 5!

«LOPPEMARKED»
Lørdag og søndag klokka 1000 ,
Lillestrøm VGS
Arrangeres av The Kaliningrad/Sri
Lanka Project 2015-16, som drives av
IB-linja på Lillestrøm vgs. Dette er en
internasjonal studiespesialiserende
linje som har elever fra alle verdens
kanter som deltar i prosjektet. De
jobber hele året med å samle inn
penger, og har støttet et barnehjem
og en skole i Kaliningrad siden 1997. I
2014 startet de også et prosjekt i Sri
Lanka. Her støttes tre skoler rundt i
landet, med et mål om å bedre nord-
sør forholdene i landet. Det vil bli
mulighet for å levere lopper fredag 11.
mars mellom kl. 15-19. Selve loppe-
markedet er 12.-13.mars kl.10-17

«BLANDA DROPS»
Klokka 19.00 , Teatersalen, Lillestrøm
Kultursenter
Sangkoret Øyeren, populært kalt
SK’Øyeren, ønsker velkommen til
Ønskekonserten «Blanda Drops»!
Kom og hør et over 100 sangere stort
kor med virkelig trøkk! Backet opp av
band med dyktige musikere leverer
koret et variert utvalg av kormed-
lemmenes egne favorittlåter. Alle
låtene er arrangert og dirigert for kor
og band av musikalsk leder Vidar
Kjeldsen.

«VÅRKONSERT»
Klokka 19.30 , Stjernesalen,
Lillestrøm Kultursenter
Lillestrøm Byorkester inviterer til
vårkonsert. Dirigent er Morten Mic-
helsen. De får selskap av koret Frisk
Pust med sin dirigent Morten Rem-
berg.

«KARIUS OG BAKTUS»
Klokka 14.00 og 16.00 Stjernesalen,
Lillestrøm Kultursenterr
En forestilling for store og små om
Thorbjørn Egners godte-gærne tann-
troll og den tannverkende gutten
Jens. Arrangør: Egàl Teater.

«RENT»
Onsdag til søndag. Storstua,
Lørenskog Hus
Dette er amerikanske Jonathan Lar-
sons moderne rocketolkning av
Puccinis opera La Bohème. Også i år
har Lørenskog hus fått mange solide
sangere og musikere med på laget,
som blant andre Knut Marius Djupvik,
TOOJI, Jenny Langlo, Eirik Risholm
Velle og Anette Amelia Larsen.
Lokale, kjente aktører som Kirsti
Sørlie Hansen, Morten Remberg og
Daniel Stähler har også noen av
hovedrollene.

ONSDAG

TORSDAG

TIRSDAG

SØNDAGFREDAG

FREDAG

FREDAG

SØNDAG

LØRDAG

NORGESPREMIERE
Lørenskog Kino og SF Kino
Lillestrøm
«10 Cloverfield Lane

NORGESPREMIERE
SF Kino Lillestrøm
«Spotlight»

«CADDY & THE CADILLACS»
Klokka 22.00, Kulturpuben,
Lillestrøm
Caddy & the Cadillacs» spiller på
Kulturpuben

LØRENSKOG
Lørenskog ishall.
1. kvartfinale i sluttspillet i ishockey
for Lørenskog. Det spilles best av sju
kamper.

«BACKSTREET GIRLS»
Klokka 20.00, Stjernesalen,
Lillestrøm Kultursenter
«Backstreet Girls» - har i over 30 år
spilt i eliteserien i norsk rock. Nå er de
også filmaktuelle med dokumentar-
filmen «Tilbake Til Muotathal», en
rockumentary som viser bandet fra
mange vinkler, uten softfilter. Nå tar
de turen til Stjernesalen for å spille et
konsist og garantert overstyrt
konsertsett, med høyoktan pønka
boogierock.

«SKULLE DET DUKKE OPP FLERE
LIK ER DET BARE Å RINGE»
Onsdag til søndag , Folkets Hus,
Strømmen
Teatergruppa Strømlingen setter opp
den kjente krimkomedien av Jack
Popplewell.

FJELLHAMMER– STABÆK
Klokka 18.00, Lørenskoghallen.
Håndball, damer 1. divisjon.

FJELLHAMMER– FALK HORTEN
Klokka 18.00, Lørenskoghallen.
Håndball, herrer 1. divisjon.

LILLESTRØM TH- KRISTIANSAND
Klokka 18.00, Fethallen.
Håndball, herrer 1. divisjon.

Reis i vår! 9/4 Toscana & Umbria ........................ 7 495,-
16/4, 4/6 Roma med Firenze & Venezia...... 7 995,-

18/4 Elvecruise på Douro................... 22 495,-
28/4, 2/6 Sorrento med Capri & Roma .fra 8 295,-

30/4 Gardasjøen med Venezia............. 7 995,-
5/5 Budapest, Wien, Bratislava & Praha . 6 795,-
7/5 Andalusia med Gibraltar.............. 7 995,-

* Prisene er med avdratt rabatt. Les mer om alle våre reiser som er med i kampanjen og om alt som er
inkludert i på scandorama.no/var. Gjelder avreiser i perioden 9/4 - 5/6. Bestill senest 15/3.

Fly fra Gardermoen og bussreiser med tilslutning fra 17 steder.

Fly✿

Buss✿

12/5 Puglia & Amalfikysten .................. 8 495,-
28/5 Montenegro med Dubrovnik ......7 495,-

3/6 Korsika ..........................................9 995,-

15/4 Elvecruise i Nederland buss........ 9 195,-
22/4 Toscana buss .................................8 095,-
29/4 Normandie buss ...........................7 195,-1000,-Opp til

VÅR-RABATT*!
KAMPANJEKODE:

VÅR

❀❁

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

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:

ENARMEDE BANDITTER I
LAS VEGAS

VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

EDEL LUDWIGSEN
TORVGT. 36 A
2000 LILLESTRØM
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I den britiske serien
«Livets mirakler» følger
vi en rekke dyrs
livsløp, fra de blir
født til de er voksne.
Det er en eventyrlige
reise som skildres
gjennom den eminen-
te programlederen
David Attenborough

og et kamerateam
som går tett innpå
dyrene. Blant dyrene
vi følger er løver,
elefanter, apekatter
og sebraer i Afrika,
skilpadder i Australia
og kulefisk i Japan.
NRK1 søndag kl 21.05

Tett på dyrene
Adam og Tore kjent fra
«Sofa» bidrar til fysis-
ke krumspring og god
stemning i kveldens
sending. Vi får en opp-
visning i riverdance
hvor gjestene demon-
strerer at denne dan-
seformen slett ikke
er så lett som man

skulle tro. I skråsce-
nen skal vi til sikker-
hetskontrollen på
en flyplass hvor de
reisende blir sjekket
etter absolutt alle
reglene i boka.
Programleder er
Solveig Kloppen.

TV 2 lørdag kl 20.00

Opp av sofaen

Ny drapssak
Under en bevæpnet
politiaksjon blir en
polsk tenåring skutt
og drept. Dødsfallet
får stor oppmerksom-
het, og det blir iverk-
satt en interngransk-
ning. Ikke lenge etter
blir det skamferte liket
av en tyrkisk mann
funnet i nærheten.
Kan det være en
sammenheng?
NRK1 fredag kl 22.25

ONSDAG 9.3

TORSDAG 10.3

FREDAG 11.3

tvukens

05.50 Morgensending
14.00 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
14.25 VM skiskyting. Inn-
skyting før kv. 15 km.
15.05 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
15.25 VM skiskyting. 15 km
kvinner.
17.15 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Ski Tour Canada. 15
km fellesstart med skibytte,
kvinner. Direkte.
18.50 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 VM-kveld. Direkte
20.25 Ski Tour Canada. 30
km fellesstart med skibytte,
menn.
22.00 Finnmarksløpet.
22.25 Trygdekontoret (2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Helt Ramm – Pling i
Kollen.
23.30 VM skiskyting (r)
00.15 Nattsending

08.00 Morgensending
13.10 Kvinnenes historie (r)
14.10 Torp (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Livet på kostskolen
(r)
15.40 Kaldt og vått (13)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 VM skiskyting. VM-
konsert.
19.45 I jegerens gryte (4)
20.25 Urix
20.55 Vikinglotto
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Kvinnenes historie
(3)
22.30 I Larsens leilighet (r)
23.00 Visepresidenten (6)
23.25 Torp (r)
23.55 Belgia og Jihadistene
(r)
00.50 Finnmarksløpet (r)
Europas lengste og tøffeste
hundesledeløp – 1000 kilo-
meter.
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 Sykling: Paris – Nice.
Fra tredje etappe av Paris –
Nice.
17.30 The Odd Couple (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (39)
20.00 Bolig til salgs (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Dokument 2: Mot-
gangssupporter
22.45 Fisken som bygde
landet (1)
23.45 Camp Kollen (7)
00.15 Tid for hjem (r)
01.15 Criminal Minds (r)
02.00 Criminal Minds (r)
02.45 Elementary (17)
03.30 Nattsending

05.30 Morgensending
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fjorden Cowboys (r)
14.45 Iskrigerne (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (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 American Ninja Warri-
or (18)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Fjorden Cowboys (11)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Suits (13)
24.00 Duck Dynasty (3)
00.25 Broom (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (69)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(22)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Superoppusserne (r)
18.30 Håndball: EM-kvalik.
Romania – Norge.
20.40 Superoppusserne (3)
21.40 Boligjakten (4)
22.40 Hele Norge baker (r)
23.35 Sex og singelliv (r)
00.15 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.15 Luksusfellen Sverige
(r)
02.05 NCIS (r)
02.40 NCIS: Los Angeles (r)
03.25 How I Met Your Mot-
her (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.15 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (23)
19.30 4-stjerners middag
(35)
20.30 Barneavdelingen (9)
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
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Norske fans (r) Norsk
dokumentarserie fra 2016.
17.30 Fotball: UEFA Champi-
ons League. Zenit – Benfi-
ca.
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 This is 40. Am. dra-
makomedie fra 2012.
00.10 Family Guy (r)
00.40 Family Guy (r)
01.10 Cops Reloaded (r)
01.40 Cops Reloaded (r)
02.10 Nattsending

07.30 Morgensending
14.00 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
14.25 VM skiskyting. Inn-
skyting før mennenes 20
km.
15.10 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
15.20 VM skiskyting. 20 km
menn.
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Tilbake til 90-tallet (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 VM-kveld. Direkte.
20.40 Finnmarksløpet.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Ukens vinner (9)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Helt Ramm – Pling i
Kollen.
23.25 Chicago Fire (r)
00.05 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.40 Nattsending

08.00 Morgensending
12.25 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.40 Gull på Godset (r)
13.40 Kvinnenes historie (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Minner fra DDR (r)
15.40 Kaldt og vått (14)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 VM skiskyting. VM-
konsert.
19.45 Mitt liv (r)
20.25 Urix
20.55 Jonathan Strange &
Mr. Norrell (5)
21.55 Eventyrlige hus (r)
22.25 Ishavet på 30 dagar
(6)
23.10 Kompani Orheim.
Norsk drama fra 2012.
00.51 Finnmarksløpet (r)
Europas lengste og tøffeste
hundesledeløp – 1000 kilo-
meter.
01.05 Urix (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
15.00 Sykling: Paris – Nice.
Fra fjerde etappe av Paris –
Nice.
17.00 Solsidan (r)
17.30 The Odd Couple (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (40)
20.00 Matkontrollen (7)
20.30 TV 2 hjelper deg (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Amatørenes mester
(2)
22.45 Blindspot (9)
23.40 Camp Kollen (8)
00.10 Åsted Norge (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Criminal Minds (r)
02.40 Elementary (18)
03.25 Nattsending

05.30 Morgensending
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fjorden Cowboys (r)
14.45 Iskrigerne (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (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 American Ninja Warri-
or (19)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Ungdomsfengselet (r)
23.00 Limitless (10)
24.00 Duck Dynasty (4)
00.25 Broom (r)
00.55 Sons of Anarchy (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (70)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(23)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Superoppusserne (r)
19.30 Superoppusserne (4)
20.30 Larvikjentene (7)
21.30 Black Widows (6)
22.30 Shades of Blue (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.55 Navy NCIS (r)
02.40 NCIS: Los Angeles (r)
03.25 How I Met Your Mot-
her (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (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 Black-ish (24)
19.30 4-stjerners middag
(36)
20.30 Castle (10)
21.30 Berserk – i pione-
renes farvann (4)
22.30 Code Black (17)
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
Anyway? (r)
21.30 Elysium. Am. science
fiction-action fra 2013.
23.40 Family Guy (r)
00.10 Family Guy (r)
00.40 Cops Reloaded (r)
01.10 Nattsending

07.30 Morgensending
14.00 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
14.35 VM skiskyting. Inn-
skyting før kvinnenes sta-
fett.
15.10 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
15.20 VM skiskyting. Sta-
fett kvinner.
17.15 Finnmarksløpet. Euro-
pas lengste og tøffeste hun-
desledeløp – 1000 kilome-
ter.
17.30 Oddasat
17.45 Ski Tour Canada. 10
km fri teknikk, kv. Direkte.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 VM-kveld. Direkte.
20.55 Nytt på nytt (10)
21.25 Skavlan (10)
22.25 Tause vitner (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Tause vitner (4)
00.20 Helt Ramm – Pling i
Kollen.
00.30 Nattsending

07.40 Morgensending
13.25 Urix (r)
13.55 V-cup hopp. Kvalifise-
ring. Direkte.
15.00 Mens vi ventar (r)
15.20 Med hjartet på rette
staden (r)
16.10 V-cupfinale skøyter.
500 m kvinner og menn.
Direkte fra Heerenveen.
16.45 Billedbrev (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.00 VM skiskyting. VM-
konsert.
19.45 V-cupfinale skøyter.
Lagtempo menn.
19.55 Mysteriet Mona Lisa
(r)
20.50 Ski Tour Canada. 15
km fri teknikk, menn.
22.20 You Will Meet a Tall
Dark Stranger. Am./sp.
komedie fra 2010.
23.55 Visepresidenten (r)
00.20 Jonathan Strange &
Mr. Norrell (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Masterchef Sverige
(14)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Sykling: Paris – Nice.
Fra femte etappe av Paris –
Nice.
17.00 Solsidan (r)
17.30 The Odd Couple (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Amatørenes mester
(r)
20.00 Idol (14)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Idol (14)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (7)
23.25 Eurojackpot (11)
23.40 Camp Kollen (9)
00.10 Gotham (12)
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
10.10 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fail Army (r)
14.40 Iskrigerne (r)
15.10 Iskrigerne (r)
15.40 American Ninja Warri-
or (r)
16.35 Fraktekrigen (r)
17.00 Iskrigerne (r)
17.30 Iskrigerne (r)
18.00 Fjorden Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kam-
pen (1)
18.55 Tippeligaen (1) Aale-
sund – Stabæk. Aalesund –
Stabæk.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen (1)
21.15 Olympus Has Fallen.
Am. thrilleraction fra 2013.
23.40 Arrow (8)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (71)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(24)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 Superoppusserne (r)
19.00 Parneviks (r)
20.00 Hele Norge baker (r)
21.00 Forhandleren. Am.
thriller fra 1998.
23.55 The Bone Collector.
Am. thriller fra 1999.
02.00 The Quick and the
Dead. Am. western fra
1995.
03.40 En mann for sitt dyr.
Am. komedie fra 2001.
04.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (1)
19.30 The Big Bang Theory
(r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 The Graham Norton
Show (20)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 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
Anyway? (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 Blodrød sol. Am.
krimdrama fra 1993.
01.05 Nattsending
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05.40 Morgensending
14.00 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
14.35 VM skiskyting. Inn-
skyting før mennenes sta-
fett.
15.10 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
15.20 VM skiskyting. Sta-
fett menn.
17.15 Sport i dag.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 VM-kveld. Direkte fra
Universitetsplassen i Oslo.
20.55 Underholdningsavde-
lingen (8)
21.35 Lindmo (7)
22.35 Fader Brown (7)
23.20 Kveldsnytt
23.35 Helt Ramm – Pling i
Kollen. Norsk sportsmaga-
sin.
23.45 Ukens vinner (r)
00.15 Ted. Am. komedie fra
2012.
01.55 Nattsending

06.50 Morgensending
14.15 V-cup hopp. 2.
omgang. Direkte.
14.45 V-cupfinale skøyter.
500 m kvinner, 1000 m
menn og 1500 m kvinner.
15.35 Sport i dag
15.45 V-cupfinale skøyter.
5000 m menn.
16.40 Sport i dag
17.05 V-cupfinale skøyter.
Lagtempo kvinner og lag-
sprint menn.
17.30 Kunnskapskanalen
18.25 Mitt yrke
18.30 I Larsens leilighet (r)
19.00 VM skiskyting: VM-
konsert
19.45 Yngvar Numme –
Med showbiz i blodet (r)
20.45 Ski Tour Canada. 10
km klassisk jaktstart, kv.
21.45 Ski Tour Canada. 15
km klassisk jaktstart, menn.
22.55 Fidel Castro – makt-
kamp og revolusjon
23.40 Ja vel, statsminister
(r)
00.10 Nattsending

06.00 Morgensending
07.35 The Odd Couple (r)
08.00 The Odd Couple (r)
08.30 The Odd Couple (r)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Oppgrader! (r)
11.30 Bolig til salgs (r)
12.30 Top Chef (r)
13.30 Robinsonekspedisjo-
nen (r)
15.00 Sykling: Paris – Nice.
Fra sjette etappe av Paris –
Nice.
17.00 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Sara & Selma (r)
20.00 Alt er lov (2)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (9)
22.15 Jack Reacher. Am.
actionthriller fra 2012.
00.55 Camp Kollen (10)
01.25 Nattsending

05.25 Morgensending
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.20 American Ninja Warri-
or (r)
14.15 American Ninja Warri-
or (r)
15.10 American Ninja Warri-
or (r)
16.05 Fraktekrigen (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
16.55 Fraktekrigen (r)
17.20 Fraktekrigen (r)
17.45 Fraktekrigen (r)
18.10 Fraktekrigen (r)
18.35 Fraktekrigen (r)
19.00 Overvåket (r)
20.00 Når katastrofen inn-
treffer (5)
21.00 RoboCop. Am. action
fra 2014.
23.20 Kraftidioten. Skandi-
navisk actionkrimkomedie
fra 2014.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Alle elsker Raymond
(r)
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Singles Project (4)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
15.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
16.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
17.00 Real Housewives of
Beverly Hills (4)
18.00 Real Housewives of
Beverly Hills (5)
19.00 Karate Kid II. Am.
drama fra 1986.
21.30 Fast & Furious 5.
Am. thrilleraction fra 2011.
24.00 Michael Clayton. Am.
thriller fra 2007.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 Morgendagens
idrettshelter (r)
17.00 Barneavdelingen (r)
18.00 Berserk – i pione-
renes farvann (r)
19.00 I hodet på Tufte (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
21.30 Casino Royale. Br.
action fra 2006.
00.15 Red Lights. Sp./am.
thriller fra 2012.
02.20 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
Anyway? (r)
17.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 How I Met Your Mot-
her (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 The Goldbergs (r)
21.30 24 timer i varetekt (r)
22.30 Lone Survivor. Am.
actiondrama fra 2013.
00.55 Nattsending

07.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.10 Millioner på spill (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear – en perfekt
biltur (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen
16.40 Rebecca og Fiona (4)
17.00 NRK nyheter
17.15 Kjendisklipperne (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Tilbake til 90-tallet (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Verdens beste pappa
(2)
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Innesperret (10)
22.20 Med saks som pen-
sel
23.15 Kveldsnytt
23.30 Unge Inspektør
Morse (r)
01.00 Nattsending

07.55 Morgensending
13.20 Lindmo (r)
14.20 Livets mirakler (r)
15.10 Minner fra DDR (r)
15.40 Hjertevenner (1)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Sjokka av virkelighe-
ten (r)
19.45 Familiearven (r)
20.25 Urix
20.55 I Larsens leilighet (8)
21.30 Velkommen til mos-
keen. Br. dokumentar fra
2015.
22.30 Forført av en svindler
(3)
23.00 Sanninga om data-
spel (r)
23.50 USAs norske bataljon
(r)
00.20 Apples brutte løfter
(r)
01.15 Urix (r)
01.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
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
(230)
17.00 Solsidan (r)
17.30 The Odd Couple (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (41)
20.00 Top Chef (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Åsted Norge (8)
22.40 Det tredje øyet (r)
23.40 Dicte (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Elementary (19)
03.00 Nattsending

05.15 Morgensending
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fail Army (r)
14.45 Iskrigerne (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (r)
17.35 Fail Army (r)
18.05 Iskrigerne (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 Trygdeturist og stolt
av det
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Overvåket (6)
23.00 Death Row (r)
24.00 Duck Dynasty (5)
00.25 Broom (r)
00.55 Sons of Anarchy (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (72)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (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 Superoppusserne (5)
20.30 Parneviks (3)
21.30 NCIS: New Orleans
(13)
22.30 Paradise Hotel (1)
23.40 Sex og singelliv (r)
00.15 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (2)
19.30 4-stjerners middag
(37)
20.30 I hodet på Tufte (r)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (6)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 CSI (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 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
Anyway? (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 24 timer i varetekt
(6)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

05.45 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.10 Millioner på spill (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear spesial: Fol-
kelige biler (r)
16.05 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.45 Rebecca og Fiona (5)
17.00 NRK nyheter
17.15 Kjendisklipperne (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Tilbake til 90-tallet (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Red Bulls mørke
hemmeligheter (r)
23.55 Verdens beste pappa
(r)
00.55 Nattsending

07.30 Morgensending
11.45 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.00 Verdens beste pappa
(r)
13.00 Gull på Godset (r)
14.00 Brøyt i vei (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Minner fra DDR (r)
15.40 Hjertevenner (2)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Pingvinanes hemme-
lege liv (r)
19.55 Herskapelig (r)
20.25 Urix
20.55 Arkeologene (r)
21.35 Hvordan kom vi hit?
(3)
22.30 Torp
23.00 I Larsens leilighet (r)
23.30 Velkommen til mos-
keen. Br. dokumentar fra
2015.
00.30 Innesperret (r)
01.20 Urix (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
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 (1)
17.00 Solsidan (r)
17.30 The Odd Couple (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (42)
20.00 Tid for hjem (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (13)
22.40 Madam Secretary
(11)
23.40 Top Chef (r)
00.40 The Good Wife (14)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Criminal Minds (r)
03.00 Nattsending

05.35 Morgensending
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fail Army (r)
14.45 Iskrigerne (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (r)
17.35 Fail Army (r)
18.05 Iskrigerne (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 American Ninja Warri-
or (20)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Gira på bil (6)
23.00 Bilstripperne (r)
24.00 Duck Dynasty (6)
00.25 Broom (r)
00.55 Byttebaronene (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(25)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Superoppusserne (r)
19.30 Superoppusserne (6)
20.30 Hele Norge baker (5)
21.30 Shades of Blue (3)
22.30 Paradise Hotel (2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
00.55 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Navy NCIS (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 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 Black-ish (3)
19.30 4-stjerners middag
(38)
20.30 The Big Bang Theory
(13)
21.00 The Big Bang Theory
(14)
21.30 I kveld med YLVIS
LIVE (11)
22.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 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 Norske fans (4) Fot-
balldokumentar.
20.00 Fotball: UEFA Champi-
ons League. Atletico Madrid
– PSV.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Cops Reloaded (r)
01.00 Cops Reloaded (r)
01.30 Nattsending

07.15 Morgensending
14.00 V-cup alpint. Kombi-
nasjon slalåm, kvinner.
15.05 VM skiskyting. Inn-
skyting før mennenes felles-
start.
15.40 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte fra Holmen-
kollen.
15.50 VM skiskyting. Felles-
start menn.
17.15 VM skiskyting: VM-
studio. Med oppsummering
av verdensmesterskapet i
Holmenkollen og Sport i
dag.
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen.
20.25 Brøyt i vei (8)
21.05 Livets mirakler (1)
21.55 Shetland (5)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Helt Ramm – Pling i
Kollen.
23.30 Trygdekontoret (r)
00.10 Sanninga om data-
spel (r)
01.00 Nattsending

07.15 Morgensending
12.25 Svenske hemmelig-
heter (r)
12.40 Lindmo (r)
13.40 V-cup hopp. Direkte
fra Titisee-Neustadt.
15.30 V-cupfinale skøyter.
500 m menn, 1000 m
kvinner og 1500 m menn.
16.30 Sport i dag
16.45 V-cupfinale skøyter.
Fellesstart, kvinner og
menn.
17.25 Norge rundt og rundt
(r)
17.50 Skavlan (r)
18.50 Mitt yrke
18.55 I jegerens gryte (r)
19.35 USAs norske bataljon
(r)
20.05 Sanninga om data-
spel
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.20 Hovedscenen
23.50 Fidel Castro – makt-
kamp og revolusjon (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Be the Boss (r)
12.00 Oppgrader! (r)
12.30 Alt er lov (r)
13.30 Sykling: Paris – Nice.
Fra syvende og siste etappe
av Paris – Nice.
15.30 Oppgrader! (r)
16.00 Tid for hjem (r)
17.00 Amatørenes mester
(r)
18.00 Reisen hjem (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Eventyrlige nordmenn
(r)
19.30 Robinsonekspedisjo-
nen (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det tredje øyet (2)
22.45 Maniac (2)
23.15 Camp Kollen (11)
23.45 Dokument 2: Mot-
gangssupporter (r)
00.45 Nattsending

05.15 Morgensending
08.25 Cash Cowboys (r)
09.15 Cash Cowboys (r)
10.05 Cash Cowboys (r)
11.00 Cash Cowboys (r)
11.55 What Went Down (r)
12.25 Car Matchmaker (r)
12.50 Car Matchmaker (r)
13.15 Car Matchmaker (r)
13.40 Car Matchmaker (r)
14.10 Car Matchmaker (r)
14.40 Besatt av bil (r)
15.05 Besatt av bil (r)
15.30 Besatt av bil (r)
15.55 Besatt av bil (r)
16.20 Besatt av bil (r)
16.50 Fraktekrigen UK (r)
17.30 FotballXtra (1) Norsk.
19.55 Tippeligaen (2) Start
– Lillestrøm. Start – Lille-
strøm.
22.00 Fotballkveld (1)
Norsk fotballmagasin.
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 The Messengers (4)
00.20 Suits (r)
01.10 Gira på bil (r)
02.00 SOS Thailand (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Karate Kid II. Am.
drama fra 1986.
14.00 Kongen av Queens (r)
14.30 Kongen av Queens (r)
15.00 Superoppusserne (r)
16.00 Superoppusserne (r)
17.00 Superoppusserne (r)
18.00 Superoppusserne (r)
19.00 Larvikjentene (r)
20.00 Boligjakten (r)
21.00 The Internship. Am.
komedie fra 2013.
23.30 Black Widows (r)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.05 Sex og singelliv (r)
01.40 Sex og singelliv (r)
02.15 The Internship. Am.
komedie fra 2013.
04.10 Mozart in the Jungle
(r)
04.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Two and a Half Men
(r)
13.10 Two and a Half Men
(r)
13.35 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 4-stjerners middag (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 I hodet på Tufte (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (5)
21.30 Neste sommer (5)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (5)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 Major Crimes (20)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Jay Leno’s garasje (2)
18.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 The Grinder (7)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Goldbergs (16)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(17)
22.30 The Hurt Locker. Am.
actiondrama fra 2008.
01.05 Nattsending
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Det skjer mye i Portalen om dagen.

Byggene reiser seg og salget går strålende.

Ønsker du deg en stilig leilighet, gode

naboer og bare 10 min. reisetid til Oslo S,

har du fortsatt muligheten. Innflytting i

løpet av sept-des. 2017.

> Borettslag: 1-4-romsmed areal fra 30 til 130 kvm.

> Priser: Fra kr 1.900.000 til kr 9.600.000 hvorav 50 %

egenkapital og 50 % andel felles gjeld.

> Fellesutgifter: Fra kr 3.584 til kr 12.532 pr mnd.

Visning: Velkommen til vårt møblerte visningslokale i

Tærudgata 1. Her kan du se standard kjøkken og

baderomsinnredning m.m.

Kontakt prosjektselger:

Anne Kari Sterten tlf. 901 72 006

Finn din nye leilighet:www.obos.no/

portalen

Nærområde: Mer sentralt blir det ikke!

Kjøpskostnader kr 19.890,-.!

Visning:

Torsdager

16-18

Søndager

14-16

Prosjektselgeren representerer utbyggeren
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