
De mest populære
navnene i fjor

Vi har fått Statistisk
sentralbyrå til å
utarbeide en liste
over hvilke navn
som var de mest
populære å gi til
barn i Skedsmo i
fjor. Ut av hatten
kommer Lucas og
Leah.
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Side 14Side 4

DA LILLESTRØM
BLE EGEN KOMMUNE

Side 24



2 ONSDAG 2. MARS 2016 //

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
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Snittemperaturen var -0,6 grader,
6,9 grader over normalen. Høyeste
temperatur var 6,1 grader den 7. februar,
og laveste var -14,7 grader målt den 15.
februar. Samlet nedbør var 81,0 mm.
Mest nedbør på ett døgn var 19,0 mm
som kom den 9. februar.

• 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

opplevelserop plevelser Velkommen til
en verden av

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

Skjønne italienske favoritter
Toscana & Umbria
Italias mest berømte landskap ligger i denmagiske regionen Toscana. Vi
besøker vinbyenMontepulciano, renessansens Firenze og Mirakelfeltet i Pisa.
Den mer anonyme naboen Umbria, Italias grønne hjerte, har minst like mye skjønn-
het å by på men mange har ennå ikke oppdaget dette. Her bor vi i hyggelige Perugia og tar
turer til perlene Assisi, Orvieto og den vakre Trasimenesjøen. En rundreise full av nytelse med
kulinariske opplevelser og delikate viner.

8 dager 9/4 & 24/9 fra Gardermoen fra 7995,-
Reisegaranti er stilt til Kammarkollegiet i Sverige.

Slik var været på
Romerike i februar:

9. mars
Sjøen for alle

16. mars
Hytte

23. mars
Friluftsliv, jakt og fiske

6. april
Bil/Motor og Eiendom
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Av hensyn til personvernet gir ikke
SSB ut navneinformasjon dersom det
er tre eller færre som har fått det ak-
tuelle navnet. For Lørenskog og
Skedsmoss del blir det derfor bare en
liten superlokal liste.

DEN LOKALE TOPPEN
Vi kan slå fast at Lucas er «vinner» på

guttesiden i Skedsmo. Det er åtte
gutter som har fått dette navnet her
lokalt i fjor. Videre kan vi notere at
navnene William, Oliver, Mohammad
og Aksel er blitt gitt til seks små gut-
tepjokker i Skedsmo i fjor. Vi minner
om at disse navnene kan ha noe ulik
skrivemåte.

Det er Leah som får æren av å gå
helt til topps på jentesiden. Det er åtte
jenter i Skedsmo som fikk dette nav-
net i fjor. Deretter følger Emilie og
Aurora, som seks små jenter fra
Skedsmo skal bære resten av livet.

De mest populære
navnene i fjor
Vi har fått Statistisk sentralbyrå til å
utarbeide en liste over hvilke navn
som var de mest populære å gi til barn
i Skedsmo i fjor. Ut av hatten kommer
Lucas og Leah.

FORSKER: Jørgen Ouren er SSBs ekspert på navn i Norge. I dag kan han pre-
sentere de lokale topplistene for 2015. (Pressefoto)

LØRENSKOG
- I mindre områder er det nok tilfel-
dighetenes spill som råder. Det er som
i Ludo; man kan få tre seksere på rad,
men i løpet av spillets gang jevner det
seg ut, konstaterer Jørgen Ouren, som
er navneeksperten hos Statistisk
sentralbyrå.

I Lørenskog er det hele seks gutte-
navn som deler på førsteplassen. Det
er Theo, Oskar, Mohammad, Mathias,
Lucas og Jakob. Mens Sofia og Olivia
er eneste jentenavn med minst fire
«eksemplarer».

PÅ TOPP I AKERSHUS
- Selv om de lokale variasjonene kan
være store, så ser man at det i store
områder jevner seg ut. Det ser man
for eksempel på hvor glatte populari-
tetskurvene er, poengterer Ouren.

I Akershus er det norgeseneren
William som topper listen på guttesi-
den, mens Filip er nummer to. Oscar
og Aksel deler tredjeplassen.

Emma troner helt øverst på jente-
siden i Akershus så vel som i hele lan-
det. Her i Akershus etterfølges hun av
Sara og Nora.

NY MANN I NORGESTOPPEN
William har etter over 30 års klatring
nådd navnetoppen i Norge. Fra et
bunnpunkt i 1980 har populariteten til
William vokst jevnt og trutt, til toppen

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

omsider ble nådd. I 2015 ble det regis-
trert 474 gutter med William som før-
ste fornavn.

- William er en engelsk form av
Wilhelm, som betyr «vilje» og
«hjelm». William har lang tradisjon i
Norge. I folketellingen i 1801 finner vi
17 med det navnet, forteller Ouren

Emma har vært dominerende len-
ge, og er tilbake helt øverst på listen
nå.

- Emma slo gjennom med et brak i
2003, og har siden det dominert nav-
netoppen. Med 449 nye Emma i fjor
er navnet å finne øverst på lista for
åttende gang, forteller Ouren.

- Selv om William og Emma er de
mest populære navnene, må det
nevnes at bare 1,5 prosent av gut-
tene og jentene fikk disse navnene.
Da Anne var på sitt høyeste på slut-
ten av 1950-tallet fikk over fem pro-
sent av nyfødte jentebarn Anne som

første fornavn, tilføyer navneforske-
ren.

KLATRERNE OLIVER OG OLIVIA
I 2015 kom Oliver og Liam inn på topp
ti på henholdsvis 3. og 7. plass. Andre
klatrere å merke seg er Matheo og Al-
fred. På jentesiden er Olivia, Ella og
Maja nye på topp ti. Olivia klatrer mye
for tiden, sammen med Alina som 142
barn ble registrert med i 2015.

Ofte starter navnemoter tidligere i
vårt naboland enn hos oss. For ek-
sempel var William toppnavn i Sverige
allerede i 2003, mens Emma dominer-
te på 1990-tallet. Elsa holdt seg på
navnetoppen i Sverige også i 2015
over Alice, Maja og Saga. Den svenske
guttelisten er ganske lik vår og veldig
stabil over tid. På jentesiden er det
nok Saga som peker seg ut som kom-
mende navn også hos oss. I Norge fikk
81 jentebarn Saga som navn i fjor.
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Halvparten av barna får mellomnavn,
som oftest mors pikenavn. For 20 år
siden, var tilsvarende andel på knapt
43 prosent.

Nær ni prosent får etternavn med
bindestrek, noe som før navneloven i
2003 var ganske uvanlig. Både mel-
lomnavn og etternavn med binde-
strek har økt litt fra 2014. Med så
mange etternavn er det bare 21 pro-
sent av guttene og 25 prosent av jen-
tene som får flere fornavn. Det er
færre enn for 20 år siden da om lag 26
prosent av både guttene og jentene
fikk det.

Anne er det desidert mest brukte før-
ste fornavn for kvinner. Men ser vi på
alle fornavn blir faktisk Marie det
mest brukte. 76 230 kvinner har Ma-
rie som ett av sine fornavn, mot 66
677 Anne. På herresiden kan ingen
true Jan. Totalt 53 539 har Jan som ett
av sine fornavn.

Siste år fikk 459 jenter Marie som
annet fornavn, knapt slått av Sofie/
Sophie med 469. På guttesiden fikk
369 gutter Alexander/Aleksander
som annet fornavn og 255 fikk Andre.

Kjært barn får
mange navn

Marie er Norges
vanligste navn

Navn Antall

Lørenskog

Theo 5

Oskar 5

Mohammad 5

Mathias 5

Lucas 5

Jakob 5

Michael 4

Isak 4

Felix 4

Sofia 4

Olivia 4

Skedsmo

Lucas 8

William 6

Oliver 6

Mohammad 6

Aksel 6

Liam 5

Benjamin 5

Adrian 5

Victor 4

Sander 4

Mathias 4

Isak 4

Even 4

Leah 8

Emilie 6

Aurora 6

Emma 5

Emily 5

Ella 5

Sarah 4

Olivia 4

Linnea 4

Jenny 4

Celine 4

Alma 4

Navn Antall

William 61

Filip 49

Navn Antall

William 474

Mathias 419

Oliver 412

Jakob 409

Lucas 407

Filip 405

Mest populære navnevalg
(Det må være minst fire barn med samme navn for å komme med på listen, jmt personvernet) Kilde: SSB

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

Lørenskog og Skedsmo

Topp 20 Akershus

Topp 20 Norge

Liam 396

Aksel 378

Emil 354

Oskar 351

Markus 350

Theodor 326

Elias 323

Alexander 321

Kasper 319

Magnus 308

Jonas 307

Henrik 307

Noah 301

Isak 300

Emma 449

Nora 439

Sara 405

Sofie 373

Olivia 349

Sofia 342

Emilie 319

Ella 319

Leah 305

Maja 301

Anna 293

Thea 276

Ida 263

Linnea 262

Mia 258

Ingrid 254

Amalie 253

Aurora 244

Jenny 242

Frida 240

Oscar 47

Aksel 47

Oliver 46

Kasper 46

Lucas 45

Alexander 43

Liam 42

Markus 38

Mathias 37

Jonas 37

Jakob 37

Henrik 36

Mohammad 33

Sander 32

Emil 32

Felix 31

Theodor 30

Adrian 30

Emma 54

Sara 49

Nora 44

Sofie 43

Sofia 42

Emilie 41

Ingrid 38

Aurora 38

Olivia 37

Leah 37

Maja 36

Thea 30

Julie 30

Victoria 29

Jenny 27

Ida 27

Hanna 27

Ella 27

Amalie 27

Mia 26
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VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

MAGNAR HJELMSTAD
PARKVEIEN 64
0254 OSLO

Fotografen hadde vært ved:

TATT VED SPOR 9 PÅ
LILLESTRØM STASJON

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!

vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

9. mars
Sjøen for alle

16. mars
Hytte

23. mars
Friluftsliv,

jakt og fiske

6. april
Bil/Motor
Eiendom
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HONDASPESIALISTEN

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

Honda Civic 1,6 i-DTEC Lifestyle Dab
radio, LEDkjørelys, Klimaanlegg, Connect,

nesten NY!! 2015, 3 500 km,
kr 274 800,-

Ukens kampanjebil
Spar 68.500,-

på veil. nybilprs!!!

Honda Civic 1,6 i-DTEC Sport
Klimaanlegg, Sport, Stabili-
tetsprogram, Nybilgaranti.
2014, 45 900 km,
kr 208 900,-

Fra onsdag 2. mars til og med lørdag 5. mars har vi bruktbildager med KNALLTILBUD på et bredt spekter av biler!
I tillegg har vi alltid ett godt utvalg av nesten nye, demokjørte biler.
Ta kontakt med en av våre selgere for modellen du er ute etter!
Alle som kommer innom får gratis servering og giveaways så langt beholdningen rekker.
Kjøper du bruktbil hos Auto Elite er du i trygge hender. Alle biler verkstedkontrolleres og selges med garanti inntil 3 år.

BRUKTBILDAGER 2.-5. MARS
VELG MELLOM

Gjelder alle bruktbiler disse dagene!

INNBYTTE-

GARANTI* KR

22 000,-1,95 %
KAMPANJE-RENTE**

SERVICE

3 ÅR
INKLUDERT***

Honda Accord 2,0 i-VTEC
Lifestyle -Bi Xenon -Bluetooth
-2 sone klimak -Eier -Service-
historikk! 2012, 52 000 km,
kr 238 900,-

Honda CR-V 2,2 Executive
Aut. -H-feste, -Bixenon, -Skinn,
-Navigasjon, -Panorama, -1 Eier!
2013, 96 500 km
kr 358 900,-

Honda CR-V 2,0 i-VTEC
Elegance 2WD -1.Eier!-Kom-
plett Servicehistorikk-Park-
sensor-Ryggekamera 2013,
92 826 km,
kr 268 900,-

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

Årlig mottar Fretex tonnevis med klær
og bruksgjenstander. Og mengden av
innleveringer bare øker år for år.

Lever godt av folks

– Folk leverer pynteting, bilder, cd-er,
dvd-er, bøker, smykker, sølv og be-
stikk. Tidligere tok vi også imot klær,
men det har vi sluttet med. Vi har ikke
plass i butikken, sier butikkmedarbei-
der Lill Raia Lykke ved Fretex i Lille-
strøm.

Den 250 kvadrat store gjenbruks-
butikken ligger sentralt plassert ved
Stortorvet. De som ønsker å levere
klær må legge disse i konteinerne på
Stortorvet. Konteinerne tømmes an-
nen hver dag på grunn av stor pågang

fra givere. To ganger i uken får den lo-
kale bruktbutikken tilsendt rundt 500
ferdigpriset plagg fra hovedkontoret
til Fretex i Oslo.

MILLIONBUTIKK
Totalt mengde innsamlet i 2015 fra
kommunene på Romerike var på 642
tonn, mot 530 tonn i 2014. En økning
på vel 21 prosent. Daglig leder Eivind
Madsen ved Fretex Øst-Norge AS
opplyser at Fretexbutikkene på Jess-
heim og Lillestrøm hadde en omset-
ning på rundt 5 millioner kroner til
sammen i fjor.

– HVA GÅR PENGENE TIL?
– 10 prosent av bruktomsetningen

går til Frelsesarmeens øvrige sosiale
arbeid.

Det er ingen som tar ut utbytte/
overskudd fra Fretex. Overskuddet
holdes

tilbake til utvikling av bedriften.
Fretex er en attføringsbedrift som
hver dag jobber for at mennesker skal
få nye muligheter i arbeidslivet. I fjor
fikk 601 personer arbeid i ulike

virksomheter etter å ha deltatt i et
av Fretexgruppen sine jobb-pro-
grammer, forklarer Eivind Madsen.

Fretex har plassert ut 46 innsam-
lingskonteinere på 25 steder på Ro-
merike. Disse står blant annet på
Metrosenter, Triaden, Løvenstad torg,
Nedre Rælingvei 261, Marikollen
Idrettshall og på Stortorget i Lille-
strøm.

GAVMILDE GIVERE
Tre ganger i uken kommer en lastebil
og henter tre fulle konteinere med

klær som folk har levert til butikken i
Lillestrøm. I tillegg legger folk klær i
innsamlingsboksene som står på par-
keringsplassen like ved butikken. Hvis
innsamlingsboksene på Stortorvet er
fulle anbefales det å levere direkte til
butikken. Blir tøyposer satt ved siden
av konteinere kan innholdet bli øde-
lagt eller stjålet.

– Når det blir fullt i konteinerne kan
folk komme innom butikken for å le-
vere. Det er veldig mange som ikke vil
legge klærne på utsiden for å unngå
at klærne de har gitt kommer i feile
hender, forteller Lill Raia Lykke ved
Fretex i Lillestrøm.

Fretexmedarbeideren synes folk er
flinke til å gi fra seg det dem ikke har
bruk for. Hun opplever også at det av
og til blir levert inn nye, ubrukte plagg,
med prislappene fra butikkene
hengende på.

– Det er det veldig mye av. Mange
kjøper kanskje klær i vanlige butikker

som kanskje ikke sitter så bra. Etter
en stund, med plaggene hengende
hjemme i skapet, leverer de klærne til
Fretex. Det kan være klær som har
kostet 1700, 2000 eller 3000 kroner,
sier Lykke.

NYTT OG BRUKT
I tillegg til brukt tøy selger også gjen-
bruksbutikken helt nytt undertøy
som de kjøper inn fra ulike leverandø-
rer. Kunder som besøker en Fretex-
butikk skal kunne kle seg opp fra in-
nerst til ytterst. Fretex tar ikke imot,
eller selger brukt undertøy.

– Det hender at vi får nye klær og
sko fra konkursbo. Slike donasjoner
går rett til hovedkontoret. De fordeler
klærne ut til butikkene slik at hver bu-
tikk får like mye av disse produktene.
Nytt undertøy og sokker til herrer og
damer bestiller vi selv fra forskjellige
leverandører, opplyser Lill Raia Lykke.

Når butikken en gang i blant får inn
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gavmildhet
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

GOD BUTIKK: – Folk er flinke til å le-
vere fra seg det dem ikke har bruk for
lenger, sier butikkmedarbeiderne Lill
Raia Lykke (tv) og Linn Kurås ved Fre-
tex i Lillestrøm.

POPULÆRT: – Det er utrolig mange
fine ting folk kommer med. Dette
er gjenstander som vi setter ut i
butikken vår. Det er ofte ting som er
lett å selge. Vi er avhengig av at folk
leverer krims hit i butikken, sier Linn
Kurås.

FRETEX REDESIGN: – Dette er Fretex sitt eget produkt. Her har skinnjakker
og pledd blitt til fine vesker og varmeflasketrekk, sier Lill Raia Lykke.

kostbare merkeklær, forsvinner disse
fra klesstativet i løpet av en til to ti-
mer. Det er helt tydelig at noen av
kundene er veldig merkebevisste.
Noen kjøper også brukte plagg som
de syr om til noe annet, for eksempel
kan en olabukse bli sydd om til ei ves-
ke.

SELGER PÅ NETT
Bruktbutikken er også å finne på nett.
Butikkmedarbeiderne tar bilder av
spennende gjenstander og legger
disse ut. Dette gjøres blant annet
med mange av musikkinstrumentene
de får inn. Moteplaggene legges ut på
instagram.

– I tillegg henges klærne i bu-
tikkvinduet, slik at alle kan se det. Og
da er det «første mann til mølla» som
gjelder. Det hender at det står folk
utenfor døren og venter på at vi skal
åpne butikken, forteller Lykke.

Hun opplever at butikken de siste
to årene har begynt å få inn litt dyrere

ting, og mer moteriktige plagg. Da
kommer også folk de aldri har sett i
butikken tidligere for å handle. Det har
blitt litt annerledes kunder enn det vi
hadde for to år tilbake.

– Internett og instagram har også
hjulpet oss mye. Før jul solgte jeg en
trompet. Den ble sendt til Sortland.
Du kan godt si at dette er blitt hele
Norges butikk.
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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: BIL OG MC

Vil gi Honda et markedsløft
Bilmerket Honda har kanskje hatt en litt
anonym tilværelse de siste ti-årene, men
nå vil Auto Elite Ensjø få bilen opp og fram
igjen.

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

TEMA: BIL OG MC

– Det er ikke å legge skjul på at bil-
merket har hatt høyere markedsan-
deler enn det den har i dag, sier dag-
lig leder Tommy Harland.

DAGLIG LEDER: Tommy Harland, ved Auto Elite Ensjø, som driver den eneste Honda-butikken i Oslo og Romerike.

For romerikinger vil Auto Elite i Oslo
være den eneste og nærmeste Hon-
da-forretningen i mils omkrets etter
at de overtok Skotvedt Oslo høsten
2015. Avdelingen ligger på Ensjø i Gla-
dengveien 9 i Oslo.

STRATEGISK BELIGGENHET
Bilbutikken, som ligger strategisk til
rette ved hovedferdselsåren til Oslo,
har et bredt utvalg av ulike modeller fra
Honda og Hyundai. Forretningen har

også en etasje med nyere bruktbiler.
Auto Elite Ensjø er en totalleverandør
med bilbutikk, verksted og delelager.

– Hvis du ikke har bil er det veldig
enkelt å ta seg fram til oss. Herfra har
du tilgang til T-bane og buss, samt
kort vei til Oslo, Lørenskog og Lille-
strøm. Vi er godt i gang med å mar-
kedsføre oss på Romerike for å be-
visstgjøre bilkunder om at vi finnes
her, opplyser Harland.

Da Auto Elite overtok lokalene ble
de den eneste Honda-butikken i Oslo
og Romerike. Harland ser derfor man-
ge muligheter rundt bilmerket.

– Auto Elite har fire butikker, en i
Follo og en i Bærum samt to i Oslo. De
to sistnevnte er naboer og ligger på
samme tomt men driver selvstendig.
Fordelen med å ha to butikker så
nærme, er at vi kan dra gode synergi-
er av hverandre. Vår nabo Auto Elite
Oslo driver med Citroën. Med en sterk
og engasjerende eier, samt dedikerte
ansatte er det lite tvil om at vi jobber
for å bli et av flaggskipene i konsernet,
sier Harland.

Etter overtagelsen i fjor har butik-
ken vært gjennom en betydelig opp-
gradering. De har omorganisert in-
ternt og ansatt flere folk. Samtidig har
forretningen fått med seg noen kjen-
te ansikter fra tidligere Skotvedt Oslo.

– Når vi er ferdig rigget skal vi være
29-30 ansatte. Vi har overtatt en be-
drift med lang historie bak seg. Det
forplikter. Vi ønsker at kundene våre
skal føle at de kommer til en plass der
de opplever å bli sett og tatt vare på.

SUV OG PERSONBIL
– Hvilke er den mest populære Hon-
daen?

– Det er CRV. Den er faktisk kåret
til verdens mest solgte SUV i sin klas-
se flere år på rad. Det er ingen tvil om
at den også, på verdensbasis, er en
meget kurant, fin og verdsatt bil. Men
vi har også fått HR-V tilbake. Dette er
en modell som har ligget i dvale noen
år, men som flere og flere igjen har
fått øynene opp for. Det er en romslig,
betjenelig og veldig lettkjørt bil innen-
for sitt segment, forteller Tommy
Harland.

Daglig leder har ingen fasit på hvem
den konkrete Hondakunden er, men
opplyser at det er et bredt kunde-
spekter som kjøper bilmerket. Tidli-
gere og nåværende Hondaeiere er
ofte trofaste til produktet, noe som
gjør at de velger det på nytt.

– Flere yngre kjøpere viser sin in-
teresse for den sportslige Civic, som
for øvrig blir levert både som coupe
og stasjonsvogn. Honda har et godt
rykte på seg for å være en stødig og
lettkjørt bil med lite tull og problemer,
bemerker Harland.

– Gjennom HR-V-en beveger vi
oss mot flere segment. Dette er en bil
som er på størrelse med blant annet
Nissan Qashqai, og en bil som har
solgt veldig bra i Norge. Vi opplever at
flere tidligere Qashqai-eiere har fattet
interesse for Honda HR-V. På grunn av
en gunstig prisklasse appellerer HR-
V-en til en breiere kundegruppe. Det-

te er en bil som koster fra 250.000
kroner og oppover. Da kommer det
blant annet nyetablerte barnefamilier,
som kanskje ikke har behov for den
store plassen til en SUV, men som øn-
sker en bil som er enkel å betjene og
samtidig gir fleksibiliteten en familiebil
skal ha, forteller Harland.

MØTER STOR KONKURRANSE
Markedsandelen til Honda i Norge er
ikke som den var for bare et par tiår
tilbake. Dette kan skyldes mange as-
pekt. Kombinasjon av at det har kom-
met flere konkurrenter med gode al-
ternativer på markedet, samtidig som
Honda i det skandinaviske markedet
ikke har en like bred modellutvalg som
flere av disse, kan være noe av bak-
grunnen.

– Samtidig ser vi at bilmerket har
en kundegruppe som har veldig tilhø-
righet, og kommer tilbake fordi de er
fornøyde med bilen de har hatt. Men
det har begynt å bli en høy aldersklas-
se på den tidligere Hondakunden.
Dette har gjort sitt til at Honda nå prø-
ver å fornye seg. Honda har hatt suk-
sess på mange modeller. Honda
Accord var i sin tid en meget populær
bil, opplyser daglig leder.

– Er det noen modeller som sav-
nes av kundene?

– Flere av våre kunder spør hvorfor
Accord ikke kommer tilbake til Norge.
Om den kommer, eller når den kom-
mer, kan vi dessverre ikke svare på. I
USA har Honda en svært høy appell
når det gjelder varemerke, og er blant
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MEKANIKERE: Om Hondaen eller Hyundaien må på verksted er Thanh Tang og Amir Rasooli klare for oppgaven

EKSOSANLEGG: Bilmekaniker
Thanh Tang trår til med kuttemaskin
når et gammelt og defekt eksosan-
legg skal skiftes ut.

det mest solgte bilmerket per dags
dato. USA har også et mye bredere
modellperspektiv enn det vi har i Nor-
ge. Dette har litt med motorer og av-
giftssystemet vi har her. Men det
skjer mye spennende fremover på
Honda. Det kommer blant annet en
hydrogen-variant på markedet. Med
dagens avgiftssystem er det ikke tvil
om at den kommer til å appellerer
godt i markedet, sier Harland.

INGEN ELBIL
Honda har ikke gått ut og annonsert
noen elektrisk bil, ennå. Bilfabrikanten
holder kortene tett til brystet. Men
det er ingen tvil om at Honda som le-
verandør og fabrikk har vært og er
veldig innovativ. Ser du på bredden av
produkter som Honda representerer,
finner du dette merkenavnet på ek-
stremt mange flater.

– Honda var blant annet en av de
første med hybrid i Norge, da med In-
sight. Første versjon av denne mo-
dellen kom allerede i 2000, men den
ble ikke introdusert i Norge før i 2009.
På dette tidspunktet var det faktisk
Norges rimeligste Hybrid, og i våre
øyne et godt alternativt til Toyota og
Lexus. Neste generasjon Honda NSX
skal i utgangspunktet lanseres i år,
opplyser daglig leder Tommy Harland

NSX har nærmest har ligget i dvale
i 10 år. Til tross for at den ikke er lan-
sert på det Norske markedet per dags
dato, er det blitt foretatt flere tester
hvor den kommer svært godt ut.

– Dette er en sportsbil som kan

vekke selv de trøtteste ungdomme-
ne. Vi har bestilt to NSX til konsernet.
Det blir ikke Ferrari-pris, men vi snak-
ker nok om en pris på over én million
kroner. Bilen har V6 Twin-Turbo på
rundt 500hk. Vi kan vel kort og godt
beskrive den som en skikkelig krem-
bil, forteller Harland.

– Hva spør kundene om?
– Det er mange parametere som

kommer inn når du skal velge bil. Noen
av de vanligste spørsmålene går på
hvilket forbruk bilen har og hva kost-
nadene rundt reparasjoner og service
blir.

Daglig leder forteller at det er viktig
å skape tillit. Dette ønsker de å gjøre
ved å guide kunden i kjøpsprosessen
slik at han ender opp med en bil som
er tilpasset hans behov, krav og øn-
sker.

– Vi har tro på at god oppfølging, til-
gjengelighet og dyktige ansatte vil bi-
dra til at kundene velger oss som sin
leverandør på sin neste bil. Fasiten er
like enkel som den er vanskelig, men
vi streber til enhver tid etter å utvikle
oss, forteller Harland.
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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: BIL OG MC

Fikser biler svart for
tre milliarder i året
Svart arbeid er et økende problem i
bilverkstedene, mener bransjen selv.
Nå intensiveres kampen mot arbeids-
livskriminaliteten.

Tekst: Kjell M. Kaasa

TEMA: BIL OG MC

Uautoriserte bilreparasjoner og svart
arbeid på bil utgjør mer enn tre milli-
arder kroner i året i Norge, anslår Nor-
ges Bilbransjeforbund. Bilvask, dekk-
skift og arbeid med bilglass er da ikke
med i beregningen.

– Anslaget er basert på interne
granskninger, tips og utviklingen vi jar
sett i senere tid. Etter noen års ned-
gang øker nå omfanget av svart ar-
beid igjen på grunn av tøffere økono-
miske tider og økt konkurranse,
spesielt i urbane områder, sier John
Fiskvik i Oslo og Akershus Bilbransje-
forening, som er en lokalforening av
Norges Bilbransjeforbund.

De seriøse bilverkstedene merker
konkurransen fra det ulovlige ar-
beidsmarkedet.

– Vi ser at stadig flere tar med seg
bilen etter en EU-kontroll og kommer
tilbake med den ferdig reparert. Ofte
har vi mistanke om at reparasjonen er
gjort svart. Det er også flere som le-
verer bil i andres navn for godkjen-
ning, sier administrerende direktør
Georg Nygaard i Snap Drive.

Verkstedkjeden Snap Drive har
rundt 70 000 biler innom i løpet av et
år.

– Det er også kjent i bransjen at
importen av bildeler fra Polen og an-
dre land er økende, selv om det ikke
finnes god statistikk, sier Nygaard.

Verksteder kan ha ufaglærte ansatte eller jobbe svart. I tillegg finnes bedrifter som ikke er verksteder, men likevel utfører verkstedjobber. (Foto: Colourbox)

STARTER OFFENSIV
Men nå skal det bli vanskeligere å få
reparert bilen svart. Statens vegve-
sen etablerer en ny enhet som blant
annet skal avdekke kriminell aktivitet
i og rundt bilbransjen.

– I løpet av de neste tre-fire måne-
dene vil juridisk og analytisk kompe-
tanse være på plass i enheten. Svart
arbeid i bilverksteder vil være ett av
områdene vi skal jobbe med, sier av-
delingsdirektør Jon Molnes i Statens
vegvesen. Han skal lede den nye en-
heten.

I første omgang består arbeidet i å
skaffe seg oversikt.

– Vi må dokumentere situasjonen
for så å kunne finne ut hvilke tiltak,
prosedyrer og regelverk som best
kan få bukt med problemet. Vi ønsker
et nært samarbeid med næringen i
dette arbeidet, slik at vi i fellesskap
kan se hvilke virkemidler vi og bran-
sjen råder over, sier Molnes.

Nyetableringen til Statens vegve-
sen skal jobbe mot annen kriminalitet
også, som kloning av bilidentiteter,
fiktive periodiske kontroller, juks med
førerprøver og manipulering av hvile-
tid og kjørelengde i transportbran-
sjen.

TRAFIKKFARLIG
Bilbransjen hilser tiltaket velkommen.
Én bekymring er at verksteder som
følger lover og regler mister kunder til
de som ikke gjør det, en annen er tra-
fikksikkerheten.

– Det kreves i dag høy og spesiali-

sert kompetanse for å utføre repara-
sjoner og service med den nødven-
dige tryggheten og kvaliteten. Nesten
alle reparasjoner på moderne biler
har i større eller mindre grad med sik-
kerhet å gjøre. Det kan derfor poten-
sielt være livsfarlig å overlate jobben
til noen som ikke er kompetente, sier
John Fiskvik.

Snap Drive får iblant biler til repa-
rasjon som de ser har vært hos et
ulovlig verksted.

– Typisk farlige reparasjoner er
ufaglært arbeid på bremser og forstil-
ling, som at bremserør er skiftet, men
ikke festet forskriftsmessig. Da kan
røret bli liggende og gnisse inntil ka-
rosseriet til det oppstår lekkasje av
bremsevæske, sier Georg Nygaard i
Snap Drive.

Et annet eksempel er bremsedeler
som ikke er rengjort skikkelig under
reparasjonen. Det øker risikoen
varmgang som kan føre til at bilen
mister bremsene.

– Vi ser også tilfeller der forstillin-
gen ikke er festet forskriftmessig, el-
ler ikke er riktig justert etter repara-
sjon. Det kan gå utover bilens
kjøreegenskap og bli kritisk i en farlig
situasjon, sier han.

Godkjente bilverksteder kontrolle-
res av Statens vegvesen og Arbeids-
tilsynet, som skal sikre kvaliteten på
utført arbeid, men også at avfall
håndteres riktig og at arbeidsforhol-
dene er som de skal. Verksteder skal
ha en teknisk leder og stedfortreder,
begge med godkjent fagbrev og flere
års erfaring.

– Kostnaden for påkrevd utstyr i et
lovlig verksted ligger i snitt på cirka
fire millioner kroner, noe de som dri-
ver svart og uautorisert ikke forhol-
der seg til, sier Georg Nygaard i Snap
Drive

Spesialverksted med prisgaranti for
BMW – vi skal være billigst!

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

• Service fra 1800,-

• Eu-kontroll fra 344,-

• Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy

• Ny rute? Vi ufører glassreperasjoner eller skifter glass

• Dekk og felger

• Alt av karosseriskader og lakk

• Gratis lånebil!

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

ARNE GULBRANDSEN
spesialverksted for BMW i mer enn 35 år!
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Blir du bilsyk av maset
om dieselforbud i Oslo?
«Byregjeringen» i Oslo har innført et hastevedtak angående dieselbiler
i Oslo som overrasker og frustrerer mange.

Men lysere tider er på vei, våren er rett rundt hjørnet, og vi slipper unna kulden som fremprovoserer slike
potensielle «forbudsdager».

Neste vinter er det heldigvis ikke lenger hastevedtaket som gjelder, men et bedre og mer gjennomtenkt
reglement.
I det reglementet er det lagt opp til at biler med Euro6-teknologi ikke rammes av forbudet. Siden alle
Honda sine dieselmotorer har moderne Euro6-teknologi, betyr det at ingen Honda-modeller rammes av
forbudet slik det foreligger. (kilde: Oslo kommune/Bymiljøetaten)

Vi har gjort vårt eget hastevedtak, og tilbyr nå en svært innholdsrik vinterpakke verdt over femti tusen!!
Så kom innom for en hyggelig bilprat med en av våre selgere. Du er herved invitert!

CR-V diesel. Nå med en utrolig vinterpakke!

FRA KUN 349.900,-
FERDIG REGISTRERT

Auto Elite vinterpakke inkludert i prisen!

PAKKEN INNEHOLDER:

Originale vinterhjul

Originalt tilhengerfeste

Defa Warm Up motor-/kupevarmer og batterilader

Frakt og levering

TOTALVERDI

kr 19.900,-

kr 10.900,-

kr 11.900,-

kr 52.500,-

kr 9.800,-

*Veil. pris levert forhandler. Forbr.bl. kjøring: 4,2-4,9 l/100 km, CO2-utslipp: 115-139 g/km. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Gladengveien 9 / 0661 Oslo
23 03 55 80 / post.ensjo@autoelite.no / www.autoelite-ensjo.no
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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: BIL OG MC

Årets varebil
For tredje gang er Volkswagen Transporter
kåret til Van of the Year. Første gang var i
1992, forøvrig det første året prisen ble ut-
delt.

Tekst og foto: Odd Arne Ruud

TEMA: BIL OG MC

Volkswagen har solgt rundt tolv milli-
oner av T-serien siden den kom på
markedet for 65 år siden. Transporter
T6 ble lansert i fjor og troner nå atter
en gang på toppen som årets varebil.
Van of the Year kåres av ulike nytte-
kjøretøyjournalister fra 24 europeiske
land. De andre kandidatene til årets pris
var Citroen Berlingo/Peugeot Partner,
Fiat Doblo og Volkswagen Caddy.

ALLSIDIG FØLGESVENN
Volkswagen Transporter er selve
symbolet på allsidighet. Få andre bil-
modeller kan hamle opp med en så
allsidig suksesshistorie som den tys-
ke traveren. Bilen har en lang fartstid,
både som varebil og som personbil.

POPULÆR ARBEIDSPLASS: Transporter kan varieres og skreddersys for de fleste formål. Dette er en kort utgave
med normaltak, 3 seter og 4MOTION. Pris på denne utgaven er 413.000 kroner inkl. avgifter og mva.

MANGE BRUKSOMRÅDER: Fleksi-
bel, allsidig og full av innovative løs-
ninger bidrar til at den nye Transpor-
ter er godt tilpasset fagfolks behov.
Avanserte førerassistentsystemer,
komfortabel førerplass og klassens
største varerom gjør 6. generasjon
Transporter til den ideelle partneren
i hverdagen.

Den har dukket opp i et utall kombi-
nasjoner. I dag leveres bilen med to
forskjellige akselavstander, tre ulike
takhøyder og en rekke forskjellige
motorkombinasjoner, dette resulte-
rer i over 500 forskjellige varianter av
det populære nyttekjøretøyet.

SEKS MOTORER
Volkswagen Transporter tilbys i Norge
med fem motorer – tre nye TDI og to
TSI-motorer. Avhengig av effekt til-
bys de med 5- eller 6-trinns manuell
girkasse eller med en 7-trinns DSG
automatkasse. Man kan dessuten be-
stille mange av variantene med 4MO-
TION firehjulsdrift. Motorene leverer
fra 102 til 204 hestekrefter. Alle mo-
torene har start/stopp-systemet
som standard.

SPEKKET MED UTSTYR
Også når det gjelder sikkerhetsutstyr

setter Nye T6en ny standard i klas-
sen. Bilen kommer standard med inn-
ovative sikkerhetssystemer som
Front Assist som hjelper deg å unngå
kollisjoner med bilen foran ved en
bråstopp, City Nødbrems som kan
forhindre påkjørsel av fotgjengere,
Multikollisjonsbrems som automatisk
aktiverer bremsene ved en kollisjon
og slik kan forhindre følgekollisjoner
og Tretthetsvarsler som gjenkjenner
avvik fra normal kjøreadferd og ber
sjåføren ta en pause. Skulle ulykken
allikevel oppstå er nå Thorax side- og
hodekollisjonsputer standard.
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FOKUS PÅ KOMFORT: De siste årene har de fleste varebiler tilnærmet seg komforten som tidligere var forbeholdt personbiler. Volkswagen Transporter er intet unntak. Her er det god plass til tre per-
soner og fra førersetet har du god kontroll på ulike instrumenter og dine omgivelser.soner og fra førersetet har du god kontroll på ulike instrumenter og dine omgivelser.
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Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

Anne May Johnsen
fattet interesse for
refleksologi etter å
ha blitt behandlet
for borreliose. Nå
driver hun sin egen
behandlingsklinikk
på Skedsmokorset.

Satser på reflek

– Jeg hadde borrelia og gikk på peni-
cillin. Men energien kom ikke tilbake.
Jeg kunne sove i mange dager, sier
Anne May Johnsen.

Etter å ha søkt på nærmest alt av
behandlingsformer på internett, fant
hun fram til informasjon om reflekso-
logi. Etter behandlingen hos en reflek-
solog merket hun at energien kom
tilbake, og hun følte seg mye bedre.

BEHANDLER HELE KROPPEN
Refleksologforeningen opplyser at
behandlingsformen har sitt utspring i
gamle tradisjoner hvor berøring av
punkter er praktisert i behandlings-
øyemed. Denne praksisen er i senere
tid systematisert, videreutviklet og
fremstår i dag som en egen behand-
lingsform, refleksologi.

Refleksologen har hele kroppen
som behandlingsobjekt og behandler
punkter satt i system, avhengig av
problemets art.

– Kort fortalt går behandlingsfor-
men ut på at behandleren stimulerer
flere nervepunkter på kroppen og
hjelper kroppen i gang med selvhel-
bredelse. Dette er en fysisk behand-
lingsform der du kjenner når behand-
leren trykker på kroppen. I hovedsak
brukes bare egne hender og punkt-
staver som behandlingsverktøy, for-
klarer Johnsen.

Ifølge Johnsen kan refleksologi
brukes mot blant annet nakkesmer-
ter, ryggsmerter, hormonproblemer,
kolikk smerter, muskel og skje-
lettsmerter.

VIL DRIVE HELTIDSSALONG
Foreløpig jobber Johnsen deltid som
behandler. I tillegg jobber hun deltid
som nattevakt på en bolig for psykisk
utviklingshemmede.

– Målet er å kunne jobbe på fulltid
med dette. Det er gjennom jungelte-
legrafen nye kunder blir oppmerksom
på meg. De som opplever en positiv
effekt av behandlingen forteller gjer-
ne dette videre til venner og kjente,
og dermed vokser kundekretsen. Når
folk anbefaler behandlingsformen til
andre, betyr det at de er fornøyde.

– Hvordan fikk du lokale på Skeds-
mo Senter?

– Gjennom min tidligere jobb som
annonsekonsulent kom jeg i kontakt
med en annen terapeut på senteret.
Da jeg selv skulle starte opp som be-
handler spurte jeg henne om hun
kjente til noen ledige lokaler. På denne

TRYKK OG GNI: – Refleksologen stimulere ulike punkter på kroppen. Her jobber jeg med ryggen på underarmen. Her behandler vi også hormonsystemet, forklarer Anne

måten kom jeg in i lokalene i andre
etasje på Skedsmo senter, forteller
Johnsen.

VAR LITT SKEPTISK
– Det er en litt spesiell behandlings-
form. Har du for eksempel vondt i
skuldra på grunn av betennelse, star-
ter jeg med å behandle låret. Har du
forkalkning i skuldra, behandler jeg
deg på fotens skulderpunkter. Be-
handlerne går ikke direkte på stedet
der smerten sitter, men går på andre
kroppsdeler for å rette opp i systemet,
forklarer refleksolog Anne May John-
sen.

– Det høres veldig rart ut?

– Ja, det syntes jeg også tidligere.
Men skepsisen ble borte da jeg opp-
levde den gode effekten behandlin-
gen hadde på meg.

– Hva skjer?
– Du stimulerer kroppen til å rydde

opp i problemene selv. De siste 20
årene har det blitt forsket mye på
denne behandlingsformen i Norge. I
forhold til mange andre er dette en
forholdsvis ny behandlingstype, men
den har røtter langt tilbake i tid.

– Hvem oppsøker deg?
– Den eldste pasienten jeg har er

nærmere 90 år. De yngste er babyer.
Jeg har en del menn og damer i 40-
50-årene. Da jeg startet opp trodde

jeg at det skulle være mest damer
som kom, men det er hvert fall like
mange menn som får behandling.

FAMILIEBEHANDLER
Unn Margrethe Arnesen fra Årnes
kontaktet refleksolog Anne May
Johnsen etter å ha fått tips fra kjente
om refleksologen på Skedsmokorset.

– Jeg tenkte jeg skulle prøve dette.
Det var for to år siden. Etter dette har
jeg fått behandling hos henne for
vond nakke, vond rygg, allergi og
stress. Jeg synes behandlingene hjel-
per meg, forteller Arnesen, som er
åpen for alternative behandlingsfor-
mer.

– Er det flere i familien din som går
til refleksologen?

– Mannen min har fått behandling
av Anne May for ryggproblemer. Han
har blitt bedre etter å ha gått der med
jevne mellomrom. Sønnen min har
også vært hos Anne May et par gan-
ger. Også han er fornøyd med be-
handlingen. Dattera mi har slitt veldig
med vondt i beina etter å ha spilt hoc-
key. For henne hadde behandlingen
ingen merkbar virkning. Men hun har
prøvd flere typer behandlinger uten at
det har hjulpet. Legen har heller ikke
funnet ut hva det er, sier Arnesen.

– Hvilken opplevelse hadde du av
behandlingen?
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eksologi

May Johnsen. (illustrasjonsfoto)

ØREREFLESOLOGI: Behandleren bruker en sonestav for å sette på små hud-
fargede plaster med gullkuler på utvalgte punkter på øret. Disse skal sitte på
i to dager.

MUSKELTRYKK: – Her jobber jeg med psoasmuskelen. Muskelens hoved-
oppgave er å sørge for at vi kan bøye i hofteleddet, forklarer Johnsen.

LEGG OG RYGG: – På leggen har vi
også punkter for lymfesystemet,
forklarer Johnsen.

KROPPENS KART: – Disse illustrasjonene viser kroppens dermatomer, for-
klarer Anne May Johnsen.

– I starten var det veldig vondt når
hun trykket på ulike punkter. Anne
May er veldig flink og sterk i klypa. For
meg har refleksologibehandlingen
fungert veldig bra.
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Kunstutstilling i 2 etasjer i Brogata 2

Ny leder i LHL
Skedsmo

Helgen 5. og 6. mars inviterer 6 av
medlemmene i malegruppa i Skeds-
mo kunstforening til salgsutstilling i
Kåre Tveters gamle atelier i Brogata 2.
Ateliéet holder åpent fra kl. 12-16
begge dagene. De 6 medlemmene
stiller ut egne bilder og uttrykket i bil-
dene er forskjellige. Bildene varierer
fra det naturalistiske til det mer eller
mindre abstrakte og gjenspeiler per-
sonligheten til den enkelte. Bildene
selges rett fra vegg.

Vi åpner vår utstilling i andre etasje
samtidig som Skedsmo kunstfore-
ning åpner sin ordinære salgsutstilling
med malerier og grafikk i første eta-
sje. Utstiller her er Cathrine Knudsen.

1. februar hadde LHL Skedsmo sitt
årsmøte. På møtet ble Håvard En-
berg fra Skjetten valgt til ny leder. I
styret fikk han med seg Eli Hofseth
Pettersen, Anne-Brith Martinsen,
Per Martinsen, Hans Elstad, Svein
Olaf Eikrem og Svein Walter Staal-
strøm. Laget har i år hele 474 med-
lemmer etter økning over flere år.
Både lagsmøtene og de ukentlige
tirsdags-treffene i LHL senter
Skedsmo er i år flyttet til det nye
Måsan aktivitetssenter i Kierulfs
gate. Laget har i år stor aktivitet
både når det gjelder turer og diver-
se trimaktiviteter. Aktivitetene er
åpne for alle.

Fra venstre: Sidsel Jensen, Borgny
T. Gustavsen, Wenche Halvorsen,
Astrid Magnus og Jorun Krag Dahle,
pluss Ingebjørg Rathke som var for-
hindret fra å være tilstede.

vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

9. mars
Sjøen for alle

16. mars
Hytte
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Smedstadgrenda 31, 2133 Gardvik • Tlf. 62 97 42 82
E-post: terje@pettersenblikk.no • Åpent 7-16, fredag 7-13

Gjelder blikkenslagerfaget

Ta kontakt nå for gratis befaring og pristilbud.
Vi legger pappshingel, takstein og takplater.
Stort utvalg. Velg kvalitet. Norske håndverkere.

fra 120,-
FLEX fra Plannja

per kvm.

22,50
Underlagspapp,
D-polyester

per kvm.
Rull: 25 kvm.

GRATIS utkjøring*

NYTT TAK I 2016?

• 30 års garanti på Plannja takplater.
• 10 års garanti på arbeid utført av oss! Se kart

www.
sekart.no/25

Alt av papp og undertak på lager, til rimelige priser

TILBUD

Søkeord = Terje Pettersen
Tak- og Blikkenslagerverksted

Tilbud
Katepal takshingel

Ring for tilbud

KUPP
Plannja takrenner

Spør om tilbud

Ring
Terje Pettersen
for tilbud via
62 97 42 82.

*GRATIS utkjøring
gjelder en viss

mengde.

fra 112,-
Plannja Regent

per kvm.

GRATIS
utkjøring*

Nytt tak i 2016?
Ring 62 97 42 82
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Online booking:
www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten.

Tlf. +47 2198 4260.
Oppgi priskoden og rabattkode 2411

Hotel Chagall, Aalborg 

Priskode: L104f Rabatkode: 2411

Byferie og opplevelser
Nyt en miniferie på Hotel Chagall – i hjertet av Aalborg. Dere overnatter i et av de nye, lyse rommene,
som selvsagt har alt som trengs for å danne rammen for et perfekt opphold.

Gå en tur i Aalborgs koselige, små gågater. Hvis dere trenger en hvil, finnes det mengder av kaféer
der dere kan slappe av og lade opp.

Inngangsbillett til Aalborg Zoo er inkludert i prisen.

Tilbuddet indeholder:

2 x overnatting

2 x frokost

1 flaske vin per rom

1 x inngangsbillett per person til Aalborg Zoo

Ankomst alle dager i 2016. Åpningstidene for Aalborg Zoo finner du på hjemmesiden deres.

SPESIAL TILBUD
Pr. person

i DDK

899,-
SPAR 191,-

TILBUD
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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

Om du har interesse for historie er
Skedsmo Historielag stedet for deg.
Vi arbeider kontinuerlig for å sikre
kunnskapen om vår fortid ved å ta
vare på tradisjoner, historiske min-
nesmerker og naturmangfold. Dette
gjøres gjennom medlemsmøter,
vandringer med guide på historiske
steder og med artikler i Romerike His-
torielags medlemsblad Skytilen, på
internett og i lokalavisene.

Medlemsmøtene holdes oftest i
Skedsmo bygdemuseum på Huseby
Gård. Her har vi gjerne en kåsør som
orienterer om bestemte historiske
emner. Et viktig arbeid er også å lage
informasjonstavler ved hver enkelt av
severdighetene. Vi har et tett samar-
beid med kulturavdelingene både i
kommunen og fylket.

Laget arbeider aktivt for å ta vare
på bygninger, gårdstun, kulturområ-

der og annet. Nylig ble det avdekket
rester etter 5000 år gamle boplasser
på Asak ved Leirsund. I forbindelse
med utvidelse av Skedsmo kirkegård
er det funnet pilspisser fra yngre
jernalder, altså vikingtiden. Et av de
eldste kjente veifar i landet – Old-
tidsveien mellom Viken (Oslo) og Ni-
daros – går gjennom vår kommune
og er fortsatt farbar. Veien ligger i na-
turskjønne og spennende områder

som f eks over ravineryggen Farseg-
gen.

Laget har rundt 160 medlemmer
og virkeområdene er Strømmen,
Kjeller, Skedsmokorset og Leirsund.
Laget står tilsluttet Romerike Histo-
rielag som er en paraplyorganisasjon
for alle lokale historielag på Romerike.

Alle er velkommen som medlem i
Skedsmo historielag. Kontingenten er
kr 200,- pr år.

Vår interesse for historie begren-
ses ikke bare til Skedsmo. Vi arrange-
rer også turer til historiske severdig-
heter andre steder, som regel
dagsturer med buss og guide. Alle
planlagte aktiviteter legges ut løpen-
de på skedsmohistorielag.no.

Skedsmo Historielag tar
vare på vår fortid

Dette flotte kartet av Den Trondhjemske Kongevei ved Nittesund stammer fra 1772. Motorveien krysser i dag Nitelva omtrent på samme sted. Fotokilde Digitalt museum.

Leirsund stasjon ved Hovedbanens femtiårsjubileum i 1904.
Fotokilde Jernbanemuseet.

Her ser vi et elektrisk lasteapparat som ble brukt i Berger grus-
tak rundt 1930. Fotokilde Jernbanemuseet.

Skedsmokorset med Samvirkelaget og Meieriet slik det så ut i
1919. Trondheimsveien mot Frogner til høyre.

Fotokilde Akershusmuseet.
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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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TIL SALGS

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

PC-bord eller skrivebord selges
rimelig for kr 100,- PC-bordet er
halvmåneformet. Det har egen hylle
under til en stor skriver. Det kan
også utvides med et lite uttrekks-
bord under, dersom man ønsker det.
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.
Henvendelse: tlf. 473 90 131.

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

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

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

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

Meget pene røde Skilom Light
Touring plastski, Lengde 170 cm,
bredden er 4,5 CM. Såvidt brukt, så
de er like pene som nye ski.
Tilbudspris kr 720,-
Henv. Tlf 473 90 131.

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

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

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

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”.

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

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.

Gule og blå smørefrie SKILOM
PLASTSKI TIL SALGS. Lengde 170
cm. Tilbudspris kr. 500,-
Henv. Tlf. 47390131 Løvenstad.

Meget pene røde SKILOM LIGHT
TOURING PLASTSKI, lengde 170
cm, bredde 4,5 cm. Såvidt brukt,
så de er like pene som nye ski.
Tilbudspris kr 500,-
Henv. Tlf 473 90 131 Løvenstad.

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

ØNSKES 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

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

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.

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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vil du annonsere i
våre neste

temautgivelser?

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

9. mars
Sjøen for alle

16. mars
Hytte

23. mars
Friluftsliv,

jakt og fiske

6. april
Bil/Motor
Eiendom
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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!

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

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

GJØR ET TRYGT KJØP!
Med 18 års erfaring kan vi tilby løsninger som
kombinerer høy kvalitet og en konkurransedyktig
pris fra serviceinnstilte medarbeidere

GRATISBENKEPLATERELLERKJØKKENVASKVED HEL FORNYELSE

Kontakt vår lokale representant
Morten Holst: 9517 8095
E-post: holst@smartkjokken.no

KJØKKENFORNYELSE
- uansett type og alder på ditt kjøkken

VI BYTTER DØRER, SKUFFER, BENKEPLATER OG VASK

Vinterkampanje!

Gi oss en dag eller 2 så kan vi forvandle
kjøkkenet ditt til et drømmekjøkken på
en miljøvennlig måte!
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DA LILLESTRØM BLE EGEN

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

KOMMUNEDELINGEN TATT OPP
FLERE GANGER
Det er usikkert når spørsmålet første
gang kom opp om Lillestrøm skulle
skilles ut fra Skedsmo, men allerede i
1885 søkte Skedsmo kommunestyre
om å dele kommunen. Søknaden
gjaldt også Strømmen, og sammen
med gårdene Sørum, Kjeller, Ryen,
Vestby, Bråte og Stalsberg skulle de
to tettstedene utgjøre en kommune.
Senere ble det klart at Strømmen
skulle tilhøre Skedsmo, og Lillestrøm
sto igjen sammen med Kjeller og Sø-
rum. På dette tidspunktet var Lille-
strøm egen bygningskommune, dvs.
at tettstedet fra 1877 hadde et av-
grenset sjølstyre innenfor primær-
kommunen Skedsmo. Bygningskom-
munens mange uløste oppgaver
viste at det var nødvendig med eget
kommunestyre, for her var det snakk
om store investeringer. Skedsmo
kommunestyre, der flertallet var
bønder, ville kvitte seg med den sto-
re utgiftsposten Lillestrøm.

Amtet (fylket) og staten gikk imot
lokalt sjølstyre i Lillestrøm med be-
grunnelsen at stedet ikke var leve-
dyktig. Framtida var usikker for sag-
bruksindustrien som var den
dominerende næringen på dette
tidspunktet. Delingsspørsmålet ble
tatt opp igjen i 1892, 1897, 1902 og
1904, og det ble drøftet i flere opp-
nevnte komiteer og i kommunesty-
ret. Det var det økte folketallet, flere
nye næringer, utvidet og senere all-
menn stemmerett, gode kommuni-
kasjoner og endelig at Skedsmos
dyktige ordfører, Nils Claus Ihlen,
overbeviste motstanderne og myn-
dighetene om at tettstedet var leve-

Lillestrøm jernbanestasjon omkring 1900. Foto: Akershusmuseet

Olaf Christopher Christophersen var
Lillestrøm kommunes første ordfø-
rer. Han representerte Høyre.

Foto: Akershusmuseet.

Storgata i Lillestrøm i 1905. Foto: Akershusmuseet.

dyktig. Det avgjorde saken for Lille-
strøm.

I søknaden til regjeringen i 1904 ble
det understreket at stedet hadde et
voksende næringsliv med flere næ-
ringer enn sagbruksindustrien. I 1905
kom saken opp i amtstinget (fylkes-
tinget) som enstemmig vedtok deling,
og i 1907 ble den vedtatt av regjerin-
gen. 1. januar 1908 var Lillestrøm egen
kommune. Lørenskog ble samtidig
skilt ut fra Skedsmo.

STERK BEFOLKNINGSVEKST
Da den første søknaden ble sendt,
hadde Lillestrøm 1600-1700 innbyg-
gere. I tillegg til fem store dampsager
med omkring 450 arbeidere hadde
tettstedet i 1885 tre høvleri, en kles-
fabrikk, apotek og sju landhandlerier.
Men infrastrukturen ble ikke bygd ut i
takt med stedets utvikling. Bygnings-
kommunens administrasjon var så
smått i gang med å bygge veier og ga-
ter, avløpsanlegg, vannanlegg, drene-
ring m.m., men den greide ikke å byg-
ge ut i takt med den sterkt voksende
befolkningen og boligbyggingen. Ta-
bellen viser at folketallet steg med
3915 personer i dette tidsrommet.

Tekst: Nils Steinar Våge.
Prosjektleder
Skedsmos lokalhistoriewiki.

Å skille ut Lillestrøm som egen
kommune fra Skedsmo var en lang-
varig prosess. Den første søknaden
om kommunedeling ble sendt til
regjeringen i 1885, men først i 1908
ble Lillestrøm egen kommune.

År Stemme-
berettigede

1882 24

1888 123

1891 221

1894 306

1897 349

1904 1400

1907 1350

År Innbyggere

1865 458

1875 1245

1891 2428

1900 3728

1910 4373

IKKE REPRESENTERT
I KOMMUNESTYRET

Da spørsmålet om kommunedeling
kom opp, hadde ikke Lillestrøm repre-
sentanter i kommunestyret. Grunnen
var at de fleste lillestrømlinger ikke
hadde stemmerett. Grunnloven av
1814 begrenset stemmeretten til
menn over 25 år som var embets-
menn, handelsborgere, selveiende
bønder og leilendinger på matrikulert
jord. I Lillestrøm var det i 1882 bare 26
personer som tilfredsstilte dette kra-
vet. Dermed fikk ikke lillestrømlingene
være med å avgjøre stedets utvikling.
I 1884 ble stemmeretten utvidet til å
omfatte også alle som betalte skatt av
en viss minsteinntekt, og tallet på
stemmeberettigede økte fram til 1898
da alle menn fikk stemmerett.

Lillestrøm fikk stadig flere med i
kommunestyret, og da delingssaken
skulle avgjøres i 1904, var Lille-
strøm-representantene i flertall. Det
lettet arbeidet med kommunedelin-
gen. Ordfører Ihlens forslag fikk myn-
dighetenes tilslutning, og i september

1907 vedtok regjeringen at Lillestrøm
herredskommune kunne opprettes 1.
januar 1908.

DET FØRSTE KOMMUNEVALGET
2. oktober 1907 ble det første kom-
munestyret valgt, og 60,6 % av de
stemmeberettigede benyttet stem-
meretten. Det forelå tre valglister:
’’Fellesliste for Høyre og Venstre’’,
’’Det norske Arbeiderpartis liste’’ og
’’Avholdsfolkenes liste’’. Det ble valgt
16 representanter til kommunestyret.

Av de 818 stemmene fikk felleslis-
ta absolutt flertall med 456, arbei-
derpartilista 293 og avholdslista 69
stemmer. Venstre og Høyre stilte fel-

lesliste for å hindre at Arbeiderpartiet
skulle få makta i den nye kommunen.

Det nye kommunestyrets konsti-
tuerende møte ble holdt 11. oktober,
og formannskap og ordfører ble valgt.
Overrettssakfører Olaf Christopher-
sen ble ordfører, og med seg i kom-
munestyret hadde han åtte sag-
bruksarbeidere, to håndverkere, en
kontorist, en kjøpmann og en sag-
bruksfullmektig.

Kommunedelingen trådte ikke i
kraft før 1. januar 1908, men likevel
holdt det nye kommunestyret fem
møter før årsskiftet, og formannska-
pet hadde like mange. Grunnen var at
det lå et sort antall saker og ventet.
Spesielt var det saker som gjaldt in-

frastrukturen. Dessuten ble det valgt
medlemmer til mange ulike komiteer,
og budsjettet for 1908 ble utarbeidet.

KILDER:
• Hals, Harald: Lillestrøms

historie. Lillestrøm 1978
• Nordanger, K. M.: Lillestrøm.

Et tilbakeblikk i anledning
kommunens 25 års jubileum.
Oslo 1933

• Slottemo, Hilde Gunn:
Skedsmo. En historie om
samhold og splittelse. Oslo
2012
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KOMMUNE

Foto: Akershusmuseet

Lillestrøm sparebank 1904. Tettstedet fikk sparebank i 1887. Banken leide et lite lokale i dette huset.
Foto: Akershusmuseet

På perrongen var det kiosk og talestasjon allerede omkring 1900. Foto: Akershusmuseet.
Solheimsgata med Lillestrøm Skysstasjon til venstre i 1910.

Foto: Akershusmuseet.

Nesgata med nye hus i betong etter brannen i 1906. Fotografi fra 1910.
Foto: Akershusmuseet.

Lillestrøm mellom 1910 og 1920. Midt i bildet ser man takene på de fire Tærud-gårdene, oppført i 1880-årene. Til høyre
for disse ses flere murbygninger som ble bygd etter en stor brann i 1906. Etter brannen ble det innført murtvang.
Eiendommen i forgrunnen er plassen Fagertun av Rud i Rælingen. Den ble utradert i forbindelse med byggingen av
Rælingstunnelen. Foto: Akersmuseet
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Tlf. 64 84 61 90
- Et autorisert

regnskapsførerfirma -

www.admregnskap.no

VED
TIL SALGS
6O L FRA KR 55,

TLF. 46 82 51 00
Kan også kjøres

fra Kløfta.

BJØRKEVED
Blandingsved fra
Solør 60l, 1000l,

1500l.

Tlf. 911 58 411

VED TIL SALGS
1000l bjørkeved kr. 700,-

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

Tlf. 97 62 59 39

AKUNPUNKTUR

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no

www.sunoco.no
Brobekkveien 38

BILPLEIE

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

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

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

FLIS

BILOPPHUGGING

Vi er helt konge
på boller!

BOLLER

BOLIG

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

REGNSKAPSBISTAND

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

Små bedrifter skal også styres

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

Vi tar regnskapet

ØKO-ROM AS

REGNSKAP

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19

Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls-
beholdere og containere

- Henting av løst avfall

CONTAINER

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

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

DYREPARK

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

ELEKTRO

Vi kjøper skrapjern
og metaller

Tlf. 468 15 000

GJENVINNING

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

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00

alumin@abas.no
www.abas.no

Aluminiumprodukter

INDUSTRI

Gratis og
uforpliktende

befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa

innvendige trapperAlt i inn-
vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03

www.fagtrapp.no

TRAPP

Tiur’n Konsulenttjenester,
Hans Ording

Sertifisert opplæringsvirksomhet,
dokumentert og sertifisert opplæring

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

KONSULENT

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

BRØNNBORING

DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER

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

INGEN VENTETID

INGEN HENVISNIN
G

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

PSYKOLOGO

Tlf. 63 98 90 70

firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden
på din økonomi!

gulvsliping
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

GULVSLIPER

Nordiske
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for
flis, ved og

pellets.

www.nordiske.no

INDUSTRIOVNER

GRUNNMUR

www.safedirekte.no

Vi har fri frakt på alle
produkter til hele Norge!

S
a

fe
d

ir
e

kt
e

.n
o

...fritt levert direkte til deg

SIKKERHET

BYGG &
HÅNDTVERK

SERVICE
Fagmessig utført

jobb til avtalt pris!

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

SNEKKER

VED

Vanntett grunnmur
Vi utfører innvendig vanntetting

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

www.norteknikk.no.

Tlf. 400 68 028

ROMERIKSGUIDEN

rabatt på alle behandlinger
til våre nye kunder

Bo Zhou
Kinesisk lege og akupunktør
Telefon: +47 974 03 386
www.kinesiskakupunktur.com

50%
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Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting
• Termotransport • Distribusjon

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

Tlf. 63 98 90 70
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden
på din økonomi!

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

Trenger du en
rørlegger eller en

service avtale?

Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg krever årlig

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

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

Jan.tore.engebretsen@bravida.no

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-

Alt innen rørleggerarbeid utføres
av erfaren rørleggermester

95 04 17 28

RØRLEGGER

STILLAS

Mobilt
sykkelverksted

www.sykkelhjelp.no

Bestill time på
tlf. 48 14 26 28

SYKKEL

KJØKKEN

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

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

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

Din leverandør av
NORSKPRODUSERTE
TANNERSTATNINGER

Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

TANNLEGE

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIER

Tlf. 62 36 42 90

Fabrikkveien 5,
2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

TRANSPORT

TAK

Tlf. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

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

• Verdi og lånetakst
• Boligsalgsrapport
• Befaring og rådgiving

TAKSERING

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
ing - Dag Kjelland

Annonsere i
Romeriksguiden?

Kontakt
Kim

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

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Orgnr, 980 369 846

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

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

vil du annonsere i
våre neste

temautgivelser?

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

9. mars
Sjøen for alle

16. mars
Hytte

23. mars
Friluftsliv,

jakt og fiske

6. april
Bil/Motor
Eiendom
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HVA SKJER?
ONSDAG

«BRUNE»
Klokka 18.00, Universet 2, Lillestrøm
Kultursenter
«Brune» er en teaterforestilling
basert på boken av samme navn. Om
dagen er han Rune. Men om natten
blir Rune til Brune - superhelten som
ikke er redd for noen ting. Med
scenografi inspirert av tegningene i
boka og nyskrevet musikk, fortelles
historien om Rune, moren og faren,
bestefaren og alle vennene,
uvennene, presten og politimennene
i den lille byen der Rune blir til
superhelten Brune når natten senker
seg.

I «FAULTY TOWERS
THE DINING EXPERIENCE»
Klokka 19.30,Stjernesalen, Lillestrøm
Kultursenter
Rollefigurene som vi elsker gjenopp-
står i «Faulty Towers The Dining
Experience», som er et unikt,
interaktivt 2-timers show fullstappet
med latter og med humoren vi
husker fra serien.

«ELEKTRISK»
Klokka 18.30 Stjernesalen,
Lillestrøm Kultursenter
» La Andreas Wahl vise deg hvor
fantastisk vakker, dødelig og hver-
dagslig elektrisitet kan være. I fore-
stillingen ELEKTRISK tar han deg med
på en reise fylt av spektakulære,
vitenskapelige demonstrasjoner og
opplevelser som får hårene til å reise
seg. Stjernesalen

FRODE ALNÆS
Klokka 22.00 , Kulturpuben,
Lillestrøm
Intimkonsert med Frode Alnæs

«SENIORUNIVERSITETET»
Klokka 12.00 , Teatersalen, Lillestrøm
Kultursenter Henrik Syse - Religion
og tro i et internasjonalt perspektiv.

8. MARS FEIRING
Klokka 18.00 , Stjernesalen,
Lillestrøm Kultursenter
Velkommen til årets 8. mars feiring. Bli
med og lær mer om flerkulturelle
kvinner og jenters livsvilkår i Norge
gjennom informasjon, underholdning
og dans. Arrangører: Flerkulturelt
Kvinneforum i Skedsmo.

«LEVE KJØNNSORGANET»
Klokka 18.00 , Lørenskog hus,
biblioteket Kvinnedagen: «Leve
kjønnsorganet» Da Caterina Cattaneo
lanserte romanen «Jeg sluttet å telle
dager» i 2014, ble den tungt research-
baserte historiske romanen presen-
tert som damelitteratur. Det både
overrasket og provoserte forfatteren
som i kronikks form stilte spørsmålet:
Hvorfor brukes prefikset «kvinne» så
ofte foran verkene som skrives, mens
menn slipper unna kjønningen av
litteraturen de skriver?

«GENTLE GROOVE»
Klokka 22.00 , Kulturpuben,
Lillestrøm
Siden slutten av 90-tallet har Gentle
Groove bevist at de kan ta vare på
den musikalske arven etter verdens
største rockeband, Led Zeppelin.

«REGIONMESTERSKAP
FOR KORPS»
Klokka 09.00 , Lillestrøm
Kultursenter
Årets regionmesterskap for korpsene
i Akershus, Østfold, Oslo og Buskerud
samler noen av Norges beste korps til
dyst. Med fire divisjoner kan vi garan-
tere fantastiske musikalske opplevel-
ser og god stemning. Et korps vil bli
kåret til Regionmester 2016!

«ANITA SCHÆRER BAND»
Klokka 15.00 , Kulturpuben,
Lillestrøm

«KULTURKAFE»
Klokka 12.00 Connect,
Lillestrøm Kultursenter
» Etter over 45 år i musikkbransjen er
Anita Hegerland fremdeles i gang, og
er bedre enn noensinne. Overalt hvor
hun kommer opplever hun nå en
inderlig og ekte mottagelse med
stående applauser fra et begeistret
publikum. Folk har savnet henne
veldig, det er helt tydelig. De siste tre
årene har hun opptrådt for fullt igjen i
Norge.

BOKKAFÈ
Klokka 19.30 Scene 5.
Lillestrøm Kultursenter
Nordisk krimfestival» Møt islandske
Yrsa Sigurðardóttir, svenske Tove
Alsterdal og norske Odd Harald
Hauge, som alle er aktuelle med hver
sin kritikerroste krimroman. Kaffen

TORSDAG

TIRSDAG

LØRDAGFREDAG FREDAG

SØNDAG

LØRDAG
NORGESPREMIERE
Lørenskog Kino
«Hail Caesar»

NORGESPREMIERE
SF Kino Lillestrøm
«Welcome to Norway»

NORGESPREMIERE
SF Kino Lillestrøm
«The 5th Wave»

«RENT»
Klokka 19.00, Storstua,
Lørenskog Hus
Premiere! RENT er amerikanske
Jonathan Larsons moderne rocke-
tolkning 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. Spilles
en rekke kvelder frem til 13. mars

LØRENSKOG– STJERNEN
Klokka 16.00, Lørenskog ishall.
GET-ligaen.

RÆLINGEN-LARVIK
Klokka 19.00, Skedsmohallen.
Velkommen til kamp i Grundigligaen.
Endelig kommer Larvik på besøk. Se
verdensstjernene fra Vestfold måle
krefter med våre lokale helter. Vi
håper dette blir en håndballfest for
hele Romerike. Kampen er flyttet til
Skedsmohallen.

BJØRN EIDSVÅG
Klokka 19.30, Teatersalen, Lillestrøm
Kultursenter

I 2016 vil Romeriksposten presentere ulike
lag og foreninger i Skedsmo og Lørenskog!
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!
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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:

EN NATURLIG
SKULPTUR I SANDSTEIN

VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

AUD ERLANDSEN
RØDSKRUBBVEIEN 3
1476 RASTA
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16 deltagere blir
sendt til en øde øy i
Filippinene, der de må
klare seg på egen-
hånd, som en ekte
Robinson Crusoe.
Sammen med sine
lagkamerater skal del-
takerne i «Robinsonek-
spedisjonen» ut på sitt

livs eventyr, der de må
overleve i en spekta-
kulær og urørt natur.
Hver uke møtes de til
Robinsonkamp, og det
tapende laget må
bestemme hvem de vil
sende ut av ekspedi-
sjonen i øyrådet.
TV 2 søndag kl 19.30

Eventyrlig ekspedisjon
I fjor tok «Alt er lov»
norske tv-seere med
storm på lørdagskvel-
dene, og selskaps-
leker fikk en ny renes-
sanse i de tusen
hjem. Nå er program-
leder Solveig Kloppen
tilbake på gulvet sam-
men med Mats Eldø-

en, Nils Petter Mør-
land, Mikkel Niva,
Ingvild Haugstad, Gun-
hild Dahlberg og Jan
Gunnar Røise i en ny
sesong. Sammen invi-
terer de kjente og
kjære gjester med på
leken.

TV 2 lørdag kl 20.00

Endelig er alt lov igjen!

Endelig finale
De tre siste deltaker-
ne skal gjennom en
semifinale konkurrere
om de to gjeve finale-
plassene. Den første
finaleplassen går til
den som vinner en
laugsprøve, mens de
andre to må ut i en
avgjørende turnering.
Hvem blir vinner av
Borgerbrevet Anno
1721.
NRK1 fredag kl 19.55

ONSDAG 2.3

TORSDAG 3.3

FREDAG 4.3

tvukens

07.30 Morgensending
14.00 VM skiskyting:
VM-studio
14.45 VM skiskyting. Inn-
skyting før mixed stafett.
15.15 VM skiskyting:
VM-studio
15.25 VM skiskyting. Mixed
stafett. Direkte.
17.15 NRK nyheter
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 fra
Universitetsplassen i Oslo.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Ukens vinner (8)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Helt Ramm – Pling i
Kollen
23.25 Chicago Fire (r)
00.05 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.40 Nattsending

08.20 Morgensending
12.05 Anno (r)
12.45 Kvinnenes historie (r)
13.45 Hvordan kom vi hit?
(r)
14.40 Urix (r)
15.10 Livet på kostskolen
(r)
15.40 Kaldt og vått (9)
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 Mitt liv (r)
20.25 Urix
20.55 Jonathan Strange &
Mr. Norrell (4)
22.00 I Larsens leilighet (r)
22.30 Ishavet på 30 dagar
(5)
23.15 Tropa de Elite 2:
Nådelaus fiende. Bras.
drama fra 2010.
01.05 Urix (r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (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
(228)
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 (36)
20.00 Matkontrollen (6)
20.30 TV 2 hjelper deg (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Amatørenes mester
(1)
22.45 Blindspot (8)
23.40 Camp Kollen (1)
00.10 Åsted Norge (r)
01.05 Nattsending

05.20 Morgensending
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fjorden Cowboys (r)
14.45 Alle gutta: Mjøndalen
IF (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 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 American Ninja Warri-
or (16)
21.30 Alle gutta: Mjøndalen
IF (16) Norsk dokumentar-
serie fra 2015.
22.00 Kokainkrigen (r)
23.00 Limitless (9)
23.55 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r)
00.25 Broom (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (65)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(19)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Larvikjentene (6)
21.30 Black Widows (5)
22.30 Shades of Blue (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Navy NCIS (r)
02.30 NCIS: Los Angeles (r)
03.15 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 (19)
19.30 4-stjerners middag
(32)
20.30 Castle (9)
21.30 Berserk – i pione-
renes farvann (3)
22.30 Code Black (16)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 2012. Am. action-
eventyr fra 2009.
00.15 Family Guy (r)
00.45 Family Guy (r)
01.15 Cops Reloaded (r)
01.40 Nattsending

07.30 Morgensending
13.50 Filmavisen 1959 (r)
14.00 NRK nyheter
14.10 Lurt i forbruksfella (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.05 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.45 Rebecca og Fiona (1)
17.00 NRK nyheter
17.15 Motorsøstre (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Ski Tour Canada. 13
km klassisk fellesstart,
kvinner.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 VM skiskyting.
Åpningsseremoni. Direkte.
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Anno (29)
22.10 VM-kveld. Direkte.
22.25 Trygdekontoret (1)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Vikinglotto
23.40 Mesternes mester (r)
00.40 Nattsending

08.10 Morgensending
12.40 Oppdrag Nansen (r)
13.10 Gull på Godset (r)
14.10 Torp (r)
14.40 Urix (r)
15.10 En smak av det nye
Afrika (r)
15.40 Kaldt og vått (8)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Migrapolis (r)
19.30 Svenske arkitektur-
perler (10)
19.40 I jegerens gryte (3)
20.20 Ski Tour Canada.
20 km klassisk fellesstart,
menn.
21.30 Urix
22.00 Kvinnenes historie
(1)
23.00 Visepresidenten (5)
23.25 Brennpunkt (r)
00.25 Torp (r)
00.55 Hvordan kom vi hit?
(r)
01.50 Urix (r)
02.20 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
(227)
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 (35)
20.00 Idol (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Idol (12)
22.10 Dokument 2:
Nettkjendis
23.10 Huskestue (r)
00.10 Tid for hjem (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.20 Morgensending
14.15 Fjorden Cowboys (r)
14.45 Alle gutta: Mjøndalen
IF (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 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 American Ninja Warri-
or (15)
21.30 Alle gutta: Mjøndalen
IF (15) Norsk dokumentar-
serie fra 2015.
22.00 Fjorden Cowboys (10)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Suits (12)
23.55 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r)
00.25 Broom (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (64)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Luksusfellen (3)
21.30 Boligjakten (3)
22.30 Hele Norge baker (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
00.55 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Navy NCIS (r)
02.30 NCIS: Los Angeles (r)
03.15 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)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (18)
19.30 4-stjerners middag
(31)
20.30 Barneavdelingen (8)
21.30 Brille (r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Crocodile Dundee i
Los Angeles. Austr./am.
komedie fra 2001.
23.15 Family Guy (r)
23.45 Family Guy (r)
00.15 Cops Reloaded (r)
00.40 Nattsending

07.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.10 Millioner på spill (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.05 NRK nyheter
16.20 Skiskyting – Young
Star. Fellesstart.
17.00 NRK nyheter
17.15 Motorsøstre (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Tilbake til 90-tallet (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Anno (30)
20.55 Nytt på nytt (9)
21.25 Skavlan (8)
22.20 Ski Tour Canada.
Sprint fri teknikk.
23.10 Kveldsnytt
23.25 Helt Ramm – Pling i
Kollen
23.35 Taken 2. Am. action-
thriller fra 2012.
01.05 Nattsending

08.10 Morgensending
12.25 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.40 Herskapelig (r)
13.10 Forført av en svindler
(r)
13.40 Debatten (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Livet på kostskolen
(r)
15.40 Kaldt og vått (10)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Med livet som inn-
sats (r)
19.35 Naturens megaflok-
kar (r)
20.30 V-cup hopp
22.15 Punx
23.55 Visepresidenten (r)
00.20 Jonathan Strange &
Mr. Norrell (r)
01.20 Forført av en svindler
(r)
01.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(229)
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 (13)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Idol (13)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (6)
23.25 Eurojackpot (10)
23.40 Camp Kollen (2)
00.10 Deception. Am. thril-
ler fra 2008.
02.10 Nattsending

05.25 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)
14.45 Fail Army (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 Fail Army (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 Fjorden Cowboys (r)
21.00 Revolver.
Fr./br. thriller fra 2005.
23.05 Arrow (7)
23.55 Politidøgnet – verden
rundt (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (66)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(r)
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 Luksusfellen Sverige
(r)
19.00 Parneviks (r)
20.00 Hele Norge baker (r)
21.00 Runner Runner.
Am. krimdrama fra 2013.
22.45 Phone Booth.
Am. thriller fra 2002.
00.15 Bad Ass.
Am. actiondrama fra 2012.
01.50 Runner Runner.
Am. krimdrama fra 2013.
03.25 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)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (20)
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 (18)
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
Anyways? (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 Babel. Fr./am./meks.
drama fra 2006.
01.00 Nattsending
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06.55 Morgensending
13.20 VM skøyter allround.
500 m kvinner og menn.
13.30 VM skiskyting. Inn-
skyting før kvinnenes sprint.
Direkte fra Holmenkollen.
13.55 VM skiskyting:
VM-studio
14.20 VM skiskyting. Sprint
kvinner.
16.00 VM skiskyting:
VM-studio
16.15 V-cup hopp. Wisla,
Polen.
17.45 Finnmarksløpet
18.00 Sport i dag
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 VM-kveld. Direkte.
19.55 Mesternes mester
(10)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (7)
21.30 VM-kveld. Direkte.
22.00 Lindmo (6)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Helt Ramm – Pling i
Kollen
23.25 Latter live (r)
23.55 Nattsending

05.55 Morgensending
14.25 VM skøyter allround.
5000 m menn. Berlin.
15.45 V-cup fristil. Ski slo-
pestyle. Silvaplana, Sveits.
16.45 VM skøyter allround.
3000 m kvinner.
17.15 Kunnskapskanalen
18.05 Tall som teller (r)
18.20 Mitt liv (r)
19.00 VM skiskyting:
VM-konsert
19.45 Lotto
19.55 VM skiskyting.
Medaljeseremonier.
20.20 I Larsens leilighet (r)
20.50 Ski Tour Canada. 10
km fri teknikk jaktstart,
kvinner.
21.30 Program ikke fastsatt
21.55 Ski Tour Canada. 15
km fri teknikk jaktstart,
menn.
22.45 Den siste marsjen –
Vassdalen
23.20 Min bit av kaken. Fr.
dramakomedie fra 2011.
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
07.35 En moderne familie
(r)
08.00 En moderne familie
(r)
08.30 En moderne familie
(r)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Be the Boss (r)
12.00 X Factor UK (14)
13.30 Jaget (r)
14.30 Top Chef (r)
15.30 Idol (r)
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 (1)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (8)
22.15 Olympus Has Fallen.
Am. thrilleraction fra 2013.
00.40 Camp Kollen (3)
01.10 Nattsending

05.15 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 American Ninja Warri-
or (r)
14.25 American Ninja Warri-
or (r)
15.20 American Ninja Warri-
or (r)
16.20 Fraktekrigen (r)
16.45 Fraktekrigen (r)
17.10 Fraktekrigen (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.05 Fraktekrigen (r)
18.30 Fraktekrigen (r)
19.00 Overvåket (r)
20.00 Når katastrofen inn-
treffer (4)
21.00 The Rock. Am. action
fra 1996.
23.45 Source Code.
Am./fr. science fiction-thril-
ler fra 2011.
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Alle elsker Raymond
(r)
09.50 Ellen DeGeneres
Show (r)
10.50 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.45 Singles Project (3)
12.40 The Real Housewives
of Orange County (r)
13.35 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.35 The Real Housewives
of Orange County (r)
15.35 The Real Housewives
of Orange County (r)
16.40 Real Housewives of
Beverly Hills (2)
17.40 Real Housewives of
Beverly Hills (3)
18.35 Fresh Off the Boat (r)
19.05 Karate Kid – Sannhe-
tens øyeblikk. Am. drama
fra 1984.
21.30 Fast & Furious 4.
Am. actionthriller fra 2009.
23.25 Kodenavn Mercury.
Am. actionthriller fra 1998.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 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 Die Another Day.
Am. action fra 2002.
24.00 Fright Night. Am.
komediegrøsser fra 2011.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
17.30 Whose Line Is It
Anyways? (r)
18.00 Whose Line Is It
Anyways? (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 Norske fans (r) Norsk
dokumentarserie fra 2016.
21.30 24 timer i varetekt (r)
22.30 Fight Club. Am. acti-
ondrama fra 1999.
23.30 Heroes Reborn (13)
01.00 Nattsending

06.15 Morgensending
13.10 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
13.20 VM skiskyting. Jakt-
start menn. Direkte.
14.30 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
14.55 VM skiskyting. Inn-
skyting før kvinnenes jakt-
start. Direkte.
15.25 VM skiskyting: VM-
studio. Direkte.
15.35 VM skiskyting. Jakt-
start kvinner. Direkte.
16.40 V-cup kombinert. 15
km langrenn. Schonach.
17.25 VM skiskyting: VM-
studio. Med Sport i dag.
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 VM-kveld. Direkte.
20.45 Brøyt i vei (7)
21.25 Shetland (4)
22.25 Finnmarksløpet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Helt Ramm – Pling i
Kollen
23.25 Trygdekontoret (r)
00.15 Nattsending

06.40 Morgensending
13.40 VM skøyter allround.
1500 m menn.
14.25 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, kvinner.
14.45 VM skøyter allround.
1500 m kvinner.
15.20 Sport i dag
15.40 VM skøyter allround.
10 000 m menn.
16.45 Sport i dag
16.55 VM skøyter allround.
5000 m kvinner. Direkte.
17.40 Norge rundt og rundt
(r)
18.05 Naturens megaflok-
kar (r)
19.00 VM skiskyting:
VM-konsert
19.45 Skattejegerne (r)
20.05 Det ukjende solsyste-
met
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
23.25 Ja vel, statsminister
(r)
23.55 Den siste marsjen –
Vassdalen (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
07.30 Visma Ski Classics:
Vasaloppet. Direkte.
13.00 Alt er lov (r)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Huskestue (r)
16.00 Peloton – kickoff syk-
kel 2016. Sykkelsportens
feståpning fra Stavanger
Forum.
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 (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det tredje øyet (1)
22.45 Maniac (1)
23.15 Camp Kollen (4)
23.45 Dokument 2:
Nettkjendis (r)
00.45 God kveld Norge (r)
01.20 Nattsending

05.10 Morgensending
13.25 Car Matchmaker (r)
13.55 Car Matchmaker (r)
14.25 Besatt av bil (r)
14.55 Besatt av bil (r)
15.20 Besatt av bil (r)
15.45 Besatt av bil (r)
16.10 Besatt av bil (r)
16.35 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.25 Fraktekrigen (r)
17.50 Fraktekrigen (r)
18.20 Fraktekrigen UK (r)
19.00 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r)
19.30 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r)
20.00 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
20.30 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
21.00 Epidemi. Am. thriller-
drama fra 2002.
22.55 Fjorden Cowboys (r)
23.25 The Messengers (3)
00.15 Suits (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 Ellen DeGeneres
Show (r)
10.45 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.45 Karate Kid – Sannhe-
tens øyeblikk. Am. drama
fra 1984.
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 MasterChef Norge (r)
17.00 MasterChef Norge (r)
18.00 Larvikjentene (r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Luksusfellen (r)
21.00 Helt sikkert, kanskje.
Am./br./fr. romantisk kome-
die fra 2008.
23.00 Black Widows (r)
24.00 Sex og singelliv (r)
00.35 Sex og singelliv (r)
01.15 Sex og singelliv (r)
01.55 Helt sikkert, kanskje.
Am./br./fr. romantisk kome-
die fra 2008.
03.45 Mozart in the Jungle
(r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 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 (4)
21.30 Neste sommer (4)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (4)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 Major Crimes (19)
00.25 Castle (r)
01.25 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 (3)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Jay Leno's garasje
(1)
18.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyways? (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 The Grinder (r)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Goldbergs (15)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(16)
22.30 Killing Them Softly.
Am. krimthriller fra 2012.
00.10 Caught on Camera (r)
01.10 Nattsending

07.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.10 Millioner på spill (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.05 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.45 Rebecca og Fiona (2)
17.00 NRK nyheter
17.15 Kjendisklipperne (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
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
(1)
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Innesperret (9)
22.20 Finnmarksløpet
22.50 Billedbrev
23.00 Kveldsnytt
23.15 Unge Inspektør
Morse (r)
00.45 Nattsending

08.10 Morgensending
13.25 Gjenerobringen av
norske hav (r)
14.15 Det ukjende solsyste-
met (r)
15.10 Livet på kostskolen
(r)
15.40 Kaldt og vått (11)
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 Glemte helter (r)
20.25 Urix
20.55 I Larsens leilighet (7)
21.30 Velkommen til mos-
keen. Br. dokumentar fra
2015.
22.30 Kalde tanker
22.55 Forført av en svindler
(2)
23.25 Det ukjende solsyste-
met (r)
00.15 Arven etter Picasso
(r)
01.10 Urix (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Masterchef Sverige
(10)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
15.00 Sykling: Paris – Nice.
Fra første 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 (37)
20.00 Top Chef (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Åsted Norge (7)
22.45 Det tredje øyet (r)
23.45 Camp Kollen (5)
00.15 Dicte (r)
01.15 Criminal Minds (r)
02.05 Criminal Minds (r)
02.50 Elementary (15)
03.35 Nattsending

05.15 Morgensending
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fjorden Cowboys (r)
14.45 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
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 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 Butikktyv og stolt av
det
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Overvåket (5)
23.00 Death Row (r)
24.00 Duck Dynasty (1)
00.25 Broom (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (67)
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 MasterChef Norge (r)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Parneviks (2)
21.30 NCIS: New Orleans
(12)
22.30 Navy NCIS (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.55 Navy NCIS (r)
02.40 NCIS: Los Angeles (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 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)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (21)
19.30 4-stjerners middag
(33)
20.30 I hodet på Tufte (8)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (5)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
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)
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 Norske fans (4)
Norsk dokumentarserie fra
2016.
22.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.00 24 timer i varetekt
(5)
00.05 The Simpsons (r)
00.35 Nattsending

05.40 Morgensending
16.45 Rebecca og Fiona (3)
17.00 NRK nyheter
17.15 Kjendisklipperne (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
18.00 Oppdrag Nansen (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 VM-kveld. Direkte fra
Universitetsplassen i Oslo.
20.15 Ut i naturen
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Ski Tour Canada.
Klassisk sprint, kvinner og
menn.
22.45 Finnmarksløpet. Euro-
pas lengste og tøffeste hun-
desledeløp – 1000 kilome-
ter.
23.10 Kveldsnytt
23.25 70-talls-feministene
(r)
00.05 Helt Ramm – Pling i
Kollen. Norsk sportsmaga-
sin.
00.15 Nattsending

06.40 Morgensending
12.00 Verdens beste pappa
(r)
13.00 Anno (r)
14.00 Brøyt i vei (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Livet på kostskolen
(r)
15.40 Kaldt og vått (12)
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 Ski Tour Canada.
Klassisk sprint, kvinner og
menn.
21.30 Kvinnenes historie
(2)
22.30 Torp
23.00 Velkommen til mos-
keen. Br. dokumentar fra
2015.
24.00 Innesperret (r)
00.50 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 andre 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 (38)
20.00 Tid for hjem (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Grey's Anatomy (12)
22.40 Madam Secretary
(10)
23.35 Camp Kollen (6)
00.05 Top Chef (r)
01.05 The Good Wife (13)
01.55 Criminal Minds (r)
02.40 Criminal Minds (r)
03.25 Nattsending

05.25 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 (17)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Gira på bil (5)
23.00 Bilstripperne (r)
24.00 Duck Dynasty (2)
00.25 Broom (r)
00.55 Sons of Anarchy (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(21)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Hele Norge baker (4)
21.30 Shades of Blue (2)
22.30 Black Widows (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.10 Luksusfellen Sverige
(r)
01.55 Navy NCIS (r)
02.35 NCIS: Los Angeles (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (22)
19.30 4-stjerners middag
(34)
20.30 The Big Bang Theory
(11)
21.00 The Big Bang Theory
(12)
21.30 I kveld med YLVIS
LIVE (10)
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 (r) Norsk
dokumentarserie fra 2016.
20.00 Fotball: UEFA Champi-
ons League. Wolfsburg –
Gent, direkte.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Cops Reloaded (r)
01.00 Cops Reloaded (r)
01.30 Nattsending
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Kjøper du progressive briller nå,

byr vi på tilpassede lesebriller!

2 for 1 VERDI
1295,-

Verdikupongen gjelder for synsundersøkelse ved brillebehov.
Gjelder ikke linsekontroll. Resepter, brillesedler etc. er ikke
inkludert. Ingen kjøpeplikt. Gjelder t.o.m. 30.04.2016.

Synstest og trykkmåling avtaler
du enkelt på telefon 63 80 01 00

Avtal tid
allerede

i dag!og trykkmåling
GRATIS SYNSTEST

Verdi 395 kroner

PASS
PÅ NÅ!

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. Kan kombineres med gratis synstest.

Støperiveien 10A

Strømmen

Telefon 63 80 01 00

Man-Fre: 9-18 Lør: 10-15

w w w . s v e n s k o p t i k k . n o
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