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www.norsk-kjokkenfornying.no

Norsk Kjøkkenfornying
Tlf. 911 99 917

PORTALEN LILLESTRØM
Sentralt, lekkert og lettvint! 
Nye leiligheter - innflytting fra sept. 2017.    

Se bak‑siden

Gladengveien 9, Oslo • Tlf: 23 03 55 80
E-post: salg.ensjo@autoelite.no                   Se side 7 

ØVER SAMMEN MOT 
LIVSTRUENDE 
SITUASJONER 
Politi, brannvesen og ambulanse øver 
sammen for å stå bedre rustet til å 
håndtere livstruende vold.   Side 8  1

FIKK INN SJELDEN 
MYNTSAMLING  
Da Roschberg Mynthandel åpnet 
dørene i Lillestrøm gikk det ikke 
mange dagene før det dukket en 
interessant samling.  
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71 av 100 er kvinner

Av alle offentlig  
ansatte i Lørenskog, 
er hele 71 prosent 
kvinner. Andelen  
er dermed litt høyere 
enn det som er vanlig 
rundt om.
 Side 4
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BLINKSKUDD Har du tatt et blinkskudd på Romerike som du har lyst til å dele? Motivet kan være hva 
som helst. Det eneste kriteriet, er at bildet må være knipset på Romerike. Hashtag 
Instagrambildet med #romeriksposten og hvor bildet er tatt!

#glomma #fetsundlenser #romeriksposten  
@astnord 

#nitelva #godmorgennorge #romeriksposten 
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 @motsi13 
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Snittemperaturen har vært 4,3 grader, 4,1 grader over normalen. Høyeste temperatur var 14,0 grader 
den 12. april, og laveste var -6,3 grader den 24. mars. Høyeste vindhastighet var 7,5 m/s den 29. mars. 
Samlet nedbør var 70,8 mm. Mest nedbør på ett døgn var 11,6 mm den 28. mars.

Maskinførerkurs 32 t. 
Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Lillestrøm 29. april  - 1. mai 
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 

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

www.granlundkompetanse.no

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

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg
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TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

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

Været på Romerike siste 30 døgn: 
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ANTHONY SANDBERG • STORGATEN 16
Lillestrøm • t.  63 81 30 54 • anthony.sandberg@mestergull.no

Velkommen til en hyggelig handel Velkommen til en hyggelig handel 

Opplev mulighetene i vår butikk eller besøk vår designmodul på www.lykkeringene.no

Symbolet på kjærligheten mellom to mennesker er både vakker og verdifull. 
Lykken over å være helt spesiell og ha funnet den rette er unik, og det skal også ringene være.
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Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

Offentlig sektor:

Av alle offentlig ansatte i Lørenskog, er hele 71 prosent 
kvinner. Andelen er dermed litt høyere enn det som er 
vanlig rundt om.

71 av 100 er kvinner
Av alle ansatte i offentlig sektor i Lø-
renskog kommune, er 71,1 prosent 
kvinner. Det viser nye tall fra Statis-
tisk sentralbyrå (SSB). Dette er en an-
del som er litt større enn gjennom-
snittet i Norge. I Skedsmo kommune 
er andelen kvinner på 69,9 prosent.

BAKGRUNNEN FOR SLAGSIDEN
- Andelen kvinner ansatt i offentlig 
sektor varierer veldig mye mellom by 
og land, der byene har klart større an-
del menn enn det distriktene har, sier 
leder for Senter for Likestilling, Åsta 
Håverstad Einstabland. 

I hele Norge er det 70,4 prosent av 
alle offentlige stillinger som er besatt 
av kvinner. Andelen i Oslo er eksem-
pelvis «bare» på 64,5 prosent, mens 
vi ser at Ås er den kommunen i 
Akershus som har lavest andel kvin-
nelige ansatte i offentlig sektor. 

- Årsaken til at det er slik slagside 
går tilbake til 70-tallet, da det var re-
lativt få kvinner i arbeidslivet. Etter 
hvert som velferdsstaten er blitt by-
get opp har stadig flere kvinner tatt 
utdannelse, og det var vanlig med 
tradisjonelle utdanningsvalg inne ty-
piske kvinneyrker. Dette mønsteret 
har egentlig bare fortsatt, slik at man 

FLEST KVINNER: Av alle ansatte i kommunal og offentlig sektor i Lørenskog kommune, er 71 prosent kvinner. Dette er en andel som er hakket større enn gjennomsnittet. (Illustrasjonsfoto)

i dag har såpass store forskjeller i of-
fentlig sektor, sier Einstabland.

LIKESTILLINGS-INDIKATOR
Dette temaet er også en del av den 
årlige likestillingsindeksen som publi-
seres av SSB. Indikatoren gir selvsagt 
best score til de kommunene som har 
mest mulig likestilling mellom kjøn-
nene her. På landsbasis er det to 
«forsvars-kommuner» i Troms som 
er på topp. Det er Bardu, som er 
eneste kommune i landet med større 
andel menn enn kvinner, og Målselv. 
Flere andre kommuner med for-
svarsanlegg ruver i toppen på listen. I 
bunnen finner vi Rindal i Møre og 
Romsdal, der over 84 av de offentlige 
ansatte er kvinner. 

FORDELINGEN I LØRENSKOG
I Lørenskog var det i fjor totalt 5.294 
arbeidsplasser i offentlig sektor. De 
fordeler seg med 2.678 under statlige, 
161 under fylkeskommunale og 2.455 
under kommunale stillinger. Av disse 
5.294 stillingene i Lørenskog var det 
dermed 3.764 som var besatt av 
kvinner. 

I Skedsmo kommune er det totalt 
7.301 offentlige stillinger, og 5.103 av 
disse er besatt av kvinner. I Skedsmo 
er det 3.278 statlige stillinger, 315 fyl-
keskommunale og 3.708 kommuna-
le.

NI AV TI SYKEPLEIERE
Einstabland peker på det faktum at 
kvinner ofte velger yrker der man har 
gode muligheter til å kombinere ar-
beid med familieliv, samt at det er sik-
re arbeidsplasser. Blant sykepleiere i 
Norge er det omtrent 90 prosent 
kvinner. 

- Det er også stor overvekt av 
kvinnelige lærere på barneskoler, og 
ikke minst blant personalet i barne-
hager. Men det er relativt stor slagsi-
de mot mennene under teknisk etat 
i kommunene. Også departementer, 
forsvaret, politi og brannvesenet 
trekker andelen menn oppover. 

BEST OG VERST I AKERSHUS
Vi kan i dag presentere en fylkesover-
sikt, som altså viser at det er Ås kom-
mune som kan slå seg på kommune-
skjoldet med best likestilling på dette 
området. Her var andelen kvinner 
«kun» 63,3 prosent. Ullensaker kom-
mune følger med en andel på 65,8 
prosent. I andre enden av tabellen 
kommer Aurskog-Høland kommune, 
der hele 74 prosent av offentlig sek-
tor besto av kvinner.

På landsoversikten (428 kommu-
ner) i denne indikatoren kommer 
Skedsmo på 73. plass, mens Løren-
skog er nummer 117.
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Kommune i prosent

Ås 63,3

Ullensaker 65,8

Nesodden 67,3

Eidsvoll 67,7

Vestby 67,8

Asker 68,2

Bærum 68,5

Nittedal 68,9

Frogn 69,2

Ski 69,7

Skedsmo 69,9

Nannestad 70,4

Sørum 70,5

Oppegård 70,7

Rælingen 70,7

Lørenskog 71,1

Nes 71,6

Hurdal 71,7

Fet 72,4

Enebakk 72,5

Gjerdrum 73,2

Aurskog-Høland 73,9

Akershus 69,2

Norge 70,4

Andel kvinner i offentlig 
sektor blant kommuner i Akershus
Kilde: SSB

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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VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 
 
KIRSTI MOEN  
THV. LAMMERSGT 18 B
2000 LILLESTRØM

Fotografen hadde vært ved:

PORTALEN I  
LILLESTRØM. 

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!

Innerst i blindvei, ved Riisløkka barnehage og Kjeller Skole, skal 
det nå oppføres et nytt og familievennlig boligområde i grønne og 
rolige omgivelser. Første byggetrinn består av 31 hus med ulike 
planløsninger og størrelser. Mellom bebyggelsen er det små  
lekeplasser og grøntområder. Carport til alle boligene. 

NYE ENEBOLIGER 
OG REKKEHUS

MELD INTERESSE PÅ JM.NO/KIELLERTERRASSE

DE MEST FORNØYDE KUNDENE TO ÅR PÅ RAD 2014 OG 2015
ÅRETS MEST
TILFREDSE

KUNDERPrognosesenterets bransjemålin

g 2
01

5

DE MEST FORNØYDE NYBOLIGKUNDENE TO ÅR PÅ RAD

2014 2015

PROSJEKT– KIELLER TERRASSE 
Adresse: Trygve Haavelsmos vei

Legges ut for salg: Våren 2016

Salg ved: Eiendomsmegler 1

Olav Aune, telefon 416 50 270

oa@eiendomsmegler1.no

FAMILIEVENNLIG  
BOLIGOMRÅDE

LIKE VED  
LILLESTRØM
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HONDASPESIALISTEN

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

Auto Elite Ensjø AS − Trygg og sikker bilhandel

Vi kjøper din bruktbil − kontakt oss for prisvurdering og tilbud!

Honda Civic 2,2 i-DTEC Sport -
Kupp!!-1.Eier!-150Hk Sport-Hengerfeste-

Defa Motorvarmer-Må sees! 2012, 
38 429 km

kr 198 900,- 

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

Honda CR-V 1,6 i-DTEC 160hk 
Executive Navi 4WD AT 
Toppmodell, Cruise, 
Panorama 2015, 9 500 km
kr 478 900,-

Honda Civic 1,6 i-DTEC Lifestyle 
Dab radio, LEDkjørelys, 
Klimaanlegg, Connect, nesten 
NY!! 2015, 3 500 km,  kr 
264 900,-

Honda CR-V 1,6 i-DTEC 
160hk Elegance 4WD 
-Xenon - Ryggekamera -DAB+ 
-Bluetooth - Delskinn, ++ 
2015, 8 000 km,   
kr 438 900,- 

Fordelt på 1800 m2 og to etasjer fi nner du oss lokalisert i Gladengveien 9, sentralt på Ensjø i Oslo.
Foruten et bredt utvalg av nyere brukte biler i de fl este fabrikat og modeller, er vi autorisert nybilforhandler av Honda og Hyundai.
I tillegg til dette tilbyr vi svært konkurransedyktige betingelser på alle tilleggsprodukter − alt dette for å gjøre din handel så forutsigbar
og enkel som mulig. Velkommen til oss. 
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Tekst/foto: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

Politi, brannvesen og ambulanse øver 
sammen for å stå bedre rustet til å 
håndtere livstruende vold.

Øver sammen mot livstruende situasjoner

– I løpet av 12 dager har alt av politi-, 
brann- og ambulansepersonell på 
Romerike vært gjennom øvelsen. To-
talt har i overkant av 700 personer 

vært gjennom øvelsene, sier øvel-
sesleder Martin Kristiansen.

ØVELSE PLIVO
Nasjonal prosedyre for nødetatenes 
samvirke ved pågående livstruende 
vold (PLIVO) handler om samhandling 
mellom nødetatene. Innen dette ligger 
noen suksesskriterier som blant annet 

handler om at mannskapene skal ha 
felles situasjonsforståelse, god og ty-
delig ledelse og sambandsdisiplin. Ut-
viklingen av prosedyren er en oppføl-
ging etter hendelsene 22. juli 2011. Det 
er krav om at alle nødetatene i hele lan-
det skal ha vært gjennom Privo-øvel-
ser innen 1. juni i år.  Det er første gang 
det er laget en felles prosedyre som 
omhandler alle tre nødetatene.  

– Tanken med Plivo er at politiet 
går inn og stanser de som utøver en 
voldshandling. Men det kan ta tid før 
vi har full kontroll på situasjonen, og 
da ønsker vi brann og helse inn på et 
tidligere tidspunkt, forteller politi-
overbetjent Martin Kristiansen.

Ambulanselinja, Røde Kors og en 
folkehøgskole stilte med markører. På 
forhånd fikk markørene en lapp med 
nødnummer til politi, brann og ambu-
lanse som de skulle ringe når det be-
gynte å smelle. 

– For politiet betyr det innsats mot 
gjerningspersonene. For Brann og 
helse er det snakk om å kunne gå inn 
og begynne å redde liv, og evakuert ut 
de skadde når politiet sier det er trygt 
nok. Da snakker vi om varm sone. Det 
betyr at det er trygt nok til at de kan 
gå inn, da med litt større risiko enn de 
har hatt tidligere, sier Kristiansen. 

REALISTISK ØVELSESOMÅDE
– Vi er svært heldige som har fått til-
gang til hele Strømmen storsenter 
pluss et nabobygg. Nødetatene, inklu-
siv politiet, er vant med å øve på ned-
lagte skoler og i tomme bygninger. Vi 

RYKKER INN: Alarmen har gått og politiet er på plass etter noen minutter.

TRENER SAMMEN: Utrykningsleder Tom Skjellerud fra Nedre Romerike 
brann- og redningsvesen og øvelsesleder Martin Kristiansen fra Politiet for-
teller om positive erfaringer med å kjøre felles øvelser. 

er svært takknemmelige for at vi har 
fått øve på kjøpesenteret. Det er helt 
avgjørende for at vi skal kunne holde 
realistiske øvelser. Vi tror ikke at 
Strømmen storsenter er mer utsatt 
enn andre steder. Det er fortsatt like 
trygt her som et hvilket helst annet 
sted,  forteller politioverbetjenten.  

– Hva er utfordringene med å øve 
på et kjøpesenter?

– For det første kan du anta at det 
er mye folk på senteret. Du har kom-
pleksiteten i at det er flere etasjer, 
dybde og det er uoversiktlig. Hvis vi 
lykkes i et slikt miljø vil vi også lykkes 
i mindre miljøer. Ved å øve på et slikt 
vanskelig objekt tar vi med oss erfa-
ringer og suksessfaktorene videre inn 
i andre oppdrag som ikke er like kom-
pliserte. Det vi øver på her er noe av 
det verste vi kan stå overfor, opplyser 
Kristiansen. 

Utrykningsleder Tom Skjellerud fra 
Nedre Romerike brann- og rednings-
vesen IKS forteller at brannmenn i en 
gitt situasjon må aksjonere mot en 
knivmann. 

– Kanskje har han skadet en eller 
to. Vi må stoppe ham slik at han ikke 
skader flere. Og da må vi i verste fall gå 
inn ganske hardt. Dette er nytt for oss, 
og en stor forskjell fra tidligere. Vi har 
jobbet mye med å få mannskapene 
våre til å begynne og tenke den tanken 
at vi skal ta en større risiko. Vi er van-
te til å ta en viss risiko i det vi gjør til 
daglig, men her kan vi stå overfor en 
annen trussel, forteller Skjellerud.

– Nødetatene har forskjellige opp-

gaver, men målet er det samme. Vi 
skal stoppe en handling og vi skal red-
de liv, sier Martin Kristiansen.

GLAD FOR Å BLI VALGT
Ole Herredsvela, teknisk sjef ved 
Strømmen Storsenter, hadde ingen 
betenkeligheter med å stille kjøpe-
senteret til disposisjon for øvelsen.

– Det tok ikke lang tid å si ja til en 
slik forespørsel. Vi hadde hørt at det 
skulle gjennomføres en slik øvelse på 
Romerike, og vi håpet på å få en hen-
vendelse fra politiet, sier Herredsvela.

Storsenteret deltatt med alle vek-
terne på senteret. I tillegg har ledelsen 
vært involvert i planlegging og gjen-
nomføring. Herredsvela opplyser at 
det har vært viktig for dem å kunne 
dra lærdom av øvelsen, og dermed ha 
et grunnlag til å bygge videre på i kjø-
pesenterets beredskapsarbeid. 

– Vi har blitt bedre kjent med 
systemene til det offentlige og fått se 
hva vi kan bidra med i slike situasjoner. 
Vi har også sett hvilken nytteverdi 
nødetatene og vi har av hverandre. 
Det har vært en lærerik øvelse. 

– Kan det bli flere øvelser på kjøpe-
senteret?

– Vi er åpne for videre dialog med 
alle tre etatene for å se på et ytterli-
gere samarbeid når det gjelder øvel-
ser. Jeg tror befolkningen på Romeri-
ke nyter godt av at nødetatene er 
samtrente, og da er det hyggelig å ha 
vært med på å bidra til dette på en god 
måte, sier teknisk sjef Ole Herreds-
vela. 
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Øver sammen mot livstruende situasjoner
RYKKER INN: Alarmen har gått og politiet er på plass etter noen minutter.

VARSLING: Rundt Strømmen storsenter var det merket med øvelse

ARBEIDSFORDELING: Politiet har kontroll på kjeltringen mens brann og helse tar seg av de skadde. 

RYKKER INN: Når politiet varsler at området er trygt, rykker brann og helse inn

Tlf. 67 91 19 68 
Solheimsveien 56
1473 Lørenskog

Konsultasjon er gratis og uforpliktende. 

VÅRKAMPANJE!

÷10% AVSLAG 
PÅ PARYKKER I UKE 13 OG 14

Følg oss på

TRENGER DU 
PARYKK?
Vi har ett godt utvalg av flotte og 
naturlige parykker som vi tilpasser og 
klipper slik du vil ha det. Om du skal 
ha cellegift-behandling, eller er plaget 
av hårtap har vi løsninger til deg.
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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: HYTTE

Tekst: Robert Walmann /ifi.no, 
Foto: Tor Henning Støldal/ifi.no, 
TreStjerner

TEMA: HYTTE

Så enkelt fornyer du hyttegulvet
Vil du gjøre noe hyggelig for hytte-
gulvet ditt? Gi det et nytt lag med 
lakk!

En undersøkelse gjort av bladet Hyt-
teliv i samarbeid med analysebyrået 
Ipsos, viser at det nå finnes 430.000 
hytter i Norge, og 65 prosent av disse 
hyttene har en verdi under 2,5 milli-
oner kroner. 

TAR VARE PÅ VERDIENE
Det er altså ikke slik at alle norske 
hytter er prangende palasser. Hyt-

Husk på at også hytta trenger omsorg.

te-Norge domineres av eldre familie-
hytter som går i arv. Det betyr at vi må 
trå til med pleie og omsorg slik at ar-
vegodset varer. 

Ta gulvene for eksempel: Er gulvets 
sjarm tråkket i stykker, eller trenger 
det vann ned i treverket når du vas-
ker? Da er det på tide å gi overflaten 
ny behandling. 

LAKKER OG LIR
– Det er mange som kvier seg for å 
slipe ned hyttegulvet. Det kan være 
lite tilgjengelig å dra store slipemas-
kiner inn på hytta. Men de som velger 
å slipe får mange muligheter med gul-
vet sitt når den gulnede og slitte 
overflaten blir borte. Men det finnes 
også enklere måter å få et pent hyt-
tegulv på. Lakk er løsningen for man-

ge, sier Per Lund Nielsen, avdelings-
leder for teknisk service i Scanox. 

RELAKKERE GRAN OG FURU
Mange eldre fjellhytter og sjøhytter 
har furu eller gran på gulvet. Særlig 
smale planker av gran var populært 
på 60- og 70-tallet. Disse gulvene ble 
som regel lakkert.

– Vår jobb blir derfor å relakkere 
disse gulvene. Det er den enkleste 
måten å pleie et slikt gulv på, sier han.

GODT FESTE
Lund Nielsen mener de fleste av oss 
kan klare å gjøre lakkeringsjobben 
selv.

– Gulvene må renses grundig med 
TreStjerner Gulvrens. Etterpå må de 
mattslipes. Det kan gjøres med en 
hobbymaskin eller med et slipebrett 
som vanligvis brukes til å slipe vegger 
med. Da slipper du å ligge på knærne 
og slipe for hånd. Sliping gjøres for å 
få et matt utrykk slik at lakken fester 
seg, sier han. 

STØVFRI SONE
Når gulvet er slipt gjelder det å bli kvitt 
støvet. Da må støvsugeren frem.

– Vær spesielt nøye langs kanter, 
lister og stavskjøter. Tørk gjerne også 
over gulvet med en mopp med mikro-
fiberklut for å være helt sikker på at 
alt støv er borte, sier han. 

VANN ELLER OLJE?
Valget står mellom en oljelakk som 
tørker sent, men som lukter – eller en 
vanntynnbar lakk som tørker fort og 
som ikke lukter. Bruker du vanntynn-
bar lakk må du jobbe raskt. Med olje 
kan du ta deg god tid.

– Egenskapene er de samme. Det 
handler kanskje om hva du er vant 
med fra før, sier eksperten. 

NOK LAKK
Lund Nielsen peker på viktigheten av 
å bruke nok lakk. Ifølge ham er proble-
met at folk bruker for lite.

– Se på emballasjen og se hvor 
mye 1 liter lakk skal dekke. Bruk alltid 

den mengden som står på boksen. 
Det er bedre å bruke for mye enn for 
lite. Proffene heller en boks utover et 
lite felt og fordeler det aktuelle områ-
det med rull. Du kan gjøre det samme, 
sier han. 

DAGEN DERPÅ
Etter at lakken er på plass er det bare 
å vente. En vanntynnbar lakk tørker 
som regel i løpet av 4-5 timer. En ol-
jebasert lakk trenger minst 10 timer 
tørketid.

– Det er mange som spør hvorfor 
det står på boksen at lakken ikke tåler 
sterk belasting de første ukene etter 
at den er påført. Det som menes her 
er at tunge ting ikke skal dras over 
gulvet. Du kan sette møbler på plass 
og ta gulvet i bruk dagen etter lakke-
ring. Vær også forsiktig med vannsøl 
i herdingsperioden de 2-3 første 
ukene etter at gulvet er lakkert, sier 
han.  
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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

GAMMELT NYTT: Med ny lakk kan et gammelt gulv se friskt og nytt ut. Valget står mellom TreStjerner gulvlakk oljebasert eller vannbasert. For de som vil ha et matt utseende på gulvet, finnes også 
TreStjerner Gulvmatt. 
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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: HYTTE

Tekst: Kjell M. Kaasa 

TEMA: HYTTE

El-boom i norske hytter
Det norske hyttelivet er på få år blitt 
mer elektrisk. 72 prosent av hyttene er 
nå tilkoblet strømnettet, og forbruket 
øker. 

Mens strømforbruket i norske hus-
holdninger har gått noe ned, har 
strømforbruket i norske hytter økt 
jevnt og trutt. Nesten tre av fire hyt-
ter er nå tilkoblet strømnettet. Og 
gjennomsnittshytta bruker 51 pro-
sent mer strøm i dag enn for 13 år si-
den, viser tall fra Statistisk sentralby-
rå.

– Vi blir stadig mer avhengig av 
strøm, også på påskehytta. Det har 
utvilsomt skjedd en elektrifisering av 
nordmenns fritidsboliger. Den norske 
hytta er gått fra å være nøktern til å 
bli et hjem nummer to, hvor vi bruker 
strøm til oppvarming, dusjing, belys-

HYTTEIDYLL  Foto: NTB scanpix

ning, kjøleskap, fjernsyn og mobilen, 
sier Yngvild Pernell i Statnett.

Det er vanskelig å få kjøpt en ny-
bygd hytte uten strøm, selv for de 
som ønsker det. Nye hyttetomter er 
regulert til områder der vann- og av-
løpsnett og strømnett er etablert. 
Kommunene ønsker å legge til rette 
for at hyttefolket kan bruke hyttene 
sine gjennom hele året.

Også mange eldre hytteområder 
har fått strøm de siste årene, ifølge 
redaktøren av bladet Hytteliv.

– Mange ønsker et ekte, enkelt 
hytteliv, men uten å miste komforten 
vi er blitt vant til hjemme. Det skal 
være enkelt å reise på hytta i helgene, 
også i de kalde månedene, sier Mette 
Stene-Johansen.

NESTEN TRE AV FIRE
Antallet hytter øker jevnt og trutt, og 

er kommet opp i 450 000, ifølge Prog-
nosesenteret. 323 000 av disse er til-
koblet strømnettet, viser tall fra Nor-
ges vassdrags- og energidirektorat.

Det er en viss mangel på logikk i 
nordmenns forestillinger om hytteli-
vet.

– Når vi spør om folks grunner til å 
kjøpe hytte, er det muligheten for tur 
og natur viktigst. Etterspørselen bur-
de dermed være høyest etter enslige 
hytter i skogbrynet eller langt til fjells. 
Men de mest populære hyttene på 
denne tiden av året er de som ligger 
nær alpinanlegg, sier Bjørn-Erik Øye 
i Prognosesenteret.

Halvparten av hyttefolket oppgir at 
reisetiden til hytta er under to timer, 
ifølge beregninger fra analyseforeta-
ket. I gjennomsnitt bruker vi hytta 48 
dager i året.

Yngvild Pernell i Statnett har mer 
greie på strømbruken i norske hytter 
enn de fleste. I en masteroppgave fra 
2008 så hun blant annet på geo-
grafiske forskjeller.

– Forskjellen i strømforbruk er sto-
re mellom hytteområder, men ten-
densen er at hytter elektrifiseres i 
økende grad overalt, sier hun.   

Fylke Antall

Oppland 48 075

Buskerud 45 422

Hedmark  34 841

Sør-Trøndelag 31 372

Hordaland 30 244

Fylkene med flest hytter:
Kilde: SSB. Sommerhus er også inkludert.

MINDRE, MEN MER
Om hyttene er mer elektrifisert, betyr 
ikke det at nordmenn har begynt å 
sløse mer med strømmen.      Strøm-
forbruket i norske husholdninger gikk 
ned med 13 prosent per husholdning i 
gjennomsnitt i perioden 2001-2014.

– Mye tyder på at folk er blitt mer 
energieffektive i hjemmene sine. Det 
skyldes blant annet økt bruk av var-
mepumper, nye byggeforskrifter og 
mer energieffektive elektriske appa-
rater, sier kommunikasjons- og sam-
funnspolitikksjef Nina Yong Kviberg i 
Statnett.

Likevel forventer Statnett at det 
totale strømforbruket vil øke frem-
over.

– Årsaken er at vi blir flere, og at vi 
vil bruke strøm på stadig nye ting, 
blant annet ved en ytterligere elektri-
fisering av transportsektoren. Dette 
vil kreve mer strøm. Vi er nå inne i en 
historisk utbygging av sentralnettet 
over hele landet, fra Skaidi i nord til 
Kristiansand i sør. Det er viktig for at 
folk skal få trygg strømforsyning også 
i fremtiden, både på hytta og andre 
steder, sier Kviberg.
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kunnskapen gror
Der

Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering eller at enkelte produkter raskt kan bli utsolgt. Besøk oss på hageland.no

Margeritt, hvit

11 cm potte

2990

Hageland plantejord Hageland dekkbark

Plantejord

5 x 50 liter
200 5990

Thuja
«Brabant»

Klump 100+ cm
pr. stk.

19990
Barlind

«Taxus Hillii»

Klump 60-80 cm,
pr. stk.

Dekkbark

5 x 50 liter
300

Hageland Lørenskog
Tunveien 2 v/ Lørenskog Storsenter
Tlf. 67 92 11 20
Åpningstider: man – fre 10 – 20, lør 10 – 16, søn 12 – 16

Hageland Lillestrøm
Fabrikkgata 3
Tlf. 63 81 16 02
Åpningstider: man-fre 09 – 19, lør 09 – 17, søn 12 – 18
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Tekst/foto: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

Da Roschberg Mynthandel åpnet dørene 
i Lillestrøm gikk det ikke mange dagene 
før det dukket en interessant samling. 

Fikk inn sjelden myntsamling 

– En pensjonist kom innom og lever-
te et treskrin. Han sa: «Hvis jeg får et 
par hundre for innholdet, er jeg for-
nøyd». I skrinet fant vi blant annet et 
myntsett fra 1968, sier myntekspert 
Alexsander Røer.

BRUKTE VERDIER: Ryan Nichols, Susanne Nichols og Alexsander Røer ser verdien av gamle gjenstander og utgåtte pengesedler.

STOR VERDI: – 2-øringen fra 1968 ble kun utgitt i dette settet.  Samlingen 
selges for 25.000 kroner, opplyser myntekspert Alexsander Røer. 

Roschberg Mynthandel har over 30 
års erfaring med mynter, sedler og fri-
merker. I årevis har grunnleggeren 
Henning Roschberg hatt en butikk i 
Oslo. I midten av november i fjor åp-
net han en ny butikk i Lillestrøm.

GOD GEVINST
Pensjonisten hadde ikke store for-
håpninger da han ba ekspertene i 
mynthandelen titte gjennom skrinet. 

– Alle på 1970-tallet leita etter 
2-øringen fra 1968. Det var den som 
satte fart på myntmarkedet i Norge. 
Og den ble bare gitt ut i denne sam-
lingen, sier mynteksperten hos 
Roschberg Mynthandel.

Røer forteller at alle myntene er 
verdt noe, men for norske mynter må 
du helt tilbake til 1920 for at de skal ha 
en god verdi. Ellers må myntene være 
helt ubrukte, slik de du finner i mynt-
sett. 

Butikksjef Ryan Nichols hos 
Roschberg Mynthandel i Lillestrøm 
opplyser at de får inn en del interes-
sante ting, men det har foreløpig ikke 
vært noe i 100.000 kroners klassen 
når det kommer til sjeldne mynter. 
Det meste som kjøpes av butikken 
selges videre gjennom finn.no, face-
book og nettbutikken.  

– Vi har kjøpt opp varer for 1.5 mil-
lion kroner siden åpningen, og gått i 
pluss fra første dag. Det er litt spesielt 
for en nyåpnet butikk, påpeker 
Nichols.

– Hvorfor åpnet dere butikk i Lille-
strøm?

– Vi er her for å kjøpe, samtidig 
sonderer vi markedet for å se hva 
som er lett å selge på Romerike. Alt av 
mynt som kommer inn her går videre 
til butikken i Oslo. Der blir de fotogra-
fert og lagt ut for salg på nettet, for-
teller butikksjefen.

VOKSNE KUNDER
Butikksjefen opplyser at det stort 

sett er folk fra 30 år og opp til pensjo-
nistalderen som har vært innom bu-
tikken. En og annen tenåring har vært 
innom for å selge en ring eller litt sølv 
for å skaffe seg noen hundrelapper. 
Men det er blant de godt voksne kun-
dene at de ser store myntsamlinger 
og mye gull- og sølvtøy. 

– Eldre folk selger gjerne sølvtøyet 
sitt når de ikke får gitt det videre til 
familien. Sølvtøy har gått av moten, 
og da vil de heller selge det og bruke 
pengene på seg selv, forklarer Ryan 
Nichols. 

– Er det ofte samlere innom?
– De fleste samlerne er nok til-

knyttet butikken vår i Oslo, siden den 
har vær der i så mange år. Men vi får 
ofte samlere til butikken i Lillestrøm 
som skal hente produkter som de har 
handlet på nettet. Da slipper de å kjø-
re i Oslo. 

– Det er greit å bestille på nettet. 
Kundene ser hva de kjøper på detal-
jerte bilder, sier Alexsander Røer, som 
tar bilder av produktene og legger 
disse ut på nett.  

FRA ARVETING TIL PENGER
Folk kommer ofte innom butikken 
med ting de har arvet, opplyser 
Susanne Nichols. Hun har spesialisert 
seg på sølvtøy og smykker. Av alt som 
selges i lillestrømbutikken er det sølv-
tøy som ligger på salgstoppen.

– Har du fått inn noen skatter?
– Det hender. Det blir av og til le-

vert inn diamantringer. Vi polerer 

smykkene opp og renser de før de 
legges ut for salg.  Slitte steiner er 
dessverre usalgbart, sier Susanne 
Nichols. 

Butikken smelter hovedsaklig det 
som er ødelagt. Nichols  forteller at 
mange av kundene har blitt positivt 
overrasket over at de har fått mer for 
smykkene enn det de hadde forven-
tet. 

– Vi betaler godt og selger rimelig. 
På gullenker ligger vi på omtrent halv-
pris av det en gullsmedbutikkene tar. 
På sølvtøy er det en tredjedel. Mange 
har fått øynene opp for at de kan fin-
ne rimelige smykker hos oss, sier 
Nichols.

FRIMERKEBYEN
– Jeg har lagt merke til at vi har fått 
inn mye mer frimerker her i Lillestrøm 
enn det vi har fått i Oslo. Det har ikke 
vært noen dyre samlinger, men store 
mengder. Frimerkemarkedet har gått 
ned i motsetning til myntmarkedet, 
som har gått opp, opplyser Ryan 
Nichols.

Siden frimerkesamlerne har holdt 
på en god stund med hobbyen sin har 
snittalderen på medlemmene begynt 
å bli veldig høy, reflekterer butikksje-
fen. For myntsamleren er snittalderen 
mye lavere. 

– På de nyere frimerkene er om-
setningsverdien bortimot null. Fri-
merket må nesten være 100 år gam-
melt skal det være interessant å 
kjøpe det, sier Alexsander Røer.
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Fikk inn sjelden myntsamling 
BRUKTE VERDIER: Ryan Nichols, Susanne Nichols og Alexsander Røer ser verdien av gamle gjenstander og utgåtte pengesedler.

UTGÅTT: Selv om disse sedlene forlengst har mistet sin verdi som betalingsmiddel har de en betydelig verdi for samlere

FIN KANNE: – I tillegg til mynter og frimerker finnes det også bestikk, pokaler, smykker, lysestaker og vaser i butikken. 
Dette er en Albert Frich-kanne, sier Susanne Nichols.

FINNER SKATTER: – Det kan finnes en skatt i en esker med gamle, utgåtte 
sedler, sier Alexsander Røer.
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HELSEPANELET Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens 
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL: 
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten, 
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

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

CATHARINA GJERDE 
HÅKONSEN  
Kiropraktor
Catharina er utdannet ved 
universitetet i Bournemouth, 
England. Til daglig jobber hun ved 
Vollaklinikkens avdeling i Fetsund i 
lokalene til Fet legesenter. I hennes 
daglige arbeid jobber hun mye med 
plager fra kjeve, nakke og hodepine

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

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

Sandra svarer:

Verker, stikker eller  
brenner det under hælen?

Vi bruker føttene våre hver dag gjen-
nom hele livet og skulle smerter opp-
stå går det oss sjeldent hus forbi. 
Noen smerter går over i løpet av ti-
mer eller noen få dager, mens andre 
smerter fortsetter i flere uker og må-
neder. Disse langvarige smertene kan 
virkelig være hemmende i hverdagen. 
Forskning viser at hælsmerter ram-
mer ca 10% av befolkningen. Hæls-
merter er vanligst hos aktive over 40 
år og unge i vekstfaser, men kan ram-
me folk i alle aldere. Er du overvektig, 
plattfot eller hulfot er det også en økt 
risiko. 

Hælsmerter er som nevnt tidligere 
ikke uvanlig og kan ha forskjellige for-
klaringer. Som regel vil det gå over av 
seg selv med tid, tålmodighet og til-
passet belastning. Den vanligste år-
saken til mer langvarige smerter un-
der hælen og foten er en tilstand som 
heter plantar fascitt. 

Så hva er plantar fascitt? Under 
foten ligger det en tykk, sterk sene 
som strekker seg fra hælbenet og 
frem til tåballen som en vifte. Den 
fungerer som en støtdemper av fot-
buen.  Den kan bli irritert av økt be-
lastning ved for eksempel løp, dårlig 
fottøy eller ved å stå eller gå på hardt 
underlag. Da kan det oppstå små rif-
ter eller hevelser i senen som gir 
smerter. Assosiert til plantar fascitt 
kan det danne seg en liten utvekst på 
hælbenet (en hælspore) der plantar 
fascien hefter. Denne lille benveksten 
kan også dannes av mye belastning 
som igjen irriterer senen under foten.  

Lokalisasjonen av smertene ved 
plantar fascitt er som regel ved sene-
festet fremst på hælbenet under fo-
ten, men smerten kan også oppleves 
rundt hele undersiden av hælen og 
også frem til tåballen. Det er ofte 
smertefullt om morgenen når man 

Mange opplever på et tidspunkt 
smerter under hælen og foten, 
og årsakene til dette kan være 
mange. Noen tilstander går over 
av seg selv, mens andre oppleves 
å bare bli verre. Hva burde man 
gjøre og er det noe man bør un-
ngå, og hva er det egentlig som 
er årsaken til smertene? 

legger belastning på fo-
ten og hvis den belastes i 
løpet av dagen. Det lindrer 
oftest å avlaste foten. Mest 
hyppig er det en fot som er 
smertefull, men tilstanden kan 
inntreffe i begge føtter. 

Behandling og tiltak. Som nevnt 
tidligere går de fleste hælplager over 
av seg selv med tid og tilpasset be-
lastning. Det samme gjelder plantar 
fascitt, men det finnes også behand-
ling og hjelpemidler som kan gjøre 
forløpet kortere og smertene kan lin-
dres. Både styrke- og strekkøvelser, 
trykkbølgebehandling, manuelle tek-
nikker, strekkstrømper, betennelses-
dempende medisin og innlegg i sko-
ene kan avhjelpe deg med smerter og 
forkorte smerteforløpet. 

Andre årsaker til hælsmerter kan 
være at fettputen som ligger midt 
under hælen som en støtpute kan bli 

mindre med årene og ikke være like 
funksjonell noe som kan gi irritasjon 
av fettputen og smerter. Hvis smer-
tene sitter mer på baksiden av helen 
kan det være en Achilles seneproble-
matikk. 

Har du hælsmerter og lurer på hva 
det er som er årsaken og hva som 
kan gjøres bør du kontakte en dyktig 
kiropraktor, fysioterapeut eller lege 
for en grundig undersøkelse, veiled-
ning og behandling.  
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ANTIRUST

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

Tlf. 2230 6060 - 30 år med antirust
   

Antirustbehandling • Støydempbehandling 

Les mer/se prisliste på www.sagaantirust.no

BILEN DIN RUSTER
Stor kapasitet/lånebilStor kapasitet/gratis lånebil

Nyhet: Vi sandblåser rust! 

Tekst: Kristin Cock

Mild vinter mange steder i landet 
betyr mer mose i gressplenen. Start 
behandlingen av plenen så snart 
snøen forsvinner, råder ekspertene.

Mild vinter gir moseplen

– Store deler av landet har hatt en 
mild vinter, og det er meldt en milde-
re vår enn vanlig. Da koser mosen seg. 
Fuktig jord og skygge gir gunstige 
groforhold for mose, sier produktsjef 
Jonas Hemmingsson i gjødselprodu-
senten Bayer Garden.

Han anbefaler hageeiere å starte et 
tre-trinns-program for plenen så 
snart det er plussgrader og den siste 
snøen har smeltet bort.

– Første trinn består i å bli kvitt 
mosen ved at man strør på mosefjer-
ner over hele plenen. Etter rundt to 
uker vil man se at mosen er blitt sort. 
Da er det bare å rake den bort. Mo-
sefjerneren gir også plenen den næ-
ringen den trenger for at gresset kan 

begynne å gro igjen etter vinteren, 
sier Hemmingsson.

Ifølge eksperten er det best å star-
te prosessen allerede i mars eller april. 
Det gjør ingen ting om plenen frem-
deles er våt. Etter tre til fire uker bør 
behandlingen gjentas.

– Mange steder har det vært lite 
snø, så mange hager har ligget bare. 
Hvis det også har vært lite sol og mye 
regn, har mosen klart å vokse. Gres-
set er helt avhengig av lys og vokser 
ikke når det er under fem varmegra-
der, sier han.

GJØDSLE PLENEN
Etter at man har brukt mosefjerner 
på plenen, er neste trinn å gjødsle den. 
Her kan man velge mellom organisk 
gjødsel og mineralsk gjødsel eller 
kunstgjødsel. Mineralgjødsel og 
kunstgjødsel er det samme.

– Fordelen med organisk gjødsel er 
at den er helt naturlig, også meite-
marken liker organisk gjødsel, sier 
Hemmingsson.

Den organiske gjødselen virker 
ikke like raskt som mineralgjødsel el-
ler kunstgjødsel, men den virker godt.

– Fordi den brytes ned saktere, har 
den lengre virkningstid. Den fremmer 
også mikroorganismene i jorden, sier 
han.

Organisk gjødsel er heller ikke like 
konsentrert, så det er ingen fare for 
overgjødsling.

– Vi anbefaler likevel å veksle mel-
lom organisk gjødsel og kunstgjødsel 
på plenen. Da får gresset og plantene 
et vidt spekter av næringsstoffer 
som de kan dra nytte av, sier Hem-
mingsson.

For de som har barn – eller dyr – 
som skal løpe rundt på plenen, er det 
anbefalt å bruke organisk gjødsel, så 
de ikke får i seg kunstgjødsel.

BLI KVITT UGRESS
I juni-juli, når temperaturen stiger til 
12-17 grader, kommer ugresset. Da er 
det tid for tredje og siste del av pro-
grammet, som er plenrens.

Hemmingsson anbefaler å bruke et 
ugressmiddel som både bekjemper 
ugress og samtidig tilfører gressple-
nen næring.

– På denne tiden er plenen grønn 
og fin, og det viktigste fremover er å 
trimme den med jevne mellomrom. 
Hvor ofte plenen skal klippes avhen-

ger av hvor fort gresset vokser, men 
vi anbefaler minst én gang i uka.

Og så skal ikke plenen snauklippes.

– Gresset bør være rundt tre-fire 
centimeter, da holder plenen seg 
grønn og myk, sier han.

MOSEPLEN: Ikke fortvil om mosen har tatt over gressplenen. Det finnes gode råd!  (FOTO: Rolf M. Sæther)
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FØR OG NÅ Vi i Romeriksposten er glad i historiske tilbakeblikk. Hvordan så det ut i distriktet vårt før, 
og hvordan ser det ut nå i dag? Vi tar for oss en ny plass fra uke til uke.

Storgata 2003

Storgata 2016

Det gule huset tilhørte forretnings-
mannen Carl L. Hanssen. Blant gamle 
lillestrømlinger gikk butikken under 
navnet glassmagasinet Hanssen. Da 
byggingen av bolig- og forretnings-
bygget Byhaven startet opp ble dette 
huset og en del andre bygninger i 
kvartalet revet. Før trehuset ble revet, 
13. januar 2005, ble det brukt som by-
kontor for Romerike Blad. Byhaven 
var klar for innflytting i slutten av 
2006. I 2008 ble denne delen av St-
orgata gjort om gågate. Året etter ble 
gågaten offisielt åpnet av daværende 
ordfører Anita Orlund. Under gaten 
ligger vann- og avløpskabler, tele- og 
strømkabler, data- og tv-kabler, 

Tekst: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

STORGATA 12
2003 – 2016

vil du annonsere i våre 
neste temautgivelser?

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

27. april 
Sykkel

4. mai 
Uterom, hage 

11. mai
Hytte – Bilmagasin

25. mai
Blomster, hage
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Med 4-stjerners skip gjennom UNESCO-fredet kulturlandskap til hyggelige middelalderbyer

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

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

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

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

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

Prisen inkluderer 
• Norsk/svensk reiseleder
• Fly Oslo–Zürich og Amsterdam–Oslo
 med mellomlanding
• Ut� ukter og transport jf. program
• Informasjonsmøter og foredrag ved reiselederen
• 8 dagers cruise med Serenade 1 i delt dobbeltlugar
• Helpensjon på skipet 
• Kaffe, te og isvann til måltidene på skipet 
• Skatter og avgifter

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

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

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

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

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

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

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

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

Dag 7 Amsterdam, Nederland.  
 Byvandring og båttur på kanalene

Dag 8 Amsterdam–Oslo

Dagsprogram

Reis med hjerte, hjerne & holdning

Reis med hjerte, hjerne & holdning

Telefon: 21 98 45 45
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Ny statistikk viser 
at Skedsmo kom-
mune brukte min-
dre penger på fol-
kebiblioteket i fjor 
enn året før. Løren-
skog hadde en  
økning.

Biblioteket i Skedsmo får mindre

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiser-
te nylig tall som viser hvor mye pen-
ger alle kommunene i landet hadde 
av netto driftsutgifter til folkebiblio-
teket. Det er kommunene selv som 
har rapportert summene til Staten. 
Tabellene avslører at Skedsmo kom-
mune har hatt en reduksjon i tallene, 
mens Lørenskog har gått motsatt vei.

PENGER BRUKT
Netto driftsutgifter er summen som 
står igjen når alle inntekter og bruker-
betalinger er trukket fra. SSB-tabel-
lene viser at Skedsmo kommune 
brukte 10.538.000 kroner til drift av 
biblioteket i fjor. Dette er 284.000 
kroner mindre enn hva som ble brukt 
året før.

I Lørenskog kommune ble det ført 
utgifter tilsvarende 8.126.000 kroner 
til biblioteket. Dette er en økning på 
923.000 kroner fra året i forveien.

Om en regner netto driftsutgifter 
per innbygger, så får en ofte en reell 
pekepinn på hvordan kommunene 
prioriterer bibliotekene. Her kommer 
begge kommunene svakt ut.

Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

NEDADGÅENDE TREND I NORGE
Det er en tendens at norske kommu-
ner bruker stadig mindre penger til bi-
bliotekene, målt per innbygger. I fjor 
var gjennomsnittet i Norge på 265 
kroner per snute, noe som er en ned-

gang fra 276 kroner fra året før. Det er 
minus fire prosent. 

- Det er overhodet ikke overras-
kende tall, faktisk helt som forventet. 
Den systematiske underbudsjette-
ringen har foregått over flere år nå, 

konstaterer Marianne Schjeide, leder 
for Norsk Bibliotekforening.

- I en tid med kommunesammen-
slåinger er det mer viktig enn noen 
gang å holde på møteplassene. Og når 
post, bank og butikk forsvinner i byg-

der og grender, så har en biblioteket 
igjen som den møteplassen som må 
styrkes, understreker hun.

SVAKERE I SKEDSMO
Målt per innbygger er Skedsmo sva-
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www.musdalseter.no

20
allerede

solgt siste
18 mnd.

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

Biblioteket i Skedsmo får mindre

MØTEPLASS: - Bibliotekene blir mer og mer viktig, fordi det fremstår som 
en viktig møteplass i en tid der andre møteplasser legges ned, sier Marianne 
Schjeide, leder for Norsk Bibliotekforening. (Pressefoto)

Kr per innb Utv.

Ås 358 -26

Asker 329 -10

Ski 328 -6

Nannestad 316 3

Oppegård 299 -1

Bærum 294 -20

Nesodden 270 -6

Vestby 261 9

Gjerdrum 256 -35

Frogn 250 7

Enebakk 250 23

Hurdal 250 -27

Sørum 249 10

Lørenskog 249 18

Aurskog-Høland 244 -2

Nes 224 -11

Ullensaker 221 1

Skedsmo 195 -9

Eidsvoll 190 -11

Rælingen 156 -1

Fet 148 0

Nittedal 135 -6

Norge 265 -11

kere stilt enn Ola og Kari Nordmann. I 
fjor hadde Skedsmo netto driftsut-
gifter pålydende 195 kroner per inn-
bygger. Dette er ni kroner mindre per 
beboer enn året før, en reduksjon på 
4,4 prosent. I Lørenskog kommune 
kommer vi til 249 «bibliotek-kroner» 
per innbygger. Dette er en vekst på 
18 kroner per innbygger, som tilsvarer 
nesten åtte prosent økning her.

Det er ofte småkommuner som 
bruker mest penger til bibliotek per 
innbygger. Dette er naturlig, da det 
koster å holde et bibliotek i drift, uan-
sett innbyggertall. Det er Ås kommu-
ne som topper listen i Akershus, med 

358 kroner brukt til bibliotek per inn-
bygger. Deretter følger Asker kom-
mune med 329 kroner. I andre enden 
av fylkestabellen finner vi Nittedal 
kommune, med bare 135 kroner per 
snute. 

BESØKSTALL
I fjor var det 162.068 besøkende på 
folkebiblioteket i Skedsmo kommune. 
Dette er 385 flere enn året før – en 
marginal øking. I Lørenskog fikk bibli-
oteket besøk av 145.571 personer, 
som er 10.465 flere enn i 2014. Schjei-
de er opptatt av at politikerne må se 
mer på besøkstallene, som øker i 
Norge, enn utlånstallene.

- Politikere har vært spesielt opp-
tatt av utlån, men vi er mer opptatt av 
besøk. Jeg tror besøkstallet øker for-
di vi har fått en ny måte å bruke bibli-
oteket på. Bibliotekene gjør sitt ytter-
ste nå for å fremstå som mer enn en 
utlånssentral. De har blitt mer innby-
dende, og det skjer mer der. Det har 

selvsagt sammenheng med den nye 
formålsparagrafen i bibliotekloven 
som sier at bibliotekene skal være en 
uavhengig debattarena, forklarer hun.

- Arrangement, uansett form, skal 
ikke være noe ekstra, det skal være 
en del av den daglige bibliotekdriften. 
Dette vet vi tiltrekker seg folk, og vi 
ser nå en dreining mot grupper som 
ikke tidligere har oppsøkt biblioteke-
ne, sier Schjeide.

Penger brukt på  
bibliotek i Akershus
Netto driftsutgifter til folkebibliotek, 2015. Kjelde: SSB
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TIL SALGS

Hylle til pynte håndkle +  
pyntehandkle, 5 armet messing 
lysekrone 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  

MATSHUS treski fra 1961 og
beksømstøvler no 43 samt
tilhørende staver til salgs.
lite brukt kr. 300,-.
Telf. 480 71 946 (N.Romerike)

Synes du det er gøy med gam-
melt skitøy? Selger en plastpose 
full, bl.a. turkis!! anorakk og nik-
kers ca.st.40,flere mørkeblå nik-
kers og en blå anorakk. Litt usikre 
på størrelsene.  Pris antydning kr. 
175, hentes ev, bringes på Nedre 
Romerike. tlf. 41434781

LG flatskjerm 37” u/bordfeste 
(må monteres på veggfeste)
Tilkoplinger: 2 Scart, 2 HDMI, 1 
RS232 c IN, 1 RBG IN (PC)
+ div. in-utg. + fjernkontroll,
Kr. 400,-. 
Telf. 480 71 946 (nedre Romerike)

Vinmonopolets trekasse fra 1968
hel og fin. kr.400,-. Telf. 480 71 946

Herresykkel Diamant Classic 700 
Alu. 7 gir i navet selges kr. 500. 
Tlf. 67 90 38 77

Lett lagertelt 2x3 m 
Ubrukt har vært lagret i org. eske. 
selges kr 400,-
Tlf. 480 71 946 (Nedre Romerike)

ØNSKES LEID

TJENESTER

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

10 stk Skedsmotallerkner  
1980-1989 fra P.P. selges h.b.  
Tlf. 922 54 392

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.

Ønsker å kjøpe en rimelig, liten, 
brukt, fryseboks i god stand (max. 
100 l). Tlf. 98874130

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

ØNSKES KJØPT

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 

Har du LP-plater og singler  
som støver ned eller er stuet bort 
på et loft så er jeg interessert i å
kjøpe dem rimelig, alt av interesse.
Send meg en mail om hva du har 
og hvilken pris du har tenkt så 
svarer jeg så fort jeg kan
Mail:  rivadoy@hotmail.com

Brukt golfutstyr selges. Olyo tral-
lebag med Driver/6 jern 4-9/PW/
Wood 3/Rescue. Alle fra Taylor 
Made. Sand Wedge fra Hogan. 
Putter fra Ping. Woods 7 og 11 fra 
Olyo. Ny pris kr. 15000,- selges for 
kr. 1500,-   Ring 67 90 45 77

Solid gammel kommode 
Selges for kr 300
Tlf 91356990 

Citizen Diver 200m Sort skive 
45mm sort gummireim pluss to 
ekstra tøyreimer Klokken er 
drevet av sollys Ny pris 2400 
selges for 1200 tlf 908 00 682

6 stk. fine lette “Kopp/skål/asjett” 
fra Porsgrunn laget i 1970
Selges Kr. 250,- Telf. 48071946 
(Nedre Romerike) 

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 

Selger de 11 siste bøkene samlet 
av serien om odelsjenta for kr 150 
+ evt. frakt som er kr 160. Interes-
serte kan ringe 416 91 968. 

Skoskap IKEA 
H.165cm. Br. 
69cm. Kr 400. 
Strømmen, 
Mob
975 28 358

Salong selges, blå m/striper 
3seter og 2 stoler kr 2000,-. 
Tlf. 922 54 392.

Trappegrind. Kr. 400. Strømmen, 
Mob 975 28 358

Salongbord m/klaffer. Firkantet 
med klaffer nede. 86cmX86cm. 
Med klaffer oppe, rundt og diame-
ter 119cm. Kr.500. Strømmen 
 Mob 975 28 358

LEILIGHET TIL SALGS I ÅMÅL SENTRUM 
61 kvm selveier, fritid el. fastboende
Pris 270.000,- leie 1928,- alt inkl.
Mer info: 917 36 919

Loppeinnlevering 23. april

Vi ønsker lopper til vårens loppemarked! 

Lørdag 23. april kl. 13.00 – 15.00  
er det loppeinnlevering på Kjenn Ungdomsskole,  
følg skilter.

Vi kan også hente lopper,  
se www.lorenskog-skolekorps.no/loppemarked  
eller send en mail til:  
lopper@lorenskog-skolekorps.no

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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Åpent hus 
lørdag 12. mars 

kl 10-15 Besøk oss i 
Hotvetveien 103.

Åpent hus 
lørdag 12. mars 

kl 10-15 Besøk oss i 
Hotvetveien 103.

PLANLEGG 
NÅ

for å møte 
sommeren med ditt 

nye uterom!

ÅPENT HUS
lørdag 9. april kl 10-15

i Semsbyveien 124  (gamle tubefabrikken)

Vi hjelper deg, 

fra hjemmebesøk til ferdig 

skreddersydd løsning.

lørdag 23. april kl 10 – 15
I Nordbyveien 223, Skjetten

Annonsere her?
Kontakt 

Salgssjef
Terje Aasen 

Tlf: 906 19 636
terje@romeriksposten.no

Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud  

Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland  
Tlf: 483 20 157

marianne@romeriksposten.no

Kim Elvegård 
Tlf: 413 06 161

kim@hamarmedia.no
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Vil dere at andre skal få vite mer om
det dere driver med?
Ønsker dere fl ere 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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TORVINDUSTRI PÅ  
LILLESTRØM

HISTORISK SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI 

– Et nettleksikon
 
Lokalhistoriewikien har nå over 820 artikler og 1040 bilder.Du finner artiklene og 
bildene på Skedsmowikiens forside: lokalhistoriewiki.no/Skedsmo_kommune.
Nettstedet er en del av det nasjonale prosjektet 
www.lokalhistoriewiki.no

LILLESTRØM TORVFABRIKK
Den første fabrikken ble bygd av sag-
brukseier Anders Olai Haneborg som 
kjøpte 1450 mål av det store myrom-
rådet Torvmosen, eller Måsan, som 
myra ble kalt. Selgerne var gårdbru-
kerne på Kjeller og Sørum. I 1873 sat-
te Haneborg i gang produksjon av 
brenntorv fordi prisen på ved og an-
nen brensel var høy på dette tids-
punktet. Brenntorv derimot var svært 
billig å fyre med.  

Like ved jernbanestasjonen bygde 
Haneborg et brenntorvlager, og fra la-
geret fikk han lagt tralleskinner til Må-
san der Torvgata nå ligger. Gata fikk 
navn etter denne transporten.  På 
Måsan ble torva lastet på traller som 
enten ble dratt av hester eller dyttet 
av to-tre menn til lageret ved stasjo-
nen. Haneborg satset enda mer: Han 
lot bygge disponentbolig, arbeiderbo-
lig og stallbygning der det i dag heter 
Solheimsgata.  

Tekst: Nils Steinar Våge.  
Prosjektleder Skedsmos  
lokalhistoriewiki. 

To torvfabrikker 
har vært i drift i 
Lillestrøm. Lille-
strøm torvfabrikk 
som produserte 
brenntorv, ble 
etablert i 1873, 
men ble lagt ned 
allerede i 1877. I 
1892 ble Lillestrøm 
torvstrøfabrikk 
satt i drift, og der 
ble det laget torv-
strø som jordfor-
bedringsmiddel. 

ÅTTEKANTEN
Arbeiderboligen var en åttekantet 
bygning med trekantede rom som alle 
vendte inn mot midten av bygningen 
der det var et fellesrom med ved-
komfyr. Boligen het Torvmosen Ar-
beiderbolig, men den ble kalt Åtte-
kanten. Folketellingen fra 1875 viser 
at det til sammen bodde 45 mennes-
ker i de åtte rommene. Ni var arbei-
dere fra torvstrøfabrikken og deres 
familier, til sammen 39 personer. I til-
legg bodde to sagbruksfamilier her. 

Folketellingen forteller videre at på 
det tidspunktet tellingen ble tatt opp, 

var arbeidsstokken ved fabrikken 24 
menn og 21 kvinner. I tillegg må en gå 
ut fra at mange barn jobba i torvmyra. 
Siden dette var sesongarbeid, varier-
te tallet på arbeidere mye. Lønnsfor-
skjellene var store: Mennenes ar-
beidslønn var 60 skilling om dagen, 
mens kvinnene tjente 20 skilling. 

Brenntorvfabrikken fikk kort leve-
tid. Prisene på ved og annen brensel 
sank, og driften ble dermed ulønn-
som. Allerede i 1877 ble den nedlagt. 
Men fra 1892 ble torvmosen igjen ut-
nyttet industrielt da Lillestrøm torv-
strøfabrikk ble etablert. 

LILLESTRØM  
TORVSTRØFABRIKK
Fabrikken sto ferdig i 1892. Eierne var 
de som eide myrområdet Måsan: sag-
brukseier Anders Olai Haneborg, be-

styrer Engebret Wessel på Haneborg 
Dampsag & Høvleri og firmaet Lud-
vigsen & Scheldrup. Nå begynte en 
langt mer innbringende utnyttelse av 
torva på Måsan. Behovet for torvstrø 
til jordforbedringsmiddel var et-
terspurt, og den store torvmengden 
som lå ubenyttet fra Fetveien til om-
trent der Lillestrøm kirke ligger i dag, 
ble nå utnyttet.

Torvstrøfabrikken hadde sine loka-
ler i den gamle lagerbygningen som 
stod igjen etter Lillestrøm Torvfabrik, 
og torva ble fraktet på den samme 
tralleskinnegangen som tidligere. 
Samtidig med at fabrikken ble grunn-
lagt, ble det reist to boliger for fabrik-
kens arbeidere i Solheimsgata. 

Torvstrøproduksjon var lite kjent 
her til lands, og derfor engasjerte ei-
erne dansker som hadde erfaring 

med slik produksjon. Danskene bodde 
i de nybygde arbeiderboligene, og de 
ble derfor kalt Danskeboligene.  

SESONGARBEID
Virksomheten ble drevet som seson-
garbeid, og en stor del av arbeids-
stokken var husmødre, barn, ung-
dommer og tilreisende svensker. 
Driften gikk ikke hele året, men vari-
erte fra 24 til 305 dager. Det var etter-
spørselen som bestemte driftstida, og 
produksjonen gikk godt før første 
verdenskrig.

Mangelen på kilder gjør at innhol-
det i tabellen nedenfor blir ufullsten-
dig. Den gir likevel et inntrykk av noen 
sider ved torvstrøproduksjonen mel-
lom 1892 og 1915.

Arbeidsstokken ved torvstrøfabrikken omkring 1900. Som vi ser, utgjør kvinner og barn omkring halvparten av arbeiderne. Eieren Haneborg med hvit bart sit-
ter i andre rekke sammen med de to andre eierne.  Foto: Akershusmuseet.

Traller lastes med torv som fraktes på utlagt skinnegang mellom Måsan og 
fabrikken ved Lillestrøm stasjon.  Foto: Akershusmuseet.

År Antall arbeidere Driftstid Produksjon Verdi (kr)

1892-1896 18 4 uker ? 1000

1896-1900 16 8 uker 3700 m3 6300

1901-1905 39 32 uker 8000 m3 13760

1906-1910 16 29 uker 8000 m3 12450

1911-1915 14 50 uker 1500 baller 25000
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Trillebår til torv.  Foto: Norsk Folkemuseum 1971.

Torvspade.  Foto: Kystmuseet i Nord-Trøndelag:

Torvstrøfabrikken mellom 1914 og 1918.  Foto: Akershusmuseet.

Torvbæring på bærebåre.  Foto: Glomdalsmuseet.

Torvmyr i Nes i Akershus. Omtrent slik kan det ha sett ut på Måsan. Ukjent tidspunkt.  Foto: Akershusmuseet.

KILDER OG LITTERATUR
•  Akershus Arbeiderblad 15. juli 

1932.
•  Amtmennenes femårsberet-

ninger i perioden 1896-1915.
•  Folketellingen for Skedsmo 

1875 
•  Hals, Harald: Lillestrøms 

historie. I og II. Lillestrøm 
1978.

•  Skråmm, Wigo: Å sanke torv 
på Måsan i Lillestrøm i 1911. I 
Lillestrømlingen 14/15 - 1986.

BARN HADDE FULL  
ARBEIDSDAG PÅ MÅSAN
Bilder viser at også barn jobba ved fa-
brikken. Dessuten kan en i lokalhisto-
riewikiens kildearkiv lese om tre søs-
ken som hadde torvarbeid i juni i 1911. 
Søsknene Karly (14), Einar (12) og 
Hjørdis (10) begynte arbeidsdagen på 
Måsan klokka seks om morgenen, og 
den varte til klokka seks om kvelden. 
Arbeidet deres gikk ut på å mokke, 
dvs de satte opp torva til tørk. Først 
ble en torv satt på kant, så to på hver 
side på skrå mot den i midten og så ble 
en lagt flat på toppen. Dermed tørket 
torva fortere. I løpet av en uke hadde 
de mokka 987 meter av slike små tor-
vhauger, og denne uka tjente søsk-
nene sammen 28 kroner og 50 øre. 
Dette var et kjærkomment tilskudd til 
familieøkonomien der faren i huset 
tjente 29 kroner og 60 øre i uka ved 
Lillestrøm Cellulosefabrikk. 

Når torva var tørr, bar guttunger 
torva på bærebårer til de mange tor-
vhyttene der den ble lagret til den ble 
kjørt til fabrikken og bearbeidet til 
torvstrø. Det var mennene som gjor-
de tungarbeidet i torvmyra. De tok ut 
torva med en torvspade, og så kastet 
de torva opp på grøftekanten til mok-
kerne. 

BRENSELTORV
Under første verdenskrig ble brensel-
situasjonen vanskelig i Lillestrøm. Et-
terspørselen var stor, skogeierne tok 
høye priser for veden og det ble inn-
ført brenselrasjonering. Fabrikken la 
derfor om til brenntorvproduksjon, og 

Provianteringsrådet kjøpte brenntor-
va. Men den var ubrukelig til brensel, 
og ble til slutt gitt bort. 

FABRIKKEN BRANT
15. juli 1932 brant fabrikken. Akershus 
Arbeiderblad, i dag Romerikes Blad, 
skrev denne dagen: «Ved 6-tiden 
idag morges begyndte det å brenne i 
Lillestrøm Torvstrøfabrikk.  Ilden grep 
meget raskt om sig, og til tross for at 
Lillestrøm brandvesen blev varslet og 
temmelig straks kom tilstede, brente 
hele fabrikken totalt ned. Hvorledes 
ilden er opstått vites ikke.  Det gjettes 
på at det kan ha ligget folk i fabrikken, 
som har benyttet pipe eller cigaret-
ter.» 

Fabrikken ble ikke bygd opp igjen 
siden den var for ulønnsom. Eierne 
solgte torvstikkingsområdet til bolig-
tomter.
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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
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

Gratis og 
uforpliktende 

befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa
Tlf. 62 58 01 91 www.hestnestrapp.no

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03 • www.fagtrapp.no

Alt i innvendige trapper
Alt 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

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 HENVISNING

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!
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...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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Annonsere i 
Romeriksguiden?

Kontakt 
Kim 

Tlf: 413 06 161
kim.elvegaard@hamarmedia.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 

27. april
Sykkel

4. mai 
Uterom, hage

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804
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 r ørleggermester 

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

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90

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
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

Nr. 36 – 2013  37

Perfekt leilighet for deg som ønsker dager å dele med andre.
Helt ny selveierleilighet på 71 kvm til kun kr. 7 000 pr mnd**

Gjør din pensjonstilværelse enkel. Frigjør kapital og tid – uten overraskende
vedlikeholdskostnader. Leiligheter fra 71-131 kvm – velg den som passer ditt behov!

Velutviklet boligkonsept i etablert miljø. Husbankfinansiering. Fast pris.

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.Klikk deg inn på trysilhus.no og finn ut mer om prosjektet!
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Din kontakt hos oss er 
Pål Ingeberg

tlf 950 76 244
 pal.ingeberg@trysilhus.no

Kjøp nå og få 

hvitevarer til verdi kr

10 000,-*

*Gjelder de som kjøper leilighet innen 1. desember 2013.
**Ved 80% Husbanklån. Husbankens flytende rente pr. okt.’13 er 2,08%.

ROMERIKSGUIDEN                             - Service der du bor
ARKITEKTER

CONTAINERUTLEIE  

STILLAS

KONSULENT

TANNLEGE

SNEKKER
ELEKTRIKER

CONTAINERSERVICE

RØRLEGGER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-  
Alt innen rørleggerarbeid utføres  

av erfaren rørleggermester  
67 90 38 48/ 95 04 17 28

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

 
Tlf. 63 98 39 10 

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

REGNSKAP

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

REGNSKAPSBISTAND

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

ARKITEKTER AS

www.vindveggen.no

 
Tlf. 64 84 61 90 

 
- Et autorisert  

regnskapsførerfirma -  
www.admregnskap.no

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 

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls- 
beholdere og containere

 - Henting av løst avfall

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

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

BYGG &  
HÅNDTVERK- 

SERVICE
Fagmessig utført  

jobb til avtalt pris!

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

Annonsere 
i Romeriksguiden?

Send mail til kim@romeriksposten.no
Annonsere i Romeriksguiden Tlf. 41 30 61 61 

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90  
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

Tiur’n Konsulenttjenester, 
Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

Telefon: 92 21 45 95
E-post: hans.ording@tiurn.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
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HVA SKJER?
ONSDAG

«BESØK AV  
HELGA FLATLAND»    
Torsdag klokka 1800, Lørenskog hus, 
biblioteket. 
I forbindelse med Verdens bokdag er 
vi stolte av å få besøk av Helga 
Flatland. Flatland debuterte i 2010 
med boken «Bli hvis du kan. Reis hvis 
du må». For den fikk hun strålende 
kritikker og Tarjei Vesaas’ debutant-
pris.

«THE JOHNNY CASH  
ROADSHOW»     
Torsdag klokka 1930. Stjernesalen, 
Lillestrøm Kultursenter. 
Direkte fra London og velsignet av 
CASH familien selv. Det kritikerroste 
showet gjester Norge for første gang, 
og lover å ta oss med på en 
sjarmerende og nostalgisk tidsreise 
fra 1950-tallet og helt frem til Cash 
døde i 2003. 

«LEGALLY BLONDE –  
LØRENSKOG MUSIKALTEATER»    
Fredag klokka 1800. Storstua, 
Lørenskog Hus. 
Legally Blonde er en musikal som har 
vunnet mange priser og har gått 
lenge både på Broadway i New York 
og i West End i London, og nå har vi 
fått den til Lørenskog! Spilles også 
lørdag og søndag

«VAMP»     
Fredag klokka 1900. Stjernesalen, 
Lillestrøm Kultursenter.  
Vamp har 25 års jubileum våren 2016 
og feirer med stor konsert i 
Stjernesalen

«BEAT IT!»    
Onsdag klokka 1800. Universet 2, 
Lillestrøm Kultursenter 
Barn og unge synger og spiller 
 MICHAEL JACKSONS musikk. 

«ØSTERDØLENES  
MUSIKKORPS – 30 ÅR I OSLO»   
Lørdag klokka 1700. Connect,  
Lillestrøm Kultursenter.  
Østerdølenes musikkorps er et av 
Oslos artigste amatørkorps. Vi blan-
der musikk, underholdning og en 
passe dose galskap. Alt for at det 
alltid skal være gøy å oppleve oss. 
Jubileumskonsert krever et tilbake-
blikk på 30 morsomme, innholdsrike 
og underholdende år med mye god 
musikk.

«FRA FILM TIL SCENE»   
Lørdag klokka 1800. Stjernesalen, 
Lillestrøm Kultursenter  
En helaftens forestilling i sangens 
tjeneste. I forestillingen presenteres 
musikaler og scenenummer som 
opprinnelig er fra en film, men som i 
dag også er en musikal. Sangen vil 
være sentral. Totalt ca. 70 sangere i 
alderen 13-60 år vil være aktive på 
scenen. Fet vokalgruppe er arrangør 
av konserten i samarbeid med MIX, 
Fetsund ungdomskor og Fet kultur-
skole.

TORSDAG

TORSDAG

TORSDAG

SØNDAG

FREDAG

FREDAG

LØRDAG

LØRDAG

«BJØRN ASPER OG LILLESTRØM 
STORBAND PRESENTERER  
CHUCK MANGIONE»  
Torsdag klokka 2000. Universet 2, 
Lillestrøm kultursenter.  

«PERLER FOR SVIN»    
Fredag klokka 2200. Kulturpuben, 
Lillestrøm.  
Perler for Svin spiller låter fra Jokke, 
DumDum Boys, Raga Rockers og De 
Lillos; de «fire store» innen norsk 
rock. 

«NORSK BALLETT- 
INSTITUTT»     
Lørdag og søndag 1400 og 1730.  
Teatersalen, Lillestrøm Kultursenter.  
Norsk Ballettinstitutt fyller 20 år, og 
feirer med å danse seg gjennom 
tidligere tiår. Elever fra fire år og 
oppover fra skolens tre avdelinger, 
Lillestrøm, Lørenskog og Oslo vil 
vise skolens allsidighet i dansestiler. 
Spilles også 1. mai.

«KULTURKAFÈ»   
Torsdag klokka 1200. Connect, 
Lillestrøm Kultursenter. 
Knut T. Storbukås, eller Sputnik, er et 
enestående fenomén i norsk 
musikkliv. Lastebilsjåføren fra den lille 
bygda Bostrak i Telemark solgte på få 
år mer enn 1 million kassetter og 
satte publikumsrekorder en rekke 
steder der han opptrådte..

«TUR TIL KULTURSTIEN VED 
BINGEN LENSER»    
Torsdag klokka 1800. 
Sagelvas Venner og Skedsmo 
Historielag inviterer medlemmer og 
andre interesserte til en spennende 
vandretur med guiding på den nye 
Kulturstien ved Bingen lenser. 
Oppmøte ved Bingsfoss bru, 
nordsiden.

STRØMMEN-ÅSANE 
Søndag klokka 18.00, Strømmen 
Stadion.  
OBOS-ligaen

LILLESTRØM–AALESUND 
Torsdag klokka 19.00, Åråsen 
stadion
6. runde, Tippeligaen

Annonsere her?
Kontakt 

Salgssjef
Terje Aasen 

Tlf: 906 19 636
terje@romeriksposten.no

Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud  

Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland  
Tlf: 483 20 157

marianne@romeriksposten.no

Kim Elvegård 
Tlf: 413 06 161

kim@hamarmedia.no

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 fl ere 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.noeller 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: 

VAKRE BLOMSTER  
UTENFOR CECILIENHOF 
SLOTT

VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 

AUD BEKKEDAL
HOVELSRUDVEIEN 3
1472 FJELLHAMAR
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Det er tid for å kåre
Norges tøffeste kjen-
dis 2016. De tre gjen-
værende finalistene
møter en helt ny utfor-
dring for etappen fram
til Nordkapp-platået.
Deltakerne får utdelt
et kart med oversikt
over hjelpemidler og

flere ulike leirpunkter,
og må selv velge hvil-
ken rute de ønsker å
bruke for å komme
først fram. Denne
uventede oppgaven
blir utfordrende for
flere av dem.

TVNorge søndag
kl 20.00

Ved veis ende

Vi markerer 400-års-
dagen for William Sha-
kespeares bortgang
med en storslått fest-
forestilling, live fra
Stratford-upon-Avon,
Shakespeares føde-
sted. Dame Judi
Dench, Sir Ian McKel-

len og Joseph Fiennes
er blant stjernene som
hyller geniet, dramati-
keren og historiefortel-
leren. The Royal Sha-
kespeare Company er
arrangør og kveldens
vert er David Tennant.
NRK2 lørdag kl 21.30

Direktesendt forestilling

Tolker fortiden
Den norske organisten
Petter Amundsen
mener han har løst
koder i bøker og kunst-
verk fra renessansen,
blant annet i første
utgave av Shakespea-
res samlede verker.
Kan uvurderlige skat-
ter fra det ødelagte
jødiske tempelet ligge
i underjordiske huler
på en øy i Canada?
NRK2 fredag kl 21.10

ONSDAG 20.4

TORSDAG 21.4

FREDAG 22.4

tvukens

07.30 Morgensending
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.20 Glimt av Finland (13)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Team Ingebrigtsen (6)
20.25 Guds lærlinger (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 I Larsens leilighet (r)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Claridges åpner
dørene (r)
00.30 Nattsending

08.10 Morgensending
12.35 Overleverne (r)
13.15 Hva feiler det deg?
(r)
13.55 Fra Sverige til himme-
len (2)
14.25 Urix (r)
14.55 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke
19.05 Munter mat – på tur
(r)
19.45 Stjernekokker (1)
19.46 Mitt liv (r)
20.25 Urix
20.55 The Hollow Crown (1)
21.45 The Hollow Crown (2)
22.30 Sir Alex Ferguson –
hemmeligheten bak sukses-
sen (r) Br. dokumentar.
23.25 Lønsj. Norsk drama
fra 2008.
00.50 Urix (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (24)
17.00 Modern Family (3)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (60)
20.00 Kroppen din (4)
20.30 TV 2 hjelper deg (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Ramm og Tørnquist
redder Norge (1)
22.40 Blindspot (15)
23.35 King & Maxwell (3)
00.35 Criminal Minds (r)
01.30 Criminal Minds (r)
02.15 Elementary (r)
03.00 Blue Bloods (5)
03.45 Nattsending

05.05 Morgensending
12.30 Ødemarkens menn
(1)
13.25 Besatt av bil (r)
13.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.40 American Ninja Warri-
or (r)
16.35 Fail Army (r)
17.05 Fail Army (r)
17.35 Fraktekrigen (r)
18.00 Golden Goal – Høyde-
punkter (r)
18.30 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tip-
peligarunde.
18.50 Tippeligaen. Start –
Sarpsborg 08.
21.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
22.00 Top Gear (8)
23.30 Mud Sweat and
Gears (8)
00.30 Broom (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (98)
13.00 Million Dollar Listing
New York (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Superoppusserne (r)
19.30 Superoppusserne
(24)
20.30 Hellstrøm rydder opp
(r)
21.30 Bones (11)
22.30 Paradise Hotel (24)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 4-stjerners middag (r)
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Dr. Ken (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 Dr. Ken (4)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(16)
21.30 Quantico (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 Terminator Salvation.
Am./ty. science fiction-thril-
ler fra 2009.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Top Gear (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen (r)
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.25 Glimt av Finland (12)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Hva feiler det deg?
(6)
20.25 Solgt! (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Overleverne (4)
22.15 Trygdekontoret (7)
22.55 Vikinglotto
23.05 Kveldsnytt
23.20 Snakkis (4)
23.40 Severin (r)
00.10 Team Ingebrigtsen (r)
00.50 Nattsending

07.55 Morgensending
13.00 Migrapolis (r)
13.30 Torp (r)
14.00 Urix (r)
14.30 Hvordan kom vi hit?
(r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke
19.05 Munter mat – på tur
(r)
19.45 Norskekysten (r)
20.25 Urix
20.55 Arkitektens hjem (3)
21.25 Kjøretøy fra den
kalde krigen (r)
21.35 Sir Alex Ferguson –
hemmeligheten bak sukses-
sen. Br. dokumentar.
22.25 Korrespondentane
(1)
22.55 Visepresidenten (10)
23.25 Brennpunkt (r)
00.25 Torp (r)
00.55 Urix (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
12.00 Masterchef (10)
13.10 Bolighjelpen (r)
14.00 Sykling: La Fléche
Wallonne (4)
17.00 Modern Family (2)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (59)
20.00 Jaget (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det er lov å være blid
med Else (4)
22.10 Meglerne (4)
22.40 Alle tiders måltid (r)
23.40 The Escape Artist (r)
00.50 Criminal Minds (r)
01.40 Criminal Minds (r)
02.25 Elementary (r)
03.05 Blue Bloods (4)
03.45 Criminal Minds (r)
04.30 Nattsending

05.10 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(17)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (r)
17.10 Fail Army (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Fraktekrigen UK (17)
18.50 Fotball: Tippeligaen.
Stabæk – Strømsgodset.
21.00 Top Gear (7)
22.05 Mud Sweat and
Gears (7)
23.05 Gangland Undercover
(3)
00.05 Duck Dynasty (2)
00.35 Broom (r)
01.05 Homeland (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (97)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Superoppusserne (r)
19.30 Superoppusserne
(23)
20.30 Luksusfellen (8)
21.30 Boligjakten (9)
22.30 Paradise Hotel (23)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 4-stjerners middag (r)
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Dr. Ken (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Dr. Ken (3)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(15)
21.30 Brille (4)
22.30 CSI: Cyber (15)
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)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 Terminator 3: Rise of
the Machines. Am./ty./br.
action fra 2003.
23.25 Family Guy (r)
23.55 Family Guy (r)
00.25 Cops Reloaded (r)
00.55 Nattsending

07.30 Morgensending
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.20 Glimt av Finland (14)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Beat for Beat (6)
20.55 Tidsbonanza (2)
21.35 Vera (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Bankerott (4)
00.05 George Michael: Live
At Palais Garnier Paris (r)
01.05 Nattsending

08.10 Morgensending
12.20 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.35 Debatten (r)
13.35 Urix (r)
14.05 Migrapolis (r)
14.35 Sir Alex Ferguson –
hemmeligheten bak sukses-
sen (r) Br. dokumentar.
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke
19.05 Migrapolis (r)
19.35 Klær og kvalitet (4)
20.05 Laserblikk på histori-
en (r)
21.00 Nyheter
21.10 Shakespeares hem-
melighet
23.15 Kvinnen som drømte
om en mann.
Da./tsj./polsk/fr. drama fra
2010.
00.45 The Hollow Crown (r)
01.35 The Hollow Crown (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 Kroppen din (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (25)
17.00 Modern Family (4)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ramm og Tørnquist
redder Norge (r)
20.00 Idol (19)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Idol (19)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (12)
23.20 Det er lov å være blid
med Else (r)
23.50 Eurojackpot (17)
00.05 Meglerne (r)
00.35 Maniac (7)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
08.55 Ødemarkens menn (r)
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(2)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (r)
17.10 Fail Army (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Fraktekrigen UK (18)
18.50 Fotball: OBOS-ligaen.
Bryne – Mjøndalen.
21.00 Første oppdrag.
Am. thriller fra 2003.
23.10 Fargo (1)
24.00 Fargo (2)
01.00 Fargo (3)
02.00 Fargo (4)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (99)
13.00 Million Dollar Listing
New York (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 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 Superoppusserne (r)
19.00 Parneviks (r)
20.00 Hele Norge baker (r)
21.00 X-Men III – The Last
Stand. Am. action fra 2006.
22.55 The Counselor. Am.
thriller fra 2013.
01.00 Tilfeldighetenes spill.
Am. romantisk drama fra
1999.
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Dr. Ken (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Dr. Ken (5)
19.30 The Big Bang Theory
(r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.30 Brille (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 (r)
00.25 CSI (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)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters UK
(r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 The Call. Am. thriller
fra 2013.
00.15 Terminator Salvation.
Am./ty. science fiction-thril-
ler fra 2009.
02.20 Nattsending
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08.00 Morgensending
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.25 Glimt av Finland (15)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Det store symester-
skapet (2)
20.45 Billedbrev (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Jeg mot meg (4)
22.00 Nytt liv i East End (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Mr. Whichers mistan-
ker. Br. drama fra 2014.
00.45 Nattsending

08.30 Morgensending
13.40 Drømmen om Mount
Everest (r)
14.35 Livets mirakler (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kampen mot kryp-
skyttarane (r)
19.45 Konge og dronning i
25 år (r)
20.25 Urix
20.55 Árdna: Samisk kultur-
magasin
21.25 Panther Martin (r)
21.30 Mørk og dandy
22.25 Arkitektens hjem (r)
22.55 Smerte, gift og lin-
dring (r)
23.45 Livets mirakler (r)
00.35 Alliert og alene (r)
01.30 Urix (r)
02.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.15 Distriktsnyheter Øst-
landssendingen (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Masterchef (13)
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (26)
17.00 Modern Family (5)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (61)
20.00 Alle tiders måltid (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 En kveld hos Kloppen
(5)
22.40 Det tredje øyet (r)
23.40 Dicte (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Elementary (r)
03.00 Blue Bloods (6)
03.45 Nattsending

05.20 Morgensending
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(3)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (r)
17.10 Fail Army (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Fraktekrigen UK (19)
18.50 Tippeligaen. Hauge-
sund – Stabæk.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Grensevaktene:
Irland (3)
23.00 Mafiaen: På innsiden
(1)
24.00 Duck Dynasty (3)
00.30 Broom (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (100)
13.00 Million Dollar Listing
New York (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Hele Norge baker (r)
19.30 Superoppusserne (r)
20.30 Parneviks (9)
21.30 NCIS: New Orleans
(19)
22.30 Paradise Hotel (25)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Dr. Ken (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 Dr. Ken (6)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(17)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 CSI (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
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 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 Garasjen (5)
22.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
10.30 Antikkduellen (r)
11.00 Team Ingebrigtsen (r)
11.40 Eventyrlige hus (r)
12.10 Snakkis (r)
12.30 Peter Jöback – Med
hjartet som innsats (r)
13.30 Solgt! (r)
14.00 Overleverne (r)
14.40 Hva feiler det deg?
(r)
15.20 Norge Rundt (r)
15.45 Beat for Beat (r)
16.45 Fotball: Toppserien.
Stabæk – Røa.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Adresse Stockholm
(2)
20.55 Norges tøffeste (3)
21.35 Lindmo (12)
22.35 Høydepunkter fra
Komiprisen
23.15 Kveldsnytt
23.30 Helt katastrofe (1)
23.55 Disconnect. Am. thril-
lerdrama fra 2012.
01.45 Tidsbonanza (r)
02.25 Nattsending

07.30 Morgensending
11.15 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
11.45 Hovedscenen (r)
13.15 Gatemusikantene (r)
13.40 En urban verden (r)
14.40 Framtiden utfordrer
forskningen (r)
15.30 Torp (r)
16.00 Laserblikk på histori-
en (r)
16.55 Kunnskapskanalen
17.40 Kunnskapskanalen
17.55 KORK hele landets
orkester
18.30 Kan Trump vinne val-
get? (r)
19.20 Mitt liv (r)
20.00 Arkitektens hjem (r)
20.30 Svensken, dansken,
nordmannen og Shakespe-
are
21.30 En fest for Shakespe-
are
23.30 Kan Trump vinne val-
get? (r)
00.15 Jeg mot meg (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Modern Family (r)
08.30 Modern Family (r)
09.00 Bonanza (9)
10.00 Bonanza (10)
11.00 Globe Trekker (1)
12.00 X Factor UK (23)
13.30 X Factor UK (24)
14.30 Jaget (r)
15.30 Robinsonekspedisjo-
nen (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 (7)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (14)
22.15 Hundreåringen som
klatret ut gjennom vinduet
og forsvant. Sv. komedie fra
2013.
00.25 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
01.30 Nattsending

05.20 Morgensending
06.45 Alligatorjegerne (r)
07.35 Alligatorjegerne (r)
08.30 Alligatorjegerne (r)
09.25 Alligatorjegerne (r)
10.20 Cash Cowboys (r)
11.20 Cash Cowboys (r)
12.15 Cash Cowboys (r)
13.10 Cash Cowboys (r)
14.05 Cash Cowboys (r)
15.00 Fraktekrigen (r)
15.25 Fraktekrigen (r)
15.55 Fraktekrigen (r)
16.25 Mud Sweat and
Gears (r)
17.25 Mud Sweat and
Gears (r)
18.25 Top Gear (r)
19.30 Top Gear (r)
21.00 Total Recall. Am. sci-
ence fiction-action fra 1990.
23.10 Fargo (6)
00.05 Fargo (7)
01.00 Fargo (8)
01.55 Fargo (9)
02.45 Fargo (10)
03.30 Jakten på en krimi-
nell (r)
04.15-05.00 Black Ops (r)

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Ladies of London (1)
13.00 Ladies of London (2)
14.00 Ladies of London (3)
15.00 Ladies of London (4)
16.00 Ladies of London (5)
17.00 Real Housewives of
Beverly Hills (12)
18.00 Real Housewives of
Beverly Hills (13)
19.00 The Grinder (15)
19.30 Junior. Am. komedie
fra 1994.
21.30 Unstoppable. Am.
actionthriller fra 2010.
23.15 The Fantastic Four:
Rise of the Silver Surfer.
Am. actioneventyr fra 2007.
00.55 Paradise Hotel (r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Paradise Hotel (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.35 Top 20 Funniest (r)
10.20 Friends (r)
10.50 Friends (r)
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Two and a Half Men
(r)
13.15 Two and a Half Men
(r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.00 Killer karaoke (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 4-stjerners middag (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
21.30 Pirates of the Carib-
bean: Dead Man's Chest.
Am. actioneventyr fra 2006.
00.15 Quantico (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters UK
(r)
17.00 Sin City Motors (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 The Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 Gumball 3000 (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 Rogues Gallery. Am.
dramakomedie fra 2010.
24.00 Bring It On: In It to
Win It. Am. komedie fra
2007.
01.45 Nattsending

07.15 Morgensending
10.35 Tidsbonanza (r)
11.15 Hva feiler det deg?
(r)
11.55 Brennpunkt (r)
12.55 Lenket (r)
13.55 Norge Rundt (r)
14.20 Naturligvis (r)
15.00 Adresse Stockholm
(r)
16.15 Adresse Stockholm
(r)
17.30 Severin (r)
18.00 Hygge i hagen (3)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Livets mirakler (6)
21.05 Drømmen om Mount
Everest
22.00 Mr. Selfridge (4)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Trygdekontoret (r)
24.00 Overleverne (r)
00.40 Beat for Beat (r)
01.40 Nattsending

08.10 Morgensending
11.05 Arkitektens hjem (r)
11.35 Teri Meri Kahaani.
Indisk romantisk drama fra
2012.
13.30 Malmø 1945 – men-
neskene i vrimmelen (r)
14.30 Lindmo (r)
15.30 Klær og kvalitet (r)
16.00 Norge rundt og rundt
(r)
16.31 En fest for Shakespe-
are (r)
18.30 Svensken, dansken,
nordmannen og Shakespe-
are (r)
19.30 Himmel og helvete i
den hellige by (r)
20.00 Alliert og alene (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
21.25 Hovedscenen
22.45 Uro. Norsk thriller fra
2006.
00.25 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
00.55 Korrespondentane (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
07.15 Mot i brøstet (r)
07.50 Mot i brøstet (r)
08.25 Mot i brøstet (r)
09.00 Bonanza (11)
10.00 Bonanza (12)
11.00 Globe Trekker (2)
12.00 Helt vilt (9)
13.00 Alt er lov (r)
14.00 Sykling: Liége – Bas-
togne – Liége (5)
17.30 Best av de beste (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Mr. Bean (4)
19.30 Robinsonekspedisjo-
nen (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det tredje øyet (8)
22.45 Johan Falk: De 107
patriotene (r)
23.45 Johan Falk: De 107
patriotene (r)
00.50 God kveld Norge (r)
01.25 Mord og mysterier (1)
02.15 Mord og mysterier (2)
03.05 Nattsending

05.00 Morgensending
10.20 Ødemarkens menn (r)
11.15 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.05 Ødemarkens menn (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Strongman Champi-
ons League 2015 (4)
16.30 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
17.30 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tip-
peligarunde.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Vålerenga – Start.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 The Messengers (9)
24.00 Gangland Undercover
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.05 Superoppusserne (r)
15.00 Superoppusserne (r)
16.00 Superoppusserne (r)
17.00 Superoppusserne (r)
18.00 Hellstrøm rydder opp
(r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Luksusfellen (r)
21.00 Identity Thief. Am.
komedie fra 2013.
23.05 The Blacklist (12)
24.00 Odyssey (4)
00.55 Sex og singelliv (r)
01.30 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.30 Revenge (r)
03.15 Revenge (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Mitt kjøkken ruler (r)
17.00 Mitt kjøkken ruler (r)
18.00 Mitt kjøkken ruler (r)
19.00 Mitt kjøkken ruler (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (10)
21.30 Neste sommer (10)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (10)
22.30 Quantico (2)
23.25 Rizzoli og Isles (15)
00.25 CSI: Cyber (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Simpsons (r)
14.00 The Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters UK
(r)
15.00 Storage Hunters UK
(r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Jay Leno's garasje
(6)
18.00 Whose line is it
anyways? (r)
18.30 Whose line is it
anyways? (r)
19.00 Whose line is it
anyways? (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 The Grinder (12)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Goldbergs (21)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(21)
22.30 Wall Street: Money
Never Sleeps. Am. drama
fra 2010.
01.00 Nattsending

07.30 Morgensending
14.10 Munter mat – på tur
(r)
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.25 Glimt av Finland (16)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
18.00 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Naturligvis (5)
20.25 Severin (6)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattsending

07.55 Morgensending
12.25 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
12.55 Guds lærlinger (r)
13.25 Urix (r)
13.55 Fra Sverige til himme-
len (3)
14.25 Det store symester-
skapet (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kampen mot kryp-
skyttarane (r)
19.45 Smæsj (r)
20.25 Urix
20.55 Tsjernobyl – ute av
kontroll
21.45 Tilbake til framtiden –
Tsjernobyl (r)
22.15 Vi skal ha barn (r)
22.30 Torp
23.00 Mørk og dandy (r)
23.55 Smerte, gift og lin-
dring (r)
00.45 Naturligvis (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (27)
17.00 Modern Family (6)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (62)
20.00 Best av de beste (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (18)
22.40 Madam Secretary
(16)
23.40 En kveld hos Kloppen
(r)
00.40 The Good Wife (19)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Criminal Minds (r)
03.00 Elementary (r)
03.45 Nattsending

05.00 Morgensending
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (1)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (2)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (1)
17.10 Fail Army (2)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 American Ninja Warri-
or (27)
21.00 Pantelånerne i Aus-
tralia (7)
21.30 Pantelånerne i Aus-
tralia (8)
22.00 Ice Road Truckers (4)
23.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
24.00 Duck Dynasty (4)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (101)
13.00 Million Dollar Listing
New York (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Boligjakten (r)
19.30 Superoppusserne (r)
20.30 Hele Norge baker
(10)
21.30 Shades of Blue (9)
22.30 Paradise Hotel (26)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.50 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Dr. Ken (r)
16.15 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 Dr. Ken (7)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(18)
21.30 The Big Bang Theory
(18)
22.00 The Big Bang Theory
(19)
22.25 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
23.25 CSI (r)
00.20 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)
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 (7)
Norsk dokumentarserie fra
2016.
20.00 Fotball: UEFA Champi-
ons League 2015/2016.
Semifinale, første kamp,
direkte. Lagene meddeles
senere.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending
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PORTALEN
LILLESTRØM
INNFLYTTING
HØSTEN 2017!

Nye, fine 2,  3 og 4-romsleiligheter i varierte
størrelser, planløsninger og priser. 
Særdeles sentralt beliggende mht tog,
buss, spisesteder, butikker og 
friområder! Velkommen til vårt hyggelige
visningssenter i Tærudgata 1. Her kan du få
en smakebit på kjøkken- og baderomsinn-
redning, parkett, veggfarge m.m

> Størrelse: 2 til 4-romsleiligheter med areal fra 49-108 kvm,
organisert i borettslag.

>Priser: Fra kr 3.250.000 til kr 6.400.000 hvorav ca. 50 %
egenkapital og ca. 50 % andel felles gjeld.

>Felleskostnader:  Fra kr 4.483 til kr 8.957 pr mnd.
> Visning: Torsdager kl. 16-18 og søndager kl. 14-16.

Adresse: Tærudgata 1, rett ved byggeplassen.

Kontakt prosjektselger:
Anne Kari Sterten tlf. 90 17 20 06

Finn din nye bolig: www.obos.no/
portalen

Mer sentralt blir det ikke!

Kjøpskostnader kr 19.460,-.!

Visning
torsdager

kl. 16-18 og
søndager
kl. 14-16.

Prosjektselgeren representerer utbyggeren
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