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Bo på Råholt med flott beliggenhet, øverst på Vestenga Vest. 

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

www.trysilhus.no

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Gladengveien 9, Oslo • Tlf: 23 03 55 80
E-post: salg.ensjo@autoelite.no     Se side 5 

Vårkampanje!
www.norsk-kjokkenfornying.no

Norsk Kjøkkenfornying
Tlf. 911 99 917

UKENS TEMA:  
SYKKEL

SOLID LÅS OG 
REGISTRERING MOT 
SYKKELTYVERIER 
Våren og sommeren er høysesong 
for sykkeltyverier. Men du kan  
gjøre det vanskeligere for tyvene 
om du tar visse forholdsregler.     
                    Side 8  
1

FLERE VELGER 
ELEKTRISK SYKKEL 
For ett år siden startet Ronny 
Burhol sin egen elsykkelbutikk i 
sykkelbyen Lillestrøm.      
                    Side 10

UTFARTSSTED PÅ 
BJØNNÅSEN? 
Bjønnåsen ligger innenfor 
Rælingens grenser, men har i alle år 
vært et yndet mål for turer med 
utgangspunkt både fra Strømmen, 
Lillestrøm og Lørenskog.      
                  Side 24

Folkehelseinstituttet 
(FHI) har gransket 
vekten til unge 
voksne gjennom en 
fireårsperiode.  
Resultatene viser 
tydelige geografiske 
forskjeller. Både 
Skedsmo og  
Lørenskog kommer 
bra ut på oversikten.

 Side 4

Mindre overvekt  
i Lørenskog
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i Skedsmo
og Lørenskog. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsomplakaten.

REDAKSJONEN:
– Ansvarlig redaktør

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

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

Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

ANNONSEAVDELINGEN:
– Salgssjef

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

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

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

KONTAKT:
– Tips/leserinnlegg

Tlf: 977 63 706 
tips@romeriksposten.no

– Postadresse
Avisdrift Romerike AS 
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

«Hestehov plukket av barnehander» #hestehov #lørenskog 
#romeriksposten @t_for_tonje 

«Tjuvåsen i Lørenskog»  #lørenskog #romeriksposten  
#NorskeTurbilder @lyngtusleren 

«Regntunge skyer over Fet» #norgefoto #romeriksposten 
#landscapesofnorway @astnord 

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Nydal // TRYKK: Hamar Media AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 04.05.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 29.04.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 29.04.2016

Snittemperaturen var 5,1 grader, 3,6 grader over normalen. Høyeste temperatur var 15,0 grader den 21. april, 
og laveste var -2,2 grader den 10. april. Høyeste vindhastighet var 9,4 m/s målt  
den 19. april. Mest nedbør på ett døgn var 17,0 mm som plasket ned  
den 17. april. (yr.no)

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

Været på Romerike siste 30 døgn: 

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

ANLEGGSGARTNER 
ANDERSEN

TLF. 908 82 834

KLARGJØRING
AV HAGEN 
TIL VÅREN
- Beskjæring av busker og trær
- Raking og rydding
- Stell av roser
- Bortkjøring utføres

PLENKLIPPING UTFØRES PÅ STØRRE AREALER
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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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Mindre overvekt  
i Lørenskog
Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

Folkehelseinstituttet (FHI) har gransket vekten til unge 
voksne gjennom en fireårsperiode. Resultatene viser 
tydelige geografiske forskjeller. Både Skedsmo og  
Lørenskog kommer bra ut på oversikten.

Undersøkelsen er basert på selvrap-
portert høyde og vekt i den nettba-
serte «sesjon 1» til Forsvaret.  
Ut fra disse tallene er kroppsmasse- 
indeks (KMI) beregnet. Dermed har 
FHI regnet ut andelen som har over-
vekt (25-29,9 KMI) og fedme (over 
30).

- Statistikken sier først og fremst 
noe om nivået på overvekt blant de 
unge og unge voksne. Folkehelse- 
arbeidet har fokus på faktorer som 
forebygger sykdom og fremmer syk-
dom, og sånn sett er denne alders-
gruppen viktig, sier Jørgen Meisfjord i 
redaksjonen for folkehelseprofiler i 
FHI. 

OVERVEKT I LØRENSKOG
I Lørenskog viser det seg at «bare» 
17,1 prosent av alle dem som har tatt 

OVERVEKT: Gjennom en fireårsundersøkelse har Folkehelseinstituttet undersøkt overvekt og fedme blant alle som har gjennomgått sesjon. Det har munnet ut i en oversikt som viser tydelige  
geografiske forskjeller. (Illustrasjonsbilde)

VIKTIG: - Folkehelsearbeidet har  
fokus på faktorer som forebygger 
sykdom og fremmer sykdom, og 
sånn sett er aldersgruppene barn, 
unge og unge voksne veldig viktig, 
sier Jørgen Meisfjord i redaksjonen 
for folkehelseprofiler i FHI.  
(Pressefoto)

denne undersøkelsen i løpet av disse 
fire årene har overvekt eller fedme. 
Altså omtrent hver sjette person. 
Mens tabellene for innbyggerne i 
Skedsmo kommune viser at det var 
en andel på 18,3 prosent. Gjennom-
snittet i hele Norge viser at 21,4 pro-
sent av unge voksne var overvektig. 

Meisfjord forteller at dataene fra 
statistikken gir en pekepinn på hvor-
dan situasjonen er i resten av befolk-
ningen også. Ikke minst med tanke på 
at tallene er gjennomsnitt over en  
fireårsperiode.

- Vi vet ikke nok om dette, men om 
man ser på fylkestallene, så ser det ut 
til å være en klar sammenheng mel-
lom denne statistikken og den for 
voksne kvinner som er basert på tall 
fra Medisinsk fødselsregister. Dette 
tilsier at hvis overvekt blant unge 
voksne i en kommune er høyere enn 
i resten av landet, så er sannsynligvis 

overvekt blant voksne kvinner i kom-
munen også høyere enn i resten av 
landet, sier han.

STORE ULIKHETER
Det er til dels store geografiske for-
skjeller i tallmaterialet. Fylkestabellen 
gir den beste indikatoren for å se  
disse ulikhetene, og andelen varierer 
fra «bare» 15 prosent i Oslo til hele  
29 prosent i Finnmark. Det er dobbelt 
så mange. I Akershus viser FHI- 
tallene at i snitt er 17,2 prosent av de 
unge voksne overvektige. 

Forskjellene er gjenstand for gran-
sking hos FHI. Forsker Jonas Kinge 
sier at sosiodemografiske forskjeller 
er en viktig årsak. Altså forskjeller i  
alder, inntekt, sivil status, holdninger, 
utdannelse og lignende. 

- Når jeg nevner variabler som  
inntekt og sivilstatus er det primært 
inntekt og sivilstatus hos foreldre- 

generasjonen jeg mener. Disse vari-
ablene kan påvirke både kosthold og 
trening - og dermed KMI, sier han. 

FASTFOOD-RESTAURANTER 
PÅVIRKER
- Vi har gjort et studie som viser at 
høyere utdannelse er forbundet med 
mindre fedme, i rike land som Norge, 
sier Kvinge.

- Det er også mulig at det fysiske 
miljøet kan føre til forskjeller på tvers 
av kommuner. Da tenker jeg på ting 
som påvirker fysisk aktivitet, som 
nærhet til idrettsanlegg. Det er også 
vist at antall «fastfood»-kjeder i et 
geografisk område påvirker KMI. Det 
viser seg dessuten at folk som bor på 
landet er mer utsatt for overvekt og 
fedme. En mulig grunn til dette er at 
de på landet benytter bilen mer etter-
som de forflytter seg over større av-
stander, sier Kvinge.

MEST OG MINST I AKERSHUS
Tabellene fra FHI viser at det er en del 
småkommuner som topper listen, 
med andeler helt opp i femti prosent. 
Minst overvekt er det i Holtålen kom-
mune i Sør-Trøndelag, der kun 11,8 
prosent av de unge voksne er over-
vektig. 

I Akershus er det Nes kommune som 
må tåle å toppe denne tabellen, da 
26,4 prosent av de som svarte har 
overvekt. Deretter følger Aur-
skog-Høland kommune med 25,7 
prosent. Minst overvekt i Akershus er 
det blant innbyggerne i Oppegård 
(12,8 prosent) og Bærum (12,4 pro-
sent).
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Kommune

Nes 26,4

Aurskog-Høland 25,7

Eidsvoll 24,8

Sørum 24,2

Hurdal 23,3

Enebakk 23,1

Ullensaker 22,6

Fet 19,2

Ski 18,7

Ås 18,5

Frogn 18,4

Skedsmo 18,3

Nannestad 18,1

Lørenskog 17,1

Gjerdrum 16,4

Nittedal 16,1

Rælingen 15,8

Nesodden 15,3

Vestby 14,8

Asker 13,9

Oppegård 12,8

Bærum 12,4

Akershus 17,2

Norge 21,4

Overvekt i Akershus
Andel personer med overvekt eller fedme blant personer som har  
gjennomført sesjon. Gjennomsnitt av fire år. Kilde: Folkehelseinstituttet.

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

*Gjelder levering fra Auto Elite. Registreringsomkostninger og frakt kr. 10.900,- tilkommer bilpris.

Vi må ha mot til å utfordre vanetenkningen.
Honda har 60 års tradisjon for selvstendig tenkning. Vi er vant til å gå våre egne veier og finne våre egne løsninger.

Vi kan ikke og vil ikke lage biler som ligner på alle andre. Ikke typisk japansk, men veldig typisk Honda.

CR-V
SUV-favoritten. Pris fra kr 335.000,-

HR-V
Plass-vidunderet. Pris fra kr 246.000,-

Civic Tourer
Praktisk eleganse. Pris fra kr 270.000,-

Civic 5-dørs
Kjøremaskinen. Pris fra kr 240.000,-

Jazz
Den store lille bybilen. Pris fra kr 185.000,-

Civic type R
Villdyret! Pris fra kr 549.000,-

Velkommen innom!
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VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 
 
AUDNY GABRIELSEN,
GENERAL LAAKESVEI 20,
2010 STRØMMEN.

« Her ser jeg min mann gå 
oppover General Laakesvei 
– hvor vi bor i et av rekke-
husene på bildet. Dessuten 
ser vi Slangeblokka,  
Gen. Laakesvei og Stalsberg 
Bo og Behandlingsenter i 
bakgrunnen.»

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!

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

LA DRØM 
BLI VIRKELIGHET

Vi ønsker våren velkommen 
med å presentere det nyeste 

fra JKE Design.
Våre dyktige designere står klare til å ta imot 

dere i vår flotte butikk på Åråsen stadion. 
Her finner dere også flotte fliser og  

designbelysning.

SAMMEN SKAPER VI VIRKELIGHET

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

www.jke-design

GODE
HVITEVARE-

TILBUD!
÷20–25%

AVSLAG
PÅ UTVALGTE MODELLER
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Norsk Kjøkkenfornying
Henvis til denne annonsen og spar tusenlapper!

Noe av det vi står for:

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

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

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

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

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

FØR

ETTER

Belinda er blant  
Norges aller beste 
butikksjefer

Sjefen for BikBok- 
butikken på Strøm-
men Storsenter var 
blant finalistene da 
årets butikksjef i 
Norge skulle kåres.
Kåringen er det blant annet Virke,  
Impact, Kjedemagasinet og  Oslo 
Handelsstandsforening som står bak, 
og målet er å finne frem til det ypper-
ste Norge har å by på innen ledelse i 
varehandelen. Blant rundt 13 000 
norske butikksjefer, gikk 6 butikk- 
ledere videre til finalen i Oslo torsdag 
21.april.. Blant disse var Belinda Sælen 
som er butikksjef hos BikBok på 
Strømmen Storsenter.

- Å stå igjen som én av seks finalister 
blant så mange flinke butikksjefer i 
Norge er veldig stort. Jeg må takke 
både de ansatte i butikken, Bik 
Bok-kjeden og, ikke minst, kundene 
som alle gjør at jeg har verdens beste 
jobb, sier hun.

BikBok-sjefen stakk tidligere i år av 
med prisen som årets butikksjef  
lokalt på Norges største kjøpesenter, 
Strømmen Storsenter. Da ble blant 
annet hennes motiverende egenska-
per og kontinuerlig nytenkende ev-
ner, trukket frem som spesielt gode.

Den nasjonale kåringen er basert på 
et stort datamateriale som juryen har 
samlet inn over flere måneder. Det 
har blitt gjennomført intervjuer med 
både kandidatene, deres ledere, med-
arbeider og andre som har innsikt i 
hvordan de jobber. I tillegg har såkalte 

”mystery shoppers” vært innom bu-
tikken for å finne ut hvordan en reell 
kunde vil oppfatte et besøk. Butikk-
lederne har blitt vurdert på alt fra ny-
skapning til kompetanseutvikling og 
økonomiske resultater.

Om Belinda sa juryen følgende: 
«Hun har vist stor evne som en pro-
aktiv aktør rundt senteret. Tross 
sterk konkurranse har hun fått man-
ge kunder til å preferere hennes bu-
tikk. Hun er en motiverende teamle-
der som får med seg sine kollegaer. 
Hun er pliktoppfyllende og overholder 
rapporteringsrutinene. Hun setter 
seg også inn i bruk av sosiale medier 
som hennes unge målgruppe er stor-
forbrukere av.»

Lederen for juryen, Vidar Mellegård, 
fra rekrutteringsfirmaet Impact, 
fremhevet at det er viktig å løfte frem 
innsatsen disse butikklederne gjør, og 
at de får en anerkjennelse for jobben 
de utfører hver dag. 

Dette er fjerde gang kåringen går av 
stabelen, og i fjor hadde også Strøm-
men Storsenter en finalist, da Caroline 
Strand Bøe, butikksjef hos Löplabbet, 
vant prisen. At senteret også i år har 
én av landets aller beste sjefer gleder 
senterdirektør Per Kristian Trøen.

- Å ha ansatte som er helt i toppsjiktet 
av hva de driver med nasjonalt, er po-
sitivt for hele Storsenteret. De enga-
sjerer og inspirerer ikke bare egne an-
satte, men også butikkledere og 
ansatte i andre butikker på senteret, 
sier han.

Vinneren av ”Årets butikksjef i Norge” 
ble Bjørn André Brøtmet som driver 
en av Nilles butikker i Oslo.

Fv. Gunnar Larssen, leder for Oslo Handelstandsforening. Belinda Sælen, butikksjef hos Bik Bok på Strømmen  
Storsenter. Cecilie Lerbæk, regionssjef i Bik Bok.
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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: SYKKEL

Solid lås og registrering  mot sykkeltyverier
Våren og sommeren er høysesong for sykkeltyverier. Men du 
kan gjøre det vanskeligere for tyvene om du tar visse forholdsregler. 

UFLAKS: Da sykkeleieren som kom for å hente sykkelen sin fant han kun forhjulet og den solide sykkellåsen.  For å unngå dette anbefaler El-sykkeleksperten at du låser bakhjulet og ramma til  
sykkelstativet

– De vanlige wirelåsene er lette å klip-
pe over med en tang. Låser du sykke-
len med en solid kjettinglås blir det 
straks vanskeligere å klippe låsen. 
Ulempen er at de tykkeste og beste 
kjettinglåsene også er de tyngste, 
sier Knut Eide ved El-sykkeleksper-
ten på Lørenskog.

FORSKJELLIGE SYKKELTYVER
Politiet har avdekket at tilreisende, 

Tekst/foto: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

TEMA: SYKKEL
organiserte bander transporterer 
stjålne sykler ut av landet. Selv om de 
færreste tyveriene oppklares, har po-
litiet i årenes løp likevel klart å avsløre 
noen av disse bandene. Det hender 
at ulåste sykler stjeles av folk som 
skal hjem fra fest og trenger et trans-
portmiddel. Noen kjeltringer stjeler 
for å selge videre. De har gjerne sett 
sykkelen på finn.no eller på et ritt, og 
deretter sporet opp eierens adresse.      

– Det kommer dessverre mange 
innom som forteller at de har blitt fra-
stjålet sykkelen sin. Og når dette 
skjer ofte ender de opp med å kjøpe 
en billig sykkel. Til og med barnesykler 
blir meldt stjålet. Tidligere tok tyvene 
sykler på gata. I de siste årene har ty-
vene begynt å gå hjem til folk. De tar 

seg inn i boder og garasjer, og lusker 
rundt huset, forteller Knut Eide.

Sykkeleksperten synes det er 
skremmende når kjeltringene blir så 
pågående at du kan finne de i din egen 
garasje. 

– Hvilke sykler er det som stjeles 
oftest?

– Det er stort sett alt av sykler 
mellom 5000 til 15.000 kroner. Sykle-
ne stjeles oftest for å selges videre. 
Ofte er det de litt kostbare syklene 
tyvene går etter. Disse blir stjålet fra 
boder og garasjer hjemme hos syk-
keleieren. Kanskje har eieren annon-
sert sykkelen sin til salgs på finn.no. 
Da søker tyven opp adresse og avleg-
ger sykkeleieren et besøk mens den-
ne sover. 

ANBEFALER KJETTING- OG 
METALLGLÅSER

– Denne låsen skal du slite vold-
somt med hvis du stiller med en tang, 
sier Knut Eide, og holder opp en 2.7 
kilos kjettinglås. 

Og er det låser som tar tid å få opp, 
øker sjansen for at kjeltringen blir 
oppdaget eller gir opp forsøket. 

– De forskjellige låsmerkene har 
forskjellige typer garantiordninger. 
Kjøper du for eksempel en bra lås kan 
du få en kompensasjon på 1.500 kro-
ner hvis sykkelen din blir stjålet. Kjø-
per du en lås midt på treet får du igjen 
1000 eller 750 kroner, forklarer Eide. 

– I tillegg lønner det seg selvsagt å 
melde inn sykkelen i Falck sykkelre-
gister. Dette reduserer også egenan-
delen om du mister sykkelen. Jeg an-
befaler alle som kjøper ny sykkel å 
bruke dette tilbudet. Og folk tar an-
befalingen, særlig når de kjøper litt 
kostbare sykler.

REGISTERERER SYKLENE
Falck har Nordens største sykkelre-
gister med 6.2 millioner søkbare sy-
kler.  Rundt én million av disse er re-
gistrert i Norge. 

– Det har vært en økning i antall 
dyre sykler som registreres. Nå har vi 
også sett et økende antall elsykler 
som registreres. Mange av forsi-
kringsselskapene har et krav om at 
elsykkelen skal registreres, sier daglig 
leder i Falck Sykkelregister Geir 
Kamsvåg.

– Hvem registrerer sykkelen sin?
– Det er egentlig alle aldersklasser. 

Vi har gratis registrering for barn un-
der 10 år. Når du kjøper ny sykkel i 
sportsbutikken får du tilbud om å la 
sykkelen registreres.  Kjøper du en 
brukt sykkel kan du registrerer syk-
kelen inn via Falcks nettsider.

Sykkelregisteret er et godt fore-
byggende tiltak. De som blir rammet 
av et sykkeltyveri, og får igjen sykke-
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Solid lås og registrering  mot sykkeltyverier
TO LÅSER: – Ofte kan det være lurt med to låser. En lås som låser forhjulet 
til ramma, og en som låser bakhjulet og ramma til et sykkelstativ, sier Knut 
Eide.

len sin, er selvfølgelig svært fornøyde, 
opplyser Kamsvåg. 

– Registeret er samtidig et solid 
verktøy for politiet. Blir man tatt med 
femten sykler i lasterommet på bilen, 
og en av disse finnes i sykkelregiste-
ret, så vet politiet at de har å gjøre 
med en tyv. Hvis alle syklene hadde 
vært registrert så hadde det blitt mye 
vanskeligere å videreselge tyvgodset, 
også på det illegale markedet, fortel-
ler Geir Kamsvåg.

TIPS FRA POLITIET 
Det er vanskelig å sikre seg hundre prosent mot tyveri, 
men her er noen råd som kan redusere risikoen og ta 
motet fra tyven.

·  Lås sykkelramma og bakhjulet fast i en stolpe, sykkelstativ eller lignende.
·  Bruk en ekstra lås av annen utforming og materiale til å låse framhjulet.
·  Bruk låser som er forsikringsgodkjente.
·  Parker sykkelen på steder der mange menneske ferdes.
·  Ikke sett fra deg sykkelen på samme sted hver dag.
·  Ikke la sykkelen stå ute om natta, bruk bod eller garasje.
·  Ta med deg sykkelsetet.
· Har du en dyr sykkel, gravér rammenummeret til sykkelen på hjul, styre, gir,  
    setepinne og lås.
·  Notér ned rammenummer og fabrikat.
·  Registrer sykkelen i Falck Sykkelregister.
·  Merk sykkelen med at den er registrert.
·  Meld et eventuelt tjuveri til politiet så raskt som mulig.
·  Når du møter hos politiet for å melde sykkelen stolen vil politiet ha rammenummeret 
·  Husk å ta med rammenummeret på sykkelen dersom du må anmelde et sykkel- 
    tyveri til politiet slik at det kan bli registrert i deres registeret.

SYKKELREGISTER: Falck har 
Nordens største sykkelregis-
ter med 6.2 millioner søkbare 
sykler. Blir den registrerte 
sykkelen stjålet, og politiet 
finner den, får du sykkelen 
igjen. 

SOLID SYKKELLÅS: – Skal du klippe 
over denne låsen må du ha en spesi-
ell tang. Denne finnes i flere forskjel-

lige styrker på metallet og grade-
res fra 6  til 15, sier Knut Eide hos 

El-sykkeleksperten på Lørenskog.
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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: SYKKEL

Flere velger elektriske   sykler
For ett år siden startet Ronny Burhol sin egen 
elsykkelbutikk i sykkelbyen Lillestrøm. 

SYKKELBUTIKK: I løpet av året som butikkeier har Ronny Burhol merket en økende interesse for elsykler. 

– Interessen for elsykkel er stigende. 
Mange har skaffet seg sykkel etter at 
jeg åpnet  butikken min, sier Burhol.

For kun noen få år siden var el- 
sykler en kuriositet. Nå har Norge 
våknet opp til en liten transportrevo-
lusjon, opplyser EVO på sine nettsider. 

SYKKELSERVICE
På landsbasis er det ingen som vet 
hvor mange elsykler som selges i 
Norge siden Tollvesenet ikke vil bruke 
de tollkvotene som er tilgjengelige. 

Men det anslås at det i fjor ble solgt 
rundt 15.000 elsykler her i landet. 

– Jeg har samtidig fått mange kun-
der som bare ønsker å få utført syk-
kelservice på sine vanlige sykler, sier 
butikkeieren. 

Butikken er stengt på mandagene, 
men Ronny Burhol er i butikken an-
nen hver mandag for å ta seg av ser-
vice og vedlikehold på syklene. 

Veldig ofte blir sykkelen brukt 
gjennom hele året. Da er det viktig å 
ta en grundig service på våren, påpe-
ker butikkeieren. Ofte må det byttes 
kjede, bremseklosser og smøre opp 
sykkelen på nytt. I tillegg må du rense 
elektriske kontakter og smøre på en 
kontaktbeskytter. 

– Det hender veldig ofte at sykke-
len ikke blir vasket på hele vinteren. 

Dette merker jeg når jeg får inn sykler 
til service.

– Har du støtt på uventede utfor-
dringer?

– Det mest uventede er all sykkel-
servicen folk skal ha. Selv om det er 
mange sykkelbutikker i området vir-
ker det som om sykkelservicemarke-
det er litt sultefôret i Lillestrøm. Siden 
jeg driver en ren sykkelbutikk kom-
mer det en del slike kunder til meg. 

HJELPEMOTOR PÅ BATTERI
Sykler med elektrisk hjelpemotor har 
vært på markedet i mange år. I Norge 
var elsykler ulovlige frem til 2002. Et 
EØS- direktiv åpnet for unntak fra 
kjøretøyforskriftene og dermed ble 
slike sykler lovlige i Norge fra 2003. 

– Hva er det vanligste spørsmålet 

du får?
– Folk flest spør om hvor langt man 

kan komme på en lading. Og så spør 
de om sykkelen takler motbakker. 
Det er mange som har prøvd rimelige 
elsykler som fungere veldig fint på flat 
vei men som dabber av i motbakker. 
Da mister sykkelen den funksjonen 
den bør ha forteller Burhol.  

Det legger ikke noen demper på el-
sykkelsalget at det har kommet frem 
at du får en god treningsverdi av å 
bruke en slik sykkel. Du sykler mye 
lengre og bruker sykkelen mye oftere. 

– I teorien har du mye større tre-
ningsverdig med en elsykkel enn en 
vanlig sykkel, men det kommer selv-
sagt helt an på personen. 

– Hvem er den typiske elsykkel-
kunden?

– Den største gruppen er de som 
ikke vil sitte i bilkø til og fra jobben. En 
annen gruppe er de som ønsker å  
bevege seg mer, men kanskje ikke 
har muligheter til det på grunn av for 
eksempel dårlige knær eller dårlig 
form, forklarer Burhol.

Tekst/foto: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

TEMA: SYKKEL

STOR ETTERSPØRSEL
Knut Eide hos El-sykkeleksperten på 
Lørenskog opplever også at elsykkel 
er i vinden om dagen. Han har solgt 
slike sykler i fire år og ser hvilken vei 
salgspila peker.

– Vi opplever at etterspørselen har 
steget voldsomt. I fjor solgte vi bra, i 
år vil vi sannsynligvis selge enda flere 
elsykler, sier Eide, som også har van-
lige sykler i butikken. 

– Du behøver ikke lenger å ha noen 
unnskyldning for å trille ut en slik syk-
kel fra butikken.  Sykkelen blitt mer 
akseptert. Vi har blant annet kunder 
som ikke har syklet så mye tidligere, 
men som nå opplever at elsykkel er 
et godt alternativ. Skal du sykle til og 
fra jobb, og har en bratt bakke du må 
opp, er elsykkel et godt fremkomst-
middel. Du får frisk luft og god trening 
når du velger en slik sykkel, forteller 
Eide.

– Det finnes forskjellige plasserin-
ger av motorene på syklene: En i for-
hjulet, en i bakhjulet eller en motor i 
kranken. Er egenskapen forskjellige 
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Elsykkel fra 

Ambassadør

FatBike

EPIX

Summit

Alle elsykler  fra Ecoride leveres 
standard med 36V/11Ah Litium-ion batteri.

Ecoride leverer elsykler til fleste bruksområder
Priser fra Kun Kr.13.990,-

Salg/Utleie av elsykler

Flere velger elektriske   sykler
SYKKELSERVICE:  Service på vanlige sy-
kler har blitt en av oppgavene Burhol tar 

seg av i elsykkelbutikken. 

BUTIKKSJEF: – En av utfordringene 
har vært å være den eneste ansatte 

i butikken, men det har gått greit, 
sier Ronny Burhol.

ut fra hvor motoren er plassert?
– Krankmotoren ved pedalene er 

nok det beste. Da får du en jevn hjelp 
hele tiden i tråkket. Har du motoren i 
for- eller bakhjulet kan det bli litt 
mere rykkete.
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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: SYKKEL

Tekst: Kjell M. Kaasa 

TEMA: SYKKEL

Vasker sykkelen feil
Én av fire går løs på sykkelen med høy-
trykksspyler under vårpussen.

Av de som rengjør sykkelen sin om 
våren eller før den settes bort om 
høsten, bruker 25 prosent høy-
trykksspyler. Blant mannlige sykke-
leiere er andelen 32 prosent, viser en 
undersøkelse YouGov har gjort for 
Biltema.

– Vi fraråder bruk av høyt trykk når 
du vasker sykkel. Står du langt nok 
unna, går det som regel bra. Men fa-
ren er at man står for nær og presser 
vann eller sandkorn inn i lagre og an-
dre deler hvor det ikke skal komme 
noe inn, sier Frode Jørgensen i Bilte-
ma.   

Bare halvparten av de som har 
sykkel, har som fast vane å utføre en 
sjekk og rengjøre sykkelen før den 
tas i bruk om våren, viser undersøkel-
sen.

– Hvis du hopper over det 
regelmessige stellet, blir levetiden til 
sykkelen også adskillig kortere, sier 
Jørgensen.

SMØRER INNSIDEN
Å spyle med hageslange, er derimot 
helt ok. Gi ramme, nav, pedalarmer, gir 
og andre deler en dusj med et vann-

KJEDERENSER: Kjedet bør renses med avfettingsmiddel før det oljes på nytt. (Foto: Newswire)

OLJE I VAIEREN: En dråpe eller to 
med olje her, forlenger varigheten til 
vaieren. (Foto: Newswire)

basert rengjøringsmiddel for fjerning 
av smuss og fett. Du kan også bruke 
oppvaskbørste og en bøtte vann 
iblandet oppvaskmiddel. Bilshampo 
er også et alternativ.

Spyl av med hageslange etterpå og 
la sykkelen tørke eller tørk med klut.

Så kommer sjekken. Det betyr å 
sjekke om dekkene har fått sprekker 
og ikke er blitt flate i løpet av vinteren. 
55 prosent sjekker om bremseklos-
sene er slitte, ifølge Biltema-under-
søkelsen.

– Det er også lurt å gå over pedaler, 
hjul, bremsefester og girfester for å 
sjekke at de fortsatt er godt nok 
skrudd til. Det blir mye risting gjen-
nom en sykkelsesong, sier Jørgensen.   

En dråpe universalolje i endene av 
gir- og bremsevaierne er lurt. Oljen vil 
følge med innover på innsiden av vai-
erstrømpen og smøre.

Kjedet trenger jevnlig stell, for va-
righetens og smidighetens skyld.

– Mange gjør feilen at de bare kli-
ner på mer olje på kjedet uten å rense 
med avfettingsmiddel først. Det kan 
da bli for mye olje etter hvert, som 
bare gjør det lettere for småstein og 
smuss å feste seg, sier han.

Avfettingsmiddelet på kjedet tør-
kes av med en tørr fille. Det finnes 
også en egen kjederens for formålet. 
Så skal hvert kjedeledd ha hver sin 
dråpe olje.

EL-SYKKEL
Stadig flere skaffer seg el-sykkel, der 
en liten motor sørger for ekstra pe-
dalkraft. Biltema har i år økt til åtte 
forskjellige el-sykkelmodeller.

Men er det noe ekstra å huske på 
når du vasker og klargjør en el-syk-
kel?

– Det er stort sett akkurat det 
samme som gjelder for el-sykler som 
vanlige sykler. Men de elektriske kon-
taktpunktene kan få en dusj med 
kontaktspray, sier Frode Jørgensen i 
Biltema.

Slike punkter finnes på selve bat-
teriet og på sykkelens batterikontakt. 
Du finner dem også på vaieren som 
går til navet og på vaieren til girspa-
ken. Begge steder kan vaieren som 
regel skrus av med fingrene.

Bruker du å klargjøre og rengjøre 
sykkelen om våren?

Hvordan gjør du sykkelen vårklar?
(Flere svar mulig)

(De som svarte «Har ikke sykkel» er 
trukket fra)

Ja:   43 %

Nei:    21 %

Nei, jeg gjør den 
ren før jeg setter  
den inn om høsten:     8 %

Det varierer:  28 %

Vasker ramme m.m. med klut/kost: 64 %

Gir den en runde med høytrykksspyler: 25 %

Smører kjedet:    53 % 

Rengjør og smører kjedet:   52 % 

Smører gir- og bremsevaiere:  42 %

Sjekker bremseklosser:   55 % 

Sjekker dekkene for sprekker og slitasje:  51 % 

Setter bort jobben til andre:   10 %

Annet:         3 %

(Spørsmålet er kun stilt til de som rengjør fast.) Kilde: YouGov

KJEDEOLJE: Kjedet får en dose 
olje. (Foto: Newswire)
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PÅ ET VALGFRITT 
PLAGG

MEDLEMSKUPP

GJELDER ORDINÆRE VARER

Triaden Lørenskog Storsenter - Tlf. 67 97 73 74

÷30%
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– Hjertelig tilstedewww.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
75 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no 
eller www.facebook.com/Triaden 

Tilbudsprisene i denne annonsen gjelder fra 25.04.2016 til 30.04.2016 i Triaden Lørenskog Storsenter, eller så langt lageret rek-
ker. Gjelder ikke Chromecast og orginaltilbehør fra Apple. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. 2 års garanti. Se kjell.
com for åpningstider og lagerstatus i butikkene, eller kontakt kundestøtte på 69 52 09 00. Nettbutikk: kjell.com. Velkommen!

NORDENS STØRSTE UTVALG AV TILBEHØR TIL HJEMMEELEKTRONIKK

Du finner hele 

sortimentet 

vårt på Kjell.com

20% 
 rabatt på hele 

mobilsortimentet 

Nå!
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VIC TRIADEN
GAMLEVEIEN 88, RASTA 
TLF: 67 97 24 10
10-21 (9-18)- VIC.NO

RABATT PÅ ETT KJØP:
(IKKE JEAN PAUL OG GANT)       -20%

EKSTRA Medlemskupp

-30%
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Meld deg på: hmshoppingfrokost.no. Velg H&M Triaden, og meld gjerne på en venn.

TORSDAG  28. APRIL 
 KL. 07.30–09.30

Nå er butikken full av sommerens nye varer og trender. 
Første del av vår lekre sommerkolleksjon er i butikk denne dagen.
Vi feirer med å gi deg 20 % rabatt på ALLE* varer.

Vi inviterer til en hyggelig shoppingfrokost på H&M Triaden!

 20 % 
på alle varer*

Velkommen til 
shopping frokost!

– Hjertelig tilstedewww.triaden.no tlf 67 97 83 30  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
75 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no 
eller www.facebook.com/Triaden 
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PLANLEGG NÅ
for å møte sommeren med ditt nye uterom.
Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning.

Åpningstider: Mandag-onsdag 10.00-16.00 | torsdag 10.00-18.00
Hotvetveien 103, 3023 Drammen | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem 
Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen | lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | Tlf. 32 69 99 10
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Så ofte vasker vi vinduene

21 prosent av oss vasker vinduene ut-
vendig kun én gang i året, viser en un-
dersøkelse YouGov har laget for ISS. 
Syv prosent gjør det sjeldnere, mens 
fire prosent oppgir at de eller andre i 
boligen faktisk aldri vasker vinduene 
utvendig.

– Behovet avhenger mye av hvor 
du bor, det vil for eksempel være 
større hvis du  bor ved en trafikkert 
vei. Men gjennomsittsboligen bør nok 
få seg en utvendig vindusvask i hvert 
fall to ganger i året, sier Irene Sørgård 
Brekke, fagkonsulent for renhold i ISS.

27 prosent holder seg til nettopp 
den frekvensen, viser undersøkelsen. 
De ivrigste 12 prosentene vasker of-
tere enn fire ganger i året.

KJEDELIG?
Gardiner og blomster må ut av veien, 
vinduet tippes helt rundt, og glasso-
verflaten skal helst ikke ha våte stri-
per etter at du er ferdig. Vindusvask 
er kanskje ikke verdens mest spen-
nende jobb å gå løs på.

Yngre mennesker, som ikke har 
startet familie ennå, er de som vasker 
vinduer sjeldnest, viser ISS-undersø-
kelsen. Pensjonister vasker oftest.

– Å vaske vindu kan være kjedelig, 

Tekst: Kjell M. Kaasa

Vårsola minner deg om at det er på tide 
med en vindusvask, kanskje? Men det er 
ikke noe vi liker å gjøre ofte, viser en ny 
undersøkelse.

særlig hvis du ikke har riktig utstyr å 
utføre jobben med. For noen kan sva-
ret være anskaffelse av en batteri-
drevet vindusvasker. Den gjør jobben 
både enklere og artigere, sier Brekke.

Vindusvaskerne koster fra 500 
kroner og ser ut som en ministøvsu-
ger med nal i front. Sugefunksjonen 
fanger opp smuss- og overskudds-
vann.

Mange sverger til de blå, ikoniske 
Nylonvask-tubene når vinduene skal 
tas. 

– Nylonvask har vært på markedet 
helt siden 1951, og vi selger fortsatt 
150 000 i året. Tuben har til og med en 
egen Facebook-side hvor folk deler 
tips om bruk, ikke bare til vinduer, 
men også til hus-, bil- og båtvask, sier 
Stine Fadum-Aas i Jensen & Co, som 
har distribusjonen til norske matva-
rebutikker.

NAL MED SILIKON
Noen bruker også Zalo på vinduene, 
kanskje også med en liten dæsj sal-
miakk i bøtta. Både Zalo og Nylonvask 
skummer mye hvis du slumser med 
blandingsforholdet. 

– Ikke bruk for mye såpe i vannet 
når renhold av vinduer utføres. Det 
fører bare til skjolder på vinduene, 
sier Irene Sørgård Brekke i ISS.

Hvor ofte vasker du/dere vinduer utvendig  
på boligen i løpet av et år?
Aldri: 4 %

Vasker ikke vinduene hvert år: 7 %

1 gang i året: 21 %

2 ganger: 27 %

3-4 ganger: 23 %

Flere enn 4 ganger: 12 %

Vet ikke: 6 %

Kilde: YouGov

NAL: Nal med silikon i gummien, anbefaler ISS. (Foto: Colourbox)

Profesjonelle rengjørere bruker en 
såkalt forvasker når glasset skal så-
pes inn, en bred håndkost trukket 
med mikrofiber. En forvasker skal 
skumme godt og legge såpen jevnt 
på.

– Det er ikke bare frekvensen på 
vindusvasken som teller, kvaliteten på 

vasken og ustyret er nesten like vik-
tig. I tillegg til en god forvasker bruker 
vi nal med silikon i gummien. Silikonen 
gjør at den holder seg myk, sier Brek-
ke.

Nalene kan du få for 20-30 kroner. 
ISS anbefaler å gå litt opp i pris.

– Invester i en god nal. Den er av-

gjørende for et vellykket resultat, det 
er i den prosessen rengjøringen fore-
går. De billigste nalene blir fort ødelagt 
av riper. I spesialforretninger finner du 
naler som koster mer enn 100 kroner 
og har utskiftbar gummi. Den kan du 
ha nesten evig, sier Brekke.
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Very good in english
Hvert år testes elevene under nasjo-
nale prøver, og det er herfra vi har 
hentet resultatene fra engelsken. Det 
finnes tall helt ned på skolenivå, men 
vi velger å gjengi resultatene på kom-
munenivå, siden Utdanningsdirekto-
ratet ikke anbefaler lavere nivå.

TOPP OG BUNN
Alle kommunene i Norge er målt etter 
et system der landsgjennomsnittet er 
gitt verdien 50. Så beveger seg man 
da i over- eller underkant av dette 
snittet. Ved en slik måling er det tilsy-
nelatende ikke så mye som skiller. Det 
er 63 kommuner som har 51 eller bed-
re, med Bykle kommune i Aust-Agder 
på topp (58).

Så er det 276 kommuner som har 
svakere total-resultater enn 50. Sist i 

Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

NASJONALE PRØVER:  
Kirsti Aandstad Hettasch er  
avdelingsdirektør i Utdannings- 
direktoratet. Hun oppfordrer media 
til å bruke resultatene med varsom i 
mindre kommuner. (Pressefoto)

Norge er Værøy kommune, med 37 
som resultat. For å få offentliggjort de 
samlede resultatene, så må det være 
minst ti elever som har gjennomført 
prøvene i kommunen. Det er 34 kom-
muner som ikke har fått oppgitt tal-
lene. 

Både Skedsmo og Lørenskog får et 
totalresultat på 51, som altså er litt 
bedre enn «normalen». Best i Akers-
hus er Bærum kommune, som får 53, 
mens Hurdal kommune er sist med 
46.

FERSK STATISTIKK
- Det er ikke store endringer fra et år 
til et annet når vi ser på resultatene 
fra hele landet, fylkene eller de største 
kommunene. Det er større endringer 
for mange små kommuner og små 
skoler fra et år til et annet, men disse 
gjennomsnittsresultatene må vi tolke 
med varsomhet. Én enkelt elev som 
presterer svært godt eller svært dår-
lig vil påvirke gjennomsnittet mye 
mer på en liten skole enn på en stor 
skole, slår Kirsti Aandstad Hettasch 
fast. Hun er avdelingsdirektør i Utdan-
ningsdirektoratet.

- I 2014 startet vi med å måle ut-
vikling over tid i engelsk, men det vil 
ta flere år før vi vil kunne si om hva 
som er trend og hva som er naturlig 
variasjon mellom årskull, sier hun. 

HALVPARTEN PÅ NIVÅ 2
- På landsbasis kan vi si at det er fle-
re gutter enn jenter som presterer på 
øverste mestringsnivå i engelsk, for-
teller Aandstad Hettasch.

Det er tre nivåer elevene deles inn 
i. For å publisere andel i hvert av disse 
nivåene, så må det være minst 28 

elever i femte rinn i den aktuelle kom-
munen. På landsbasis kan vi slå fast 
at 25,5 prosent havner på det sva-
keste nivået, mens 24,2 prosent av 
elevene havner på det beste nivået. 
Størst andel finner vi på det midterste 
nivået, der 50,3 prosent befinner seg.

NIVÅENE I LØRENSKOG
Bare kommuner med minst 28 elever 
i femte trinn får offentliggjort hvilke 

Blant femteklassingene i Lørenskog er det 
over 30 prosent som har beste nivå i  
engelsk. Det er bedre enn «always».

nivåer de havner på.  I Lørenskog 
kommune var det 448 elever på fem-
te trinn som gjennomførte prøvene. 
Av disse var det hele 30,1 prosent 
som klarte å havne på det øverste  
nivået. Dermed kan vi slå fast at  
andelen på beste nivå i Lørenskog er 
en god del større enn landsgjennom-
snittet (24,2). Så var det 52,5 prosent 
i Lørenskog som havnet på det midt-
erste nivået, mens bare 17,4 prosent 
ble plassert på det laveste nivået. 

Av de 662 elevene fra Skedsmo var 
det 29,2 prosent som havnet på 
øverste nivå, som også må sies å 
være meget høyt. Så var det 48,5 
prosent som havnet på midterste 
nivå, og 22,4 prosent som bare klarte 
nok til mestringsnivå 1. 

ENGELSK: Resultatene fra engelsk under Nasjonale prøver er klare, og i dagens avis kan vi presentere nivået til de fleste kommunene i Akershus. (Illustrasjonsfoto)
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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! 

Very good in english

Nasjonale prøver i engelsk,  
femte trinn
Landsgjennomsnitt = 50 
(Kommuner med minst ti elever)

Andel (%) i de ulike nivåene
(Kommuner med minst 25 elever)

  

Bærum kommune 53

Asker kommune 52

Ski kommune 51

Frogn kommune 51

Nesodden kommune 51

Oppegård kommune 51

Lørenskog kommune 51

Skedsmo kommune 51

Nittedal kommune 51

Ullensaker kommune 51

Vestby kommune 50

Ås kommune 50

Aurskog-Høland kommune 50

Rælingen kommune 50

Gjerdrum kommune 50

Sørum kommune 49

Enebakk kommune 49

Nes kommune 49

Nannestad kommune 49

Eidsvoll kommune 48

Fet kommune 47

Hurdal kommune 46

Norge 50

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Lørenskog 17,4 52,5 30,1

Skedsmo 22,4 48,5 29,2

Akershus 20,4 51,4 28,1

Norge 25,5 50,3 24,2

Beskriving av mestringsnivå  
for Nasjonal prøve i engelsk,  
5. trinn
(Utdrag)

NIVÅ 1
- kan forstå noen konkrete, vanlege ord og uttrykk,  
 for eksempel uttrykk for tid.

- kan finne kjente og konkrete ord i en tekst.
- kan følge korte, klare og enkle instruksjoner.
- kan kople kjente og konkrete ord innenfor same tema,  
 som «fish» og «aquarium».

- kan kjenne igjen noen innlærte grammatiske uttrykk i en 
kontekst.

NIVÅ 2
- kan forstå noen vanlige ord og uttrykk.
- kan forstå noen enkle setninger.
- kan kople enkle setninger med bilde.
- kan kople vanlige ord i en tekst når de er innanfor samme
 tema.

- kan finne spesifikke detaljer i en lengre tekst.
- kan forstå hovedinnholdet i en enkel tekst.
- kan finne enkle opplysninger selv når det finnest noen 
 konkurrerande informasjon i teksten.

- kan kjenne igjen noen enkle funksjonsord og grammatiske 
 strukturer i en kontekst.

NIVÅ 3
- kan forstå en del mindre vanlige ord og uttrykk.
- kan få mening ut av en del komplekse setninger.
- kan få mening ut av korte og lengre enkle tekster.
- kan forstå hovedinnholdet i en tekst.
- kan finne opplysninger selv når det er konkurrerende
 informasjon i teksten.

- kan nærlese en tekst.
- kan kople enkel informasjon fra ulike deler av en tekst.
- kan kjenne igjen grunnleggende grammatiske strukturer og
 funksjonsord i en kontekst.

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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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.

TRENGER DU 
PARYKK?

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.

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.

TRENGER DU 
PARYKK?
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Utfartssted på 
Bjønnåsen?

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

GODE TANKER LÅ BAK
Allerede i 1936 vedtok velforeningene 
i Rælingen, Lillestrøm og Strømmen å 
nedsette en hovedkomité for å utrede 
oppføring av et utfartssted på 
Bjønnåsen. Foreninger, folkevalgte og 
administrasjon i kommunene Lille-
strøm, Skedsmo, Rælingen, Løren-
skog og Oslo involverte seg i større 
eller mindre grad, men det kom aldri 
til endelige beslutninger. Etter en 
mengde planer, avispolemikk og 
saksbehandling endte prosjektet i pa-
pirkurven en gang etter 1964. Det 

Bjønnåsen ligger innenfor Rælingens grenser, men har i alle 
år vært et yndet mål for turer med utgangspunkt både fra 
Strømmen, Lillestrøm og Lørenskog. Toppen ligger på  
396 meters høyde, og gir god sikt mot Strømmen, Nittedal og 
Mistberget ved Minnesund i den ene retningen, og mot Løren-
skog, Grefsenkollen, Holmenkollen og Gaustatoppen i den 
andre. Fra gammelt har toppen hatt en varde som ble tent for 
å varsle om fiendtlige inntrengere som var på vei.

Strømmen Vels blad VelNytt brakte 
i 2012 en artikkel om den forbudte 
17. maifeiringen på Bjønnåsen i 1942. 
Nasjonaldagen falt da på en søndag, 
og 200 skoleungdommer avtalte i 
det stille å legge turen til Bjønnåsen. 
Vel fremme fant de fram sammen-
rullede flagg fra lommene, og festet 
dem til kvister. Ja, vi elsker og en 
rekke andre kjære sanger ble avsun-
get, og stemningen var stor.  
Feiringen ble avsluttet med at de 
gikk i 17. maitog ned til Sandbekken, 
der de sørget på å gå i hver sin  
retning så ingen skulle fatte  
mistanke.  På bakgrunn av artikkelen 
ble Strømmen Vel v/Steinar Bunæs 
(stående ved retningsskiven) bedt 
av Rælingen kommune om å  
orientere om den store 17.mai- 
feiringen 70 år tidligere. I grå vind- 
jakke med gevær over skulderen en 
av Milorg-folkene som deltok i  
vandreteateret.  
Foto Svein O. Arnesen. 

Tekst: Steinar Bunæs,  
Skedsmo Historielag 

skulle altså ta nærmere 30 år fra pro-
sjektet Bjønnåssetra ble lansert til det 
ble endelig skrinlagt.

STRØMMEN VEL VAR AKTIVE
Det fremgår av Strømmen Vels års-
beretning for 1940 at ”saken er under 
planlegging”. Krigen hindret naturlig-
vis en umiddelbar realisering, og i åre-
ne etter krigen var det heller ikke lett 
å få tillatelse til annet enn boligreising 
og andre strengt nødvendige tiltak.  
I Strømmen Vels medlemsmøte  
4. oktober 1950 ble det etter forut- 
gående drøftelser mellom de tre 
foreningene vedtatt følgende  
enstemmige beslutning:
Den i 1936 nedsatte hovedkomité for 

Bjønnåssetra oppløses, og det innkal-
les snarest et møte av andelseierne 
for å treffe bestemmelser om man 
skal la de innbetalte marginbeløp 
innestå i bankene inntil planen kan re-
aliseres, eller om man skal tilbakebe-
tale beløpene til de enkelte tegnere. 
Styrene i de tre velforeningene mener 
at et slikt prosjekt ligger utenfor vel-
foreningenes arbeidsområde og hel-
ler bør løses av idrettsforeninger eller 
lignende.

Avisen Akershus bringer 1. novem-
ber 1950 et motinnlegg fra to av de 
valgte styremedlemmene fra 1936  
– Albert Henriksen fra Rælingen og 
Georg Sandvold fra Strømmen. De 
påpeker at de tre velstyrene i 1936 

mente tiltaket var klart innenfor vel-
foreningenes arbeidsområde, samt at 
de tre respektive kommuners for-
mannskaper i et fellesmøte i 1939 
gikk helt og fullt inn for planen.

Dette ser ut til å ha hatt en viss 
virkning, for planene ble ikke skrinlagt 
der og da. Vi har bedt lederen i 
Bjønnåsens venner, Svein O. Arnesen, 
om å fortelle hvordan det gikk i fort-
settelsen.

 
SERVERINGSHYTTE I  
ØSTMARKA – HOTELL PÅ 
BJØNNÅSEN?
«Det har gjennom mange år vært in-
teresse for å få en utfartshytte i nord-
østre del av Østmarka som lå beleilig 
til for befolkningen i de tilstøtende 
kommuner Lillestrøm, Skedsmo, Ræ-
lingen og Lørenskog» står det i et 
brev fra en interessegruppe med re-
presentanter fra Skedsmo og Rælin-
gen kommuner, og Oslo og omlands 
friluftsråd. I brevet av 3. mars 1952 ble 
nevnte kommuner invitert til å ta del i 
et interkommunalt samarbeid for å 
diskutere saken videre. Siktemålet 
var å utrede behovet for serverings-
hytte samt å konkretisere planer og 
finansiering. Oslo og omlands frilufts-
råd var pådriver i saken. 

I mai 1952 ble det avholdt et møte 
med representanter fra Lillestrøm, 
Skedsmo, Rælingen og Lørenskog 
kommuner samt representanter fra 

speiderne og kristelige ungdomsfore-
ninger i Strømmen og Lillestrøm, til 
sammen åtte menn. Mange navn på 
utfartsstedet ble foreslått. Man endte 
opp med «Bjønnåsstua», organisert 
som et andelslag. Andelslaget fikk 
følgende formål: «A/L Bjønnåsstuas 
formål er å reise et utfartssted på 
Bjønnåsen til fremme av friluftsliv i 
distriktet». Hver andel skulle være på 
25 kroner. Antall andeler står det ikke 
noe om i møtereferatet. Befaring til 
Bjønnåsen ble planlagt til 15. juni 1952. 
Resultatet fra befaringen er ikke 
kjent.

ARKITEKT ENGASJERES
I 1953 ble det av arkitekt Sig. Braathen 
laget et tegningsforslag til 
«Bjønnåssetra» – et hovedhus i to 
etasjer med grunnflate på 96 kvm og 
en serveringsfløy på ca. 100 kvm. 
Plasseringen var da tenkt litt sydøst 
for toppen.

I et møte på Rælingens herredskontor 
6. mars 1961 ble saken drøftet. Refe-
ratet fra møtet omtaler en plassering 
på et platå nordøst for toppen. Videre 
står det at det er nødvendig å anlegge 
en vei for å frakte bygningsmaterialer 
og senere for driften av stedet. 
«Avstanden fra Lillestrøm og  
Strømmen sentrum til utfartsstedet 
blir ca 7,5 km».  
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Kartet som fulgte saken i 1953.

Tegninger utarbeidet 
av arkitekt Sigurd 
Braathen, Fjellhamar 
1953.

I 2002 sørget Bjønnåsens Venner for å få satt opp den flotte retningsskiven 
på toppen av Bjønnåsen. 
Bjønnåsen er Rælingen kommunes tusenårssted, og rett ved retningsskiven 
er det bygget en pyramideformet minnevarde av stein. Foto Steinar Bunæs.

Avisen Akershus spør i oktober 1950 om det er tid for å 
blåse liv i Bjønnåsenplanene igjen.

Pengene ble skaffet til veie ved at 
kommunene bevilget 1 kr per innbyg-
ger per år. Ut fra folketellingen i 1960 
hvor det var 12 273 innbyggere i 
Skedsmo, 10 281 innbyggere i Lille-
strøm og 4 713 innbyggere i Rælingen, 
tyder det på at bevilgningene har gått 
over en periode på seks år.

Fra Skedsmo formannskap foreligger 

det et referat fra befaring til Bjønn-
åsen 16. juni 1964. Befaringen var med 
formannskapet i Skedsmo og Rælin-
gen kommuner og grunneier. Ifølge 
referatet « .... festet partene seg ved 
en ny tomt, et mindre platå like under 
selve toppen av Bjønnåsen, ca 100 m 
i østlig retning fra den».        Heller ikke 
dette ser ut til å ha fått en bred til- 
slutning.

AVVIKLING I DET STILLE
Planene for Bjønnåssetra verserte 
altså i nærmere 30 år. Vi er ikke kjent 
med hvordan saken om Bjønnåssetra 
formelt ble avsluttet i kommunale  
organer. Realiseringen har imidlertid 
uteblitt, og godt er vel det, avslutter 
Arnesen med et smil.

To av styremedlemmene i komiteen fra 1936 er dypt uenig i at 
prosjektet blir stoppet.

Noen dager senere meldes at byggingen er skrinlagt.

Veg, 1 km: 60 000

Vannanlegg og tomt: 20 000

Bygget med ca 300 m2 gulvflate: 180 000

Grunnarbeider mv.: 50 000

Uforutsett: 20 000

Sum: 330 000

På dette tidspunkt (1961) var det i alt satt av kr 163 000

Skedsmo: 70 000

Lillestrøm: 64 300

Rælingen: 28 700

Detaljert kostnadsoverslag
Ut fra planene fra 1953 gjorde man i 1961 et overslag på kostnader:
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Solbriller 
med 
styrke
fra 
750 kr

SAGELVA

Støperiveien 10A
Strømmen
Telefon 63 80 01 00
www.svenskoptikk.no

    Verdikupongen gjelder for synsundersøkelse ved brillebehov. 
   Gjelder ikke linsekontroll. Resepter, brillesedler etc. er ikke inkludert. 
Ingen kjøpeplikt. Gjelder t.o.m. 28.05.2016.

GRATIS synstest og trykkmåling

Verdi 395 kronerAvtal tid 
allerede

i dag!

Støperiveien 10A
Strømmen
Telefon 63 80 01 00

50 METER FRA

TIL SALGS GIS BORT

Hylle til pynte håndkle +  
pyntehandkle, 5 armet messing 
lysekrone fra Høvik + lampetter 
selges rimelig .
951 12 624 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.  

Beskjæring og hagearbeid  
utføres
Ønsker du hjelp til å få orden på 
hagen etter vinterdvalen?  
Middelaldrende mann som har 
vært tilknyttet Frivillighet- 
sentralen i mange år hjelper deg 
gjerne. 90 99 01 80. 

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

Synes du det er gøy med  
gammelt skitøy? Selger en plast-
pose full, bl.a. turkis anorakk og 
nikkers ca.str.40, flere mørkeblå 
nikkers og en blå anorakk. Litt 
usikre på størrelsene.  Prisantyd-
ning 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,-. 
Tlf. 480 71 946 (nedre Romerike)

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

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

ØNSKES LEID

TJENESTER

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

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

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 
 trallebag 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.

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,- Tlf. 480 71 946 
(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,- 
Interesserte kan ringe 416 91 968. 

Overmalt DBS sykkel fra 1970- 
årene, uten gir, selvfølgelig, gis 
bort. Må hentes i Lørenskog.  
Tlf 414 34 781.

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

Alexander brun dame-skinnjakke.  
Størrelse 38, selges for kr 1000,-.  
Ny pris var kr 2995.-.  Selges 
grunnet allergi.  
Henv. tlf 900 51690, Finstadjordet, 
Lørenskog.

10 stk Skedsmo-platter   
1980-1989 fra Porsgrund porse-
len, feilfrie.  Selges samlet kr 700,- 
eller kr 100,- pr stk.
Tlf 48 11 50 94 (Lillestrøm)

Gassgrill  pent brukt, 3 år gammel 
tilsalgs. . Fungerer veldig bra 
selges for kun kr 500,- + kr 100,- 
for grilltrekk. Selges p.g.a kjøpt en 
ny grill. Kan kontaktes på  
tlf 926 73 133
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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.

Vil du annonsere i våre 
neste temautgivelser?

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

4. mai 
Uterom, hage 

11. mai
Hytte – Bilmagasin

25. mai
Blomster, hage

1. juni
Sommer

97_Kjeller_1914

97_Kjeller_2002

På kortbildet fra 1914 ser du Kjeller 
Landhandleri og Flykafé. Det opprin-
nelige bygget ble bombeskadet under 
krigen. I 1947 ble det oppført et ny-
bygg i lignende stil på tomta. Dette 
bygget huset matvarebutikken 
Mat-Esset da det brant ned onsdag 
2. januar 2002. 
Like før klokken 20.00 ringte naboer 
nødsentralen og varslet om at det 
kom røyk ut fra bygningen. Brannve-
senet kom raskt til stedet, men sluk-
kearbeidet ble redusert på grunn av 
dårlig vanntrykk. 
Dagen etter var det bare forbrente 
plankebiter og en del av inngangspar-
tiet som stod igjen. 
I dagens utgave av området kan vi se 
Kjeller skole, som ble åpnet høsten 
2010. På bakkekammen bak skolen 
står Kjeller Gård, slik den gjorde i 1914. 
Sommeren 2004 startet arbeidet 
med rundkjøringen, Kunnskapsveien 
og Instituttveien (til høyre). 

Tekst: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

KJELLER  
1914–2016

97_Kjeller_2016
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HVA SKJER?
ONSDAG

«DON QUIXOTE»    
Torsdag klokka 18.00 og 19.30, 
Storstua, Lørenskog Hus. 
Lørenskog musikk- og kulturskole i 
samarbeid med Solheim Skole For 
første gang i Lørenskog har vi gleden 
av å ta publikum med på en reise 
sammen med Don Quixote, 
ridderlighetens forkjemper og 
apostel for den gode hensikt.

«CIRKUS ARNARDO TIL 
LILLESTRØM»     
Torsdag og fredag klokka 18,00, 
Grusbanen v/ Kjellervolla skole.  
Cirkus Arnardo er på veien med sin 
68. sesong, i nytt telt og med ny 
forestilling.

«POWERNIGHT 2016»      
Torsdag klokka 19.00, Teatersalen, 
Lillestrøm Kultursenter.  
Power Night er vårens kick-off for 
voksne jenter. Bli med på en herlig og 
inspirerende kveld med flinke 
foredragsholdere, musikk, dans og 
mye humør.

«-EIN TIME AV LIVET DITT DU 
ALDRI FÅR TILBAKE»       
Fredag klokka 19.00, Teatersalen, 
Lillestrøm Kultursenter.  
Are Kalvø har saumfare tala i 
Statistisk Sentralbyrås Tidsbruk- 
undersøking frå 2012, og funne fram 
til dei raraste ting vi bruker utruleg 
mykje tid på.

«HAIRSPRAY»       
Fredag og lørdag klokka 18.00, 
Marikollen Kultursal.   
Rælingen kulturskole presenterer 
musikalen Hairspray.

«UNGT ENTREPRENØRSKAP»      
Torsdag og fredag, Norges Vare- 
messe, Lillestrøm. 
NM for Ungdomsbedrifter 2016 
avholdes i Lillestrøm 28.-29. april. 
Nok en gang stiller Norges Varemes-
se sine haller til disposisjon for Ungt 
Entreprenørskap. På NM møtes de 
beste ungdomsbedriftene fra hele 
landet for å konkurrere. Norges 
Beste Ungdomsbedrift 2016 skal 
representere Norge på EM for 
Ungdomsbedrifter i Sveits 25.-28. 
juli.

«AKERSELVA - EN RUSLETUR I 
NOSTALGIENS TEGN»     
Lørdag klokka 10.00. Møtested 
Lillestrøm Stasjon.
Bli med på en helt fantastisk rusletur 
langs Akerselva, fra Kjelsås til 
Bjørvika. På turen opplever vi masse 
ærverdig historie, spektakulær 
arkitektur, flott natur og grønne 
parker samt masse glade barn og 
familier på tur. Turen koster kr 20,- 
per person, som går til guide og 
tur-ansvarlig. For ytterligere 
informasjon, kontakt: 90 99 01 80  
- eller se fullstendig beskrivelse i 
kalenderen på: Romerike.no

«LØRENSKOG PENSJONIST- 
UNIVERSITET»    
Onsdag klokka 11.00, Storstua, 
Lørenskog Hus 
Det blir foredrag av Sissel Holten: 
«Smilets betydning fra vugge til grav» 
IKKE-medlemmer av Lørenskog 
Pensjonistuniversitet betaler  
kr  80,-.

TORSDAG

TORSDAG

SØNDAG

TIRSDAG

FREDAG LØRDAG LØRDAG

LØRDAG

«THE SESSION»   
Fredag klokka 2200. Kulturpuben, 
Lillestrøm.   Et soulband med trøkk, 
groove og humør – fra Nittedal.

«LILLESTRØM HOSPITAL»   
Onsdag klokka 19.00, Universet, 
Lillestrøm Kultursenter. 
Presentert av danselinjen ved 
Lillestrøm Videregående skole. 
Spilles også torsdag og fredag. 
Arrangør: Lillestrøm Videregående 
skole

«CAPTAIN AMERICA:  
CIVIL WAR»    
Norgespremiere onsdag! SF Kino 
Lillestrøm og Lørenskog Kino. 

«NORSK BALLETTINSTITUTT 
20 ÅR I OSLO»  
Søndag klokka 14.00 og 17.30, 
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.

«HILDRINGSTIMEN  
– LUNCHKULTUR 60+»   
Tirsdag klokka 12.00. Vasshjulet, 
Lørenskog Hus. . 
 I denne konserten blir Erik Bye sine 
mange kjente sanger presentert i 
spesialskrevne arrangementer for 
sang og harpe. Med:Sissel Gjerland 
Ekra – sang og Runi Wold- 
Kristiansen - harpe.

LILLESTRØM–VÅLERENGA 
Lørdag klokka 15.30, Åråsen stadion
8. runde, Tippeligaen.

LSK KVINNER – STABÆK 
Lørdag klokka 18.00, LSK-hallen.
5. runde, Toppserien.

«PÅ MINNENES VINGER»  
Lørdag klokka 20.00, Storstua, 
Lørenskog Hus. 
Denne musikkforestillingen er et 
samspill mellom den berømte iranske 
sangerinnen Ahdieh og sangeren 
Behnam i samarbeid med Aref 
Orkester. Programmet består av de 
mest minneverdige låter og de 
uforglemmelige sanger fra persiske 
filmer fra 70-tallet. Enkel servering til 
alle i pausen er inkludert i prisen.

«NATT TIL 1. MAI-PARTY»   
Lørdag klokka 22.00, Fagerborg 
Hotel, Lillestrøm. Fest på Fagerborg 
Stina Stenerud har samlet et knippe 
med topp musikere for anledningen 
og skaper party stemning med 
herlige R&B og soul klassikere.

«LIVE/WIRE»    
Lørdag klokka 22.00, Kultirpuben, 
Lillestrøm 
Et coverband som spiller AC/DC så 
det suser etter. 

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

Annonsere 
her?

Ta kontakt!
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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: 

SMÅ BEN KAN FORT BLI 
SLITNE I LONDON

VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 

ÅGOT KRISTOFFERSEN, 
FJELLVEIEN 7,2010 
STRØMMEN
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Redningsselskapet
jobber for å trygge
livet langs kysten i
Norge. Båtturister, fis-
kere og andre sjøfolk
opplever en følelse av
trygghet og lettelse
når den hvite og røde
redningsskøyta dukker
opp. Under ekstreme

forhold, i grov sjø og
lumske farvann er
deres slagord: «Vi går
ut når andre går inn».
Dokumentaren fortel-
ler den 125 år lange
historien til Rednings-
selskapet gjennom
tilbakeblikk.
NRK1 søndag kl 19.55

Livsviktig tjeneste

I forbindelse med utgi-
velsen av sitt suksess-
album «25», holdt
Adele en konsert i
New Yorks legendaris-
ke Radio City Music
Hall i november 2015.

Vertskap for konserten
er talkshowverten
Jimmy Fallon, og Adele
fremfører sine hits på
rekke og rad, blant
dem «Hello».

TV 2 lørdag kl 22.15

Hello fra New York

Sju igjen
Vi er inne i topp 10-
rundene i «Idol», og
hver uke ryker den del-
takeren som får fær-
rest stemmer ut. Det
blir «band-kveld» for
topp 7-deltakerne i
«Idol». Her får vi se
dem alle som frontfi-
gurer i band. For de
fleste blir det en ny
erfaring. Hvordan vil
de takle det?

TV 2 fredag kl 20.00

ONSDAG 27.4

TORSDAG 28.4

FREDAG 29.4

tvukens

07.30 Morgensending
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 Ut i naturen seervi-
deo (r)
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 Alene over Nordsjøen
20.25 Guds lærlinger (6)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Trygdekontoret (8)
23.10 Kveldsnytt
23.25 I Larsens leilighet (r)
23.55 Claridges åpner
dørene (r)
00.50 Nattsending

07.45 Morgensending
12.00 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.15 Scientologi – troens
fengsel? Am. dokumentar
fra 2015.
14.15 Urix (r)
14.45 Hva feiler det deg?
(r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Med somletog i Afri-
ka (r)
19.45 Stjernekokker (1)
20.25 Urix
20.55 The Hollow Crown (3)
21.40 The Hollow Crown (4)
22.35 Korrespondentane
(2)
23.05 Apejentene.
Sv. drama fra 2011.
00.25 Scientologi – troens
fengsel? Am. dokumentar
fra 2015.
02.25 Urix (r)
02.55 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 (29)
17.00 Modern Family (8)
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 (64)
20.00 Kroppen din (5)
20.30 TV 2 hjelper deg (13)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Ramm og Tørnquist
redder Norge (2)
22.45 Blindspot (16)
23.40 King & Maxwell (4)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Elementary (r)
03.00 Blue Bloods (9)
03.45 Nattsending

05.00 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(6)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (5)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (6)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (5)
17.10 Fail Army (6)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Bilstripperne (r)
21.00 Top Gear (2)
22.05 Top Gear USA (1)
23.05 Limitless (16)
00.05 Duck Dynasty (6)
00.35 Broom (r)
01.05 Homeland (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (103)
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 Hellstrøm rydder opp
(r)
21.30 Bones (12)
22.30 Paradise Hotel (28)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.30 Bones (r)
03.15 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 (9)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(20)
21.30 Castle (11)
22.25 Brille (r)
23.25 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
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 Freelancers.
Am. actiondrama fra 2012.
23.15 Family Guy (r)
23.45 Family Guy (r)
00.15 Cops Reloaded (r)
00.40 Nattsending

07.30 Morgensending
14.10 Team Ingebrigtsen (r)
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup (6)
16.00 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.20 Glimt av Finland (17)
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?
(7)
20.25 Solgt! (6)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 På bortebane (1)
22.15 Veien til Ullevaal.
22.55 Vikinglotto
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nattsending

07.40 Morgensending
12.10 Naturligvis (r)
12.50 Migrapolis (r)
13.20 Torp (r)
13.50 Urix (r)
14.20 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
14.50 Tsjernobyl – ute av
kontroll (r)
15.40 Tilbake til framtiden –
Tsjernobyl (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Med somletog i Afri-
ka (r)
19.45 Norskekysten (r)
20.25 Urix
20.55 Arkitektens hjem (4)
21.25 Kjøretøy fra den
kalde krigen (r)
21.35 Scientologi – troens
fengsel? Am. dokumentar
fra 2015.
23.35 Brennpunkt (r)
00.35 Torp (r)
01.05 På bortebane (r)
01.45 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 (28)
17.00 Modern Family (7)
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 (63)
20.00 Jaget (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det er lov å være blid
med Else (5)
22.15 Meglerne (5)
22.45 Alle tiders måltid (r)
23.45 The Escape Artist (r)
00.55 Criminal Minds (r)
01.40 Criminal Minds (r)
02.25 Elementary (r)
03.05 Blue Bloods (8)
03.45 Nattsending

05.00 Morgensending
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(5)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (3)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (4)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (3)
17.10 Fail Army (4)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Strongman Champi-
ons League 2015 (4)
21.00 Top Gear (1)
22.05 Mud Sweat and
Gears (9)
23.05 Gangland Undercover
(4)
24.00 Duck Dynasty (5)
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 (102)
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 (3)
20.30 Luksusfellen (9)
21.30 Boligjakten (10)
22.30 Paradise Hotel (27)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.30 Bones (r)
03.10 NCIS: Los Angeles (r)
03.50 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 (8)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(19)
21.30 Brille (5)
22.30 CSI: Cyber (16)
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)
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 American Pie: Bryllu-
pet. Am./ty. komedie fra
2003.
23.15 Family Guy (r)
23.45 Family Guy (r)
00.15 Cops Reloaded (r)
00.45 Nattsending

07.30 Morgensending
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 Ut i naturen seervi-
deo (r)
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 (7)
20.55 Tidsbonanza (3)
21.35 Vera (4)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Bankerott (5)
00.10 Johnny Cash – man-
nen i sort (r)
01.30 Nattsending

07.30 Morgensending
11.45 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.00 Debatten (r)
13.00 Urix (r)
13.30 Claridges åpner
dørene (r)
14.25 Migrapolis (r)
14.55 Fra Sverige til himme-
len (4)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Tilbake til framtiden –
Tsjernobyl (r)
19.35 Klær og kvalitet (5)
20.05 Laserblikk på histori-
en (r)
21.00 Nyheter
21.10 Skandinavia i Hitlers
jerngrep (r)
21.40 Sjakalen.
Br./fr. thriller fra 1973.
23.55 Tidsbonanza (r)
00.35 The Hollow Crown (r)
01.20 The Hollow Crown (r)
02.15 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 (30)
17.00 Kirstie (1)
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 (20)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Idol (20)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (13)
23.20 Det er lov å være blid
med Else (r)
23.50 Eurojackpot (18)
00.05 Meglerne (r)
00.40 Maniac (8)
01.10 Nattsending

05.05 Morgensending
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
(7)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (7)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (8)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (7)
17.10 Fail Army (8)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 I Survived (1)
21.00 The American.
Am. dramathriller fra 2010.
23.05 Arrow (13)
24.00 Krokodillejakt i Aus-
tralia (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (104)
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 Boligjakten (r)
19.00 Parneviks (r)
20.00 Hele Norge baker (r)
21.00 X-Men Origins: Wolve-
rine. Am. action fra 2009.
23.05 Hekta på deg. Am.
komedie fra 2003.
01.15 The Sitter. Am. kome-
die fra 2011.
02.40 En versting på Wall
Street. Am. komedie fra
1996.
04.30 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)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Dr. Ken (10)
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)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 Spider-Man.
Am. actioneventyr fra 2002.
00.45 Nattsending
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07.00 Morgensending
10.20 Tidsbonanza (r)
11.00 Berlinfilharmonikerne
på Røros
13.00 Mads Refslund –
Norden i New York (r)
13.20 Lenket (r)
14.20 Komiprisen 2016 (r)
15.50 Naturligvis (r)
16.30 Solgt! (r)
17.00 Adresse Stockholm
(r)
18.00 Hygge i hagen (4)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.30 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
19.55 Havets helter
20.55 Norges tøffeste (4)
21.35 Berlinfilharmonikerne
på Røros
22.15 Mr. Selfridge (5)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Trygdekontoret (r)
24.00 Komiprisen 2016 (r)
01.30 Helt katastrofe (r)
01.50 Beat for Beat (r)
02.50 Nattsending

08.15 Morgensending
11.30 Herr Arnes pengar.
Sv. stumfilmklassiker fra
1919.
13.20 Bens Robot (r)
14.15 Rita Hayworth –
kjærlighetsgudinnen (r)
15.10 Kunst i Skandinavia
(r)
16.00 Lindmo (r)
17.00 På bortebane (r)
17.40 Norge rundt og rundt
(r)
18.05 Klær og kvalitet (r)
18.35 Med somletog i Afri-
ka (r)
19.20 Alene over Nordsjøen
(r)
20.00 Alliert og alene (r)
21.00 Nyheter
21.10 Tsjernobyl – ute av
kontroll (r)
22.05 Billedbrev (r)
22.15 Berlinfilharmonikerne
på Røros
23.15 Kunst i Skandinavia
(r)
00.05 Havets helter (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
07.50 Mot i brøstet (r)
08.25 Mot i brøstet (r)
09.00 Bonanza (15)
10.00 Bonanza (16)
11.00 Globe Trekker (4)
11.55 Norske talenter (r)
12.50 Norske talenter (r)
13.45 Alt er lov (r)
14.45 Harry Potter og
Føniksordenen. Br./am.
familieeventyr fra 2007.
17.30 Best av de beste (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Mr. Bean (5)
19.30 Robinsonekspedisjo-
nen (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det tredje øyet (9)
22.45 Johan Falk: Alle rans
mor (r)
23.45 Johan Falk: Alle rans
mor (r)
00.50 God kveld Norge (r)
01.25 Mord og mysterier (3)
02.20 Nattsending

05.00 Morgensending
09.25 Med kniven på stru-
pen (r)
10.20 Ødemarkens menn (r)
11.15 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.25 Strongman Champi-
ons League 2015 (r)
14.25 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
15.25 Fotball: OBOS-ligaen.
Hødd – Sandnes Ulf.
17.30 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tip-
peligarunde.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Stabæk – Odd.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 The Messengers (10)
24.00 Gangland Undercover
(r)
00.55 Våpen som endret
verden (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Alle elsker Raymond
(r)
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
10.55 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.50 Hageliv (r)
12.20 Superoppusserne (r)
13.20 Superoppusserne (r)
14.20 Superoppusserne (r)
15.20 Superoppusserne (r)
16.15 Hellstrøm rydder opp
(r)
17.15 Rio. Am. animert
eventyrfilm fra 2011.
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Luksusfellen (r)
21.00 Captain Phillips.
Am. dramathriller fra 2013.
23.30 The Blacklist (13)
00.30 Odyssey (5)
01.25 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.30 Sex og singelliv (r)
02.55 Revenge (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Prinsessen og fros-
ken. Am. familieanimasjon
fra 2009.
11.50 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.30 Mitt kjøkken ruler (r)
17.30 Mitt kjøkken ruler (r)
18.30 Mitt kjøkken ruler (r)
19.30 Mitt kjøkken ruler (r)
20.30 Boligkrise (3)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Quantico (3)
23.30 Rizzoli og Isles (16)
00.25 Castle (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 (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1: Russland
Grand Prix – høydepunkter
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 (13)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 Family Guy (1)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(22)
22.30 The Five-Year Engage-
ment. Am. romantisk kome-
die fra 2012.
00.50 Nattsending

07.25 Morgensending
09.25 Snakkis (r)
09.45 Kong Carl XVl Gustaf
70 år
13.45 På bortebane (r)
14.25 Glimt av Norge (r)
14.40 Hva feiler det deg?
(r)
15.20 Norge Rundt (r)
15.45 Beat for Beat (r)
16.45 Hvordan kom vi hit?
(r)
17.40 Livets mirakler (r)
18.30 Solgt! (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Adresse Stockholm
(3)
20.55 Komiprisen 2016
22.25 Lindmo (13)
23.25 Kveldsnytt
23.40 Helt katastrofe (2)
00.05 Shanghai.
Am. thriller fra 2010.
01.45 Tidsbonanza (r)
02.25 Vera (r)
03.55-05.37 Spion bak
fronten. Am. action fra
1968.

07.05 Morgensending
10.50 På bortebane (r)
11.30 Hovedscenen (r)
11.45 Hovedscenen (r)
13.10 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
13.40 Brennpunkt (r)
14.40 Arven etter Picasso
(r)
15.35 Torp (r)
16.05 Laserblikk på histori-
en (r)
17.00 Kunnskapskanalen
18.00 KORK hele landets
orkester
18.35 Stjernekokker (r)
19.15 Norge Rundt (r)
19.40 Arkitektens hjem (r)
20.10 Kunst i Skandinavia
(3)
21.00 Nyheter
21.10 Rita Hayworth –
kjærlighetsgudinnen
22.00 Spion bak fronten.
Am. action fra 1968.
23.45 Johnny Cash –
mannen i sort (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Modern Family (r)
08.30 Modern Family (r)
09.00 Bonanza (13)
10.00 Bonanza (14)
11.00 Globe Trekker (3)
12.05 X Factor UK (25)
13.30 X Factor UK (26)
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 (8)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (15)
22.15 Adele – Live in New
York City
23.15 The Love Punch.
Fr. komedie fra 2013.
01.05 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
02.10 Nattsending

05.05 Alarm 112 – På liv og
død (28)
06.00 Alligatorjegerne (r)
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)
16.20 Fraktekrigen (r)
17.00 Mud Sweat and
Gears (r)
18.00 Top Gear USA (r)
19.00 Top Gear (r)
20.00 Top Gear (r)
21.00 Superman Returns.
Am. actioneventyr fra 2006.
24.00 The School of Rock.
Am./ty. komedie fra 2003.
02.05 Limitless (r)
03.00-05.00 Killer Flood:
The Day the Dam Broke.
Am. actionfilm fra 2003.

06.00 Morgensending
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Ladies of London (6)
13.00 Ladies of London (7)
14.00 Ladies of London (8)
15.00 Ladies of London (9)
16.00 Ladies of London
(10)
17.00 Real Housewives of
Beverly Hills (14)
18.00 Real Housewives of
Beverly Hills (15)
19.00 The Grinder (16)
19.30 American Girl: Saige
Paints the Sky. Am. familie-
film fra 2013.
21.30 Du, meg og Dupree.
Am. romantisk komedie fra
2006.
23.30 Juno. Am./kan. dra-
makomedie fra 2007.
01.20 Paradise Hotel (r)
02.15 Paradise Hotel (r)
03.00 Paradise Hotel (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 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)
13.40 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: At World's End. Am.
actioneventyr fra 2007.
00.30 Quantico (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Simpsons (r)
14.00 The Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1: Russland
Grand Prix – kvalifisering.
Redigert opptak av kvalifise-
ringen fra Russland Grand
Prix.
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 Spider-Man 2. Am.
actioneventyr fra 2004.
00.45 Nattsending

07.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Munter mat – på tur
(r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.25 Ut i naturen seervi-
deo (r)
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 Det store symester-
skapet (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Jeg mot meg (5)
22.00 Nytt liv i East End (5)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Miss Marple: Mord i
prestegården. Br. krimdrama
fra 2004.
00.45 Nattsending

08.00 Morgensending
13.35 Lindmo (r)
14.35 Hukommelsens kraft
(r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Med somletog i Afri-
ka (r)
19.45 Konge og dronning i
25 år (r)
20.25 Urix
20.55 Árdna: Samisk kultur-
magasin
21.25 Glimt av Finland (r)
21.30 Det japanske måltid
22.30 Da Japan kapitulerte
23.20 Arkitektens hjem (r)
23.50 Smerte, gift og lin-
dring (r)
00.40 Alliert og alene (r)
01.40 Urix (r)
02.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.25 Distriktsnyheter
Østlandssendingen (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Masterchef (18)
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 (31)
17.00 Modern Family (9)
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 (65)
20.00 Alle tiders måltid (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 En kveld hos Kloppen
(6)
22.45 Det tredje øyet (r)
23.45 Dicte (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Hawaii Five-0 (r)
02.20 Blue Bloods (10)
03.00 Elementary (r)
03.45 Nattsending

05.05 Morgensending
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(8)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (9)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (10)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (9)
17.10 Fail Army (10)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Fraktekrigen UK (20)
18.50 Fotball: Tippeligaen.
Bodø/Glimt – Sarpsborg 08.
Bodø/Glimt – Sarpsborg 08.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Grensevaktene:
Irland (4)
23.00 Mafiaen: På innsiden
(2)
24.00 Duck Dynasty (7)
00.30 Broom (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (105)
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 Life in Pieces (11)
21.00 Life in Pieces (12)
21.30 NCIS: New Orleans
(20)
22.30 Paradise Hotel (29)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
00.55 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 Sinnasnekker'n (r)
13.25 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.55 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 (11)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(21)
21.30 Mann (44)
23.00 CSI (r)
24.00 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Garasjen (6)
22.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.10 Team Ingebrigtsen (r)
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Munter mat – på tur
(r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.25 Ut i naturen seervi-
deo (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
18.00 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.25 Det gode bondeliv (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Program ikke fastsatt
22.30 Program ikke fastsatt
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattsending

06.55 Morgensending
11.55 Guds lærlinger (r)
12.25 Urix (r)
12.55 Fra Sverige til himme-
len (5)
13.25 Det japanske måltid
(r)
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 Team Ingebrigtsen (r)
19.40 Hiroshima – bomben
som endret historien
20.25 Urix
20.55 I Wilses fotospor
21.25 Mitt yrke (r)
21.30 Tokyoprosessen
1946
22.30 Torp
23.00 Milliardskandalen
Olympus
00.15 Smerte, gift og lin-
dring (r)
01.05 Ut i naturen (r)
01.45 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 (32)
17.00 Modern Family (10)
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 (66)
20.00 Best av de beste (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Grey's Anatomy (19)
22.40 Madam Secretary
(17)
23.40 En kveld hos Kloppen
(r)
00.40 The Good Wife (20)
01.35 Criminal Minds (r)
02.16 Hawaii Five-0 (r)
03.00 Blue Bloods (11)
03.45 Nattsending

05.10 Morgensending
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (11)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (12)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 What Went Down (r)
17.10 What Went Down (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 American Ninja Warri-
or (28)
21.00 Pantelånerne i Aus-
tralia (9)
21.30 Pantelånerne i Aus-
tralia (10)
22.00 Ice Road Truckers (5)
23.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
24.00 Duck Dynasty (8)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (106)
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 –
masterclass
21.30 Shades of Blue (10)
22.30 Paradise Hotel (30)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
00.55 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 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)
14.55 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 (12)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(22)
21.30 The Big Bang Theory
(20)
22.00 The Big Bang Theory
(21)
22.25 Mann (44) (r)
23.55 CSI (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Norske fans (8)
Norsk dokumentarserie fra
2016.
20.00 Fotball: UEFA Champi-
ons League. Bayern Münc-
hen – Atletico Madrid.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Cops Reloaded (r)
01.00 Nattsending
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Din neste drømmebolig!

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

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

• Velutviklet boligkonsept
• Perfekt beliggenhet
• Godt bomiljø

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

• Mye for pengene
• Fast pris /
  Ingen forskuddsbetaling

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

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

Pål Ingeberg
tlf 950 76 244
pi@trysilhus.no

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

7 
leiligheter 

solgt!
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