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Slik var været på Romerike i april: Snittemperaturen var 5,1 grader, 2,5 grader over normalen. Høyeste
temperatur var 14,1 grader målt den 21. april, og laveste var -4,1 grader den 23. april.
Samlet nedbør var 85,2 mm. Mest nedbør på ett døgn var 17,0 mm den 17. april. Høyeste vindhastighet
var 9,4 m/s den 19. april. (yr.no)

TETTE AVLØP  HØYTRYKKSPYLING
TVINSPEKSJON  GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

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

Garantibehandling: kr 4.200,- for
personbil. Inkluderer rustkontroll før
første gangs behandling. Deretter opp-
følgingsbehandlinger til kr 2.400,-. Alle
priser ink mva. Tillegg for større biler.

MARKEDETS BESTE
ANTIRUSTGARANTIER

UNDERSTELLSBEHANDLING

Østre Aker vei 205, 0975 Oslo
Tlf.: 22 22 42 02 • epost@osloantirust.no

www.osloantirust.no • www.bilkontroll.no/fluid-film

Informasjon og
timebestilling

Ring
22 22 42 02

Oslo Antirust AS

10ÅR

10

års
antirustgaranti

På inntil 10 år gamle bil
er

LIVSTID
Liv

stidsgaranti

På inntil 3 år gamle bile
r

Bilene må ikke være rustfrie, men
de må passere vår rustkontroll før
garantibehandling iverksettes.

Priser standard behandling: kr 2.400,-
for personbil. Demontering av plast-
deksler under bilen og plast inner-
skjermer løsnes.

Annonsere her?
Kontakt
Salgssjef

Terje Aasen
Tlf: 906 19 636

terje@romeriksposten.no

Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud

Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland
Tlf: 483 20 157

marianne@romeriksposten.no

Kim Elvegård
Tlf: 413 06 161

kim.elvegaard@hamarmedia.no
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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Foreløpige tall publisert av Statistisk
sentralbyrå viser at Lørenskog kom-
mune hadde nettoutgifter tilsvarende
89 millioner kroner på kultursektoren
i fjor. Dette er nesten 17 millioner kro-
ner mer enn året før, om må sies å
være en kraftig økning. Netto drifts-

Lørenskog spanderer
mest til kulturen
Nye tall viser at hver innbygger i
Lørenskog kommune blir tilgodesett
med mest penger til kulturformål i
hele Akershus.

utgifter er summen som står igjen et-
ter at eventuelle inntekter og bruker-
betalinger er trukket fra. I Skedsmo
kommune brukte man 101 millioner
kroner totalt på kultur. Summen er
knapt tre millioner kroner mer enn til-
svarende fra året i forveien.

FORTELLER
OM PRIORITERINGER
Dette gjelder da hele kultursektoren,
alt fra drift av bibliotek og museer, via

kunstformidling og kulturskoler, til
idrett og aktivitetstilbud. Det er kom-
munene selv som har innrapportert
de aktuelle summene.

For å få en pekepinn på hvor mye
en kommune egentlig spanderer på
kultur, så vil det være mest nærlig-
gende å vise til kroner brukt per inn-
bygger. Dette vil i de fleste tilfeller for-
telle mye om hvordan kommunen
prioriterer dette feltet. I småkommu-
ner kan imidlertid tallene være misvi-
sende, da det ofte koster å «sette
pressen i gang».

SNITTET I FYLKET
Gjennomsnittet for hele Kommu-
ne-Norge er netto driftsutgifter påly-
dende 2.023 kroner per innbygger.
SSB-tabellene viser at det for Løren-

skog sin del er snakk om 2.450 kroner
brukt til kultur per innbygger. Det er
dermed 21 prosent mer enn gjen-
nomsnittet, og best i hele Akershus. I
Skedsmo kommune landet man på
1.923 kroner per innbygger til kultur-
formål, noe som her er fem prosent
mindre enn hva som er vanlig i Norge.

I Akershus er det et kommune-
gjennomsnitt på 1.862 kroner per
innbygger. Etter Lørenskog følger As-
ker kommune med 2.400 kroner per
snute. I andre enden av tabellen finner
vi Fet kommune, der hver beboer ble
påspandert 1000 kulturkroner i fjor.

KULTUR-RANGERING
Vi har ved hjelp av disse tabellene
rangert hver kommune i Norge etter
netto utgifter per innbygger. Aller

KULTURFORMÅL: Hvor mye bruker kommunene på kulturformål per innbygger? Det har vi en presentasjon på i dagens avis (Illustrasjonsfoto).

best ut kommer Bykle i Aust-Agder,
som bruker 18.806 kroner per inn-
bygger. To andre kraftkommuner i
Hordaland, Eidfjord og Modalen, følger
så. På denne landsoversikten finner vi
Lørenskog på 120. plass og Skedsmo
på 203. plass.

Lørenskog hadde i fjor netto drifts-
utgifter pålydende 1,6 milliarder kro-
ner, til alle formål. Det betyr at kultur-
sektoren i Lørenskog ble tilgodesett
med pene 5,6 prosent av hele kaken
i fjor. I Skedsmo var det totalt 2,45
milliarder kroner i netto driftsutgifter
i fjor, og kulturen fikk dermed 4,1 pro-
sent av dette. Gjennomsnittet for
hele kommune-Norge er at 3,8 pro-
sent av utgiftene brukes på kultur-
formål.
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Kr Utv. (kr) Rangering

Lørenskog 2450 389 120

Asker 2400 -29 125

Bærum 2082 -873 170

Nesodden 1957 -9 196

Skedsmo 1923 25 203

Oppegård 1897 -27 215

Ullensaker 1872 144 226

Ås 1808 54 235

Nes 1807 93 236

Ski 1742 87 248

Frogn 1711 -83 252

Vestby 1698 123 254

Nannestad 1505 11 304

Eidsvoll 1446 23 318

Gjerdrum 1398 -34 329

Rælingen 1302 -92 343

Hurdal 1275 -182 345

Sørum 1249 -94 349

Enebakk 1235 93 351

Nittedal 1201 36 355

Aurskog-Høland 1064 -4 374

Fet 1000 -5 381

Akershus 1862 -129

Norge 2023 14

Kulturkroner per innbygger
Netto driftsutgifter på kultur i 2015, utvikling fra forrige år.

Kilde: SSB/Kostra.

Norsk Kjøkkenfornying
Henvis til denne annonsen og spar tusenlapper!

Noe av det vi står for:

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

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

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

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

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

FØR

ETTER
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VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

CHRISTINA BØLUM
VALLERUDKOLLEN 11
1476 RASTA

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!

Fotografen hadde vært her:

STAV GJESTEGAARD
KASJOTTEN PÅ SKJETTEN

Karl XII-markeringer ved Lahaug-
moen og Sagelva lørdag 7. mai
Sveriges krigerkonge Karl XII gjorde i
1716 sitt første forsøk på å erobre
Norge. I sin marsj mot Akershus fest-
ning ble han stanset av norske styrker
ved skansene på Gjellerås og Bakås.
Sammen med sine nærmeste offise-
rer tok kongen da inn på Stalsberg,
mens resten av hans 3000 menn ble
forlagt på gårdene Stav og Skjetten
og flere gårder i Lørenskog.

Disse slagene skal 7. mai markeres
med to forskjellige arrangementer:
1. Skansene på Gjelleråsen Frammø-

te på Lahaugmoen i god tid før kl 11,
parkering blir anvist ved Staples’
nybygg innerst på plassen. Derfra
starter vandringen kl 11.00 presis.
Mesteparten av turen går på den
gamle kongeveien over Gjel-
leråsen. Beregn 20 minutters
vandring i småkupert terreng, bruk
godt fottøy. Ved skansene reiste

Skedsmo kommune i 1966 en min-
nestein med slik inskripsjon:

Her stanset bønder
og soldater Carl XII
under hans marsj

gjennom Skedsmo
1716

2. Mølleparken i Sagdalen kl 14.
Her kommer Karl XII-markeringen
som en innledning til årets seson-
gåpning ved Sagelva. Opptrinnet
settes her inn i en annen ramme
– det var jo på Stalsberg rett ved
han tok seg inn med en del av sin
stab.

Ved begge arrangementene får du
en orientering ved skuespiller og his-
toriker Juliane Husvik Sukkestad fra
Akershusmuseet om i de historiske
hendelsene både ved Gjelleråsen og

Arrangører ved skansene er Skedsmo Historielag og Nittedal Historielag.
Arrangører i Mølleparken er Skedsmo Historielag og Sagelvas Venner.

Norderhov. Det var jo der prestefruen
Anna Colbjørnsdatter Ramus – opp-
rinnelig fra Sørum – klarte det mes-
terstykke å få de svenske soldatene
til å tro at de var velkomne, mens hun
i virkeligheten sørget for å sende bud
etter norske styrker som befant seg
i nærområdet.

Videre blir det et opptrinn med
både svenske og norske soldater og
andre innslag – mer kan vi ikke røpe
på forhånd.

Arrangemnetet ved skansene
ventes avsluttet ved 12-tiden. Områ-
det rundt innbyr til å ta en rastepause,

så ta gjerne med litt niste og sitteun-
derlag.

I Mølleparken vil både Strøm-
mensaga og Strømmenkverna være
i full drift, det blir også salg av kaffe og
vafler med mer.
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HONDASPESIALISTEN

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

Auto Elite Ensjø AS − Trygg og sikker bilhandel

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

Honda CR-Z 1,5 GT Sportsstoler, Klima-
anlegg, Antiskrens, Blåtann, Xenon.

2011, 60 500 km,
kr 148 900,-

Honda Civic 1,6 i-DTEC Sport
-Klima -Handsfree -Regn-
sensor -DAB Radio -Stabili-
tetskontroll +++ 2015,
10 000 km
kr 258 900,-

Honda HR-V 1,5 i-VTEC
Comfort Demobil, Bluetooth,
Automatisk klima, Cruise-
controll, Varme i seter 2016,
3 500 km,
kr 259 900,-

Honda Civic 1,6 i-DTEC
Lifestyle Dab radio LEDkjørelys,
Klimaanlegg, Connect, nesten
NY!! 2015, 3 500 km
kr 274 800,-

Honda CR-V 2,2 Elegance
S&L -Komplett Service-
historikk-Hengerfeste-
Klima-Xenon-Mørke Ruter
2008, 136 957 km
kr 168 900,-

Fordelt på 1800 m2 og to etasjer finner du oss lokalisert i Gladengveien 9, sentralt på Ensjø i Oslo.
Foruten et bredt utvalg av nyere brukte biler i de fleste fabrikat og modeller, er vi autorisert nybilforhandler av Honda og Hyundai.
I tillegg til dette tilbyr vi svært konkurransedyktige betingelser på alle tilleggsprodukter − alt dette for å gjøre din handel så forutsigbar
og enkel som mulig. Velkommen til oss.

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

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

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

GRATISBENKEPLATERELLERKJØKKENVASKVED HEL FORNYELSE

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

KJØKKENFORNYELSE
- uansett type og alder på ditt kjøkken

VI BYTTER DØRER, SKUFFER, BENKEPLATER OG VASK

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

Kampanjetilbud!
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www.musdalseter.no

20
allerede

solgt siste
18 mnd.

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

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.

Nybrua 1927

Kortet fra 1927 viser Nitelv bru over
Nitelva. På toppen i bakgrunn står
Nordre Stalsberg gård. Brua ble byg-
get i 1911, og ble i starten brukt som
gangbru av innbyggerne. Etter hvert
ble den utvidet med en kjørebane.
Midt på brua møtes Nittedalsgata og
Strømsveien. Det offisielle navnet ble
Nitelv bru. Blant innbyggerne gikk den
under navnet Nybrua. Brua ble i 1975
skiftet ut med en ny i betong med un-
derliggende stålplatebærer. Anlegget
inneholder en lang fylling med stein
fra Jenseberget på sagelvsiden. På
kortbildet kan man se bjørkealléen
som veivokteren Brede Andresen
plantet. Disse trærne sto helt fram til
arbeidet med nåværende bru startet
opp i 1975.

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

NYBRUA
/NITELV BRU
1914–2016

Nybrua 2016



9// ONSDAG 4. MAI 2016



10 ONSDAG 4. MAI 2016 //

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Noen har kommet innom og spurt
om å få kjøpe bunader bare noen
dager før 17. mai. Skal du ha et slikt
antrekk bør du bestille dette minst et
halvt år i forveien. Dette er ikke et an-
trekk som er ferdiglaget i ulike stør-
relser, sier Kurt Odin Kollstrøm, inne-
haver av Strømmen Husflid.

Kollstrøm startet Strømmen Hus-
flid i 1991. De første årene med adres-
se i Strømsveien på Strømmen. For
19 år siden flyttet han butikken inn på
storsenteret. Her selger han blant an-
net bunader, bunadspynt og garn fra

de store produsentene som blant an-
net Dale, Rauma, Du store alpakka og
Sandnes garn.

HAR SOLGT FRA UTSTILLINGEN
Når det nærmer seg nasjonaldagen
vet butikkeieren hvordan halve mai
vil arte seg for butikken.

– Det hender vi selger bunadene til
utstillingsdukkene til kunder som
trenger en bunad veldig raskt. Om ut-
stillingsbunaden ikke har passet helt,
så har det hent at vi har satt av tid til
å sy plagget inne eller ut for kunden.
Noen vil jo kjøpe utstillingsmodeller.
Passer kunden bunaden, så selger vi
den. Men det er klart at mai er en må-

ned der bunaden får stor oppmerk-
somhet. 17. mai er en stor dag i Norge.
Folk er flinke til å pynte seg på denne
dagen, forteller Kollstrøm.

Det norske festantrekket repre-
senter en lang håndverktradisjon.
Innehaveren forteller at de syr og
broderer bunader og drakter fra flere
steder i Norge. Alle bunadene er
håndsydde.

– Bunadsølv og annet bunadstil-
behør går det også veldig mye av når
det nærmer seg 17. mai. Mens det er
bestillingstid på bunader har vi et lite
lager med bomullsskjorter for damer
og menn på lager. Men skal skjortene
broderes, må bestilles.

Når nasjonaldagen nærmer seg får

de ansatte i husflidsbutikken ofte
spørsmål om å sy ut eller inn bunader.
En bunad kan bli sydd om flere ganger
i løpet av et liv.

– På enkelte plagg kan det bli en
veldig omfattende jobb. Mange vil sy
om en bunad som kanskje har vært
brukt av ei mor. Har moren vært mye
større enn dattera kan det bli litt pro-
blematisk å få broderingen til å stem-
me. Som oftest er det ingen proble-
mer med å sy inn og ut en bunad, men
det er begrenset hvor mye du kan sy
et slikt plagg, forklarer Kollstrøm.

ANBEFALER RIKTIG OPPBEVA-
RING
Bunaden er en festdrakt folk legger
mye penger i. Husflidsmannen anbe-
faler derfor at du behandler plaggene
og sølvet på en skikkelig måte.

– Man bør pakke bunaden ned i en
bunadspose og samtidig plassere

Merker
bunads-trykket
Når det nærmer seg mai måned får bunader og bunads-
utstyr ekstra oppmerksomhet hos husflidsbutikkene
rundt om i landet.

noen luktfrie møllkuler i posen. Skjor-
ta bør også ha en egen pose. Henger
du skjorta i skapet uten en pose rundt
seg, vil den gulne.

Det er ikke få ganger de ansatte i
husflidsbutikken har fått spørsmål fra
kunder om hvordan man behandler
en bunad, eller hvordan den og bu-
nadssølvet skal tas vare på.
– Når du har brukt sølvet en hel dag,
og skal pakke det ned, er det viktig at
du pakker det inn i plast slik at det
holder seg bedre, forteller Kollstrøm.

TILLEGGSUTSTYR
Bunaden i seg selv er ikke så veldig
dyr. Du kan få sølv og annet utstyr
som er like dyr som selve bunaden.
Dette er dessuten et festantrekk du
kan ha i mange år fremover, bemerker
butikkeieren.

– Det har kommet så mye tilleggs-
utstyr du kan ha til bunaden, som for

INGEN FERDIGVARE: – Alt blir sydd for hånd etter mål og kundenes ønsker. Leveringstiden er fra tre til seks måneder, forteller Kurt Odin Kollstrøm.fått kjøpt en utstillingsbunad.
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eksempel hårbøyler, paraplyer, bu-
nadssjal og bunadssøljer for håret. Og
så har du bunadsstrømper i alle muli-
ge farger til damene, sier Kollstrøm.

– I dag får du kjøpt billige festdrak-
ter som ligner på bunader, laget i Kina.
Hvordan reagerer du når du ser slike
drakter?

– Sånn er det med alt. Fine ting blir
kopiert og etterlignet. Det finnes
mange som har lyst til å bruke slike
drakter, så hvorfor ikke la de gjøre det.
Alle har lov til å pynte seg med det
man vil.

– Hva er den mest populære buna-
den i butikken?

– Her i distriktet står romeriksbu-
naden veldig sterkt, men Nordland-
og Gudbrandsdalsbunadene er også
veldig store. Det bor mange nordlen-
dinger og finnmarkinger i området. Og
veldig mange her har foreldre som
kommer nordfra, forteller Kollstrøm,
som selv kommer fra Finnmark.

– Hva er den peneste bunaden?
– Det er veldig vanskelig å plukke

ut en bunad siden det finnes så man-
ge fine bunader i Norge. Men nord-
landsbunaden har flere ganger blitt
kåret til flotteste bunaden.

KUNSTHÅNDVERK: Broderingene og søljene representerer norsk håndverk, kunst og kultur på sitt beste.

UTSTILLING:
Det har hent at folk
som har vært ute i
siste liten med å be-
stille bunad, har fått
kjøpt en utstillings-
bunad.

vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

11. mai
Hytte og Bil/motor

25. mai
Blomster / Hage
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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: UTEROM, HAGE

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

TEMA: UTEROM / HAGE

BRUNSNEGLENE kommer!
Var det brunsnegler i hagen din i fjor
vil de med stor sannsynlighet dukke
opp også i år. Men med enkle grep kan
du begrense plagen på en miljøvennlig
måte.

– Den er svært formeringsdyktig og
den har få naturlige fiender som spi-
ser den når den er blitt stor. Men
sneglen er avhengig av vann for å
kunne bevege seg og produsere sli-
met, sier forsker Solveig Haukeland
ved Norsk Institutt for bioøkonomi
(NIBIO).

Lengre sør i Europa er denne
sneglen aktiv på natten. I Norge kan
du se den åler seg fram i fullt dagslys.
Forskerne tror at sneglen har innfun-
net seg med at den er kommet til et
land med lange lyse kvelder. Sneglen

UTRIVELIG HAGEGJEST: I 1988 ble de første brunsneglene oppdaget i Norge. Til nå har sneglen krøpet inn i 45 prosent av Norges kommuner.

VENN: Ifølge Grønn Hverdag spiser tigersneglen brusnegler. Finner du en slik i
hagen har du art en som bidrar til å holde brunsneglene unna.

har dermed ikke noe valg når den skal
ut på jakt etter mat.

TRIVES I NORGE
Selv om de fleste brunsneglene buk-
ker under for norsk vinterkulde er det
noen som overlever, opplyser NIBIO.
Brunskogsneglen (Arion vulgaris) tå-
ler kulde helt ned til minus tre grader.
Når det blir plussgrader i været, be-
gynner de å røre på seg. På grunn av
at sneglene er ganske små tidlig på
våren og sommeren vil du ikke få øye
på disse før ut i juli. Brunsneglen kan
bli 70-150 mm. I år er det 28 år siden
den første brunsneglen ble observert
i Norge. Til nå har sneglen krøpet inn i
45 prosent av Norges kommuner. Det
nordligste funnet av brunsnegler er
gjort på Finnsnes i Troms fylke. Norge
har klima og en vegetasjon som
sneglen trives i. Den har få naturlige

fiender her i landet og har derfor
spredt seg raskt. Brunskogsneglen er
en av 90 landlevende sneglearter i
Norge. I dag finnes den mange steder
langs kysten fra svenskegrensa til
Troms. Dessuten finnes den også
noen steder i innlandet som i Tele-
mark, Buskerud og på indre deler av
Østlandet og noen få steder ved Mjø-
sa, Gjøvik og Espa, opplyser NIBIO.

– Er brunsneglene et problem?
– Det er enkelte jordbærdyrkere

som har litt problemer med den. Men
den har ennå ikke ført til avlingstap for
landbruket. Den er nok mer et sosialt
problem for folk som får den i hagen.
En annen ting er at den kan ha med
seg smitte, men dette er noe vi ikke
vet så mye om ennå, forklarer Hau-
keland.

VOKSER RASKT
Den skogsneglen har normalt en livs-
syklus på ett år. Men selv om livet er
kort kan den, før den legger på røret
for godt, etterlate seg opp mot 400
avkom. Eggene legges i grupper på
20-50 egg i små jordhuler og andre
skjulesteder. En snegle er både hun
og han. Derfor er det ikke bare halve
populasjonen som legger egg. Alle
legger egg. Og en snegle kan legge

egg flere ganger etter hverandre, men
gjør det bare i en begrenset tid tidlig
på høsten.

– De store brunsneglene du ser på
sommeren dør når eggene er lagt. De
små sneglene overlever vinteren om
de finner frostfrie skjul. Selv om det
er barfrost og streng kulde er det all-
tid noen som finner et varmt krypinn,
og får en ny sommer, opplyser Hau-
keland.

For å overleve den norske vinteren
trekker brunsneglene til varme om-
råder langs bygningsvegger, vedsta-
bler og kompostbinger. En oppkjørsel
med varmekabler er midt i blinken for
disse krypene. Eggene klekkes fra
sist i september til sist i november. De
små sneglene stikker seg bort om
vinteren i jordhuler, steinhauger og
komposthauger.

– De liker helst å spise døde dyr el-
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FAMILIEFEST: På sensommeren kan du komme over store kolonier av brunsnegler. Disse koste seg på parkeringsplassen ved Strømmen storsenter.

ler plantemateriale. Dette blir igjen fri-
gjort til jord. Hovedfunksjonen er at
de bryter ned plantemateriale. Den
andre funksjonen er at de mindre
sneglene er mat for andre dyr. I løpet
av sommeren blir de utvokste og
kjønnsmodne, og en ny generasjon
brune skogsnegler er klare for nye ut-
fordringer.

KAN BEKJEMPES
Forsker Solveig Haukeland forteller at
ingen har klart å utrydde sneglen helt.
Men det mye man kan gjøre for å hol-
de arten nede. Hun råder hageeiere til
å sørge for at overflater er tørre, og
fjerne overvintringssteder sneglen
kan smyge seg under og bruke plan-
ter den ikke liker. Hvis du har en hage
med planter den ikke trives med er
dette en fordel hvis du skal bli kvitt
brunsneglen. Plantene brunsneglen
helst styrer unna er blant annet
Rhododendron, Begonia, Flittig lise,
Petunia og roser.

– Brunskogsnegl elsker høyt gress
fordi den finner fuktighet der. Holder
du gresset nede vil det bli utrivelig for
sneglen om den tar seg inn i hagen
din.

Er snegleproblemet blitt stort fin-
nes det midler du kan kjøpe hvis du vil
bekjempe den. Da er det helst plan-
tevernmidler som inneholder jernfos-
fat. Ferramol er det mest kjente stof-
fet. Ellers er Nemaslug et effektivt
middel på mindre snegler. Bland dette
med vann og sprøyt det i hagen eller
direkte på sneglen.

Når du skal avlive sneglen anbefaler
Norsk Institutt for bioøkonomi:
• Klipp sneglen i to med en saks,

spade eller annet redskap.
• Ha dem i en beholder og helle

kokende vann over.
• Putte dem i en plastboks og legge

den i fryseboksen ved minus
20 grader i ett døgn.

Etter at du har drept sneglene kan du
grave ned de døde sneglene i hagen
eller kaste dem på komposten. Du be-
høver ikke være redd for at eventuel-
le egg inne i den døde sneglen klekker
til nye snegler.

NIBIO fraråder metoder som:
• Å legge sneglene i salmiakk.
• Å strø salt over sneglene.
• Å legge sneglene i en saltlake.

Her er Norsk Institutt for bioøkonomi
tips for å unngå brunsnegler i hagen:
• Hold hagen ryddig og klipper plenen

ofte. Da blir det vanskelig for sne-
gler å finne skjulesteder.

• Bytt til planter som brunsneglen
unngår. Sneglene liker ikke rhodo-
dendron, roser, bartrær, begonia,
eføy og lavendel.

• Hagedammer tiltrekker seg frosk,
padder og fugler. De er naturlige fi-
ender til brunsneglen. Hekker og
striper med blomsterrike planter
tiltrekker seg også brunsneglfien-
der.

• Unngå å ha en åpen komposthaug.
Bruk en lukket, isolert eller uisolert
kompostbeholder der sneglene
ikke kommer inn. En isolert binge er
det sikreste.

• Når du kjøper blomsterjord og plan-
ter bør du undersøke jorden for
brunsnegler og snegleegg. Brun-
snegleegg er runde, cirka fire milli-
meter i diameter, melkehvite i far-
gen og ligger ofte i klynger på
20-30 egg. Hell kokende vann over
eggene.

• Begynn våren med å plukke snegler.
Du kan putte sneglene i kokende
vann eller dele sneglene i to og la
dem tørke.

• Du kan legge ut «åte», som øl, opp-
klippet døde snegler og hundemat.
Da er det lettere å plukke og avlive
dem.
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49
MINI EKSCLUSIVE GRÅMIX

25x34x17 cm. Lav egenvekt gjør det lett å
tørrstable muren for hånd. Ca 24 stk pr M2

1 090
PERFEKT AKRYLAT PLUS 10 L

Akrylmaling med ekstremfarge- og
glansstabilitet på de fleste underlag.

3 690
TREND STYLE BLACK 3000, GASSGRILL

Robust trebrenner med sidebrenner. Mulighet for indirekte grilling. Grillen har rist og plate
i støpejern. Mål. 134x62x116 cm. Ink gassregulatorsett

3 490
HØYTRYKKSVASKER

K5 Premium med kabeltrommel på 1,8 kw,
130bar og max vannmengde 500 l/t

1 299
VEGGSLANGEBOKS

Gardena Comfort Roll-up automat. Trekk
slangen ut til ønsket lengde. 25 m slange.

3 990
SPISEGRUPPE VIBORG

4 komfortable stoler av stabil og værbestandig rotting. Bord med plate av herdet
glass.Rustfrie skruer. Puter selges separat. Bord 150x90 cm. Farge: Grå.

8
TERRASSEBORD

FURU - 28 x 120 - KL 2 Godkjent av
Norsk Impregneringskontroll.

569
DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS 10 L

Meget værbestandig oljedekkbeis.
inneholder effektive midler mot svertesopp.

3 990
GRESSKLIPPER

McCulloch M46-125WR er en selvgående gressklipper med bakhjulstrekk og 46 cm
klippebredde, tilkobling av vannslange for enkel rengjøring.

299
SLANGEVOGNSETT

Gardena slangevognsett med hjul. 20 m 1/2
slange og startsett.

88
TERRASSEBORD

Fra kr:

HØVELLAST
LILLESTRØM
Nordahl Brunsgt. 10
2004 LILLESTRØM
64 84 04 00
6.30-19. 9-15

BMCard - et produkt fra DNB Bank ASA

6 måneders rentefri betalingsutsettelse for kr 349,-
Forutsetter en kredittvurdering. Etter denne perioden bestemmer du selv om du
vil betale inn hele beløpet eller foreta månedlige innbetalinger.
Ved månedlig innbetalinger: effektiv rente: 35,2%, 15.000 o/12 mnd. Totalt 17.359.

Tilbudene varer f.o.m 04.05.2016 t.o.m 14.05.2016 Tilbudene gjelder så langt lageret rekker i kampanjeperioden. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.
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Tilbudene g jelder i perioden 4/5–8/5, 2016, så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold
om trykkfeil, forsinket levering eller at enkelte produkter raskt kan bli utsolgt. FØLG OSS OG SE VÅRE ÅPNINGSTIDER PÅ

kunnskapengror
Der

2990
Pelargonium

zonale

12 cm potte

24990
Thuja

«Brabant»

140– 160 cm
pr. stk.

5990
Thuja

«Brabant»

80– 100 cm
pr. stk.

Gi hagen din kvalitetsjord!

Hageland
plantejord

Hageland
dekkbark

Hageland Hageland 

Plantejord

5x50liter
200

Dekkbark

5x50liter
300

Hageland Lillestrøm
Fabrikkgata 3, 2004 Lillestrøm
Tlf. 63 81 16 02

Man-fre: 09.00–19.00, Lør: 09.00–17.00, Søn: 12.00–18.00
Vi holder åpent Kr. Himmelfart 10.00–18.00

Hageland Lørenskog
Tunveien 2 v/ Lørenskog Storsenter, 1476 Rasta
Tlf. 67 92 11 20

Man-fre: 10.00–20.00, Lør: 10.00–18.00, Søn: 12.00–18.00
Vi holder åpent Kr. Himmelfart 10.00–18.00
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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: UTEROM, HAGE

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

TEMA: UTEROM / HAGE

– Det har blitt veldig populært å dyr-
ke tomater, sitroner, jordbær, rabarbra
og blåbær. Salget av slike planter har
økt med cirka 50 prosent de siste tre
årene, sier gartner Hilde Poppe hos
Plantasjen.

ENKLE JOBB
Poppe opplyser at er mye enklere å

dyrke fram noe enn det mange tror.
Kjøper man en plante i en hagebutikk
er det gjerne festet en veiledning på
planta for hvordan planten skal be-
handles for at den skal bære fram
frukter.

– ER DET MYE JOBB?
– Det holder å gjødsle og vanne. Men
noen av plantene trenger vinterhage
med mye lys og litt lavere temperatur.
Å høste egne poter er også blitt veldig
populært. Poteter kan du også dyrke
fram i potter. Du behøver ikke utdan-
ne deg til gartner for å drive med det-
te, du kommer veldig langt med god
jord, gjødsel og vann, sier Poppe.

Dyrker frem egen mat
Flere vil prøve seg som hobbybonde i
sin egen hage eller på balkongen.

SYDLANSK-
PLANTE:

– Bambus vokser
veldig fort. Den er i

hardfør-
sone 5, så det er
ikke noe problem
å ha den her. Den
er vintergrønn og

mister
ikke bladene,

sier Poppe.
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Gartneren forteller at du får en
bedre vekst med bruk av gjødsel, og
da gjerne med gjødselstyper som ku-
gjødsel, hønsegjødsel eller biobact.
Har du plantene i krukker må du pas-
se på at du ikke vanner for mye. For
mye vann gjør at røttene ikke luft, og
dør, med mindre du har vannplanter.

– Ser du en trend i hjemmeplan-
ting?

– En supertrend er å skaffe seg
plantekasser. Disse passer inn over
alt, og du kan plante ulike sorter på et
lite område. Du kan også skaffe deg
små drivhus om du for eksempel øn-
sker å dyrke agurk. Bor du i et bo-
rettslag med grønt fellesareal, kan du
for eksempel ha busktomater i sol-
veggen, forteller Poppe.

DYRKER SAMMEN MED ANDRE
Husebyjordet Andelslandbruk ble
startet i 2015. Skedsmo kommune
har stilt tre mål til rådighet på Huseby
gård. Prosjektet skal bidra til å øke in-
teressen og kunnskapen om planting
og dyrking.

– Vi har hatt folk innom andelslaget
som etter en tid begynner å dyrke
hjemme. Noen av de vi har med i år
har også vært inne på tanken om å
starte opp med noe i sin egen hage,
forteller Astrid Thuen, som utdanner
seg til agronom på Natur ved Alna.

HJEMMEGÅRD: Med bruk av
plantekasser eller krukker kan
du dyrke fram din egen mat.

SITRONER:
Noen foretrekker
egendyrkede sitroner.

POPULÆR BLOMST: – Hortensia, i forskjellige farger, er fortiden veldig
populære, sier gartner Hilde Poppe hos Plantasjen i Skedsmo.

– Hvem prøver seg på hjem-
medyrking?

– Det er all slags folk. Her finner du
alt fra barnefamilier og ungdommer
til eldre pensjonister. I borettslaget jeg
bor i har de vært inne på tanken om å
plassere ut noen plantekasser ute på
fellesarealet, sier Thuen.

– Hva er det beste med å dyre fram
eget frukt og grønt?

– Det gir en veldig glede i å kjøpe
inn planter og jord, og være ute i ha-
gen på våren når det er mildt og fint.
Og så ser du hva du har fått til på slut-
ten av sesongen. I andelslandbruket
blir det blant annet dyrket poteter,
rotgrønnsaker, salat, løk, sukkererter,
reddik, tomat, urter og forskjellige
kålplanter.

MOTEPLANTER
Plantetrender er som klesmoter, de
går i bølger.

– Hortensia, i forskjellige farger, er
fortiden veldig populære. Men det må
være flere plussgrader ute før du
planter denne. Mange bruker den
som en sommerblomst, sier gartner
Hilde Poppe.

Skal du ha sommerblomster kan du
starte med stemor og bytte den ut
etter hvert, anbefaler gartneren.

– Noen populære planter?
– Mange vil ha buksbom og bam-

bus. Bambus vokser fort og den tåler

det milde klimaet vi har her. Den kan
brukes som hekk og enslig plante.
Tenker du sommerblomster er det
forskjellige sorter innen stemor og
pelargonia. De gamle sortene har
kommet mer tilbake, som rosa pelar-
gonia. Vintergrønne planter som
buksbom og tuja kan du plante i kruk-
ker for å ha noe høyt og vintergrønt i
hagen eller på balkongen. Disse er

veldig fine å kombinere med litt blom-
strende og grønt, forteller Poppe.

– Hva er det vanligste spørsmålet
dere får?

– Mange spør selvfølgelig om van-
ning. Handler kundene blomster til
hagen spør de gjerne om hva plante-
ne tåler av sol og skygge. På våren
spør folk også om planten tåler kulde.
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Med 4-stjerners skip gjennom UNESCO-fredet kulturlandskap til hyggelige middelalderbyer

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

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

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

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

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

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

med mellomlanding
• Utflukter og transport jf. program
• Informasjonsmøter og foredrag ved reiselederen
• 8 dagers cruise med Serenade 1 i delt dobbeltlugar
• 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, flott
vinlandskap og seilas mot Oberwesel

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

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

Dag 7 Amsterdam, Nederland.
Byvandring og båttur på kanalene

Dag 8 Amsterdam–Oslo

Dagsprogram

Reis med hjerte, hjerne & holdning

Reis med hjerte, hjerne & holdning

Telefon: 21 98 45 45
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HELSEPANELET Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL:
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

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

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

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

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

Catharina svarer:

Isjias

Det er mange årsaker til
smerte som iler nedover bei-
net. En kraftig nerve som vi
kaller isjiasnerven har sitt ut-
spring fra nedre del av
korsrygg og løper nedover
bakside lår og legg, derav
navnet «isjias». Plager fra
denne nerven er en hyppig år-
sak til smerter. Dette er som
oftes ikke farlig, men kan gi
kraftige smerter. Det kan også
være mange andre årsaker til
slike smerter som ikke nød-
vendigvis trenger ha noe med
isjiasnerven å gjøre.

Isjiasnerven
Isjiasnerven består av mange
nervetråder samlet sammen
til en tykk pølse. Den springer
ut fra nedre del av korsrygg,
går igjennom bekkenet og
sete til bakside lår, legg og ut-
side av foten hvor den til slutt
brer seg rundt og ender opp
på fremsiden av tærne. På sin
vei nedover forsyner den bl.a.
hud, muskler, sener og ledd-
bånd. Det er nettopp disse
strukturene som blir påvirket
når nerven er irritert.

Hva skjer
når nerven blir irritert?
Den hyppigste årsaken til ner-
veirritasjon er en prolaps eller
bukning av en mellomvirvel-
skive i korsryggen som påvir-
ker roten til isjiasnerven og
skaper irritasjon/betennelse.
I dette tilfelle er det også van-
lig med korsryggsmerter, men
ikke alltid. I noen få tilfeller kan
nerven i seg selv bli betent
som følge av en infeksjon. Det
sistnevnte gir samme plager i
beinet som en prolaps, men er
dog mindre vanlig. Når ner-
veirritasjonen øker, økes som
oftest også plagene. Smerte,
nummenhet og kraftsvikt er
vanlige symptomer. Disse
symptomene kan presente-
res alene eller sammen og bør
undersøkes av kiropraktor, fy-
sioterapeut eller lege. Her bør
man få en grundig undersø-
kelse basert på nevrologiske
og ortopediske tester slik at

man får riktig diagnose og kan
bli satt under riktig behandling
og oppfølging.

Andre årsaker
til smerter i beinet.
Når det gjelder muskel- og
skjelettsystemet snakker vi
ofte om noe som kalles «falsk
isjias». Smertene opptrer ofte
på samme måte som en irri-
tert isjiasnerve, men har ikke
noe med nerven å gjøre. Pro-
blemet sitter da som regel i
rygg, sete og/eller hofteom-
rådet og gir smerteutstråling
nedover beinet. Dette kalles
referert smerte. Det sistnevn-
te kan jobbes med enten av en
terapeut eller en selv ved rik-
tig valg av behandling, øvelser,
aktivitet og tøyning. Det fin-
nes også andre årsaker til
beinsmerte dersom man be-
veger seg utenfor nerve-,
muskel- og skjelettsystemet.
Disse er mer sjeldne, men li-
kevel viktig å utelukke.

Hva kan jeg gjøre selv?
Det kommer selvfølgelig ann
på hva problemet er og i hvil-
ken grad man er plaget. En
tommelfingerregel er å være i
mest mulig normal aktivitet
innenfor smertegrensen. En-
kle øvelser for korsrygg, mage
og sete som du kan få fra din
kiropraktor eller fysioterapeut
kan være til stor hjelp. Ved
kraftige smerter kan kuldebe-
handling/is lindre. Det kan
også være en idè og oppsøke
din fastlege for smertestillen-
de medisiner dersom smerten
blir uutholdelig slik at man kan
opprettholde anbefalt aktivi-
tetsnivå. Opplever man smer-
te som ikke går over, num-
menhet i beinet eller
kraftsvikt bør man oppsøke
hjelp. I dette tilfelle kan det
være nødvendig med bildedi-
agnostikk som MR og evt vi-
dere utredning hos nevrolog.
Som med all annen helsehjelp
så velg din behandler med
omhu og still spørsmål til fore-
slåtte behandlingsopplegg.

Det iler nedover beinet
mitt og smertestillende
hjelper ikke. Er det «isji-
asen» som krangler?

Linda 41 år.
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I samarbeid med Røde Kors ønsker
vi nyere sykler som er i god stand,
og vi ønsker også å redde gamle og
rustne sykler fra å ende på avfalls-
haugen. Med litt enkel service og
pleie skal syklene bli gode som nye,
og vil komme familier ved flere
asylmottak til gode. Vi vet at det
står mange brukte og tilårskomne
sykler rundt om i garasjer og i kjel-
lere, som aldri igjen vil komme i
bruk, og vi ønsker å gi disse et nytt
liv. Så om du ønsker å donere din
gamle sykkel, vennligst
ring: 90 99 01 80. (Vi henter.)

Trivelig uteplass med overbygg
selges kr 12000,-.
Kan selge denne slik som den er.
Den er 4 x 4 kvadratmeter stor.
Den må demonteres ned av kjø-
pere før transport. Selges med
hagemøbelsett 1 bord og 2 enkle
stoler og 1 stol med plass for 3
personer m/puter samt beleg-
ningssteiner( Helle Polar ) som er
nok til hele arealet. Strømmen,
tlf. 915 56 245

Bosch kanttrimmer, ”Combitrim”
m/15 m.ledning selges
rimelig. Henv.tlf: 986 60 743

STRIKKEBOK med 56 illustra-
sjoner 1. utgave utgitt 1901, er like
fin, selges for kr. 500.00.
Tlf.958 41 289

HÅNDARBEIDSBOK med illustra-
sjoner i farger og sort fra 1941 like
fin, selges for kr. 300.
Tlf. 958 41 289

NORSKE FOLKEEVENTYR bind 1
og 2 utgitt 1982 har omslag er like
fine, selges kr.600.
Tlf. 958 41 289

MINE KJÆRESTE EVENTYR med
13 kjente eventyr, fine bilder i
farger og lettlest tekst, like fin
selges kr. 200. Tlf. 958 41 289

Utstillingsdukker (3 stk.) kr 600,-.
Strømmen, 464 49 025

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

TIL SALGS

Hylle til pynte håndkle +
pyntehandkle, 5 armet messing
lysekrone fra Høvik + lampetter
selges rimelig .
95112624 Sted, Strømmen

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

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

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

TJENESTER

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

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

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

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

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

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

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

For samlere!
Ferrograph båndspiller fra ca.
1962. ikke brukt side slutten av 60
tallet. mangler nettledning.
kr. 200,-
Telf.480 71 946 (N.Romerike)

Vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

25. mai
Blomster/hage

11. mai
Hytte og Bil/motor

1. juni
Sommeropplevelser

8. juni
Bil/MC/caravan
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I 2016 vil Romeriksposten presentere ulike
lag og foreninger i Skedsmo og Lørenskog!
Vil dere at andre skal få vite mer om det dere driver med?
Ønsker dere flere medlemmer?

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

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

Unggutta slo verdensmesteren i bridge!

Etter 54 spill sto det utrolig nok uav-
gjort mellom Harald og Erik Eide og
Sveinung Ørjansen/Fredd Kristian-
sen. Brødrene Eide er ingen hvem som
helst, selv om de er juniorer! Harald
var selv med på juniorlandslaget til
Norge som tok gull i 2014. Vår ver-
densmester fra 2007, Tor Helness,
den mestvinnende norske bridgespil-
leren både nasjonalt og internasjonalt
og som spiller proff hele året rundt i
hele verden, måtte denne gang takke
ja til 4. plassen sammen med sin mak-
ker Lasse Aaseng.

Lørenskogmesterskapet ble avvi-
klet i samfunnssalen på Kjenn skole
lørdag den 23. april. Det deltok i alt 28
par fra 18 forskjellige klubber spredt
over hele landet. Alle møtte alle og det
ble spilt i alt 54 spill som etter hvert
utviklet seg til en spennende thriller.
Den endte med at to par måtte dele
seieren, og disse var igjen kun 5 po-
eng foran nr 3. Førsteplassen ble delt
mellom Sveinung Ørjansen - Fredd

Brødrene Eide vant
Lørenskogmesterskapet i bridge

Kristiansen, Bridgekameratene og de
unge brødrene Harald og Erik Eide,
Hamar BK. På 3. plass kom beste ro-
merikspar, Johnny Hofseth og Dag
Sandbekkbråten, Aurskog BK. Fjor-
årsvinnerne Tor Helness og Lasse
Aaseng, TopBridge BC, havnet denne
gangen utenfor pallen og ble nr. 4,
slått med god margin av blant andre
ungdommene fra Hamar. Beste spiller
fra arrangørklubben ble Åge Hovden,
som kom på 6. plass sammen med Pål
Are Vorren, Høybråten BK. Det vanket
pengepremier til de sju beste parene.

Turneringen ble gjennomført i en
meget god og hyggelig atmosfære,
under full kontroll av turneringsleder
Anton Gunnarsson. Midtveis var det
anledning til å kjøpe en varmrett som
falt i meget god smak. Den var tilbe-
redt av Jens Kaltenborn, som også var
spillende deltaker i turneringen. Un-
der hele turneringen var det ellers
anledning til å kjøpe kaffe og mineral-
vann, samt vafler først på dagen. Lø-

Harald og Erik Eide står til venstre,
Sveinung Ørjansen og Fredd Kristi-
ansen til høyre

Et lite blikk på salen under turneringen

renskog bridgeklubb takker alle spil-
lere for deres bidrag til at det ble en
hyggelig og spennende turnering, og
ønsker alle sammen, pluss mange fler,
velkommen tilbake neste år. Vil du
spille ellers i Lørenskog Bridgeklubb,
har vi sommerbridge hver torsdag i
mai og juni, og starter sesongen igjen
29. august – alltid på Løkenåsen sko-
le. Ta gjerne kontakt med Lillian Lind-
berg, tlf 93426190.

Annonsere her?
Kontakt
Salgssjef

Terje Aasen
Tlf: 906 19 636

terje@romeriksposten.no

Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud

Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland
Tlf: 483 20 157

marianne@romeriksposten.no

Kim Elvegård
Tlf: 413 06 161

kim.elvegaard@hamarmedia.no
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Stadig færre
gårder med husdyr

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

I fjor var det bare 25 jordbruksbe-
drifter med husdyr igjen i Skedsmo
og Lørenskog. I dag har vi talt samt-
lige husdyr som finnes her lokalt.

I de fleste kommuner har antall gårder
med husdyr gått nedover de senere
årene. På landsbasis har antall jord-
bruksbedrifter gått fra 34.822 til
28.355 bare fra 2007 og frem til inn-

gangen til 2016. Det betyr en reduk-
sjon på nesten 19 prosent de siste ti
årene.

NEDGANG
I Akershus har antall gårdsbruk med
husdyr gått ned fra 795 til 618, som
betyr hele 29 prosent nedgang. I
Skedsmo kommune har antallet gått
fra 20 til 16 – noe som betyr 20 pro-
sent reduksjon. I Lørenskog kommu-
ne ser vi at antallet har gått fra ti til ni,

Skedsmo Lørenskog

Gårder med husdyr 16 9

Storfe 714 607

Sau * *

Verpehøner 7445 *

Kyllinger 0 0

Svin * *

Søknad om produksjonsstøtte 2015: så her holder de få brukene bedre
stand.

Selv om antall bedrifter har gått
ned, så betyr ikke det at antall dyr går
samme veien. Tvert imot ser vi at
mange av de brukene som blir igjen
blir større. På landsbasis har antall sau
gått litt opp totalt sett de siste ti åre-
ne, til tross for den store nedgangen i
antall gårder. Nå er det nær 1,1 millio-
ner sauer i Norge. Også antall storfe
per bruk øker i Norge.

ANTALL GÅRDER I SKEDSMO
Vi har fått tilgang til Statistisk sentral-
byrås tabeller som viser hvor mange
jordbruksbedrifter som har søkt om
tilskudd den 1. januar 2016, og for hvor
mange dyr det er snakk om. Av de 16
aktuelle gårdsbrukene i Skedsmo, så
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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.

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?

STORFE: Akkurat nå finnes det
1.421 storfe i Skedsmo og Løren-
skog. Blant storfe er det amme-
kyr, som sørger for produksjon av
kalvekjøtt.

(Illustrasjonsbilde)

er det åtte som holder storfe, mens
én eller to har sau. Dersom det bare
er én eller to bønder som har dyresla-
get i en kommune, så blir ikke tallene
offentliggjort. Videre er det tre gårds-
bruk med verpehøner i Skedsmo. Det
er selvsagt en god del bedrifter som
har flere av slagene på gården.

Når vi teller opp, så finner vi at det
for tiden er 714 storfe og 7.445 ver-
pehøner «boende» i Skedsmo kom-
mune. Det er også noen sauer, uten
at dette kan oppgis på grunn av få sø-
kere.

I Lørenskog kommune er det tre
bønder som styrer med kommunens
607 storfe. De øvrige brukene har sau,
høner og gris – men altså ikke nok
bruk til at tallene publiseres.

NORGES STØRSTE
Det er Eidsvoll kommune som har
flest gårdsbruk med husdyr i Akers-
hus. Her er det totalt 93 bønder som
har søkt om tilskudd. Deretter følger
Nes kommune med 76 bedrifter.

I hele landet er det Hå kommune i
Rogaland som har flest jordbruksbe-
drifter med husdyr – med 425 i tallet.
Deretter følger Ringsaker i Hedmark
med 420.

Hå er også den klart største stor-
fe-kommunen i Norge, da det her fin-
nes ikke mindre enn 28.770 av slaget.
Norges største sauekommune heter
Oppdal, der man finner 21.422 av de
ålreite dyrene. Tett fulgt av Bjerkreim
i Rogaland, med 20.469 sauer.

vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

11. mai
Hytte – Bilmagasin

25. mai
Blomster – Hage

VÅRKAMPANJE!

÷10% AVSLAG

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.

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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Løkker og lekeparker
i Strømmen

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

Tekst: Steinar Bunæs,
Skedsmo Historielag

Alle tettsteder har behov for åpne
plasser for lek og rekreasjon. Med
den voldsomme utbyggingen som
skjer i Strømmens sentrumsområder
er det grunn til å rope et varsko. Hvor-
dan var det før – og hva er sitasjonen
i dag?

LØKKENE
Strømmen hadde sin første store ut-
byggingsperiode rundt år 1900. Da
var det full virksomhet ved både
Strømmens Værksted, Strømmen
Trævarefabrik og en rekke mindre
virksomheter, og mange trengte et
sted å bo. Ti år senere ble Strømsvei-
en og Stasjonsveien anlagt, og langs
disse kom det raskt en del forret-
ningsbygg og bolighus på plass. Like-
vel ble det liggende igjen mange åpne
plasser, og flere av dem ble tatt i bruk
som fotballøkker og andre aktiviteter
som slåball, vippe pinne, gjemsel osv.

Etter noen år begynte imidlertid
løkkene å bli bebygd, biltrafikken ble
større, og i august 1938 sto følgende
å lese i Akershus Arbeiderblad/Ro-
merikes Blad om barnas lek i Strøm-
men:

En sak som har vært lite påaktet i
Strømmen er barnas lekeplasser.
Barna har bare ett sted utenfor hjem
og skole hvor de kan leke, og det er i
gatene. Skogene ligger for langt
unna. Nu blir saken tatt op. En del av
inntektene ved lysfesten på Støpe-
riløkka skal gå til dette formål. En by
med over 1000 barn kan ikke lenger
se at barna tumler vilt i gatene.
Vi ser at det brukes ord som løkker og
tumler – det er ord som i dag er kom-
met til heder og verdighet igjen. Sam-
me avis brakte denne meldingen i juni
året etter:
Strømmens første
offentlige lekeplass
Strømmen vil i disse dager få sin før-
ste offentlige lekeplass. Den er belig-
gende i Mølleveien og satt i stand for
Strømmen Vels regning. Lekeplassen
vil bli innviet lørdag.

Notisen dreier seg altså om leke-
parken i Slettaveien, beliggende
midtveis mellom Mølleveien og Sag-
dalsveien. Dette var den aller første,
men lekeparken Bjørkelunden i Sko-
legata ble klar til bruk noe senere
samme år. Strømmen Vel har i alle år
hatt lekeplasser for barn med i sitt ar-
beidsprogram. Lekeparker innbefat-
ter i dag også det som kalles løkker
eller tumleplasser – fellesnevneren
for områder hvor barn kan leke uten
å måtte passe seg for biltrafikken.

I 2007 ble det i samarbeid med
Skedsmo kommune utarbeidet en
opprustningsplan for de bestående
lekeparkene. I årene som fulgte ble
det satt opp nye lekeapparater, fore-
tatt parkmessig opparbeiding og satt
opp ensartete info- og navneskilt.
Her er tekstforslagene for de enkelte
parkene:

i Strømmen

Slettaparken var den første lekeparken i Strømmen. Parken hadde en karusell med 4-5 meters diameter bygget av
store, galvaniserte rør. Med løpefart kunne den komme opp i en voldsom fart. Dette bildet er fra 1949. Foto privat.

På hjørnetomta Strømsveien/Stasjonsveien i høyre bildekant er det også
blitt spilt en mengde fotballkamper. Foto MIA.

Løkka på hjørnet av Gressrudveien og Sagdalsveien (nå Henrik Ibsens vei)
ble fra 2. verdenskrig også kalt Veatomta, men tidligere betegnelse var
Branntomta. Her har det vært lek og ballspill i mange år. Før krigen holdt fot-
ballklubben Ørn til her, med gutter fra området mellom Strømsveien og jern-
banelinjen som medlemmer. Foto Steinar Bunæs ca 2000.

Mølleparken kan by på ballspill og annen lek. Her under et besøk av Den kul-
turelle skolesekken før det kom sag og kvernhus. Foto Steinar Bunæs 2007.

Ruudjordet på hjørnet av Stalsberggata og Veibygata før det ble foretatt
oppgradering av parken. Foto Steinar Bunæs 2008.
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Adresse Tekst på skilt – forslag

Skolegata/Stalsberggata

Bjørkelunden ble opparbeidet 1939 med vippehuske og karusell av
samme type som i Slettaparken som kom litt tidligere. Parken ble et
selvfølgelig oppholdssted for ungene i nabolaget. Det gjaldt å få
størst mulig fart på karusellen, eller hoppe av eller på i farta, og det ble
ofte noen skrubbsår. Senere holdt Strømmens første barnepark til
her. Det ble spilt mye fotball på Låkejordet i årene rett etter 1945,
men etter at det meste ble bebygd ble det også spilt litt fotball i
Bjørkelunden. Rundt 1970 ble den aktuelle karuselltypen erklært som
farlig og fjernet.

Veibygata/Stalsberggata Ruudjordet ble i sin tid donert av Ruudfamilien, doktor Lars Ruud.

Kastellveien

Nyjordparken – noen kaller den også for mormorparken – startet
med at 18 arbeidere og funksjonærer ved A/S Strømmens Værksted
i 1947stiftet Nyjordet Småhuseierlag. Laget hadde til formål å oppføre
hus for medlemmene. Fellesområdet – som etter hvert ble park
– ble i 1949 opparbeidet av A/S Strømmens Værksted, som senere
også tok vedlikeholdet. Dette var begrunnet i et omfattende arbeid
med å fjerne murer etter de tyskbygde stallene og ridehallen. I 1949
ble det utarbeidet en plan for utforming av park og hager av frøken
Reierstad – formodentlig en hagearkitekt. Arbeidet med parken
startet i 1950 med beplantning og oppsetting av noen enkle
lekeapparater i form av vanlig huske, vippehuske, en liten karusell
med rundt tregulv pluss en stor sandkasse. Parken ble i 1960
overdratt til Skedsmo kommune, som senere har rehabilitert
lekeapparatene.

Rettenparken

Rettenparken ble bygd kort etter krigen som en folkepark med kafé,
dansegulv og scene. Sangens og Musikkens dag ble feiret her, likeså
17. mai og en del andre stevner. Etter noen år ble den nedlagt som
folkepark, og mange år senere ble den gjort i stand som ren lekepark.

Barliveien Barliparken ble opparbeidet i femtiårene. Parken har i dag gode
apparater og er holdt i god stand.

Slettaveien

Slettaparken var den første lekeparken i Strømmen. Den ble oppført
for midler innsamlet under Skedsmouka 1936. Parken hadde
vippehuske, vanlig huske og en karusell med 4-5 meters diameter
bygget av store, galvaniserte rør. Med løpefart kunne den komme opp
i en voldsom omdreiningshastighet.
Parken ble brukt av barn helt opp til Bråtejordet.

På dette bildet fra 1930 ser vi at løkka på den senere ”Veatomta” ved
Strømsveien har hatt stor slitasje av fotballsparkere. Strømmen stål og Jern-
banegata (nå Stasjonsveien) forrest i bildet. Foto MIA..

Stasjonsparken kan også være et flott område for snøballtrilling.
Foto Steinar Bunæs 2008.

bygget av store, galvaniserte rør. Med løpefart kunne den komme opp 

Bjørkelunden ble også anlagt før krigen.
Bjørkelunden har også plass for en liten fotballbane.

Foto Steinar Bunæs 2007.

Barliparken ved Bekkeliveien dekker lekebehovet i Vassøyholtet.
Foto Steinar Bunæs 2007.

Dette bildet av Låkejordet eller Nyjordet fra 1950 viser at det nederst til venstre lå igjen ei fotballøkke som ble mye
brukt, også i Sagdalen skoles gym-timer. I dag har Mormorparken kommet som erstatning. Ellers ser vi Stalsberg
søndre nederst til høyre og Bråte gård langt bak i bildet. Foto MIA.
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Tlf. 64 84 61 90
- Et autorisert

regnskapsførerfirma -

www.admregnskap.no

VED
TIL SALGS
6O L FRA KR 55,

TLF. 46 82 51 00
Kan også kjøres

fra Kløfta.

BJØRKEVED
Blandingsved fra
Solør 60l, 1000l,

1500l.

Tlf. 911 58 411

VED TIL SALGS
1000l bjørkeved kr. 700,-

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

Tlf. 97 62 59 39

AKUNPUNKTUR

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no

www.sunoco.no
Brobekkveien 38

BILPLEIE

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

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

Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

FLIS

BILOPPHUGGING

Vi er helt konge
på boller!

BOLLER

BOLIG

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

REGNSKAPSBISTAND

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

Små bedrifter skal også styres

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

Vi tar regnskapet

ØKO-ROM AS

REGNSKAP

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Tlf. 63 83 70 19

Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

- Utleie av avfalls-
beholdere og containere

- Henting av løst avfall

CONTAINER

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

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

DYREPARK

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

ELEKTRO

Vi kjøper skrapjern
og metaller

Tlf. 468 15 000

GJENVINNING

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

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00

alumin@abas.no
www.abas.no

Aluminiumprodukter

INDUSTRI

Gratis og
uforpliktende

befaring

Weensvangen Næringspark 2338 Espa

innvendige trapperAlt i inn-
vendige trapper

Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03

www.fagtrapp.no

TRAPP

Tiur’n Konsulenttjenester,
Hans Ording

Sertifisert opplæringsvirksomhet,
dokumentert og sertifisert opplæring

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

KONSULENT

2353 Stavsjø
Mob. 901 38 055

BRØNNBORING

DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER

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

INGEN VENTETID

INGEN HENVISNIN
G

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

PSYKOLOGO

Tlf. 63 98 90 70

firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden
på din økonomi!

gulvsliping
etterbehandling

Tlf. 996 40 819

GULVSLIPER

Nordiske
iNdustriovNer a/s

Fyrkjeler for
flis, ved og

pellets.

www.nordiske.no

INDUSTRIOVNER

GRUNNMUR

www.safedirekte.no

Vi har fri frakt på alle
produkter til hele Norge!

S
a

fe
d

ir
e

kt
e

.n
o

...fritt levert direkte til deg

SIKKERHET

BYGG &
HÅNDTVERK

SERVICE
Fagmessig utført

jobb til avtalt pris!

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

SNEKKER

VED

Vanntett grunnmur
Vi utfører innvendig vanntetting

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

www.norteknikk.no.

Tlf. 400 68 028

ROMERIKSGUIDEN

rabatt på alle behandlinger
til våre nye kunder

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

50%
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Annonsere i
Romeriksguiden?

Kontakt
Kim

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

Sørløkken
GravinG oG transport

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting
• Termotransport • Distribusjon

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

Tlf. 63 98 90 70
firmapost@hurdalregnskap.no

Vi holder orden
på din økonomi!

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

Trenger du en
rørlegger eller en

service avtale?

Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg krever årlig

ettersyn for å fungere tilfred-
stillende.

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

Jan.tore.engebretsen@bravida.no

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

- 1472 Fjellhamar-

Alt innen rørleggerarbeid utføres
av erfaren rørleggermester

95 04 17 28

RØRLEGGER

STILLAS

Mobilt
sykkelverksted

www.sykkelhjelp.no

Bestill time på
tlf. 48 14 26 28

SYKKEL

KJØKKEN

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90
akutt ring

Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog

www.lorenskogtannklinikk.no

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

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

Din leverandør av
NORSKPRODUSERTE
TANNERSTATNINGER

Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

TANNLEGE

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no

Veensvangen, 2338 Espa

TREDREIER

Tlf. 62 36 42 90

Fabrikkveien 5,
2380 Brumunddal

VARMEPUMPE

TRANSPORT

TAK

Tlf. 469 16 636
Vestvollen 23, 2040 Kløfta

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

• Verdi og lånetakst
• Boligsalgsrapport
• Befaring og rådgiving

TAKSERING

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
ing - Dag Kjelland

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Orgnr, 980 369 846

Kjeller Taksenter
Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester

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

Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

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

vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

11. mai
Hytte og

Bil/motor

25. mai
Blomster/hage
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HVA SKJER?
ONSDAG

«TRE SMÅ GRISER»
Lørdag klokka 11.00, Lørenskog
bibliotek. Fingerdukketeater for barn
fra 3 til 6 år.

«STRØMMEN- HØDD»
Søndag klokka 18.00, Strømmen
Stadion.
6. runde OBOS-ligaen.

«SESONGÅPNING
MED HISTORISK MARKERING
– KARL DEN 12.»
Lørdag klokka 14.00, Møllerparken,
Sagdalen, Strømmen.
Den krigerske svenskekongen Karl
XIIs gjennomførte sitt første hærtog
gjennom Norge og Romerike for 300
år siden. Arrangementet ved Sagelva
starter med et historisk opptrinn
med lokalhistorisk tilsnitt, også her
med en trefning mellom norske og
svenske soldater.

«TORS HAMMER»
Lørdag klokka 22.00, Kulturpuben,
Lillestrøm. Låter av Beatles,
Hellbillies, Postgirobygget etc.

«MOTHER’S DAY»
NORGESPREMIERE!
Fredag, SF Kino Lillestrøm
i Lørenskog Kino.

«AMUND MAARUD»
NORGESPREMIERE!
Fredag kl. 22.00. Kulturpuben,
Lillestrøm.

«SJUR PÅ KLIMT»
Onsdag klokka 22.00, Klimt,
Lillestrøm.
Fest med den prisvinnende DJn SJUR!
Det kommer til å bli en ellevill fest natt
til Kristi himmelfartsdag.

«BAD NEIGHBOURS2»
NORGESPREMIERE!
Fredag, Lørenskog Kino
og SF Kino Lillstrøm .

FREDAG

TORSDAG

TIRSDAG

FREDAG LØRDAG LØRDAG

LØRDAG

SØNDAG

«FAMILIEDISKO»
Lørdag klokka 1200. Storstua, Løre-
skog Hus. Familiedisko er en stor
suksess i Lørenskog hus, og fire
lørdager i året fyller vi Storstua med
dansegladebarn og voksne. Her byr
vi på kul musikk, ekte diskolys, kafé
med godsaker og andre morsomme
aktiviteter. Disko er gøy for hele
familien. Kom og dans med oss!
Alder: 0-100 år

«ANDERS BJØRNVOLD»
Torsdag klokka 21.00, Kulturpuben,
Lillestrøm.

«SENIORUNIVERSITETET»
Tirsdag klokka 12.00, Teatersalen,
Lillestrøm Kultursenter.
Bjørn Hansen - «Valget i USA»
Hansen har fått mye skryt for sin
samfunnsinnsikt, ikke minst innen
utenrikspolitikk. Han er kjent som en
hardtslående politisk reporter og en
fryktet utspørrer. Han dekket bl.a.
forrige presidentvalg i USA, og har
skrevet boken «USA i flammer».

PLANLEGG NÅ
for å møte sommeren med ditt nye uterom.
Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning.

Åpningstider: Mandag-onsdag 10.00-16.00 | torsdag 10.00-18.00
Hotvetveien 103, 3023 Drammen | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem
Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen | lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | Tlf. 32 69 99 10
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vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

11. mai
Hytte og

Bil/motor

25. mai
Blomster / hage
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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:

ET ENSOMT NAUST
I FRODIG NATUR

VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

MONICA FOSAAS
ØSTAVEIEN 4
1476 RASTA
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Viggo skjønner hvem
den skyldige må være,
men får ingen støtte.
Tvert imot er han i
ferd med å bli suspen-
dert etter flere mel-
dinger om merkelig
oppførsel. Men Viggo
frykter fortsatt at noe
skal skje med Mari, og

i sin jakt på draps-
mannen skjer nettopp
dette. Klarer Viggo å
løse saken? Få med
deg den spennende
konklusjonen, og siste
episode i sesong to av
«Det tredje øyet».

tv2 søndag kl 21.45

Sesongfinale – Viggo står helt alene
Sharon ønsker å få litt
mer lidenskap inn i
forholdet med Rob.
Når hennes fremstøt
ikke går etter planen,
foreslår Rob at de tar
seg en langhelg uten
barn i Paris. Det blir et
opphold ikke helt uten
komplikasjoner. Hva

gjør Sharon når hun
får lyst på en drink og
oppdager at hun har
glemt å ta med bryst-
pumpen? Det turbulen-
te livet går videre for
Sharon og Rob som
har giftet seg og fått
to barn.

nrk1 lørdag kl 23.30

Kaotisk katastrofe!

Mystiske flammer
Sesongstart! En mor
og hennes to barn
kjemper for livet i en
fryktelig husbrann. I
jakten på brannstifte-
ren avslører kriminal-
etterforsker Tom Mat-
hias en omstridt plan
som kan sette et helt
samfunn i fare. Men
har denne planen noe
med ildspåsettelsen å
gjøre?

nrk1 fredag kl 21.30

ONSDAG 4.5

TORSDAG 5.5

FREDAG 6.5

tvukens

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
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Hva feiler det deg?
(8)
20.25 Solgt! (7)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 På bortebane (2)
22.15 Veien til Ullevaal
22.55 Vikinglotto
23.05 Kveldsnytt
23.20 Stereo – Dagfinn
Lyngbø (r)
00.35 Nattsending

08.20 Morgensending
12.45 Ut i naturen (r)
13.25 Torp (r)
13.55 Urix (r)
14.25 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
14.55 Milliardskandalen
Olympus (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 (5)
21.25 Kjøretøy fra den
kalde krigen (r)
21.35 Tema Japan – Gjen-
reisningen (1)
22.25 Punktlighetens pris
23.25 Hiroshima – bomben
som endret historien (r)
00.10 Torp (r)
00.40 Tokyoprosessen
1946 (r)
01.40 På bortebane (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (33)
17.00 Modern Family (11)
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 (67)
20.00 Jaget (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det er lov å være blid
med Else (6)
22.15 Meglerne (6)
22.45 Alle tiders måltid (r)
23.45 The Escape Artist (r)
00.55 Criminal Minds (r)
01.40 Hawaii Five-0 (r)
02.25 Blue Bloods (12)
03.05 Elementary (1)
03.45 Nattsending

05.05 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(10)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (13)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (14)
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 Strongman Champi-
ons League 2015 (5)
21.00 Top Gear (3)
22.05 Top Gear USA (2)
23.05 Gangland Undercover
(5)
24.00 Duck Dynasty (9)
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 (107)
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 Luksusfellen (10)
21.30 Boligjakten (13)
22.30 Paradise Hotel (31)
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 NCIS: Los Angeles (r)
04.05 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 (13)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(23)
21.30 Brille (6)
22.30 CSI: Cyber (17)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 The Green Hornet.
Am. actionkomedie fra
2011.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.25 Morgensending
11.10 Med hjartet på rette
staden (r)
12.00 Jentene fra Dagen-
ham. Br. dramakomedie fra
2010.
13.50 Havets helter (r)
14.50 Stereo – Dagfinn
Lyngbø (r)
16.05 Junior. Am. komedie
fra 1994.
17.50 Solgt! (r)
18.20 Livet på Setesdalsba-
nen (r)
19.00 Dagsrevyen
19.35 Schrödinger spesial:
Sannheten om kalorier
20.25 Kong Carl Gustav 70
år: En ensom majestet
21.25 Doktor Thorne (1)
22.10 Doktor Thorne (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Doktor Thorne (3)
00.05 Claridges åpner
dørene (r)
01.00 Hva feiler det deg?
(r)
01.40 Solgt! (r)
02.10 Nattsending

08.15 Morgensending
12.00 Distriktsnyheter Midt-
nytt (r)
12.15 Distriktsnyheter Nord-
land (r)
12.30 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.45 Hva feiler det deg?
(r)
13.25 Urix (r)
13.55 Fra Sverige til himme-
len (6)
14.25 Punktlighetens pris
(r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Ut i naturen (r)
18.40 Smæsj (r)
19.20 Arkitektens hjem (r)
19.50 Stjernekokker (2)
20.35 Kjernekraftulykken i
Fukushima
21.35 Tema Japan – Gjen-
reisningen (2)
22.25 Da Toyota krasjet
23.15-01.25 Norwegian
Wood. Jap. drama fra 2010.

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 (34)
17.00 Modern Family (12)
17.30 En bit av Norge (1)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (68)
20.00 Kroppen din (6)
20.30 TV 2 hjelper deg (14)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Ramm og Tørnquist
redder Norge (3)
22.45 Blindspot (17)
23.40 King & Maxwell (5)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Hawaii Five-0 (r)
02.20 Blue Bloods (13)
03.00 Elementary (2)
03.45 Nattsending

05.10 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(11)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (15)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (16)
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 Bilstripperne (1)
21.00 Top Gear (4)
22.05 Top Gear USA (3)
23.05 Limitless (17)
00.05 Duck Dynasty (10)
00.35 Broom (r)
01.05 Homeland (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (108)
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 (13)
22.30 Paradise Hotel (32)
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 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 (14)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(24)
21.30 Castle (12)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Kick-Ass 2. Am./br.
actionkomedie fra 2013.
23.35 Family Guy (r)
00.05 Family Guy (r)
00.35 Nattsending

07.30 Morgensending
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 fra Europa
(r)
17.25 Ut i naturen seervi-
deo (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge (r)
18.00 Friidrett. Diamond
League fra Doha.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Beat for Beat (8)
20.55 Tidsbonanza (4)
21.30 Hinterland (1)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Bankerott (6)
00.10 The Who – The Kids
Are Alright (r)
02.00 Nattsending

08.20 Morgensending
13.35 Da Toyota krasjet (r)
14.25 Det japanske måltid
(r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.45 Friidrett. Diamond
League fra Doha. Forts.
20.00 Soya – den magiske
smaken
20.50 Krøll på hjernen (r)
21.00 Nyheter
21.10 Skandinavia i Hitlers
jerngrep (r)
21.40 Shibuya – det nye
Japan
22.30 Lost in Translation.
Am. drama fra 2003.
00.05 Tidsbonanza (r)
00.45 Norwegian Wood.
Jap. drama fra 2010.
02.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
03.10 Distriktsnyheter Øst-
landssendingen (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Bolighjelpen (r)
14.00 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 (35)
17.00 Kirstie (2)
17.30 En bit av Norge (2)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ramm og Tørnquist
redder Norge (r)
20.00 Idol (21)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Idol (21)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (14)
23.20 Det er lov å være blid
med Else (r)
23.50 Eurojackpot (19)
00.05 Meglerne (r)
00.35 Maniac (9)
01.05 Nattsending

05.15 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(12)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (17)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (18)
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 I Survived (2)
21.00 Terminator 2: Dom-
mens Dag. Am. action fra
1991.
23.40 Arrow (14)
00.35 Krokodillejakt i Aus-
tralia (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (109)
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 Life in Pieces (11)
19.30 Life in Pieces (12)
20.00 Hele Norge baker –
masterclass (r)
21.00 X-Men: First Class.
Am. science fiction-action
fra 2011.
23.20 That Awkward
Moment. Am. romantisk
komedie fra 2014.
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.15 The Big Bang Theory
(r)
18.40 The Big Bang Theory
(r)
19.05 Dr. Ken (15)
19.35 The Big Bang Theory
(r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.30 Brille (r)
21.30 Mann (44) (r)
23.00 The Graham Norton
Show (r)
24.00 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 Jarhead. Am. krigs-
drama fra 2005.
00.40 Nattsending
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07.00 Morgensending
09.30 Hagekampen (r)
10.30 Antikkduellen (r)
11.00 EM roing
12.00 Det gode bondeliv (r)
12.30 Mesternes Mester (r)
13.30 Solgt! (r)
14.00 På bortebane (r)
14.40 Hva feiler det deg?
(r)
15.20 Norge Rundt (r)
15.45 Beat for Beat (r)
16.45 Fotball: Toppserien.
Kolbotn – Trondheims-Ørn.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Adresse Stockholm
(4)
20.55 Norges tøffeste (5)
21.35 Lindmo (14)
22.35 Agnete, stjerna fra
Nesseby (r)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Helt katastrofe (3)
23.55 The Raven (15) Am.
thriller fra 2012.
01.40 Tidsbonanza (r)
02.20 Hinterland (r)
03.55 Nattsending

05.50 Morgensending
08.40 Distriktsnyheter Møre
og Romsdal (r)
08.50 Distriktsnyheter Midt-
nytt (r)
09.05 Distriktsnyheter Nord-
land (r)
09.20 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
09.35 Stjernekokker (r)
10.20 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
10.50 Torp (r)
11.20 På bortebane (r)
12.00 Saltstraumen minutt
for minutt
14.00 Saltstraumen minutt
for minutt
16.00 Saltstraumen minutt
for minutt
18.00 Saltstraumen minutt
for minutt
20.00 Saltstraumen minutt
for minutt
22.00 Saltstraumen minutt
for minutt
24.00 Arkitektens hjem (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Modern Family (r)
08.30 Modern Family (r)
09.00 Bonanza (17)
10.00 Bonanza (18)
11.00 Globe Trekker (5)
12.00 Norske talenter (r)
13.00 Norske talenter (r)
14.00 What Went Down (r)
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 (9)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (16)
22.15 Gravity. Am. sci-fi
thriller fra 2013.
00.10 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
01.15 Nattsending

05.35 Besatt av bil (r)
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)
15.50 Top Gear USA (2)
16.50 Top Gear USA (r)
17.50 Top Gear (r)
18.55 Top Gear (r)
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Brann – Start. Brann –
Start.
22.00 Son of No One. Am.
actionthriller fra 2011.
23.55 One Missed Call. Am.
grøsser fra 2008.
01.40 Miracle. Am. drama
fra 2004.
04.10 Limitless (r)
04.55-06.00 Black Ops (r)

06.00 Morgensending
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Untying the Knot (r)
12.30 Untying the Knot (r)
13.00 Million Dollar Listing
New York (r)
14.00 Million Dollar Listing
New York (r)
15.00 Million Dollar Listing
New York (r)
16.00 Million Dollar Listing
New York (r)
17.00 Real Housewives of
Beverly Hills (16)
18.00 Real Housewives of
Beverly Hills (17)
18.55 The Grinder (17)
19.25 The Grinder (18)
19.50 Big Daddy. Am.
komedie fra 1999.
21.30 Battleship. Am. sci-
ence fiction fra 2012.
23.55 Couples Retreat. Am.
komedie fra 2009.
02.00 Paradise Hotel (r)
02.50 Paradise Hotel (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Friends (r)
09.55 Friends (r)
10.20 Friends (r)
10.45 Friends (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Two and a Half Men
(r)
12.15 Two and a Half Men
(r)
12.40 Two and a Half Men
(r)
13.10 Two and a Half Men
(r)
13.35 Two and a Half Men
(r)
14.00 Killer karaoke (r)
15.00 4-stjerners middag (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 National Treasure.
Am. actioneventyr fra 2004.
21.30 Pirates of the Carib-
bean: On Stranger Tides.
Am. actioneventyr fra 2011.
24.00 Quantico (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Cheers (r)
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Sin City Motors (r)
18.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyways? (r)
19.00 How I Met Your Mot-
her (r)
19.30 How I Met Your Mot-
her (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Gumball 3000 (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 R.I.P.D.. Am. actionko-
medie fra 2013.
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
12.00 EM roing. Direkte fra
Brandenburg, Tyskland.
14.30 Program ikke fastsatt
(r)
15.00 Norges tøffeste (r)
15.40 Ut i naturen (r)
16.20 Adresse Stockholm
(r)
17.20 Tidsbonanza (r)
18.00 Hygge i hagen (5)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 David Attenboroughs
drømmereise (1)
20.55 Vi feirer Attenbo-
rough
21.45 Mr. Selfridge (6)
22.30 Tenåring og fange
23.00 Kveldsnytt
23.20 Christine Live (r)
00.20 Beat for Beat (r)
01.20 Adresse Stockholm
(r)
02.20 Nattsending

08.05 Morgensending
11.45 EM roing. Direkte fra
Brandenburg, Tyskland.
12.00 Det japanske måltid
(r)
13.00 Tema Japan – Gjen-
reisningen (r)
13.50 Tema Japan – Gjen-
reisningen (r)
14.40 Soya – den magiske
smaken (r)
15.30 Shibuya – det nye
Japan (r)
16.20 Lost in Translation.
Am. drama fra 2003.
18.00 På bortebane (r)
18.40 Norge rundt og rundt
(r)
19.15 Arkitektens hjem (r)
19.45 Nasjonens skygge (r)
20.30 I Wilses fotospor (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
21.40 Hovedscenen
22.40 Dagen da Hitler døde
23.30 Tokyoprosessen
1946 (r)
00.30 Jeg mot meg (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
07.15 Mot i brøstet (r)
07.50 Mot i brøstet (r)
08.25 Mot i brøstet (r)
09.00 Bonanza (19)
10.00 Bonanza (20)
11.00 Globe Trekker (6)
12.00 Norske talenter (r)
13.30 Alt er lov (r)
14.30 Harry Potter og Halv-
blodsprinsen. Br./am. famili-
eeventyr fra 2009.
17.30 Best av de beste (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Mr. Bean (6)
19.30 Robinsonekspedisjo-
nen (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det tredje øyet (10)
22.45 Johan Falk (r)
23.45 Johan Falk (r)
00.50 God kveld Norge (r)
01.25 Mord og mysterier (5)
02.15 Mord og mysterier (6)
03.05 Blindspot (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.20 Ødemarkens menn (r)
11.15 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.05 Ødemarkens menn (r)
14.00 Ødemarkens menn (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Strongman Champi-
ons League 2015 (r)
16.30 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
17.30 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tip-
peligarunde.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Haugesund – Molde. Hauge-
sund – Molde.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 The Messengers (11)
24.00 Gangland Undercover
(r)
00.55 Våpen som endret
verden (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Hageliv (r)
12.30 Hageliv (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Superoppusserne (r)
15.00 Superoppusserne (r)
16.00 Superoppusserne (r)
17.00 Superoppusserne (r)
18.00 Hellstrøm rydder opp
(r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Luksusfellen (r)
21.00 Friends with Benefits.
Am. romantisk komedie fra
2011.
23.00 The Blacklist (14)
23.55 Odyssey (6)
00.50 Sex og singelliv (r)
01.25 Sex og singelliv (r)
01.55 Sex og singelliv (r)
02.25 Revenge (r)
03.10 Revenge (r)
03.55 Revenge (r)
04.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 American Music
Awards 2015 (r)
11.50 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 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 (4)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Quantico (4)
23.30 Rizzoli og Isles (17)
00.25 Castle (r)
01.20 CSI: Cyber (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Jay Leno's garasje
(7)
18.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 The Grinder (r)
21.00 The Simpsons (17)
21.30 Family Guy (2)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(23)
22.30 The Other Guys. Am.
actionkomedie fra 2010.
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
15.10 Ønskebryllup (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Munter mat – på tur
(r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev fra Europa
(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 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Det store symester-
skapet (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Jeg mot meg (6)
22.00 Nytt liv i East End (6)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Miss Marple: Invita-
sjon til mord. Br. krim fra
2005.
00.50 Nattsending

07.40 Morgensending
13.45 Nasjonens skygge (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyrisk kjærleik (r)
19.55 Edel årgang (r)
20.25 Urix
20.55 Árdna: Samisk kultur-
magasin
21.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt
21.30 1945 – fredens
råskap
22.30 Arkitektens hjem (r)
23.00 Murdoch – mediemo-
gulen (r)
23.50 Dagen da Hitler døde
(r)
00.35 I Wilses fotospor (r)
01.05 Urix (r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.50 Distriktsnyheter Øst-
landssendingen (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Masterchef (r)
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 (36)
17.00 Modern Family (13)
17.30 En bit av Norge (3)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (69)
20.00 Alle tiders måltid (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 En kveld hos Kloppen
(7)
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 (14)
03.00 Elementary (3)
03.45 Nattsending

05.20 Morgensending
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(13)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (19)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (20)
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 Fraktekrigen UK (r)
18.50 Fotball: OBOS-ligaen.
Sandefjord – Mjøndalen,
direkte.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Grensevaktene:
Irland (5)
23.00 Ross Kemp – Brutal
virkelighet (1)
24.00 Duck Dynasty (11)
00.30 Nattarbeiderne (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (110)
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 (13)
21.00 Life in Pieces (14)
21.30 NCIS: New Orleans
(21)
22.30 Paradise Hotel (33)
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 Endelig ferie (r)
13.25 Sinnasnekker'n (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 (16)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Ullared (1)
21.30 Mot i brøsta
22.25 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (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 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Garasjen (7)
22.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 I grizzlybjørnens rike
(r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Munter mat – på tur
(r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev fra Europa
(r)
17.25 Ut i naturen seervi-
deo (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge (r)
18.00 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 En trane vender tilba-
ke
20.25 Det gode bondeliv (2)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Eurovision Song Con-
test 2016
23.00 Kveldsnytt
23.15 Solgt! (r)
23.45 Nattsending

07.50 Morgensending
12.25 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
12.55 Fra Sverige til himme-
len (7)
13.25 Edel årgang (r)
13.55 Urix (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 Dyrisk kjærleik (r)
19.55 Antibiotika-apokalyp-
sen (r)
20.25 Urix
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sykkelkrigen
22.30 Torp
23.00 1945 – fredens
råskap (r)
24.00 Murdoch – mediemo-
gulen (r)
00.45 En trane vender tilba-
ke (r)
01.25 Urix (r)
01.55 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 (37)
17.00 Modern Family (14)
17.30 En bit av Norge (4)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (70)
20.00 Best av de beste (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Grey's Anatomy (20)
22.40 Madam Secretary
(18)
23.40 En kveld hos Kloppen
(r)
00.40 The Good Wife (21)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Hawaii Five-0 (r)
03.00 Blue Bloods (15)
03.45 Nattsending

05.05 Morgensending
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (21)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (22)
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 (29)
21.00 Pantelånerne i Aus-
tralia (11)
21.30 Pantelånerne i Aus-
tralia (12)
22.00 Ice Road Truckers (6)
23.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
24.00 Fjorden Cowboys (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (111)
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 (11)
22.30 Paradise Hotel (34)
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 Sinnasnekker'n (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)
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 (17)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Ullared: Den neste
salgssuksessen (1)
21.30 The Big Bang Theory
(22)
21.55 The Big Bang Theory
(23)
22.25 Mot i brøsta (r)
23.25 CSI (r)
00.20 Castle (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Jurassic Park. Am.
actioneventyr fra 1993.
23.50 Family Guy (r)
00.20 Family Guy (r)
00.50 Nattsending
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LANSERINGSTILBUD
NØKKELFERDIG TOPPMODELL*NØKKELFERDIG TOPPMODELL*

2990,-
50.000,- i forskudd
pr. mnd. 36 mnd. 60000 km.

FOLLO
Haugenveien 3, Ås - Tlf.: 64 00 23 70
v/Nygårdskryssetv/Nygårdskrysset

www.bnh.no

*Nøkkelferdig = Komplette v. hjul på alufelg, hengerfeste, planbunn og met. lakk (gjelder kun oppgitt leasingpris) *Nøkkelferdig = Komplette v. hjul på alufelg, hengerfeste, planbunn og met. lakk (gjelder kun oppgitt leasingpris)
Introduksjonstilbudet gjelder tom 31. mars 2016. Bil med metallic, gjennomsnittlig forbruk 0,59-0,87 l/mil, CO2-utslipp 183g/Introduksjonstilbudet gjelder tom 30. mars 2016. Bil med metallic, gjennomsnittlig forbruk 0,59-0,87 l/mil, C
km, rente 4,95%, totalpris 3 år, 167.830 (inkl. reg omk og etabl.), etableringsgebyr 4.240,-. Mnd pris 2.990,- inkl termingebyr. 
Alle servicer må være utført ved innlevering. Forbehold om feil i annonsen. *Alle priser eks mva.

Around View Monitor     |     3,5 tonn tilhengervekt     |     930 kg nyttelast

Tildelt prisenTildelt prisen
International Pick-Up Award 2016!International Pick-Up Award 2016!

FRA 343 860 KR
(291 443,- eks. mva)

ROMERIKE Depotgata 12, 2000 Lillestrøm. Telefon: 63 80 44 00.
Kashif Mehmood,
Salgskonsulent,

Mobil: 98 86 49 45

Helge Larsen,
Salgskonsulent,

Mobil: 90 96 93 00

Steinar Westli,
Daglig leder,

Mobil: 40 88 93 34

31. mai
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