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VIL UNNGÅ KREATIVE 
LADELØSNINGER
Med å tilrettelegge for lading av elbil 
unngår borettslagene at bileierne 
fi nner på egne løsninger.  Side 10

Ved årsskiftet
var det om lag 
44.500 personer 
fra Lørenskog 
og Skedsmo som 
var sysselsatte. 
I dag kan vi 
plassere dem 
alle i 17 ulike 
næringer.
Forskjellene 
mellom kjønnene 
er som ventet 
ganske store.
 Side 4

Her jobber vi

Velkommen til  
Solheimshagen  

restaurant! 

Vi serverer lunsj  
fra 11.00 til 15.00  

(ikke søndag) 

Vi har take away-service

Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
 
Tlf. 63 81 73 77

Fordelt på kjønn

HEKTA
PÅ NEGLER
Som seksåring begynte Yvonne 
Pauline Mo å klistre tapebiter på 
neglene for å få like fi ne negler som 
bestemoren sin. I dag reparerer, 
designer og lakker hun andres 
negler. Side 8

– Hjertelig tilstede ved skolestart

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

 www.facebook.com/Triaden    #triaden 

Meny Triaden 10-21 (9-18) 

Skinkestek
Surret benfri
Pris pr. kg.

Se alle våre

tilbud til skolestart 

www.triaden.no

Fersk hamburger/
baconburger
2 x 150g (133,33/kg)

Ny bil? 
Se baksiden...
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i Skedsmo
og Lørenskog. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsomplakaten.

REDAKSJONEN:
– Ansvarlig redaktør

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

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

Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

ANNONSEAVDELINGEN:
– Salgssjef

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

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

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

KONTAKT:
– Tips/leserinnlegg

Tlf: 977 63 706 
tips@romeriksposten.no

– Postadresse
Avisdrift Romerike AS 
Nittedalsgata 6, 2000 Lillestrøm

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

#Parkvokterne i #kunstparken #romeriksposten 
@frunetimmeret

#fetsundlenser #romerike #romeriksposten 
@motsi13

#nitelva #lillestrøm #romeriksposten 
@astnord 

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Nydal // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 24.08.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 17.08.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 19.08.2016

Været på 
Romerike 
siste 30 døgn: 

Lei dine gamle furudører/
kjøkkenfronter?

KJØKKENFORNYING

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

Kontakt Knut for gratis befaring

 tlf. 401 73 412

www.arcus-kjokkenfornying.no
Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60 

strommen@steinriket.no - www.steinriket.no

Modell 711, helpolert
Fra 
kr. 18.900,-

Modell 751, helpolert

Fra 
kr. 19.900,-
Lykt kommer i tillegg

Strømmen Steinhoggeri

Kom å se vår store utstilling

TILBUD
Ferdig oppsatt 

m/ett navn

DAGENS LUNSJ:
10.30 – 13.00

Thailandsk restaurant og Take Away
 Tlf: 63 80 00 10 – Kjerulfs gate 1, Lillestrøm

69,-
Maskinførerkurs 32 t. 

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Hamar 2.   – 4. september
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner. 

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

www.granlundkompetanse.no

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

Kompetansesenter 
for bygg og anlegg

Været på Romerike siste 30 
døgn: Snittemperaturen var 
16,5 grader, noe som er 0,6 
grader over normalen. 
Høyeste temperatur var 27,4 
grader den 22. juli, og laveste 
har vært 5,7 grader den 11. 
august. Høyeste vindhastig-
het var 9,2 m/s den 10. 
august. Samlet nedbør var 
158,8 mm. Mest nedbør på 
ett døgn var 39,2 mm den 10. 
august. (yr.no)
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Online booking: www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten. Tlf. 2198 4260. Oppgi priskoden og rabattkode 2411

SPESIALTILBUD
Small Danish Hotels er mange forskellige kroer, hoteller, slotte og herregårde, der oser af charme, nærvær og varme. 

Fælles for dem alle er, at de lægger vægt på den personlige betjening og det gode værtskab. 

Sdr. Omme Kro  Sønder Omme

Priskode: L50h Rabatkode: 2411

Morsom familieferie ved LEGOLAND®
- gratis for barn
I hjertet av Danmark ligger Sdr. Omme Kro, som er en tradisjonell kro. Her opplever dere ekte krohygge 
og nærvær. Kroen er det perfekte utgangspunkt for en familieferie med opplevelser i barnehøjde. 
LEGOLAND® og Givskud Zoo nås nemlig på under en halv times kjørsel – og mindre enn 10 km fra 
kroen fi nnes både bowling- og gokartbaner.

Sdr. Omme ligger midt i Jyllands fantastiske og uspolerede natur, 9 km nord for Grindsted. Byen er 
omgitt av, plantager, åker, marker og grønne områder. Det er helt idyllisk ved Omme Å, elven som 
svinger seg igjennom Sdr. Omme. Krostuen og restauranten er hyggelig og serverer god dansk kromat.

Tilbuddet indeholder:
 2 x overnattning
 2 x frokostbuffet
 1 x 3-retters velkomstmeny 

 etter kjøkkensjefens valg
 2 barn under 12 år er gratis i oppredning på 

 foreldrenes/besteforeldrenes rom, inkl. 2-retters 
 barnemeny på ankomstdagen
 1 x dagsbillet til LEGOLAND® 

 for max. 2 voksne og 2 barn u. 12 år
Bemærk, i perioden 1.-31. juli er prisen DKK 1.799,- pr. voksen (min. 2 voksne).
Valgfri ankomst fra 28. marts og frem til 1. november 2016.

København

Fredericia

Silkeborg

Helsingør

Aalborg

Hobro

Thisted

Skagen

Frederikshavn

Aarhus

Grenaa

Læsø

Randers

Horsens

Roskilde

Næstved

Esbjerg

Vejle
Billund

Odense

Sønderborg
Tønder

Herning

Lemvig

JYLLAND

NORDJYLLAND

VESTJYLLAND

SYDJYLLAND

BORNHOLM

FYN

SJÆLLAND

Hotel Fjordgården  Ringkøbing

Priskode: L241m Rabatkode: 2411

5 deilige dager ved Vesterhavet
Hotel Fjordgården ligger et steinkast fra Ringkøbing Fjord og danner en perfekt ramme rundt et 
avslappet opphold i Vestjylland. Du kan padle kajakk på en vakker elv helt inn i hotellets bakhage, 
og samtidig er du knappe ti minutters gange fra Ringkøbings gamle brosteinsgater.

Vesterhavet og storslåtte naturopplevelser er tett på. Her står opplevelsene i kø for både unge og 
gamle, livsnytere og våghalser. Enten du vil tilbringe en hel dag med fi skestangen og en sekk med 
matpakke og kaff e på termos, eller fyke i 100 kilometer i timen bortover bølgene med vestavinden 
og en fargerik drage som fremkomstmiddel, fi nner du de beste stedene her.

Tilbuddet indeholder:
 4 x overnatting

 4 x frokost

 Gratis parkering

Ankomst alle dager i 2016.

København

Fredericia

Silkeborg

Helsingør

Aalborg

Hobro

Thisted

Skagen

Frederikshavn

Aarhus

Grenaa

Læsø

Randers

Horsens

Roskilde

Næstved

Esbjerg

Vejle
Billund

Odense

Sønderborg
Tønder

Herning

Lemvig

JYLLAND

NORDJYLLAND

VESTJYLLAND

SYDJYLLAND

BORNHOLM

FYN

SJÆLLAND

1499,-
SPAR 689,-

Pris pr. person i 
Familierom DKK

4596,-

Pris for 2 voksne og 
2 barn i familierom 
DKK
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Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) 
som kan publisere detaljerte tabeller 
over hvilke bransjer folk fra Lørenskog 
og Skedsmo jobber i om dagen. Det 
er 18.328 personer fra Lørenskog 
som - i mer eller mindre grad - er i løn-
net arbeid. Fordelt på kjønn teller vi 
9.536 sysselsatte menn, og 8.792 
kvinner. 

BEDRE KVALITET PÅ DATAENE
I Skedsmo kommune er det totalt 
26.270 personer som har lønnet ar-

beid, og dette er 13.795 menn og 
12.475 kvinner.

- I fjor ble rapporteringen til NAV 
samordnet med rapportering til Skat-
teetaten og SSB. Det felles rapporte-
ringssystemet kalles a-ordningen, 
forteller SSB på sine nettsider.

A-ordningen gir generelt et bedre 
datagrunnlag ved at det er mer kor-
rekt på individnivå samt at det dekker 
flere lønnstakerforhold enn tidligere. 

- Den vil kunne gi svært detaljerte 
tall for utviklingen på arbeidsmarke-
det. Det gjelder blant annet tall ned på 
kommunenivå fordelt på alder og næ-
ring, forteller SSB.

Den nyeste tabellen viser at det er 
2.587.704 personer i Norge som sys-
selsatte. En liten overvekt av menn er 

Fordelt på kjønn:

Ved årsskiftet var det om lag 44.500 
personer fra Lørenskog og Skedsmo 
som var sysselsatte. I dag kan vi plas-
sere dem alle i 17 ulike næringer. For-
skjellene mellom kjønnene er som 
ventet ganske store.

Dette er 
bransjene vi jobber i

VÅRE BRANSJER: I en fersk oversikt hos Statistisk sentralbyrå finner vi hvor mange personer bosatt i Løren-
skog og Skedsmo som jobber i de ulike bransjene.  (Illustrasjonsfotos)
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Disse næringene jobber vi meddet; 1.362.757 - mot kvinneantallet på 
1.224.947.

STØRSTE BRANSJE I LØRENSKOG
Alt i alt er det bransjen «Helse- og 
sosialtjenester» som er størst blant 
innbyggere i Lørenskog kommune. 
Det er ingen overraskelse. Så mange 
som 3.793 personer herfra jobber 
innen dette fagfeltet. Hvor de jobber 
betyr ingenting, da statistikken er ført 
etter bostedsadresse.

Bransjen «Varehandel, reparasjon 
av motorvogner» er nummer to i Lø-
renskog, med akkurat 3.500 perso-
ner inkludert. Som navnet tilsier, så er 
det her både butikkmedarbeidere og 
folk på bilverkstedet. I bransjen 
«Bygge- og anleggsvirksomhet» er 
det 1.389 fra Lørenskog, og dermed 
nummer tre på liten. 

KJØNNSFORSKJELLER
Fordelt på kjønn i Lørenskog er det 
naturlig nok store forskjeller. Blant 
menn er det «Varehandel, reparasjon 
av motorvogner» som er størst, da 
det her telles 1.975 menn. Det er om-
lag 21 prosent av alle mannlige Løren-
skog-arbeiderne. Blant kvinnene 
kommer «Helse- og sosialtjenester» 
suverent på topp, med 3.023 av de 
8.792 kvinnelige sysselsatte fra Lø-
renskog. Mer enn hver tredje kvinne 
altså. 

I Skedsmo kommune er det «Va-
rehandel, reparasjon av motorvog-
ner» som er størst, med totalt 5.260 
personer. Hele 2.952 av disse er 
menn. Denne bransjen etterfølges av 
helse og sosial med 4.507 arbeidere. 
Av disse er det hele 3.720 som er 
kvinner.  

ÉN AV FEM I HELSE OG SOSIAL
I hele Norge er det bransjen «Helse- 
og sosialtjenester» som er klart 
størst, med 20,6 prosent av alle sys-
selsatte i Norge. «Varehandel, repa-
rasjon av motorvogner» følger med 
13,5 prosent – og «Industri» som 
nummer tre med 8,3 prosent.

Fordelt på kjønn ser vi at «Bygge- 
og anleggsvirksomhet» er størst 
blant menn i Norge, med 14 prosent. 
Hos kvinnene er «Helse- og sosi-
altjenester» klart størst med over 35 
prosent.

Statistikken til SSB inkluderer 17 
ulike næringsgrupper. I dag kan vi pre-
sentere en komplett oversikt over 
hvor mange fra Lørenskog og Skeds-
mo som jobber i hver av disse, fordelt 
på kjønn.

Norsk Ballettinstitutt starter nye dansekurs
fra og med uke 34 på Lørenskog og Lillestrøm. 
– kom på en gratis dansetime til ditt barn (3-18 år)!

Vi driver med dans som scenekunst og har dansekurs i bl.a.
barneballett, klassisk ballett, jazzdans, hip hop, moderne,
stepp, akrobatikk og breakdance for gutter!

Velkommen til et nytt dansesemester!

ALLE FØTTER KAN DANSE! 

Lillestrøm: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegt. 11   Lørenskog: Industriveien 6, ved Visperud  Tlf: 46 62 74 78   www.dansen.no

Norsk Ballettinstitutt starter nye dansekurs i uke 1 på 
Lørenskog og Lillestrøm.  
- kom på en gratis dansetime til ditt barn (3-18 år)!

Vi driver med dans som scenekunst og har dansekurs i bl.a. 
barneballett, klassisk ballett, jazzdans, hip hop, moderne,  
stepp, akrobatikk og breakdance for gutter

Velkommen til et nytt dansesemester!

ALLE FØTTER KAN DANSE! 

Lillestrøm: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegt. 11   Lørenskog: Industriveien 6, ved Visperud  Tlf: 46 62 74 78   www.dansen.no

Lørenskog Skedsmo

Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt

Helse- og sosialtjenesten 770 3023 3793 787 3720 4507

Varehandel, reparasjon av motorvogner 1975 1525 3500 2952 2308 5260

Bygge- og anleggsvirksomhet 1242 147 1389 1780 232 2012

Transport og lagring 927 274 1201 1423 506 1929

Forretningsmessig tjenesteyting 719 473 1192 953 756 1709

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 551 579 1130 994 959 1953

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 677 435 1112 976 711

Undervisning 364 740 1104 512 1027 1539

Informasjon og kommunikasjon 700 292 992 947 359 1306

Industri 602 222 824 1008 348 1356

Personlig tjenesteyting 281 421 702 356 511 867

Overnattings- og serveringsvirksomhet 232 289 521 426 531 957

Finansiering og forsikring 239 268 507 289 339 628

Elektrisitet, vann og renovasjon 112 32 144 160 47 207

Uoppgitt 66 49 115 110 80 190

Bergverksdrift og utvinning 48 9 57 62 15 77

Jordbruk, skogbruk og fiske 31 14 60 26 86

SUM 9536 8792 18328 13795 12475 26270

1687

45
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Fotografen hadde vært ved:

NITELVA, 
SYDOVER  
FRA STRØMSVEIEN 

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!

VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 
 
SVEIN ERIK SØRLI 
NORDBYHAGAN 55A
1472 FJELLHAMAR

Torsdag 18.08. kl 18.00 inviterer Sagelvas Venner til en 
Strømmenvandring med ”nogo attåt”.
Merk av tiden med det samme!

Strømmenvandringen 2016

Arrangementet inngår som et ledd i 
årets markering av Karl XII. Den kri-
gerske svenskekongen gjennomfør-
te sitt første hærtog med 3000 sol-
dater gjennom Norge og Romerike for 
nøyaktig 300 år siden. Han ble slått 
tilbake ved skansene på Gjelleråsen. 
Vi vet at Karl XII da overnattet på 
Stalsberg gård, i dag Nordre Stalsberg. 
Også gårdene Stav og Skjetten fikk 
”besøk” foruten de tre Lørenskoggår-
dene ”Kind, Rolfsrud og Røgås”. 

Vandringen starter ved Skedsmo 
bibliotek. Aller først får deltakerne her 
være med på en kort markering inne 
i biblioteket, der den store modellen 
av Strømmensaga skal stå utstilt 
denne høsten. Deretter går turen til 
Nordre Stalsberg, der vi får anledning 
til å se minnesteinen om Karl XII i den 
store hagen. Vandringen fortsetter 
videre til markante steder ved Sagel-
va og Sagdalsveien. Her passer vi bl a 
Saugdalen Brugsskole på Flækken – 
eldste fastskole i Akershus fra så tid-
lig som 1760. Brynildsbakken pensjo-
nat, Trevarelokalet fra 1895 og 
kjøpmann Ambs hus fra 1892 er blant 
de andre stedene som passeres, før 
turen avsluttes ved monumentene i 
Stasjonsparken.

Karl XII minnestein i hagen på Stalsberg Nordre.  Foto Steinar Bunæs.Trevarelokalet Trevar’n.  Foto 2015 Steinar Bunæs.

Brynhildsbakken Pensjonat fotografert i 1904 av ukjent fotograf.

Sagelvas Venner logo
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Norsk Kjøkkenfornying
Henvis til denne annonsen og spar tusenlapper!

Noe av det vi står for:

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

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

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

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

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

FØR

ETTER

Lyngåsen ligger på et høydedrag med fantastisk utsikt over
Romeriksplatået, og grenser inntil Romeriksåsen. Det er kort vei
til skole, barnehager, buss og butikk. Her kan vi tilby boliger,
på solrike tomter i forskjellige størrelser og prisklasser.

LYNGÅSEN
HUS-/TOMTEVISNING 

– et godt sted å bo

Ring for avtale!

For mer informasjon, sjekk vår hjemmeside www.lyngaasen.no, eller ta kontakt med Ann�nn Elvenes 
mob. 489 94 125, eller Rune Gulbrandsen mob 955 22 805, for en uforpliktende visning.
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Tekst: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

Som seksåring begynte Yvonne Pauline Mo å klistre tape-
biter på neglene for å få like fine negler som bestemoren 
sin. I dag reparerer, designer og lakker hun andres negler. 
– Interessen for lange, fargerike negler fikk jeg da bestemor 
kom på besøk på 80-tallet. Hun hadde fått lagt på lange, 
spisse syrinrosa negler. Hun hadde på seg en blå dressjakke 
med skulderputer og så veldig stilig ut, forteller Mo, 
som fra da av bokstavelig talt ble hekta på negler.

Hekta på negler 

til Yvonne fylte 16 år i 1997. I geburs-
dagsgave fikk hun kunstig negler av 
en dame fra Rælingen.  16-åringen la 
merke til at  rælingsdamen hadde 
mange diplomer på veggen. 

– Da forsto jeg at man kunne ta 
kurs i negledesign, og starte med det-
te selv. Jeg kontaktet Tone Lise Aka-
demiet og fortalte at jeg hadde lyst å 

begynne der. Men siden jeg bare var 
16 år måtte jeg ha med faren min for 
å bekrefte at det var greit, forteller 
Mo. 

På dagtid gikk hun på videregående 
skole, på kveldstid tok hun kurs hos 
Tone Lise. Mo regner med at det har 
blitt rundt 60 kurs til sammen. 

– Fra det første kurset har jeg om-

MEDALJER: Gjennom deltagelser i mesterskap har Yvonne Pauline Mo fått synlig 

bevis for at hun kan jobben. 

BEGYNTE PÅ KURS
Etter bestemorbesøket begynte 
seksåringen å mase på moren sin om 
at hun ville ha falske negler. Og dette 
maset måtte moren høre på helt fram 
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Bussreiser
Høst og vinter

6/10 Ullared Gekås 3 dgr  3.390,-
 inkl 2 hotellovern 2 frokost og 2 middager.
10/10  Budapest og Wien  11 dgr 12.990,-
 inkl 1/2 pensjon guide i Budapest/Wien og Berlin
15/10  Franske og Tyske vinveier. Alsace 
 og Rheinland- Pfalz. 9 dgr  11.490,-
 inkl.1/2 pensjon vinsmaking, 
 Slottsbesøk og båttur i Colmar.
24/10  Korsika Sol bad
 og opplevelser 16 dager. 18.990,-
 inkl. 1/2 pensjon og alle utfl ykter.
25/10  Malta med fl y 8 dgr 12.990,-
 inkl All transport 1/2 pensjon  
 og 3 lunsjer alle utfl ykter.
26/10  Benidorm
 En reise gjennom alpene. 22 dgr  16.790,-
 inkl 1/2 pensjon  lunsj på Color Line.
14/11  Spa helsereise til Pærnu i Estland 9 dgr 7.290,-
 inkl 3 behandlinger pr dag og hel pensjon
 i Pærnu 1/2 pensjon på reisen.

Juleturer til Tjoløholm Slott, Rudesheim,
Tallinn, Jul Stockholm, Rostock/Lybekk, 
Hamburg /Lybekk,Jul i Berlin, Julemarked 
i Wismar, Husum / Flensburg, 

JUL PÅ RØROS
23/12  4 dgr 4.990,-
 Vi bor på vakre Bergstaden hotell i 3 netter
inkl. 3 frokoster, 2 middager 1 julebord 2 lunsjer 

NYTTÅRSFEIRING I LYBEKK
29/12 6 dgr  8.990,-
inkl.1/2 pensjon og nyttårsparty.

Ring for mer info og be om vår feriekatalog.

Tlf: 62 83 52 20  Mobil: 959 06 282
www.kjetilsbussreiser.no
Online booking

trent sovet med negleproduktene 
mine. Jeg ser på negler på kvelden og 
jobber med negler på dagen. Og jeg 
elsker jobben. 

Etter og ha drevet sin egen salong 
i noen år, og lagt denne ned, møtte 
hun Tone Lise Forbergskog på en 
messe. Akademiet hennes hadde da 
blitt godkjent som fagskole. 

– Tone Lise tilbudte meg jobb som 
lærer på Akademiet hennes. Jeg ble 
der i seks år som fagskole- og kvali-
tetssikringsansvarlig. Jeg har dermed 
fått være med på å utdanne andre ne-
gleteknikere i Norge. 

POKALER OG MEDALJER
Som fagskolelærer ble presset stor 
for at hun måtte vise seg fram. En god 
plassering i et mesterskap ville kunne 
motiverer studentene til også å delta 
på slike mesterskap. Mesterskapene 
har tre kategoriser: Gelénegler, akryl-
negler og manikyr. Mo deltok for før-
ste gang i NM i 2012. Der tok hun 1. 
plass i gelé og 2. plass i akryl. Hun kom 
videre til VM i gelé der hun tok 21. 
plass. Samme år deltok hun i Nordisk 
mesterskap og fikk en 3. plass i akryl. 
Året etter, i 2013, tok en hun 3. plass i 
akryl og fikk VM-billett. Der ble det 12. 
plass. 

– I Verdensmesterskapet deltar 
det folk fra rundt 30 nasjoner. Du mø-
ter folk som har vunnet konkurranser 
i sine egne hjemland. Nivået er sky-
høyt, sier Mo.

– Hvordan reagerer kundene på 
medaljene?

– Noen kunder synes kanskje det 
er litt kult å få stelt neglene hos en 
Norgesmester, men hovedsaklig er 
det vel at du får bevist hva du kan inn-
ad i miljøet. 

– Hvordan trener du mot et mes-
terskap?

– Jeg må ha en veldig tålmodig 
modell med en fin hånd, uten tatove-
ringer. En øvingsseksjon tar cirka fire 
timer. 

På konkurranser har deltagerne 2.5 
time på seg til å lage 10 perfekte fran-
ske negler. Hvorav neglene på den 
ene hånden skal lakkeres med rødt 
etterpå. Konkurransenegler er ek-

stremt tynne og lange, og deltagerne 
må derfor være nøye med hva de gjør. 
Når dommeren sier stopp må delta-
gerne reise meg opp og stille seg ett 
skritt bak modellen. 

– Når seks dommere skal sjekke 
60 hender under lupen går det for 
opp mot tre timer. Modellen får ikke 
spise eller gå på do før etter konkur-
ransen. Etter at dommerne er ferdige 
vil jo også konkurrentene se på ne-
glene. Modellene må derfor være ek-
stremt tålmodig.  

STORT KUNDESPEKTER
Alt fra jenter i konfirmasjonsalder til 
voksne damer 86 år står på kunde-
lista, opplyser Mo. Blant disse finner 
du skoleungdom, yrkesutøvere, ufø-
retrygdede og pensjonister. De fleste 
av kundene er damer fra 30 til 45 år.

– Jeg hjelper også de som er ek-
streme til å bite negler. Det kan være 
alt fra unge jenter til voksne menn. 
Når de får forsterket neglene blir de 
etter en stund kvitt uvanen med å 
bite negler. En negl som er full av akryl 
er veldig hard. Ofte er neglebiting en 
ubevisst greie, men når du biter på 
noe hard blir du minnet på uvanen, 
forklarer negleteknikeren.  

Hun behandler også en del eldre 
mennesker som får riller i de naturlige 
neglene. Slike negler henger seg opp 
i alt, og det er smertefullt. Mo legger 
på akryl slik at neglene blir sterkere 
og holder seg på plass.

– Har du en drømmenegl? 
– Jeg kunne tenke meg å begynne 

med 3-D-negler. Du bygger opp figu-
rer og omgivelser på neglene. Disse 
er kun til konkurranser og show.  Det 
er rett og slett fri kunst. Det er bare 
fantasien som setter grenser for 
hvordan du kan pynte negler. Ser du 
på instagram og facebooksiden min 
vil du se at det er akrylblomster, 
håndlagde mønstre og mye annet. 

TONE LISE AKADEMIET
Tone Lise Forbergskog etablerte aka-
demiet i 1992.  I dag utdannes det 
rundt 100 negledesignere i året gjen-
nom skolen. Akademiet var lenge den 

NEGLEHJELP: – Jeg er i salongen cirka hver �erde uke.  Jeg har egentlig veldig dårlige negler, derfor er det viktig for meg 
å få stelt disse, forteller kunden Ingrid.

FARGESPEKTER: Årstid og fargevalg henger gjerne sammen, sier negletek-
nikeren. 

INSTAGRAM: 
Når jobben 
er gjort tar 
Yvonne Pauli-
ne Mo bilde og 
legge det ut på 
sin instagram-
side Nailed-
bymo. 

eneste av sitt slag i Norge og er fort-
satt kjent som den første og beste 
negleutdanningen i Norge. Utdan-
ningstilbudet ble godkjent av Statens 
Lånekasse i 1998. I 2005 utvidet sko-
len tilbudet og startet med beauty 
makeupartist utdanning. I 2008 ble 
negleutdanningen godkjent fagskole 
av NOKUT og godkjent for lån og sti-
pend fra Statens Lånekasse. I 2012 ble 
beauty makeupartist utdanningen 
også godkjent av NOKUT som fag-
skoleutdanning.

Kilde: toneliseakademiet.no
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TEMA I fl ere av utgavene av Romeriksposten vil du fi nne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,til interiør, bil osv. 
TEMA I DENNE UTGAVEN ER:  BIL / MOTOR

– Det er ikke anbefalt i det hele tatt å 
strekke en ledning ut av vinduet for å 
lade batteriet. Dette er en av årsaken 
for til at vi ønsker å få styrene i bo-
rettslagene til å engasjere seg, sier 
kommunikasjonsleder Petter Haug-
neland i Norsk elbilforening.

Elbilsalget har fra tidlig på 
2000-tallet steget år for år. I 2015 ble 
det solgt nær 26.000 nye elbiler i 
Norge. Dette krever at det blir lagt til 
rette for lading i borettslag og sameie. 

MÅ TA ANSVAR
De som har eget hus med parkerings-
plass kan enkelt sette opp en ladesta-
sjon for egenhånd. Litt mer utfor-
drende er det for folk som bor i 
borettslag eller sameie. Skal du sette 
opp en ladestasjon kreves det gjerne 
en godkjenning fra styret. 

– Vi får veldig mange spørsmål 
både fra de som har elbil og fra styrer 

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

TEMA: BIL/ MOTOR
i borettslag om hvordan de skal gjøre 
det med blant annet brukerbetaling 
og slike ting, sier Petter Haugneland.

Elbilforeningen har hatt et samar-
beid med Skedsmo kommune. 
Sammen med kommunen har 
foreningen vært på befaring i 45 bo-
rettslag. På bakgrunnen av befaringen 
har de kommet med forslag til hva 
som kan gjøres for å gi lademulighe-
ter for elbil . 

– En stor fordel med elbil er at du 
lader på natta når du sover og kan 
starte dagen med fullt batteri. Har du 
ikke til å lade hjemme kan det bli gan-
ske upraktisk med elbil, i hvert fall hvis 
du ikke har tilgang på lading på job-
ben. De aller fleste som eier en elbil i 
dag lader hjemme, forteller Haugne-
land.

Fortsatt er vanlig stikkontakt mest 
vanlig, men Elbilforeningen anbefaler 
å installere hjemmeladestasjon. Sta-
sjonen har en kontakt som er krafti-
gere og tåler mer. Spesielt i borettslag 
som har fellesområde er det greit å ha 
et skikkelig opplegg for lading, sier 
Haugneland. 

– Avhengig av hvilken elbil du har 
så har du en ladekabel som passer til 

type 2 kontakten. Dette er en stan-
dard som blir mer vanlig. 

– Har dere fått noen negative re-
aksjoner fra borettlagene? 

– Noen sier at dette ikke er deres 
problem, og at de ikke ønsker å bidra 
til løsning. Men det er da du risikerer 
kreative løsninger som ledninger ut 
av vinduet. Det bør helt klart være et 
skikkelig opplegg med tanke på sik-
kerhet. Det er ingen stor brannfare, 
men det er en risiko. Med en enkel in-
stallasjon kan du eliminere risikoen, 
forklarer Haugneland.  

200 KRONER I MÅNEDEN
Over 70 borettslag var representert 
da borettslag og sameie ble invitert 
av Skedsmo kommune til informa-
sjonsmøte om tilrettelegging for la-
ding av elbil i � or. På møtet fi kk delta-
gerne møte representanter fra BORI,  
Elbilforeningen, Fortum, Hafslund og 
Skedsmo kommune.

– Elbil er fortsatt ganske nytt for de 
fleste. Mange er veldig opptatte av 
hva det koster og hvem som skal be-
tale. Vi er for at brukerne selv betaler 
for strømforbruket. Det er uansett 
veldig små summer det er snakk om. 
I snitt er det et par hunder kroner i 
måneden i strømutgifter, sier Petter 
Haugneland.  

Elbilforeningen anbefaler at styre-
ne i borettslagene tar en runde blant 
beboerne for å høre hvor mange som 

vurderer å skaffe seg elbil de kom-
mende årene. 

– Vår erfaring er at veldig mange 
ønsker å ha lademuligheter. Og ikke 
minst kan en ladestasjon øke verdien 
på leiligheten. Har du en lademulighe-
ter i borettslaget, får du flere poten-
sielle kjøpere den dagen leiligheten 
skal selges. 

GRATIS RÅD OG VEILEDNING
– Vi kan primært bidra med gratis be-
faring og rådgivning slik at de kan 
komme i gang med prosessen, sier 
Øyvind Wahl, energi- og klimarådgi-
ver i Skedsmo kommune.

Det kan være litt komplisert å legge 
tilrette for lading. Det skal tas hensyn 
til både de tekniske-, økonomi- og 
administratoriske løsningene. 

– Vi ser at det er mange ulike pro-
blemstillinger og konflikter som kan 
bli i et borettslag. Det beste kommu-
nen kan bidra med er rådgivning. Da 
kan vi komme hjem og fortelle om de 
teknologiske og organisatoriske løs-
ningene som finnes. 

I tillegg har Skedsmo kommune en 
økonomisk støtteordning for bo-
retttslag og sameie som vil ha en la-
destasjon. 

– Det er noe penger å hente, men 
ikke mye. Vi tenker at det ikke er 
kommunens jobb å finansiere utbyg-
ging i borettslagene, sier Wahl. 

BER OM BISTAND FRA BORI
Assisterende direktør Steinar Jarlsbo 
i BORI Utbygging AS foreller at det er 
veldig mange borettslag som er inter-
essert i lading av el-bil, og som prøver 
å tilrettelegge for dette. Men det er 
også en del steder det er vanskelig å 
få dette til på grunn av kapasitet på 
strømnettet.

– Hva spør borettslagene om når 
de tar kontakt med BORI?

– Det er stort sett om hjelp til å 
planlegge og tilrettelegge for lademu-
ligheter. Da blir det spørsmål om ut-
styr og kapasitet på nett og sikrings-
skap. Mange ber også om bistand i 
forbindelse med den administrative 
delen av dette, og om det skal være 
borettslaget som tar regningen eller 
om det er hver enkelt beboer. Noen 
velger felles ladestasjoner mens an-
dre legger opp til at den enkelte bilei-
er betaler strømmen. 

BORI får en del henvendelse fra bo-
rettslag om el-bilhjelp. Men Jarlsbo 
har inntrykk av at mange borettslag 
ordner opp selv. 

– Er prisen en bekymring?
– Det varierer veldig sterkt. Noen 

av borettslagene består av blokk med 
garasje i kjelleren. Der er det veldig 
lett og rimelig å føre fram strøm. Men 
når borettslagene har felles parkering 
ute kan man risikere å måtte grave 
mye, og da blir det mye dyrere. 

LADEKABEL: I borettslag som 
mangler en ladestasjon fi nner bi-
leierne på kreative løsninger for å 
lade elbilen.

Med å tilrettelegge for lading av elbil 
unngår borettslagene at bileierne 
fi nner på egne løsninger. 

Vil unngå kreative ladeløsninger
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Spesialverksted med prisgaranti for 
BMW – vi skal være billigst!

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

• Service fra 1800,- 

• Eu-kontroll fra 344,-

• Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy

• Ny rute? Vi ufører glassreperasjoner eller skifter glass

• Dekk og felger

• Alt av karosseriskader og lakk

• Gratis lånebil!
 

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

ARNE GULBRANDSEN
spesialver�sted for BMW i mer e	 35 år!

ARNE GULBRANDSEN
spesialver�sted for BMW i mer e	 35 år!

ELBILENTUSIAST: – 
De som har elbil i dag 
vil ikke bytte tilbake 
til bensin og diesel. 
Det eneste de angrer 
på er at de ikke valgt 
elbil mye tidligere, sier 
kommunikasjonsle-
der Petter Haugne-
land i Norsk elbil-
forening.  
Foto: Aksel Jermstad.

RÅDGIVNING: Vi kan bidra med gratis befaring og rådgivning til borettslag og sameie som vurderer å sette opp lade-
stasjon, sier Øyvind Wahl, energi- og klimarådgiver i Skedsmo kommune.

Vil unngå kreative ladeløsninger
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For ytterligere informasjon om garantier 
og priser, se vår hjemmeside, 
www.osloantirust.no

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

10 ÅR

10

 år
s antirustgaranti

På inntil 10 år gamle bile
r

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. 

TEMA I flere av utgavene av Romeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,til interiør, bil osv. 
TEMA I DENNE UTGAVEN ER:  BIL / MOTOR

2016 modellen av Mitsubishi Space 
Star har noen forandringer som gir 
bilen et betydelig løft. Denne utga-
ven oppleves som mere sporty og 
har forbedrede kjøreegenskaper.

Mitsubishi Space Star i nåværende 
utførelse ble introdusert våren 2013 
og på 3 år er det registrert 1750 stk. 
Nå er 2016 modellen ankommet med 
nye modellvarianter og en del 
endringer sammenlignet med sin for-
gjenger.

EN STOR 5-DØRS SMÅBIL
Space Star er med sine 3,8 meters 

Tekst/foto: Odd Arne Ruud

TEMA: BIL/ MOTOR
lengde en stor småbil. Med ny front, 
nytt panser, LED lys foran og ny støt-
fanger bak har den fått et karakteris-
tisk og sporty uttrykk. Innvendig er 
det gjort et løft i materialvalg på 
dashbord og instrumentpanel, samt 
for seter og paneler. Hjuloppheng og 
styring er tunet for økt kjøreglede.

MYE FOR PENGENE
Av eksempler på nytt eller mer utstyr 
blir LED markeringslys foran, DAB+ og 
bakkestartassistent (HSA) nå stan-
dard på samtlige varianter. Toppmo-
dellen Instyle+ har får 15” lettmetall-
felger og Bi-Xenonlys som standard. 

Space Star 2016 er trolig den første 
bilen i sin klasse som tilbyr Bi-Xenon.

Bilen har en innstegspris på 143 
400, og kommer i variantene Invite, 
Invite+ og Intense+. Med frakt og le-
veringskostnader ut til forhandlerne 
koster bilen noe over 150 000 kroner.

LAVE UTSLIPP
Motormessig leveres Space Star med 
to bensinmotorer som tilfredsstiller 
Euro 6 utslippskrav. Begge er tresy-
lindrede, en 1,0 liter på 71 hk (manuelt 
gir) og en 1,2 liter på 80 hk (manuelt 
gir eller CVT automatgir). Forbruket 
ved blandet kjøring oppgis til 0,4 liter 
per mil for den minste motoren og 
0,43 liter per mil for den største mo-
toren, både med manuell eller auto-
matisk girkasse.

Lettkjørt
og rimelig småbil

FLERE OPPGRADERINGER: Nye Mitsubishi Space Star har fått et tøffere og mer sporty utseende sammenlignet med 
sin forgjenger. Forbedret hjuloppheng og bedret styrerespons i den elektriske servostyringen bidrar til bedre kjøree-
genskaper.
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• Godkjent bilverksted

• EU kontroll

• Rep. av alle type biler

• Flushing av aut. gearkasser

• Reparasjon av Aircondition

• Full diagnose stasjon

•  Oppretting samt 

sveising av rustskader

• Reparasjon av eksosanlegg

• Alt i dekk og dekkhotell

• Bilvask og alt i bilpleie

Romerike Service AS
Skedsmokorset

Industriveien 27D

97 97 97 09
bilxtra@mail.com

Åpningstider:
Man – fre: 08.00 – 17.00

Lettkjørt
og rimelig småbil

NY FRONT:
Årets modell har
fått en betydelig 
facelift. Ny front, 
nytt panser
og LED-lys gir bilen 
et flott utseende.

ELEGANTE
FORANDRINGER: 
Ny støtfanger og 
LED-lys bak er 
bare noen av
forandringene på 
årets modell.

STORE DØRER: Innlas-
ting av varer og barn 
byr ikke på noen utfor-
dringer. Bilen er økono-
misk å kjøre og dekker 
de fleste daglige behov. 
Bilen er 8,5 cm lenger 
enn sin forgjenger.

RYDDIG OG OVERSIKTELIG: Innvendig har produsenten sørget for et løft i 
opplevd kvalitet. Bilen har nå DAB+ og multifunksjoner i rattet.
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TEMA I flere av utgavene av Romeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,til interiør, bil osv. 
TEMA I DENNE UTGAVEN ER:  BIL / MOTOR

Brillebrukere som lar brillene ligge 
hjemme når de kjører bil, har fire 
ganger så stor risiko for å krasje, 
viser ny undersøkelse. 

16 prosent av britiske bilister har vært 
innblandet i en ulykke i løpet av de 
siste to årene. For brillebrukere som 
har kjørt uten briller, er andelen hele 
67 prosent. Det viser en undersøkel-
se som er utført av Opinion for det 
britiske forsikringsselskapet Direct 
Line. 2000 briter ble spurt. 

Tekst/foto: Kjell M. Kaasa

TEMA: BIL/ MOTOR
21 prosent av brillebrukerne svarte at 
de aldri kjører med briller. 

 – Meg bekjent er ikke lignende un-
dersøkelser gjort i Norge, men vi har 
ikke grunn til å tro at nordmenns bril-
levaner er så mye annerledes enn 
britenes, sier generalsekretær Hans 
Torvald Haugo i Norges Optikerfor-
bund.

Korte ærender er vanligste på-
skudd for å la brillene ligge, ifølge un-
dersøkelsen. Hver fjerde brillebruker 
hadde i løpet av det siste året tatt 
korte bilturer uten å ha på briller.

– Det er samme fenomen som ved 

Brilleslurv bak
trafikkulykken

Skal bare en liten tur på butikken.  (Foto: Colourbox)

bruk av sikkerhetsbelte. Folk blir mer 
slumsete når de bare skal en kort tur 
til butikken eller noe annet i nærom-
rådet. Med andre ord er naboene dine 
farligst, sier Haugo.

KOMMER BRÅTT
En person med normalt skarpsyn le-
ser skilt og ser detaljer på dobbelt så 
lang avstand som en som akkurat til-
fredsstiller synskravet til førerkort. 
Føler du at det å kjøre på ukjente ste-
der er stressende, og at det er van-
skelig å følge skilting, kan briller eller 
kontaktlinser gjøre kjøreopplevelsen 
bedre.

– Nesten all informasjon du inn-
henter i trafikken, får du fra synssan-
sen. Skarpt syn er spesielt viktig for 
riktig avstandsbedømmelse, noe 
særlig nærsynte bør merke seg. Ting 
kommer plutselig, som fører til brå re-
aksjoner, som igjen kommer brått på 

for andre i trafikken, sier trafikkfor-
sker Rolf Robertsen ved Nord univer-
sitet.

Tre av fire nordmenn bruker syns-
hjelpemidler. 64 prosent av dem bru-
ker briller når de kjører bil, viser en 
undersøkelse som TNS Gallup har la-
get for Optikerforbundet.

Hans Torvald Haugo i Optikerfor-
bundet har tidligere undervist kom-
mende trafikklærere i Forsvaret. Som 
en del av opplæringen fikk studente-
ne kjøre bil med dårligere syn. Da 
skjedde flere ting:

– Farten ble høyere, og den var ofte 
for høy inn mot kryss med påfølgende 
brå oppbremsing. Kjøringen ble mer 
rykkete. De brå manøvrene ble flere, 
særlig i svinger og kryss, sier Haugo.

– UNDERRAPPORTERT
Før 75 år er det ikke noe krav til bilfø-
rere at de må teste synet. Haugo tror 

at bilister med dårlig syn i trafikken er 
et enda større problem enn den bri-
tiske undersøkelsen avslører.

– Våre undersøkelser viser at bare 
38 prosent i aldersgruppen 44-74 år 
har undersøkt synet sitt siste året. 
Det er en alder hvor det skjer veldig 
mye med synet fra år til år. Vi holder 
oss spreke lenger nå enn for noen tiår 
siden, men den utviklingen gjelder 
ikke for øynene, sier Haugo.

Ikke alle synsproblemer under bil-
kjøring kan korrigeres med linser eller 
briller.

– En person i 60-årene trenger tre 
ganger så mye lys som en i 20-årene 
for å se de samme detaljene, ifølge 
forskning. Fra 20 til 40 år reduseres 
mørkesynet til omtrent det halve. Et-
ter det skjer det en ytterligere halv-
ering for hvert 20. år, sier Rolf Robert-
sen ved Nord universitet.
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Vil dere at andre skal få vite mer om
det dere driver med?
Ønsker dere fl ere medlemmer?

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

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

I 2016 vil
Romeriksposten
presentere
ulike lag og foreninger
i Skedsmo og Lørenskog!
ulike lag og foreninger
i Skedsmo og Lørenskog!
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FØR OG NÅ Vi i Romeriksposten er glad i historiske tilbakeblikk. Hvordan så det ut i distriktet vårt før, 
og hvordan ser det ut nå i dag? Vi tar for oss en ny plass fra uke til uke.

Storgata 1950.

Storgata 2016.

Storgata i 1950 årene sett mot Rælin-
gen. Til venstre Mårbjerg Herreekvi-
pering. Til høyre finner du butikken for 
sport, radio og herreekvipering, ifølge 
veggskiltet. I 2000 ble bokbutikken 
Køhn, ved krysset Parkalleen/Stor-
gata, og de tre nabobyggene i gata re-
vet. To år senere kunne de første be-
boerne og butikkene flytte inn 
Køhn-kvartalet (th). Butikken som er 
opphavet til navnet ble åpnet av 
Hactor Enes Køhn i 1949. Dette ble 
landets første selvbetjente bokhan-
del. Også nabobyggene i Teatergata 
ble innhentet av byfornyelsen. Disse 
byggene ble revet i 2005. Bolig- og 
foretningsbygg (th) sto innflyt-
tingsklar to år senere. Teatergata 22 
Borettslag har 35 leiligheter.

Tekst: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

STORGATA 
1950 – 2016

www.scandorama.no • 800 10 110
Les mer om alt som er inkludert og bestill på:

JULESHOPPING I BERLIN
– Byen som lokker med ekstra mye i juletider

JULESHOPPING I PRAHA
- Julestemning i den gylne byen

Inkludert i prisen: Flyreise til Berlin t/r, 3 overnattinger i 
dobbeltrom, 3 frokoster, Scandoramaguide

Fly fra Gardermoen, 4 dager
25/11 och 2/12, 4 295,-

Reisegaranti er stilt til 
Kammarkollegiet i Sverige.

I juletider glitrer og spraker Berlin som aller mest og byr på en 
herlig julestemning med sine over 60 forskjellige julemarkeder 
spredd over ulike bydeler - hver og en med sin spesielle karakter. 

Inkludert i prisen: Flyreise til Praha t/r, 3 overnattinger i 
dobbeltrom, 3 frokoster, Scandoramaguide

Fly fra Gardermoen, 4 dager
2/12, 4 295,-

I gemyttlige Praha får du oppdage unik arkitektur, gunstig 
shopping, tradisjonelle øl-kaféer og et helt eventyrlig julemarked. 
Her bor du svært sentralt i Gamlebyen. 

4 dager

alltid med guide
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God gammeldags husvask og 
flyttevask utføres grundig og 
effektivt av norske jenter. Kontakt 
oss for en hyggelig prat. Gode 
referanser. Tlf: 951 35 073 

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 Plenklipping og hagearbeid
utføres
Ønsker du hjelp til hagearbeidet? 
Allsidig mann som har vært til-
knyttet Frivillighet-sentralen 
imange år hjelper deg gjerne.
909 90 180.

TJENESTER

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

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.

ØNSKES KJØPT

Tyske og norske hjelmer  brukt 
under 2. verdenskrig ønskes kjøpt 
av samler. Kjøper også uniformer, 
medaljer, utstyr etc. Alt av interesse. 
Mobil 404 06 216 

I samarbeid med ”Hurdal asylmot-
tak for familier” og ”Hvalstad 
mottak for enslige mindreårige 
asylsøkere” ønsker vi nyere sykler 
som er i god stand, og vi ønsker 
også å redde gamle og rustne 
sykler fra å ende på avfallshaugen. 
(Mottakene ønsker seg 
også hjelmer, låser og 
annet sykkelutstyr.) 
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 
kjellere, 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: 909 
90 1 80.

Spisebord  B:90  L:180  H:76  med 6 
stoler. (bilde på side 17)
Selges kr 1500
Tlf: 91356990

Ny, svart hjørne metallplate til 
under peisovn. Ca. 1 m x 1m, 300 
kr. Mob. 97528358

Ikea seng 210 cm x 90 cm. Sultan 
madrass. Nesten ikke brukt. 950 
kr. Mob. 97528358

Verktøy til treskjæring med store 
og små tvinger selges for kun kr 
1200.-Ta kontakt på mob 
910 02 909. Sted Fjellhamar

Flott takvifte for varme dager 
selges kr 400 tlf 91356990 

Polish maskin selges kr 200  tlf 
91356990 

100% VEDLIKEHOLDSFRIE GJER-
DESTOLPER for jord eller fjell, stor 
stein eller betong tilsalgs. Man kan 
enkelt bore, sage eller spikre i disse 
fantastiske stolpene. Kan brukes til 
mange formål som gjerde, innheg-
ning, del av kompostbinge, bringe-
bærbusker etc, etc. Dersom du 
handler hos meg, så kan dere 
eventuelt få gratis en hvit syrin-
busk og et mindre kirsebærtre på 
rot. Eller en Aloe Vera plante eller 
en Kaktus. Stolpelengdene er 170 
cm for jord og 120 cm for fjell eller 
betong Henvendelse: Kurland,
Lørenskog. TLF 473 90 131

PROVIEW Glass-skjerm til PC 
TILSALGS. Bredden på glassflaten 
er 36,5cm, høyden er 27 cm.
Pris kr 700,-. Henvendelse: 
Kurland, Lørenskog.
TLF 473 90 131

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

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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Husker du sommeren...., som aldri kom!
Unn deg selv velværet av lys og varme i et uterom fra Santex.  

Kom å se vårt store sortiment for alle årstider.  
Vi tilbyr også foldedører og lamellgardiner av høy kvalitet.

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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Åpningstider: Mandag – onsdag 10 – 16  I  Torsdag 10 – 18

Besøk oss i Nordbyveien 226 på Skjetten

 
Design By

Santex

Tlf. 64 83 22 10

TETTE AVLØP  HØYTRYKKSPYLING
TVINSPEKSJON  GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

Nye vinduer i gammel stil? 
Fra kr. 1. 880,- til 3. 880,-  

(fraktfritt etter avtale)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no · post@heimstadbygg.no

ANLEGGSGARTNER 
ANDERSEN

TLF. 908 82 834

VEDLIKEHOLD
AV HAGEN 
–  Beskjæring av hekker,

busker og frukttrær
–  Diverse arbeid i hagen
– Plening

BORTKJØRING AV AVFALL

vil du annonsere i våre 
neste temautgivelser?

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

24. august
Helse/kropp

/trening

31. august
Hytte
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TØMMERET KOM FRA
GLOMMA

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 den nasjonale fag- og forskningswikien 
www.lokalhistoriewiki.no

Oslo havn år 
1600: Pågå-

ende utgrav-
ninger for 

Barcodeut-
byggingen har 

gitt arkeolo-
gene mulighet 

for å lage et 
helt nytt ani-
masjonsinn-

trykk av hvor-
dan havnen må 

ha sett ut.
Kilde: 

Aftenposten 
08.01.16.

Tekst: Steinar Bunæs,  
Skedsmo Historielag

Trelastens grunnleggende betydning for utviklingen
på Nedre Romerike er allment kjent. Det er skrevet mange 
bøker om emnet, men sammenhengen i tømmerets reise 
fra Østlandets skoger til opplagstomtene i Christiania
er mindre kjent. Før 1860 foregikk ”reisen” via Bingen 
og Sagdalen i Strømmen, men etter 1860 var det Fetsund 
og Lillestrøm det dreide seg om. Fløtings- og trelast-
historien skal her presenteres i hovedtrekk– senere er 
tanken at den skal saumfares nøyere i et større 
samarbeidsprosjekt som er i emning.

LOKALE SKOGER 
BLE SNAUHOGD
Losbyvassdraget med Sagelva gjen-
nom Strømmen står sentralt i denne 
sammenhengen. Vannføringen her 
var ikke kjempestor, men likevel stor 
nok til at det ved å anlegge en serie 
demninger var mulig å skaffe tilstrek-
kelig driftsvann til en rekke enkeltsa-
ger. Med oppgangssagenes inntog i 
1520 ble det stor pågang etter tøm-
mer, og etter få år var de lokale sko-
gene tømt for egnet virke. Løsningen 
ble å hente tømmer langs Glomma og 
Lågen, og dermed var grunnlaget for 
en lang og omfattende trelast- og flø-
tingsæra lagt.

FLØTINGEN STARTET TIDLIG
Skogeiere langt inn i landet så at det 
ble mulig å levere tømmeret til mar-
kedene både i hovedstadsområdet 
og utlandet, bare det gjort på den ret-
te måten. For mange ble det kanskje 
lange transportveier, men ved å ut-
nytte Glommavassdraget ble det 
mulig å frakte tømmeret forholdsvis 
enkelt og billig. Etter hvert ble meto-
dene bedre og bedre, noe som un-
derstrekes av disse enkle fakta:

• Fra naturens side kanalise-
rer Glomma og Lågen mer enn 12 % 
av Østlandets skogområder.

• På slutten av 1800-tallet 
foregikk det organisert fløting i hele 
150 av Glommas og Lågens sideelver!

TØMMERET  
MÅTTE HÅNDTERES UNDERVEIS
Fløtingen krevde et ordnet opplegg. 
Mye av tømmeret klarte å finne veien 
nedover vassdraget på egen hånd, 
men i fossestryk kunne det lett opp-
stå floker som måtte løses opp. Etter-
rensk var også en nødvendig prosess 
å ta hånd om. Vel fremme på Bingen 
ble det anordnet lenser for sortering 
og bunting – ”sopping” på fløtersprå-
ket. Vi har kart helt tilbake fra 1752 
som viser dette – nedtegnet av den 
ikke ukjente teolog og professor Erik 
Pontoppidan (1698-1764). Kartet do-
kumenterer at det allerede på denne 
tiden var rigget til et stort apparat for 
å ta vare på de store tømmermeng-
dene som passerte Bingsfossen.

BINGEN LENSER  
MÅTTE OMBYGGES
Ved byggingen av Kongsvingerbanen 
i 1861 ble det valgt en trasé som krys-
set Glomma ved Fetsund. Elva gikk 
her stor og bred, så det måtte anleg-
ges en lang bru. Datidens materialer 
tillot ikke særlig lange bruspenn, der-
med ble det mange og korte spenn. 
Dette satte en bom for tømmertrans-
porten slik den til da hadde foregått: 
Tømmeret ble lagt i store flåter, enten 
det skulle nordover til Sagelva eller 
sørover Øyeren til Nedre Glomma og 
Fredrikstad. Løsningen ble da å bygge 
et helt nytt lenseanlegg ved Fetsund. 

Store mengder tømmer i Lillestrøm venter på å bli saget opp rundt år 1900.  Foto MiA.
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Erik Pontoppidan nedtegnet et kart 
som viser hvor velordnet tømmersor-
teringen nedenfor Bingsfossen var lagt 
opp allerede i 1752.

Glomma og Lågens nedslagsfelt 
dekker en stor andel av Østlandet, 

og inneholder noen av landets mest 
skogrike arealer. Kilde: W. Blakstad.

Slik må vi anta at tøm-
mertransporten på 
Øyeren kan ha foregått 
når vinden kom fra rik-
tig kant. Akkurat dette 
bildet er hentet fra Ei-
keren.

Slik ble hundretusen tømmerstokker slept sydover i Øyeren etter at båtene 
ble kraftige nok.

Bingen lenser ble bygd om til att-
haldslenser, det vil si at de samlet 
tømmeret og sørget for at det brakt 
trygt videre i passende mengder for-
bi jernbanebrua til Fetsund. Denne 
ordningen fortsatte helt til Fetsund 
lenser ble nedlagt i 1985.

TRANSPORTEN
PÅ ØYEREN OG NITELVA
Transporten av tømmerfl akene måt-
te foregå på de måter som til enhver 
tid var mulig: Staking, trekking av folk 
eller hester langs strendene, roing 
med fl ere båter, eller seil påmontert 
tømmerfl åten – om vinden var gun-
stig. På 1800-tallet kom de første bå-
tene drevet med dampmaskin, det 
var naturligvis et kjempefremskritt. 
Senere kom båter med dieselmotor, 
og trekking av større kvanta ble mulig. 
Det aller største trekket som er regis-
trert besto av 325.000 stokker, med 
en samlet vekt på 70-80.000 tonn. 
Det er vanskelig å forestille seg hvor 
mye dette egentlig dreier seg om – 
hvis det skulle transporteres på lan-
deveien kunne det tilsvare trailere 
plassert støtfanger mot støtfanger 
fra Oslo til Drammen!

DRAMATISK SKIFTE I 1860 
Rundt 1860 inntraff  fl ere endringer 
omtrent samtidig. De fl este kan føres 
tilbake til dampmaskinens inntog, 
men oppheving av sagbruksprivilegi-
er fra 1688, innføring av sirkelsagblad 
og annet hadde også sin betydning. 
Og i bunnen av det hele lå naturligvis 
etableringen av jernbanen fra Chris-
tiania til Eidsvoll i 1854 – også dette 
muliggjort ved at togene kunne ut-
nytte dampmaskinen som trekkraft.

Med dampmaskiner var det ikke 
lenger nødvendig å legge sagene ved 
trange elveløp – sagene kunne med 
fordel legges på flate tomter der det 
var enklere å få inn tømmeret, og hvor 
en helst kunne frakte ut det ferdige 
sagvirket på jernbane. Lillestrøm 
kunne tilfredsstille begge disse beho-
vene, og i 1859 var den første damp-
saga en realitet. Den ble reist av sko-
geiere i Brandval ved Kongsvinger. De 
kunne da sende tømmeret sitt via 
Glomma slik de lenge hadde gjort til 
Sagelva, men nå kunne de sage det på 
egen sag – Brandvalsaga – som se-
nere ble til Lillestrøm Dampsag og 
Høvleri. 

Utviklingen i Lillestrøm ble eksplo-
sjonsartet. Flere store dampsager ble 
oppført på rekordtid. Et kart fra 1874 
dokumenterer at det allerede etter 15 
år var anlagt sidespor til fem nyopp-
rettede sager.

SAGEVENTYRET VED SAGELVA
340 år før Lillestrøms sagæra startet 
første sag ved Sagelva. Og som tidli-
gere påvist: 

- Det var Bingen lenser som 
leverte alt Glommatømmeret til Sa-
gelva. 

Og tilsvarende: 
- Det var Fetsund lenser som 

leverte det aller meste av Glomma-
tømmeret Lillestrøm.

Oppgangssagene ved Sagelva re-
presenterte gode inntekter for de fire 
gårdene som eide fallrettighetene: 
Bråte, Stalsberg, Vestby og Ryen. 
Samtidig ga det bra inntekter til alle 
som hadde sitt virke ved sagene eller 
i tiltransporten av tømmer og videre-
transporten av det ferdige sagvirket. 
Sagvirksomheten var hovedgrunnla-
get for fremveksten av stedet Strøm-
men fram til 1860. 

BRÅSTOPP I SAGINGEN 
GA NY KNOPPSKYTING 
LANGS SAGELVA

Elvesagene hadde lite å stille opp 
mot dampsagene. Med damp som 
drivkraft kunne dampsagene legge 
opp til rasjonell helårsdrift, med over-
legen kapasitet og økonomi som re-
sultat. Ved Sagelva ble derfor de fles-
te sagene borte etter få år, men 
Skjærvasaga og Flaensaga fortsatte 
ennå i flere tiår. Isteden kom nye hjør-
nesteinsbedrifter som Strømmens 
Værksted (1873) og Strømmen 
Trævarefabrik (1884). Begge kunne 
utnytte Sagelvas fossekraft og in-
dustrisporet som sagbrukseierne al-
lerede i 1852 hadde sørget for å få på 
plass.

PLANKETRANSPORTEN 
TIL HOVEDSTADEN
Veiene var dårlige, så det aller meste 
av planketransporten måtte skje på 
vinterføre med hest og slede. Det 
kunne danne seg sammenhengende 

kø og kork hele veien fra Sagdalen til 
Bjørvika. 

Det nevnes ulike anslag for hvilket 
omfang denne delen av trelastvirk-
somheten egentlig hadde. De fleste 
kilder er blitt stående ved at det var 
3000 hester og 400 mann som del-
tok i transporten fra Sagelva til opp-
lagstomtene i Bjørvika når den sto på 
som verst. Bakhunstaller med plass 
for 30-40 hester var ikke uvanlig – 
på gården Strøm Lille (Lille Strøm) 
skal det ha vært så mange som 150 
hester. 

BJØRVIKAS PLANKEOPPLAG
I Bjørvika hadde plankebaronene 
egne tomter med svære plankesta-
bler. Trelasten ble levert til byggevirk-
somhet både i hovedstaden og med 
skip til utlandet. 

Omfanget av denne virksomheten 
er nå i ferd med å bli nærmere kart-
lagt. I forbindelse med Barcodeutbyg-
gingen ble utbyggerne pålagt å foreta 
arkeologiske utgravinger, og de første 
resultatene fra disse er nylig presen-
tert. Et animasjonskart for året 1600 
viser at trelasten fra Romerike var 
større enn tidligere antatt. Det er vi-
dere fastslått at leveransene kom tid-
ligere, og at det fantes treskuter som 
kunne frakte trelasten lenger ut i Eu-
ropa enn man har hatt visshet for hit-
til. 

Det er til nå utført utgravinger for 
70 millioner kroner, men det skal fort-
satt brukes 30 millioner til. Det er 
godt å vite at vi snart kan få enda 
bedre kunnskap om den gang Oslo 
virkelig kunne betegnes som ”Rome-
rikes havneby”!

Denne grafen illustrerer at det rundt 1860 inntraff  dramatiske endringer 
både for fl øtingen og sagbrukene i vårt distrikt. Kilde: Per Høstland og Steinar 
Bunæs.

Maleren Peder Balke 
har i et maleri fra 1829 
vist hvordan planke-
opplagene i Bjørvika 
dominerte i bybildet. 
Utsnitt av større maleri.
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HVA SKJER?
ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG LØRDAG

SØNDAG

«LILLESTRØM-HAUGESUND» 
Lørdag klokka 1530. 
Åråsen stadion. Velkommen til 21. 
runde i Tippeligaen.

«HAMMERING MEN» 
Lørdag klokka 1900. Kulturpuben, 
Lillestrøm

«DANSEFEST MED
GUTTA FRA SCANDINAVIA»
Lørdag klokka 1900. Kringen 
forsamlingslokale, Fetsund.

«ØYSTEIN HAGEN OG KRISTIAN 
LYSEBRÅTE HYLLER ELVIS»
Fredag klokka 1900. 
Kulturpuben, Lillestrøm

«CIRKUS ARNARDO»
Onsdag klokka 1800. 
Idrettsplassen, Sørumsand

«DA VERDEN KOM PÅ SKINNER» 
Torsdag klokka 1930.
Stjerneplassen foran Lillestrøm 
Kultursenter. En ny og spennende 
historisk bymusikal for hele familien! 
Kjærlighet, drama og lokalhistorie!r. 
Forestillingen spilles utendørs, og det 
bygges en arena med amfi  og med 
plass til ca. 600 publikummere per 
forestilling. Forestillingen varer i ca. 
to timer inkl. pause. Spilles 18.-21. og 
25. – 28. august.
Star Trek Beyond – Norgespremie-
re!» Fredag. SF Kino Lillestrøm og 
Lørenskog Kino. U.S.S. Enterprise er 
tilbake på et nytt spennende eventyr 
gjennom tid og rom.

«WAR DOGS
– NORGESPREMIERE!»
Fredag. 
SF Kino Lillestrøm og Lørenskog 
Kino. Den sanne historien om to 
unge menn som bor i Miami under 
den første Irak-krigen og utnytter 
det lite kjente tiltaket fra myndighe-
tene som tillater små bedrifter å by 
på Amerikanske millitær-kontrakter.

«JUBILEUMSUTSTILLING 
 VERNISSASJE»
Torsdag klokka 1900.
Stjernesalen, Lillestrøm Kultursen-
ter. Fotografi er av Ronny Østnes og 
malerier av Dag � oresen. I to uker 
stilles den spennende portrettserien 
i Stjernesalen. Fotografi ene skal 
deretter utsmykke Lillestrøm 
Kultursenter i årene fremover.

«KVELDSKONSERTER
UNDER JESSHEIMDAGENE» 
Onsdag- søndag, 
Torgscenen, Jessheim. Et utvalg av 
konsertene i forbindelse med 
Jessheimdagene: Onsdag: Villgress. 
Torsdag: Henning Kvitnes & Claudia 
Scott. Fredag: Paperboys. Lørdag: 
DDE og Blodsbrødre. Søndag: Ravi.

«GRATIS EFTASBLUES» 
Lørdag klokka 1500. 
Kulturpuben Lillestrøm. Morsa 
Blueslag spiller i regi Skedsmo 
Bluesklubb og Kulturpuben.

«FATTIGGÅRDSDAGEN» 
Søndag klokka 1200. 
Skedsmo Bygdemuseum, Skeds-
mokorset. Prøv å bake fl atbrød, 
bære vann med åk, stable ved, eller 
bli med på gammeldagse leker. 
Barna kan få låne kostymer og det 
blir mulighet for å ta familiebilder i 
gammeldagse klær. Kl. 12: «Om 
fattiggården» i Storstua - Kl. 13 og 
15: Gammeldags skole i 2. etg. i 
Drengestua. Hver time fra kl. 12.30: 
Lydspill i Fattiggårdsutstillingen i 2. 
etg. i hovedbygningen - Utstillingen 
”Fattig i Skedsmo for 100 år siden” 
er åpen med omviser - Musikk v/ 
Nitelva spelemannslag - Smak 
vassgraut! - Besøk dyra! - Prøv 
aktivitetsløypa! - Åpen kafé og 
museumsbutikk

Gled deg til våre neste 
temautgivelser!

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

24. august
Helse/kropp

/trening

31. august
Hytte

Gled deg til våre neste 
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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, 
Nittedalsgata 6, 2000 Lillestrøm.

LØSNING AV X-ORD 
FORRIGE UTGAVE

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten. Nittedalsgata 6, 2000 Lillestrøm. Merk konvolutten «X-ord»

Mandager 

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:  

Løsningsord på kryssordet 
forrige uke var: 

DEKORATIVE 
FRISTELSER

VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 

LARS FOSS 
BRINGEBÆRSTIEN 17 
1476 RASTA
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Første episode av den
tyske dramaserien
«Ku’damm»: Monika
blir kastet ut av hus-
morskolen for usøm-
melig oppførsel og blir
sendt hjem til moren
sin, som driver danse-
skolen Galant i Berlin.
Mens Monika oppda-

ger rock and roll og vil
finne sin egen vei, er
de to søstrene hennes
opptatt med å bli gode
hustruer; Helga skal
gifte seg med en
jurist, mens sykepleie-
ren Eva skrur på sjar-
men for en professor.
nrk1 søndag kl 21.25

Premiere – Monika vil finne sin egen vei
Tre av Norges største
artister innen hvert
sitt område av popu-
lærmusikken, Karin
Krog, Svein Finjam og
Motorpsycho overras-
kes og hedres av Åge
Aleksandersen, Hilde
Louise Asbjørnsen, Ida
Jenshus, Ole Paus,

Frode Alnæs, Øystein
Dolmen, med flere.
Haddy N’jie er pro-
gramleder for den
gjeve innlemmelsesse-
remonien. artister må
ha debutert for minst
25 år siden for å bli
nominert.

nrk1 lørdag kl 21.55

Innlemmes i Rockheim Hall of Fame

Alpemysterier for
Poirot
Et kunsttyveri fører
Poirot til et høyfellsho-
tell i de sveitsiske
Alpene. Der møter han
en mengde mysterier
og et ansikt han kjen-
ner fra fortiden. Han d
tar også på seg opp-
gaven å spore ned en
tapt kjærlighet. Klarer
Poirot å fakke kunstty-
ven?

nrk1 fredag kl 22.25

ONSDAG 17.8

TORSDAG 18.8

FREDAG 19.8

tvukens

07.40 Morgensending
14.50 Velkommen til byen
(r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Sommeråpent (r)
16.05 Norge Rundt (r)
16.30 Underholdningsmas-
kinen (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Solgt! (r)
18.05 Oddasat – nyheter på
samisk
18.10 Tegnspråknytt
18.15 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Toppidrettsveka. Fel-
lesstart og sprint.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Sommeråpent (28)
22.15 Debatten
23.15 Kveldsnytt
23.45 Sex eller kjærlighet
(3)
00.15 Hva feiler det deg?
(r)
00.55 Nattsending

07.20 Morgensending
09.05 Sommeråpent (r)
09.50 Derrick (r)
10.50 Støy på landet (r)
11.45 Haien (r)
12.35 Fra Sverige til himme-
len (r)
13.05 Danmark selger ut (r)
13.50 Legen mot systemet
(r)
14.50 Antikkduellen (r)
15.20 Osmanane – Europas
muslimske herskarar (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 En smak av nord (r)
20.00 Tilbake til 90-tallet (r)
20.30 Stonehenge og de
skjulte monumenter (r)
21.30 Min sønn jihadisten
22.15 Da Greenpeace
endret verden. Am. doku-
mentar fra 2015.
24.00 Sommeråpent (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 Rio 2016: Friidrett.
Fra Olympic Stadium og fri-
idrett, bl.a.
16.00 Rio 2016: Triatlon,
menn.
18.15 Rio 2016: Studio
med friidrett, menn.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Rio 2016: Sykkel:
BMX, menn.
19.40 Rio 2016: Studio
med håndball.
20.10 Rio 2016: Før hånd-
ball.
20.25 Rio 2016: Håndball:
Semifinale 1, kvinner.
22.15 Rio 2016:
22.40 Rio 2016: I kveld
med Ingrid. 23.30 Rio
2016: Bryting, kvinner, fina-
ler. Fra Carioca Arena 2 og
bryting, finale 75 kg kvinner.
24.00 Rio 2016: I kveld
med Ingrid.
01.00 Nattsending

05.15 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (18)
17.10 Fail Army (19)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Gjeldshaiene (r)
20.00 Verdens farligste fly-
ruter (r)
21.00 Top Gear: The Races
(4)
22.00 Louis Theroux: The
City Addicted to Crystal
Meth B
23.20 Suits (5)
00.15 Fjorden Cowboys (r)
00.45 Nattarbeiderne (r)
01.15 Cash Cowboys (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS (r)
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 MasterChef Norge (r)
15.30 MasterChef – Dan-
marks grillmester (r)
16.30 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef Canada
(9)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Bones (r)
23.35 Robin Hood. Am./br.
actioneventyr fra 2010.
01.30 Sex og singelliv (r)
02.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Sinnasnekker'n (r)
21.30 Castle (r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (1)
16.00 Simpsons (2)
16.30 Simpsons (3)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Mr. Beans ferie. Br.
komedie fra 2007.
23.40 Family Guy (r)
00.10 Family Guy (r)
00.40 Nattsending

07.45 Morgensending
14.50 Velkommen til byen
(r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Sommeråpent (r)
16.05 Norge Rundt (r)
16.30 Underholdningsmas-
kinen (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Et glimt av Danmark
(6)
18.05 Oddasat
18.10 Tegnspråknytt
18.15 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Solgt! (r)
20.15 Det gode bondeliv (7)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Sommeråpent (27)
22.20 Lykkeland (6)
23.20 Kveldsnytt
23.50 Sannheten om løg-
ner. Am. dokumentar fra
2015.
00.45 Nattsending

07.15 Morgensending
09.30 Sommeråpent (r)
10.15 Derrick (r)
11.15 Det dypeste dykket
(r)
12.40 Fra Sverige til himme-
len (r)
13.10 Danmark selger ut (r)
13.55 Legen mot systemet
(r)
14.55 Antikkduellen (r)
15.25 Liberty åpner dørene
(r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 En smak av nord (r)
20.00 Tilbake til 90-tallet (r)
20.30 Lille Norge og stor-
maktene (r)
21.30 Fidel Castro – makt-
kamp og revolusjon (r)
22.15 Gaddafis hemmelige
liv (r)
23.40 Haien (r)
00.30 Sommeråpent (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Rio 2016: Golf,
kvinner. Fra Olympic Golf
Course og golf, kvinner.
14.50 Rio 2016: Håndball:
Kvartfinale 1, menn. Fra
Future Arena og første kvart-
finale i håndball for menn.
16.30 Rio 2016: Friidrett.
Fra Olympic Stadium og fri-
idrett, bl.a.
17.50 Rio 2016: Fotball:
Semifinale 1. Fra Maracana
Stadium i Rio de Janeiro og
den første semifinalen i fot-
ball for menn.
20.00 Rio 2016: Studio
med fotball. TV 2 Sporten
gir deg siste nytt om semifi-
nalene i fotball for menn.
20.50 Rio 2016: Fotball:
Semifinale 2. Fra Corinthi-
ans Arena i Sao Paulo og
den andre semifinalen i fot-
ball for menn.
23.00 Rio 2016:Bryting,
kvinner, finaler
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (16)
17.10 Fail Army (17)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Gjeldshaiene (r)
20.00 Verdens sterkeste
mann 2015 (3)
21.00 Top Gear: The Races
(3)
22.00 Louis Theroux: Miami
Mega-jail (1)
23.20 Scorpion (14)
00.15 Fjorden Cowboys (r)
00.45 Nattarbeiderne (r)
01.15 Cash Cowboys (r)
02.10 I Survived (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 MasterChef Norge (r)
15.30 MasterChef – Dan-
marks grillmester (r)
16.30 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef Canada
(8)
20.30 Luksusfellen Sverige
(12)
21.30 Boligjakten (r)
22.30 Skjønnhetsfellen
Danmark (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
14.50 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Sveriges verste sjåfør
(7)
21.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Johnny English.
Fr./br. actionkomedie fra
2003.
23.35 Family Guy (r)
00.05 Family Guy (r)
00.35 Nattsending

07.40 Morgensending
13.15 Siste tango i Halifax
(r)
14.10 Munter mat (r)
14.50 Velkommen til byen
(r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Sommeråpent (r)
16.05 Norge Rundt (r)
16.30 Underholdningsmas-
kinen (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Det gode bondeliv (r)
18.05 Oddasat
18.10 Tegnspråknytt
18.15 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Norge Rundt
20.10 Toppidrettsveka.
Sprint.
21.25 Sommeråpent (29)
22.25 Poirot (r)
23.00 Kveldsnytt
23.30 Poirot (r)
00.25 Coldplay – stort band
i lite amfiteater (r)
01.20 Nattsending

07.05 Morgensending
08.55 Debatten (r)
09.55 Sommeråpent (r)
10.35 Derrick (r)
11.35 Da Greenpeace
endret verden. Am. doku-
mentar fra 2015.
13.20 Fra Sverige til himme-
len (r)
13.50 Lille Norge og stor-
maktene (r)
14.50 Antikkduellen (r)
15.20 Osmanane – Europas
muslimske herskarar (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 Sápmi sessions (1)
20.00 Louis Theroux: Liv og
død i LA (r)
21.00 Nyheter
21.10 Historien om the
Eagles (r)
23.10 Historien om the
Eagles (r)
00.20 Sommeråpent (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Rio 2016: Friidrett:
Kappgang. Fra Olympic Sta-
dium og friidrett, 50 km
kappgang for menn.
17.30 Rio 2016: Synkrons-
vømming, finale. Fra Maria
Lenk Aquatics Centre og
synkronsvømming, lag-fina-
le.
18.30 Rio 2016: Sykkel:
BMX. Fra Olympic BMX Cen-
tre og BMX-sykling, finaler
for menn og kvinner.
20.45 Rio 2016: Studio. TV
2 Sporten gir deg siste nytt
fra Rio 2016. Programleder:
Erik Thorstvedt.
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.25 Rio 2016: Studio. TV
2 Sporten gir deg siste nytt
fra Rio 2016. Programleder:
Erik Thorstvedt.
22.25 Rio 2016: Fotball:
Finale, kvinner. Fra Maraca-
na Stadium i Rio de Janeiro
og finale i fotball for kvinner.
00.30 Nattsending

05.15 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (20)
17.10 What Went Down
(90)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Fraktekrigen UK (r)
18.50 Tippeligaen: Våle-
renga – Bodø/Glimt
21.00 Terminator 2: Dom-
mens Dag. Am. action fra
1991.
23.35 Eurojackpot (34)
23.50 Kriminelle hemmelig-
heter (r)
00.45 Verdens verste ferie
(r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: New Orleans
(r)
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
13.50 Sex og singelliv (r)
14.30 MasterChef Norge (r)
15.30 MasterChef – Dan-
marks grillmester (r)
16.15 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.35 Doctor Dolittle. Am.
komedie fra 1998.
19.00 Husredderne (r)
20.00 Million Dollar Listing
New York (r)
21.00 Metro 123 kapret.
Am./br. thriller fra 2009.
22.45 30 Minutes or Less.
Am. actionkomedie fra
2011.
00.15 Fired Up! Am. kome-
die fra 2009.
01.55 Beauty Shop. Am.
komedie fra 2005.
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 4-stjerners middag (r)
13.25 Sinnasnekker'n (r)
14.20 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Montebello camping
(r)
21.30 Brannmur. Am. thriller
fra 2006.
23.30 The Graham Norton
Show (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 How I Met Your Mot-
her (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 I skuddlinjen. Am.
actiondrama fra 1993.
00.35 Nattsending
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SØNDAG 21.8

LØRDAG 20.8

MANDAG 22.8

TIRSDAG 23.8
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07.40 Morgensending
10.30 Midt i naturen (r)
11.30 Antikkduellen (r)
12.00 Mesternes mester (r)
13.00 Hvem tror du at du
er? (r)
14.00 Arkitektens hjem (r)
14.30 Solgt! (r)
15.00 Sommeråpent (r)
16.00 VM orientering.
Sprint, kvinner og menn.
Direkte fra Strömstad.
18.00 Norges smarteste (r)
19.00 Dagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Sommeråpent (30)
20.55 Toppidrettsveka. Jakt-
start. Konkurransen avslut-
tes med 11 km jaktstart for
kvinner og 15 km jaktstart
for menn i Trondheim.
21.55 Rockheim Hall of
Fame Seremoni 2016
23.05 Kveldsnytt
23.35 Det beste fra Karl
Johan (r)
00.05 Saras nøkkel. Fr.
drama fra 2010.
01.50 Nattsending

07.30 Osmanane – Europas
muslimske herskarar (r)
08.15 Sommeråpent (r)
09.15 Derrick (r)
10.15 Berlinfilharmonikerne
på Røros (r)
12.00 Osmanane – Europas
muslimske herskarar (r)
12.50 Stonehenge og de
skjulte monumenter (r)
13.50 Historien om the
Eagles (r)
15.50 Historien om the
Eagles (r)
17.00 Kunnskapskanalen (r)
18.50 Det søte liv (r)
19.05 Okej – 80-tallets stør-
ste popmagasin (r)
20.05 Det ukjende solsyste-
met (r)
21.00 Nyheter
21.10 Pynta pudler (r)
21.55 Mitt Afrika. Am.
drama fra 1985.
00.30 Sommeråpent (r)
01.30-02.00 Sápmi sessi-
ons (r)

06.00 Morgensending
17.30 Rio 2016: Sykkel:
Terrengsykling, kvinner. Fra
Mountain Bike Centre og
terrengsykling for kvinner.
19.30 Rio 2016: Studio. TV
2 Sporten gir deg siste nytt
fra Rio 2016. Programleder:
Erik Thorstvedt.
20.00 Rio 2016: Før hånd-
ball. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før finalen i hånd-
ball for kvinner.
20.25 Rio 2016: Håndball:
Finale, kvinner. Fra Future
Arena og finale i håndball
for kvinner.
22.05 Rio 2016: Etter hånd-
ball. TV 2 Sporten oppsum-
merer finalen i håndball for
kvinner.
22.25 Rio 2016: Fotball:
Finale, menn. Fra Maracana
Stadium i Rio de Janeiro og
finale i fotball for menn.
00.30 Nattsending

05.35 Morgensending
08.30 Alligatorjegerne (r)
09.25 Alligatorjegerne (r)
10.20 Cash Cowboys (r)
11.15 Cash Cowboys (r)
12.10 Cash Cowboys (r)
13.10 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Parkeringsvaktene (r)
14.05 Xtreme Waterparks
(r)
14.35 Xtreme Waterparks
(r)
15.05 Special Forces: Ulti-
mate Hell Week (r)
16.10 Top Gear: The Races
(r)
17.10 Top Gear: The Races
(r)
18.15 Sykling: Vuelta (24)
Sykkelritt fra Spania 2016.
20.30 Parkeringsvaktene (r)
21.00 Cliffhanger – på kan-
ten av stupet. Am. thriller
fra 1993.
23.10 The Truman Show.
Am. drama fra 1998.
01.10 G.I. Joe: The Rise of
Cobra. Am. action fra 2009.
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
15.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
16.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
16.55 Euros of Hollywood
(r)
17.55 Euros of Hollywood
(r)
18.50 The Middle (r)
19.20 The Middle (r)
19.45 New in Town.
Am./kan. romantisk kome-
die fra 2009.
21.30 Jerry Maguire. Am.
drama fra 1996.
00.10 Leatherheads.
Ty./am. komedie fra 2008.
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Boligkrise (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 4-stjerners middag (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
21.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
21.30 Air Force One. Am.
actionthriller fra 1997.
23.50 Castle (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (13)
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 Politirazzia (r)
21.30 The X-Files (r)
22.30 Bad Ass. Am. action-
drama fra 2012.
00.05 I skuddlinjen. Am.
actiondrama fra 1993.
02.40 Nattsending

07.35 Morgensending
11.15 Antikkduellen (r)
11.45 Mesternes mester (r)
12.45 Hvem tror du at du
er? (r)
13.45 Tro, håp og kjærlighet
(6)
14.45 Tro, håp og kjærlighet
(7)
15.45 Datoen (r)
16.45 VM orientering.
Sprintstafett. Direkte fra
Strömstad.
18.00 Fra toppen av Everest
til havets dyp (r)
19.00 Dagsrevyen
19.45 Den andre prins Willi-
am. Br. dokumentar fra
2015.
20.35 Det ville Patagonia
(1)
21.25 Ku'damm 56 (1)
23.00 Kveldsnytt
23.30 Side om side (r)
23.55 Mordene i Fjällbacka:
Lysets dronning. Sv. krim fra
2013.
01.25 Nattsending

07.15 Morgensending
11.05 Det dypeste dykket
(r)
12.25 Det ukjende solsyste-
met (r)
13.20 Med åpne øyne. Isra-
elsk drama fra 2009.
14.55 Antikkduellen (r)
15.25 Danske slott (r)
16.25 Pynta pudler (r)
17.10 Jeanne d'Arc: Histori-
en om et mesterverk (r)
18.10 Norge rundt og rundt
(r)
18.35 Danske gründere (6)
19.05 Dyreklinikken (r)
19.35 Den ytste byen på
Grønland (4)
20.00 Flukten
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)
22.15 Eva Brauns store
kjærlighet (r)
23.10 Det ukjende solsyste-
met (r)
24.00 Okej – 80-tallets stør-
ste popmagasin (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Rio 2016: Håndball:
Finale, kvinner.
14.30 Rio 2016: Friidrett:
Maraton. Menn.
17.00 Rio 2016: Turn: Ryt-
misk gymnastikk. Mange-
kamp, lag.
17.50 Rio 2016: Studio.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Rio 2016: Håndball:
Finale, menn.
20.40 Rio 2016: Basket-
ball: Finale, menn. Fra Cario-
ca Arena 1 og finale i bas-
ketball for menn.
22.30 Rio 2016: Studio. TV
2 Sporten gir deg siste nytt
på aller siste dag fra Rio
2016. Programleder: Ingrid
Halstensen.
23.00 Rio 2016: I kveld
med Ingrid – Tilbakeblikk.
01.00 Nattsending

05.15 Morgensending
10.20 Ødemarkens menn (r)
11.15 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.05 Xtreme Waterparks
(r)
13.30 Xtreme Waterparks
(r)
14.00 Xtreme Waterparks –
Spesial (3)
15.00 Sykling: Vuelta a
España. Sykkelritt fra Spa-
nia 2016.
18.05 På nevene løs (r)
19.00 På nevene løs (r)
19.55 Tippeligaen. Tromsø
– Viking.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
23.30 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
24.00 Amatørenes mester
(r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Posh Pawn (r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.45 Doctor Dolittle. Am.
komedie fra 1998.
13.10 The Middle (r)
14.10 Pascals konditori (r)
15.10 Pascals konditori (r)
15.55 Boligjakten (r)
17.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
18.00 Luksusfellen Sverige
(r)
19.10 Leap Year. Am./irsk
romantisk komedie fra
2010.
21.00 Gutter er gutter. Br.
komedie fra 2002.
22.55 Skjønnhetsfellen
Danmark (r)
23.50 Norge på dop (r)
00.50 Jerry Maguire. Am.
drama fra 1996.
03.25 Scream Queens (r)
04.15 Nattsending

06.05 Morgensending
12.45 Friends (r)
13.15 Two and a Half Men
(r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.05 Two and a Half Men
(r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Klovn til kaffen (r)
16.30 Sinnasnekker'n (r)
17.30 Sveriges verste sjåfør
(r)
18.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
19.30 Mellom bakkar og
berg (r)
20.00 Mellom bakkar og
berg (r)
20.30 Klovn til kaffen (r)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Quantico (19)
23.30 Quantico (20)
00.25 The Walking Dead
(14)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (14)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters (1)
15.00 Storage Hunters (2)
15.30 Storage Hunters (3)
16.00 Storage Hunters (4)
16.30 Storage Hunters (5)
17.00 Mobsteel (8)
18.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyways? (r)
19.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 Family Guy (17)
22.00 Bordertown (4)
22.30 Platoon. Am. krigs-
drama fra 1986.
00.45 Nattsending

07.30 Morgensending
14.40 Korte dyrehistorier (r)
14.50 Det søte liv (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Martas frisørsalong
(r)
15.40 Hemmelige svenske
rom (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Eit enklare liv (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Fader Brown (r)
18.35 Billedbrev (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Draumehuset (1)
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Bedrag (1)
22.30 Ut av skapet (1)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Miss Marple: Den blå
geranien (r)
00.55 Nattsending

07.30 Morgensending
13.15 Den ytste byen på
Grønland (r)
13.45 Tro, håp og kjærlighet
(r)
14.45 Antikkduellen (r)
15.15 Danske slott (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 En smak av nord (r)
20.00 Tilbake til 90-tallet (r)
20.30 Datoen (r)
21.30 Pøbler
23.00 Flukten (r)
23.55 Eva Brauns store
kjærlighet (r)
00.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.05 Distriktsnyheter Øst-
landssendingen (r)
01.20 Distriktsnyheter Øst-
fold (r)
01.30 Distriktsnyheter Øst-
nytt (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Love It or List It (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Hage på stell (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (85)
17.00 En kveld hos Kloppen
(r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (89)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Åsted Norge (1)
22.40 Mitt voldelige barn (r)
23.45 Hawaii Five-0 (5)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Hawaii Five-0 (r)
02.20 Blue Bloods (r)
03.00 Under The Dome (r)
03.40 Nattsending

05.30 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 What Went Down
(91)
17.10 What Went Down
(92)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Fraktekrigen UK (r)
18.50 Fotball: OBOS-ligaen.
Mjøndalen – Sandefjord.
21.00 Gjeldshaiene (12)
22.00 Grensevaktene:
Irland (18)
23.00 Dømt til forvaring (r)
24.00 Fjorden Cowboys (r)
00.30 Nattarbeiderne (r)
01.00 Broom (r)
01.25 Broom (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 MasterChef Norge (r)
15.30 MasterChef – Dan-
marks grillmester (r)
16.30 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef Canada
(10)
20.30 Husredderne (4)
21.30 NCIS: Los Angeles (r)
22.30 Navy NCIS (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Sinnasnekker'n (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (r)
16.15 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mellom bakkar og
berg (r)
21.00 Mellom bakkar og
berg (r)
21.30 Special Victims Unit
(r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Storage Hunters UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Politirazzia (3)
23.00 The X-Files (2)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
13.00 VM orientering.
Mellomdistanse menn.
Direkte fra Tanum.
15.00 NRK nyheter
15.10 Martas frisørsalong
(r)
15.45 NRK nyheter
16.00 VM orientering.
Mellomdistanse kvinner.
Direkte fra Tanum.
18.00 Oddasat – nyheter på
samisk
18.15 Tegnspråknytt
18.20 Glimt av Norge (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Et eventyr gjennom
linsa
20.45 Korte dyrehistorier (r)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.25 Bedrag (2)
22.30 Fra barn til borger
23.15 Kveldsnytt
23.30 Musketerene (7)
00.25 Draumehuset (r)
01.25 Nattsending

07.30 Morgensending
12.30 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.45 Fra Sverige til himme-
len (r)
13.15 Den ytste byen på
Grønland (r)
13.45 Datoen (r)
14.45 Antikkduellen (r)
15.15 Danske slott (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)
19.30 En smak av nord (r)
20.00 Tilbake til 90-tallet (r)
20.30 I Larsens leilighet (r)
21.00 Bergtatt (r)
21.30 Apokalypse – slaget
ved Verdun (1)
22.15 Slaget ved Jylland (r)
23.10 Et hjerte som aldri
dør (r)
23.40 Då aids-panikken tok
verda (r)
00.20 Draumehuset (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Love It or List It (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Fingrene av fatet (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (86)
17.00 En kveld hos Kloppen
(r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (90)
20.00 Tid for hjem (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Playing for Keeps.
Am. romantisk komedie fra
2012.
23.45 Åsted Norge (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Hawaii Five-0 (r)
02.20 Blue Bloods (r)
03.00 Under The Dome (r)
03.40 Nattsending

05.00 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 What Went Down
(93)
17.10 What Went Down
(94)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Gjeldshaiene (r)
20.00 Ninja Warrior UK (6)
21.00 Amatørenes mester
(r)
22.00 Vikings (1)
23.00 Vikings (2)
23.55 Fjorden Cowboys (r)
00.25 Nattarbeiderne (r)
00.55 Cash Cowboys (r)
01.50 I Survived (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 MasterChef Norge (r)
15.30 MasterChef – Dan-
marks grillmester (r)
16.30 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef Canada
(11)
20.30 Million Dollar Listing
New York (8)
21.30 Chicago Med (12)
22.30 Chicago P.D. (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Sinnasnekker'n (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
21.30 Montebello camping
(r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Storage Hunters UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 UEFA Champions Lea-
gue 2016/2017 Playoff.
Kamp ikke fastsatt.
23.20 Family Guy (r)
23.50 Family Guy (r)
00.20 Cops Reloaded (r)
00.50 Nattsending



www.subaru.no

www.facebook.com/Subarunorge

LEVORG PRIVATLEIE
FRA 2 999,–**  / MND.
KAMPANJERENTE  0,95%***   

FORESTER SPORT CLASSIC KR 409 800,–*

KUNDEFORDEL KR 25 000,–

OUTBACK SPORT PREMIUM KR 519 800,–*

KUNDEFORDEL KR 25 000,–

 Subaru fi kk topp-plassering i USA 
 for beste bilmerke i 2016

Alle Subarumodeller kommer med permanent symmetrisk 
fi rehjulsdrift, DAB-radio og navigasjon i berøringsskjerm 
som standard. 

*Pris gjelder levert Oslo. Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Bilpris er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i spesifi kasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell.
Forbruk Forester: 0,60–0,69 l/mil, CO2 148-163 g/km. Outback: 0,61–0,70 l/mil, CO2 159-161 g/km. Levorg: 0,69–0,71 l/mil, CO2 159-164 g/km. **Privatleie gjelder modell Levorg 1,6 DIT Classic Lineartronic (automat). Bilpris: kr 409 900,–, startleie kr 51 238,–. Totalkostnad kr 236 878,– min. kostnad kr 106 878,–. 
Månedsleien vil variere med rentenivået (fl ytende rente). Bindingstid 48 mnd/km 60.000. Mnd gebyr kr 119,– etableringsgebyr kr 5 363,–. *** Eksempel lån: 0,95% nom/3,41 eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 150 000,– o/5 år. Etableringsgebyr kr 4 290,– Totalkostnad kr 163 140,–.

MEN DU VET AT DU KAN

www.facebook.com/Subarunorge

www.subaru.nowww.subaru.no

MEN DU VET AT DU KAN SUBARU OUTBACK SPORT PREMIUM FRA 519 800,–*

KUNDEFORDEL KR 25 000,–
MEN DU VET AT DU KAN SUBARU OUTBACK SPORT PREMIUM FRA 519 800,–

 Subaru fi kk topp-plassering i USA for beste bilmerke i 2016

Med automatgir, BOXER-motor, permanent symmetrisk fi rehjulsdrift, høy bakkeklaring, 
Eyesight førerassistansesystem og avansert sikkerhetspakke, DAB-radio og navigasjon i 
berøringsskjerm får du en driftssikker bil som kommer seg frem der de fl este må gi opp.

*NB! Kun begrenset antall. Veil pris: kr 544 800,- Fra pris gjelder levert Oslo. Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg.
Det tas forbehold om evt. endringer i spesifi kasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Forbruk: 0,61–0,70 l/mil, CO2 159-161 g/km.

*Gjelder ved kjøp av ny Subaru. Pris XV fra 354 800,- Forester fra 434 800,- Outback fra 494 800,-. Gjelder levert Oslo. Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Privatleie forskudd XV 47 500,- Forester 57 500,- Outback 71 250,-. Bindingstid 48 mnd. Mnd gebyr 119,- etableringsgebyr 5300,-. Det tas forbehold om evt. endringer i 
spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. FORBRUK XV: 0,63 l/mil, CO2 146 g/km. Forester: 0,60-0,69 l/mil, CO2 148-168 g/km. Outback: 0,61-0,70 l/mil, CO2 159-161 g/km. Eksempel lån: 1,95% nom/4,02 eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 150.000,- o/5 år. Etableringsgebyr kr 4.240,-Totalkostnad kr 165.540,-

KAMPANJE RENTE 1,95%

PRIS FRA 434 800,– PRIS FRA 494 800,– PRIS FRA 494 800,–

SKIBOKS NÅ KUN 3 900,–
SKIGUARD 830/860 (VEIL 12 900,–)

PRØVEKJØR EN SUBARU FØR 1. MARS – FÅ NORTH FACE BAG!
(VERDI 990,-)

FORESTER OUTBACK SPORT PREMIUM XV
PRIVATLEIE FRA PRIVATLEIE FRA PRIVATLEIE FRA 3 490,– 4 590,– 2 890,–PR. MND. PR. MND. PR. MND.

ROMERIKE Depotgata 12, 2000 Lillestrøm. Telefon: 63 80 44 00. 
Steinar Westli, 
Daglig leder, 

Mobil: 40 88 93 34

Cato Jørgensen, 
Salgskonsulent, 

Mobil: 40 22 22 40

Freddy Kristiansen, 
Salgskonsulent, 

Mobil: 95 20 01 61

*Gjelder ved kjøp av ny Subaru. Pris XV fra 354 800,- Forester fra 434 800,- Outback fra 494 800,-. Gjelder levert Oslo. Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Privatleie forskudd XV 47 500,- Forester 57 500,- Outback 71 250,-. Bindingstid 48 mnd. Mnd gebyr 119,- etableringsgebyr 5300,-. Det tas forbehold om evt. endringer i 
spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. FORBRUK XV: 0,63 l/mil, CO2 146 g/km. Forester: 0,60-0,69 l/mil, CO2 148-168 g/km. Outback: 0,61-0,70 l/mil, CO2 159-161 g/km. Eksempel lån: 1,95% nom/4,02 eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 150.000,- o/5 år. Etableringsgebyr kr 4.240,-Totalkostnad kr 165.540,-

KAMPANJE RENTE 1,95%

PRIS FRA 434 800,– PRIS FRA 494 800,– PRIS FRA 494 800,–

SKIBOKS NÅ KUN 3 900,–
SKIGUARD 830/860 (VEIL 12 900,–)

PRØVEKJØR EN SUBARU FØR 1. MARS – FÅ NORTH FACE BAG!
(VERDI 990,-)

FORESTER OUTBACK SPORT PREMIUM XV
PRIVATLEIE FRA PRIVATLEIE FRA PRIVATLEIE FRA 3 490,– 4 590,– 2 890,–PR. MND. PR. MND. PR. MND.

ROMERIKE Depotgata 12, 2000 Lillestrøm. Telefon: 63 80 44 00. 
Steinar Westli, 
Daglig leder, 

Mobil: 40 88 93 34

Cato Jørgensen, 
Salgskonsulent, 

Mobil: 40 22 22 40

Freddy Kristiansen, 
Salgskonsulent, 

Mobil: 95 20 01 61




