
Skedsmo er 
den sjette mest 
nedbygde 
kommunen i 
Norge. Statis-
tisk sentralbyrå 
har nylig publi-
sert tall som 
viser hvordan 
kommunene er 
satt sammen.
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Åpningstid: 10-21 (10-19)  •  75 butikker  •  2000 gratis P-plasser  •  67 97 83 30  •  www.triaden.no  •   www.facebook.com/Triaden  •   #triaden 

Meny Triaden 10-21 (9-19)
Tilbudene gjelder torsdag-lørdag 

Årets ferske lammelår
med mørbrad og knoke

Findus fiskeprodukter
225-1000g, stort utvalg

10-19
AVVIKENDE ÅPNINGSTIDER:

Coop Extra 08-21  / Narvesen 09-19 / Meny 09-19
Gulating 10-18 / Vinmonopolet 09-15

2000 GRATIS P
Du trenger ingen P-lapp 

i P-huset.
(Makstid: 3 timer )

PÅ LØRDAGER

Ny åpningstid:8900
pr kg

3 2FOR

KJØKKENFORNYEREN

www.norsk-kjokkenfornying.no
Tlf. 911 99 917

Ring i dag for en
gratis befaring!

EN DAG PÅ SKEDSMOSAGA I 1912
HISTORISK

Skedsmosaga eller Skedsmobruket var de folkelige navna på Skedsmo 
Dampsag & Høvleri som lå ved Nitelva i Lillestrøm. Bruket ble bygd i 1884 av et 
aksjeselskap fra Kristiania, og det ble lagt ned i 1938. Teksten er skrevet i 1986 
av Wigo Skråmm på grunnlag av en samtale med bestefaren Einar Meyer  
(1899-1988) som jobbet på Skedsmosaga fra han var 14 år. Meyer forteller 
 om en vanlig arbeidsdag på bruket.Sagarbeideren har fått navnet Karl. Side 18

En fjerdedel av 
Skedsmo er nedbygd RIKTIG TRENING  

OG KOSTHOLD - DET 
BESTE ALTERNATIVET  
Condis på Lørenskog ønsker å 
fremme riktig trening og kosthold 
som over tid er det beste helsemessig 
alternativet.  
 Side 8

NYTT LYS I 
GLØDEPÆRA 
1. september 2012 startet en liten 
lysrevolusjon etter at det ble innført 
totalforbud mot produksjon og import 
av alle tradisjonelle glødepærer. Pæra 
er forlengst tilbake, men med et annet 
innhold. 
 Side 10
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som distribueres til husstander i Skedsmo og Lørenskog.

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

– Besøksadresse
Avisdrift Romerike AS 
Nittedalsgata 6, Lillestrøm

– Postadresse
Avisdrift Romerike AS 
 Postboks 454, 2304 Hamar

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!

#strømmen #skedsmo #romeriksposten  
@lilleingvaldsen 

Under broen på grensen mellom #Skedsmo 
og #Rælingen på vei mot #Lillestrøm        @fruentimmeret

#Nitelva #Lillestrøm #romeriksposten 
@annettethowsen 

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Nydal // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 12.10.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 05.10.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 07.10.2016

Været på  
Romerike 
siste 30 døgn: 

Snittemperaturen var 13,8 
grader, 4,6 grader over 
normalen. Høyeste tempera-
tur var 23,4 grader den 7. 
september, og laveste var 
-1,5 grader den 2. oktober.  
Høyeste vindhastighet var 
8,8 m/s den 29. september. 
Samlet nedbør var 34,2 mm. 
Mest nedbør på ett døgn var 
7,2 mm som kom den 
24. september. (yr.no)

OPPLAND ARRANGEMENT AS
Tlf. 61 12 06 00

www.opplarr.no

JULEMARKED 
I PRAHA (FLY)

Fantastisk julemarked, 
sightseeing, folklore, hotell i

 hjertet av Praha!

Kr.  5.450,-

4 dgr. avreise 28/11
  

BE OM PROGRAM! 

DAGENS LUNSJ:
10.30 – 13.00

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

69,-

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

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

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
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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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Skedsmo er den sjette mest ned- 
bygde kommunen i Norge. Statistisk 
sentralbyrå har nylig publisert tall 
som viser hvordan kommunene er 
satt sammen.

består av 428 kommuner, og deres 
totale areal varierer sterk i størrelse. 
Norges største kommune heter Kau-
tokeino og befinner seg i Finnmark. 
Den er så mye som 9707 kvadratkilo-
meter (km2) stor. I andre enden finner 
vi Kvitsøy i Rogaland, som er 6,3 km2 
stor. I Akershus er det Aurskog-Hø-
land som raver høyest på listen, med 
sine 962 km2. Mens Oppegård er 
Akershus´ minste kommune med et 
areal på 37 km2.  

Vi kan herved slå fast at Skedsmo 
bare er Norges 396. største kommu-
ne, da arealet her er på 77 km2. Lø-
renskog er knapt 71 km2 stor, og er 
først å finne som nummer 403 på list-
en. 

DETTE ER BEBYGD
Når det kommer til arealbruk, så er 

SSB råder over stadig bedre teknolo-
gi som kan fastslå arealbruk ned til 
minste detalj – og dermed se hvordan 
Norge er «skrudd sammen». Disse 
siste dataene er nå publisert på kom-
munenivå, og vi har sett nærmere på 
hvordan alt «henger sammen» i 
Skedsmo og Lørenskog.

RANGERT ETTER STØRRELSE
Først kan vi se på størrelsen. Norge 

Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@romeriksposten.no

det bebyggelse som er det mest in-
teressante. Med bebyggelse menes 
alt som er menneskeskapt, fra bolig-
hus og fritidshus, via næringsareal, til 
veier og idrettsanlegg. 

- Data er basert på kart, ulike regis-
tre og bruk av geografiske informa-
sjonssystemer, informerer SSB.

Vi kan ut fra disse tabellene slå fast 
at hele 26,5 prosent av Skedsmo 
kommune er brukt til bebyggelse. Det 
betyr at drøye 20 km2 av Skedsmo er 
nedbygd. Det er vanlig boligbebyggel-
se som utgjør den aller største ande-
len, da nesten 38 prosent av Skeds-
mos bebyggelse er belagt av dette. 
Videre kommer veibebyggelse på en 
klar andreplass, som er drøyt 28 pro-
sent av all bebyggelse i kommunen.

I Lørenskog er 13 km2 bebygd, og 
dette er 18,5 prosent av hele kommu-

nen. Nesten 43 prosent av bebyggel-
sen dreier seg om boliger, mens 23 
prosent er vei og bane.

GODT MATERIALE
For planlegging i fremtiden er dette 
tallmateriale veldig greit å ha, for både 
kommune og stat.

- Statistikk over arealer, både bru-
ken og ressursene som arealene om-
fatter, er etterspurt, opplyser SSB på 
sine nettsider.

- I flere sammenhenger har sen-
trale myndigheter uttrykt behovet for 
god heldekkende arealstatistikk, og 
myndighetene er flittige brukere av 
tilgjengelig arealstatistikk. Kapittelet 
«Presset på arealene» i Miljøstatus 
2009 er et godt eksempel på dette, 
understreker byrået.

En fjerdedel av 
Skedsmo er nedbygd
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Slik er Skedsmo satt sammen (km2)
Km2 Andel(%)

Skog 30,51 39,6

Bebyggelse 20,39 26,5

Jordbruksareal 19,85 25,8

Åpen fastmark 3,76 4,9

Ferskvann 2,02 2,6

Våtmark 0,48 0,6

Bart fjell 0,01 0,0

SUM 77,02

Lørenskog
Km2 Andel(%)

Skog 46,5 65,9

Bebyggelse 13,08 18,5

Jordbruksareal 5,94 8,4

Ferskvann 3,52 5,0

Åpen fastmark 1,24 1,8

Våtmark 0,27 0,4

Bart fjell 0,02 0,0

SUM 70,57

Norges ti største kommuner 
(areal, km2)

Kautokeino Finnmark 9707,3

Karasjok Finnmark 5452,9

Porsanger Finnmark 4873,1

Rana Nordland 4459,8

Tana Finnmark 4045,4

Sør-Varanger Finnmark 3972,5

Alta Finnmark 3849,5

Lebesby Finnmark 3459,3

Nordreisa Troms 3437,5

Målselv Troms 3322,1

TID FOR 
UNDERSTELLSBEHANDLING!
Etter kjempesuksess andre steder i landet, er vi nå 
i full gang i Oslo

Personbil fra kr 2.400,- inkl. mva

Norges beste garantier!
Se prisene!Garantibehandling: kr 4.200,-  for 

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

MARKEDETS BESTE
ANTIRUSTGARANTIER

UNDERSTELLSBEHANDLING

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

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

Informasjon og
timebestilling

Ring 
22 22 42 02

Oslo Antirust AS

10 ÅR

10

 år
s antirustgaranti

På inntil 10 år gamle bi
ler

Liv
stid garanti

På inntil 3 å  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. 

Lever bilen hos oss, og ta toget videre fra Nyland stasjon. Eller slapp av med en kopp kaffe 
og kjør videre etter 1,5 time.

MEST BEBYGGELSE
Utfra tabellene kan vi fastslå at Sola i 
Rogaland er den kommunen som har 
størst andel bebygd areal, med hele 
84 prosent. Naboen Randaberg følger 
så med nesten 83 prosent. Norges 
største kommune, Kautokeino er sist 
på tabellen, med 0,1 prosent bebyg-
gelse. På denne listen over de tettest 
bebygde kommunene, så finner vi 
Skedsmo helt oppe på sjetteplass 
blant de 428. Lørenskog er nummer 
22.

I Akershus er det Asker kommune 
som har brukt mest av arealet, med 
hele 28 prosent, etterfulgt av Oppe-
gård med  27,8 prosent. Mens bare 2,6 
prosent av Hurdal kommune er be-
bygd.

MEST SKOG
I samme tabell kan en lese seg frem 
til hvor mange km2 det er av skog, 
vann, vidde, myrområder og alt annet. 
Det fremkommer at nesten 40 pro-
sent av Skedsmo kommune er dek-
ket av skog. Den neste kategorien på 
listen er bebyggelse, og deretter 
nesten 26 prosent jordbruksareal. 

I Lørenskog finner vi hele 66 pro-
sent skog. Bebyggelse følger så, et-
terfulgt av 8,4 prosent jordbruks- 
areal.

Dagsturer

Innlandet

Utlandet

Sandefjord – Strømstad – tirsd, ons, tors og lør  ....................... 250
Charlottenberg hver onsdag kl. 10:00  ........................................  240
Rakfiskfestivalen på Fagernes 5/11  ...........................................  375
Julemarked på Fredriksten Festning 19/11  ...............................  325
Julestemning på Hadeland Glassverk 26/11  ............................. 300
Julemarked på Finnskogen med god mat 3/12  .......................... 725

3 dg Rakfiskfestivalen på Fagernes m/Oset H.H. 4/11  .......... 3.195
3 dg midtukejulebord Oset H.H. 23/11, 30/11 og 6/12  .......... 2.895
3 dg Nyttårsfeiring på Thon Hotel Fagernes 30/12  ................ 3.195
3 dg Rørosmarten m/Bergstaden 24/2-2017  ......................... 4.795
4-5 dg Jul-nyttår på Quality Straand Hotell 23/12 og 28/12   fra 3.710
5 dg Jul-nyttår Venabu Fjellhotell 23/12 og 29/12 .................. 5.100
5-6 dg Jul-nyttår Dalseter Høyfjellsh. 23/12 og 28/12      fra 4.500
5 dg Nyttårsfeiring Oset Høyfjellsh. 28/12  ...........................   6.325

3 dg Lübeck 21/11, 28/11 og 5/12 fra ..................................... 1.795
3 dg Gøteborg m/julemarked 25/11, 2/12 og 9/12  ............... 1.795
3 dg Gøteborg m/Tjolöholm og Liseberg 18/11  .......................2.395
3 dg Nyttårscruise til København m/FjordLine 30/12  ............. 3.095
5 dg Julemarkedet i Rostock 4/12  .......................................... 5.695

Meld deg inn i FC klubben og få rabatt på utvalgte turer!

Solheimvn. 70 – 1473 Lørenskog – Tlf.: 67 91 20 50 – Fax: 67 97 18 32
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Fotografen hadde vært ved:

DETTE ER KRYSSET 
TEATERGATA/STORGATA I 
LILLESTRØM, BILDET VISER 
STORGATA 22.

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: 
 
MONA BRENDEN
SVELLEVEIEN 5A
2004 LILLESTRØM

Parkett-Vinylbelegg-Klikkvinyl-Tepper

Storhaug parkett
Bestselgeren Storhaug er en enstavsparkett designet av Fargerike. Dette
sjelelige gulvet er et moderne tradisjonsgulv som henfører tankene til
skogsbilveier, toppturer og vakker norsk natur. Kvistmerker og spill gir gulvet
sjel og varme mens en lys samtidsorientert fargepalett forteller oss at dette
gulvet har fulgt med i trendbildet. Patineringen gjør at gulvet samarbeider
godt med både mer fargerikt og kontrastfylt interiør, men også med roligere,
kjøligere elementer.

398
pr m2

Tarkett vinylbelegg på rull
Tarkett Extra er nordens mest
populære vinylgulv år etter år! Tidløs
design, meget slitesterkt og lett å
rengjøre.

278
pr m2

Top silence klikkvinyl
En innovasjon som kombinerer
laminat med myk vinyl overflate
Vinylens naturlige lyddempende
egenskap gir minimalt med støy i
rommet. Lett å legge - med det
populære 5G klikksystemet
Meget naturto. Faset kant.
HDF laminatkjerne. Total tykkelse:
9,5 mm. Slitesjikt tykkelse: 0,35mm
Trinnlydsreduksjon: 18 dB

348
pr m2

Fargerike Teppesalongen
Strømsveien 61
2010 Strømmen
Tlf. 63816440 www.teppesalongen.no

Åpningstider :
Man-fre   Kl 1000-1700
Lørdag     Kl 1000-1400

Vi har egen
håndverksavdeling som
kan hjelpe deg ! Mesterbedrift !
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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 
Romeriks platået, 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 Annfinn Elvenes 
mob. 489 94 125, eller Rune Gulbrandsen mob 955 22 805, for en uforpliktende visning.
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Riktig trening og kosthold 
- det beste alternativet 
Condis på Løren-
skog ønsker å frem-
me riktig trening og 
kosthold som over 
tid er det beste hel-
semessig alternati-
vet.

–  Når vi legger opp trening for våre 
kunder er treningen basert på varia-
sjon,  rettet mot målene du har. Det 
skal være en trening som er morsom 
og som du mestrer. Og gjennom den-
ne typen trening vil du oppleve at du 
er i ferd med å nå målet du har satt 
deg, og motivasjonen for å trene vi-
dere stiger, sier Kjell Henriksen, stu-
dioleder og personlig trener hos Con-
dis Lørenskog. 

Treningssenteret er ett av flere i 
kommunen som har inngått et sam-
arbeid med Antidoping Norge, Løren-
skog lensmannskontor og kommu-
nen i et prosjektet Lokal mobilisering 
mot doping blant ungdom. Prosjektet 
skal vare i ett og et halvt år. 

FARLIGE ETTERVIRKNINGER
Doping er litt annerledes enn det var 
på 1980-tallet. Nå er det ikke bare de 
typiske testosteron-gutta som bruker 
det. Nå er gjelder det å se best trent 
ut, og kanskje vise fram resultatet på 
ulike sosiale medier. Og da er det noen 
som fristes til å ta en ulovlig og helse-
farlig snarvei.    

– De som dopet seg på 80-tallet 
gjorde det hovedsaklig for å bli svær. 
Det har kommet mye god dokumen-
tasjon på skadevirkningen ved do-
pingbruk. Når man kommer opp i 40 
-50-års alderen får man problemer 
med hjertet i en eller annen form. Det 
som virket som en god ide da  du 
startet, trenger ikke å være en god in-

vestering etter hvert som årene går. 
Når du er 17 eller 18 år tenker du kan-
skje ikke på hva som skjer med krop-
pen om 20 år, forklarer Kjell Henrik-
sen.

Studioleder påpeker at doping er 
vanedannende. De som bruker do-
pingmidler i dag gjør dette fordi de 
ønsker å fremstå i en bedre utgave av 
seg selv. 

Tekst/foto:  Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

– Doping har effekt, men den er 
kortvarig og varer bare så lenge kuren 
varer. Og da blir kuren nesten viktige-
re enn treningen i seg selv. Hvis resul-
tatet fremstår som mye viktigere enn 
prosessen, da er du på feil spor.  

MOTIVASJON 
Det er de samme prinspippene som 
gjelder enten du skal ned i vekt, bli 

bedre på løping eller bli sterkere. I til-
legg kommer variert trening rettet 
opp mot det du skal bli god til. 

– Vi snakker vanligvis om to typer 
motivasjon. Den ytre motivasjonen er 
når noen forteller deg hva du skal eller 
bør trene. Hos de fleste handler det 
deretter om å gå fra den ytre motiva-
sjonen til den indre motivasjonen, og 
starte opp treningen som du har lyst 
til. Det er den indre motivasjonen som 
fører til at du driver med treningen 
hver dag hele året. Gjennom å legge 
opp treningen slik, får du bedre form 
og en positiv helsegevinst, forklarer 
Henriksen. 

– Doping fungerer også. Der får du 
kanskje noen resultater, men helse-
gevinsten er absolutt ikke til stede.

POSITIV HELSEEFFEKT
– Når man ser i mediene om alle de 
negative sidene ved doping, er det 
mye bedre å trene regelmessig og 
spise sunn mat.  Man oppnår de sam-
me resultatene av å trene uten do-
pingmidler, men det tar kanskje bare 
litt lengre tid. Helhetlig får du mange 
flere positive helseeffekter med sunn 
trening og sunn mat, sier Pernille Wik-
dal Halle. 

Halle forteller at hun varierer mel-
lom utholdenhetstrening og styrke-
trening. I det siste har hun fokusert 
mye på utholdenhetstrening fordi hun 
synes det har hjulpet henne til å nå 
målet hun har satt seg. 

– Man må ha et konkret mål å job-
be mot. Mitt mål har vært å være med 

på et halvmaratonløp. Og da har jeg 
brukt ulike metoder, som løping i kor-
te og lange intervaller. Samtidig har 
jeg også drevet med styrketrening. 
Variasjon i treningsøktene er viktig, 
hvis ikke vil progresjonen og motiva-
sjonen falle. Samtidig er også riktig 
kosthold og hvile veldig viktig med 
tanke på ha overskudd til å nå målet, 
forklarer Halle.

TRENTE SEG OPP  
ETTER SYKDOM
 John Hage Gaarder har drevet med 
svømming fra han var åtte år. Dette 
drev han på med fram til han var 22 år.  
Etter at han fikk hjerneblødning for 
fire år siden, har han hatt mest fokus 
på styrketrening. 

– Ved siden av svømming har jeg 
alltid drevet med klatring og styrke-
trening. Dette for å trene opp igjen 
høyre side av kroppen. Etter slaget 
var jeg rundt 40 prosent svakere på 
høyre siden, forteller  Gaarder.

I forhold til hjerneskaden har han 
merket at det er viktig å holde seg i 
aktivitet for at hjerne og kropp skal 
fungere bedre. 

– Jeg har alltid satt meg et mål om 
å bli bedre og klare nye ting. Det er 
egentlig bare styrketreningen som er 
fast program.  Ved siden av holder jeg 
på med klatring, badminton og svøm-
ming. I forhold til styrketreing forsøker 
jeg alltid å øke øvelsene for å bli ster-
kere, bedre trent og få en bedre fysikk. 
Det er gøy å trene litt variert. Målet 
mitt er å bli så frisk som mulig etter 
skaden, forteller Gaarder.

RIKTIG TRENING: Gjennom et godt treningsprogram og med riktig ernæring oppnår du gode resultater uten å bruke ulovlige midler.

PÅ CONDIS: Kjell Henriksen, Pernille Wikdal Halle og John Hage Gaarder forteller at man må ha et klart mål med trenin-
gen om man skal lykkes. 
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Mobiliserer mot dopingbruk
Politiet, Lørenskog 
kommune, Antido-
ping Norge og tre-
ningssentrene sam-
arbeider for å unngå 
at ungdom begynner 
med doping.

Tekst/foto:  Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

BESØKER TRENINGSSENTRENE: – Ved å vise tilstedeværelse vil kanskje 16-åringen på treningssenteret, som vurde-
rer å teste ut doping, oppleve at det er en risiko ved dette, sier politiførstebetjent Helene Hoff

– Det er spesielt viktig å stoppe unge 
fra å begynne med dopingpreparater. 
I dette samarbeidet har politiet på Lø-
renskog satt i gang et eget prosjekt 
der vi blant annet driver med fotpa-
truljer på treningssentrene, sier poli-
tiførstebetjent Helene Hoff ved Lø-
renskog lensmannskontor.
Politiet forsøker også å hente inn 
mest mulig informasjon om doping-
miljøene og hvem som er involvert i 
disse. Men hovedformålet med å vise 
seg fram på treningssentrene er først 
og fremst for å drive forebyggende 
arbeid, og på denne måten hindre at 
unge blir rekruttert til dopingbruk.  

TVERFAGLIG SAMARBEID
Som en av de første kommunene i 
Norge har Lørenskog kommune inn-
gått et tverrfaglige samarbeid med 
Antidoping Norge, politiet, trenings-
sentrene og flere lokale tjenester i 
kommunen og fylkeskommunen. 
Målet er en lokal mobilisering mot do-
ping. Antidoping Norge opplyser at 

formålet med prosjektet er å gi unge 
mennesker tilstrekkelig kunnskap og 
informasjon til å avstå fra dopingbruk, 
og å bygge opp en tydelig nulltoleran-
se i lokalmiljøer.

Samordning av lokale kriminali-
tetsforebyggende tiltak (SLT) sørger 
for koordineringen av prosjektet, og 
prosjektet involverer blant annet 
skoler, gymlærere, helsevesenet, 
idrettslag. Noen av de mange tiltake-
ne i prosjektplanen består av fore-
drag på ungdomsskolene og videre-
gående skoler, i tillegg til folkemøter 
for lokalbefolkningen, seminar for 
kommuneansatte og foredrag for po-
litiansatte. Her stiller Antidoping Nor-
ge opp med foredragsholdere. Stiftel-
sen har opparbeidet seg god 
kunnskap om alle sider av dopingpro-
blematikken. 

Antidoping Norge opplyser på sine 
nettsider at det er grunn til å tro at 
doping er en del av hverdagen til unge 
over hele landet, og at det derfor et 
stort behov for å intensivere og løfte 
frem det forebyggende antidopingar-
beidet i samfunnet generelt. De øn-
sker på denne måten å redusere de 
fysiske, psykiske og sosiale konse-
kvensene hos unge mennesker som 
følge av dopingbruk, og forhindre at 
doping ødelegger livet til brukere, fa-
milie og tilfeldige tredjeparter.

KONSEKVENSER VED  
DOPINGBRUK
Når noen blir tatt for bruk eller besit-
telse av ulovlige preparater kan de 
vente seg bøter, og i verste fall en 
fengselsdom. 

– Vi vet at doping er knyttet til ag-

gresjon, og at brukere kan oppfattes 
som ustabile og aggressive. Dette vil 
kunne føre til tilbakekalling av fø-
rerrett og inndragning av førerkortet. 
En dopingsak har også noe å si for po-
litiattesten. Blir du dømt eller straffet 
kan du bli utelukket fra jobber eller ut-
danninger du ønsker å ta. De store 
konsekvensene ved dopingbruk er 
også det brukeren selv opplever av 
negative helsemessige og psykiske 
plager, forteller Hoff.  

– Er doping et problem blant ung-
dom i Lørenskog?

– Det er vanskelig å si hvor omfat-
tende dette er i Lørenskog. Det er 
ikke mange årene siden det ble det 
ble ulovlig, og derfor har det ikke vært 
en prioritert arbeidsoppgave i politiet 
før etter lovendringen i 2013. Jeg tror 
det er mørketall vi ikke får avdekket. 

Mange unge både jenter og gutter 
føler på kroppspresset. Politiførste-
betjenten synes det er viktig å sette 

fokus på dopingproblematikken slik 
at unge er i stand til å ta gode valg 
som ikke ødelegger for fremtiden de-
res.

– Ut fra undersøkelser som er gjort 
ser vi at mange ungdommer er mis-
fornøyde med kroppen. Doping er en 
farlig snarvei til det utseendet de øn-
sker seg. Vi ønsker derfor å komme 
tidlig inn for å forebygge og hindre re-
kruttering til dopingbruk, sier Hoff.

TRENER FOR LANGT LØP: Pernille Wikdal Halle vil delta i halvmaraton. En del av treningen hennes foregår på tredemøllen.  
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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: LYS, VARME OG INTERIØR

Nytt lys i glødepæra
LYSPUNKT: Lampemagasinet opplever at glødetrådspærene er blitt veldig populære.

Tekst/foto: Roy Mortensen  
roy@romeriksposten.no

TEMA: LYS, VARME 
OG INTERIØR

1. september 2012 startet en liten 
lysrevolusjon etter at det ble innført 
totalforbud mot produksjon og im-
port av alle tradisjonelle glødepærer. 
Pæra er forlengst tilbake, men med 
et annet innhold.

– Filamentpærer har et varmere lys 
enn de gamle glødepærene, sier dag-
lig leder Mari-Ann Hind ved Lampe-
magasinet i Lillestrøm.

RETROLAMPER
Stort sett er nordmenn veldig tradi-
sjonelle når det gjelder belysning, 

men av og til dukker det opp nye lam-
per og lys som vekker nysgjerrighe-
ten og lokker fram lommeboken. Lys- 
og lampebransen har bokstavelig talt 
fått en ny glød etter halogenpærer, 
lysrørlamper og LED-lys ble tatt i 
bruk. 

– De nye pærene har et mykt, 
stemningsfullt lys på 2100 kelvin. En 
av pærene, som gir 1100 lumen, kan 
dimmes ned til svakere belysning. Til 
sammenligning har en vanlig 60 watts 
pære rundt 800 lumen, forklarer Hind. 

Daglig leder forteller at da hun had-
SELGER LYS: Fereshteh Ghanizadeh (tv) og daglig leder Mari-Ann Hind ved Lampemagasinet i Lillestrøm merker på 
salgsoppgangen at det går mot mørketid. 
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LED kabelløse juletrelys 
Lumix - Tyske kvalitetsprodukt

Nå slipper du kabelsurr 
og skjøteledning. 
Batteridrevet juletrelys 
med fjernkontroll og 
dimming. Driftstid 
fra 90 – 450 timer pr. 
batteri med klart, fint 
varmhvitt lys. Leveres i 
flere farger og størrelser, 
eksklusiv modell med 
Swarovski-krystaller. 
Innendørs bruk. 

Bakkens Juletre - Seljord
www.juletrelys.no – tlf. 35 05 11 24 

KOBBER: – Jeg opplever nå at folk 
skal ha mer kobberskjermer og 
lysekroner enn tidligere, forteller 
Mari-Ann Hind.  

de hengt opp rekken med gløde-
trådspærer tok det ikke lang tid før de 
første kundene fattet interesse for 
disse. 

VINTER OG VÅRLYS
Butikkens høysesong for lysproduk-
ter strekker seg fra høsten og til vå-
ren. Når det nærmer seg mørketid 
selges det mer lys, konstaterer daglig 
leder. På sommeren er det en del som 
pusser opp. Da kjøper  kundene mer 
utebelysning. Men den travleste tiden 
for lampe- og lysbutikken er i novem-
ber og desember.

– På høsten er fokuset stort sett 
på utebelysning og generell rombe-
lysning. Jeg opplever nå at folk skal ha 
mer kobberskjermer og lysekroner 
enn tidligere, forteller Hind.  

– Hvor lang levetid har Led-lys-
pærene?
– De skal vare i mange år. Men gir vi 
to års reklamasjonsrett på disse. Det 
er derfor viktig at kundene tar vare på 
kvitteringene. Alt av Led er ennå un-

der utvikling, så det er viktig for oss å 
få tilbakemeldinger, sier Hind.

VARIG OG DEKORATIVT
– De feste kundene vil ha noe som er 
dekorativt.  Mange ønsker også de-
sign-lamper, men de vil samtidig at 
lampene skal henge oppe noen år, 
forteller Hind. 

De forskjellige pærene du finner i 
lampebutikken gir forskjellig lysstyr-
ke og farge. Selger Fereshteh Ghani-
zadeh opplyser at ett av spørsmålene 
som ofte går igjen hos kundene er om 
lampene gir god belysning.  

– Det er mange som ønsker den 
nye glødepæren, for den gir et koselig, 
gulaktig lys. Når du har denne typen 
lamper er det for å ha et stemnings-
fullt lys, ikke for at du skal ha et fullt 
opplyst rom. Slike pærer er blitt veldig 
populære, forteller Ghanizadeh.
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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: LYS, VARME OG INTERIØR

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no 
Foto: Chera Westman/ifi.no,  
Bjørg Owren/ifi.no, Mari Andersen 
Rosenberg/ifi.no, Tom Riis, Jordan

TEMA: LYS, VARME 
OG INTERIØR

Å male med pen-
sel er ikke ra-
kettforskning. 
Men det gjelder å 
vite hvordan du 
skal gå fram for å 
få best mulig 
resultat. Her er 
fem nybegyn-
nerfeil du bør 
unngå.

5 typiske nybegynnerfeil

1. DYPPE HELE BUSTEN  
NED I MALINGEN
Dette er en vanlig feil mange gjør. 
Egentlig skal kun en tredel av busten 
dyppes. Da unngår du for mye maling 
i busten, noe som kan føre til søl. En 
pensel av god kvalitet tar opp mye 
maling allikevel, så du trenger ikke å 
dyppe så langt.

2. SKRAPE AV MALINGEN  
PÅ KANTEN AV SPANNET
Her er det mange syndere – ikke vær 
én av dem! For å få et godt resultat  
er det nemlig viktig å ha nok maling 
på penselen. La derfor heller over- 
flødig maling renne av og snurr pen-
selen rundt noen ganger, så malingen 
ikke drypper. Dypper du passe langt 
får du da passe mye maling på pen-
selen.

3. MALE MED HELT  
TØRR PENSEL
Bruker du en vannløselig maling, som 
er det vanligste i dag, bør du kryste 
penselen før du maler. Dypp hele pen-
selen i vann eller skyll den under kra-
na så den blir gjennomvåt, gni den litt 
rundt i hånden, og slå så ut overflødig 
vann på en vegg eller en annen ren 
flate. Når busten er fuktig, suger den 
ikke malingen helt opp til rota, og den 
blir enklere å rengjøre og du slipper 
malingssøl på blikket.

4. BEGYNNE INNE I ET HJØRNE
Mange vil automatisk starte med 
penselen i et hjørne når de skal male 
lister eller kanter på vegg. Problemet 
er at da kan du fort få for mye maling 
inne i hjørnet, som blir vanskelig å 
fordele utover. Start heller litt  innpå 
veggen, og mal innover mot hjørnet, 
og så ut igjen forbi der du begynte.

5. ALDRI SI SEG FORNØYD
Når du påfører malingen er det enkelt 
å henge seg opp i små ujevnheter – at 
malingen ikke fordeler seg helt jevnt. 
Dette gjelder særlig for glattere un-
derlag. Da er det fristende å stryke og 
stryke til du får resultatet du ønsker. 
Men sånn kan du stå i en evighet. 
Kunsten er å innse at første strøk ikke 
blir perfekt. La det heller tørke og på-
før strøk to, så vil du se at malingen 
jevner seg ut.

La overflødig maling renne av i stedet for å skrape det av på kanten av boksen.  Det er bare å innse at første strøk som oftest ikke blir perfekt.

 Ikke dypp hele busten i malingen, selv 
om det er fort gjort.

Ikke start i hjørnet når du for eksempel skal male lister.

Fukter du penselen først, vil ikke malingen suges helt opp til rota, og rengjøringen blir lettere.
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Solheimveien 110, 1473 Lørenskog,  Tlf. 67 90 08 50 | mail coptikk@skarer.no  www.coptikkskarer.no 

Din lokale optiker

SYNSSENTER
MED BRED KOMPETANSE

KJØP EN- FÅ EN!
Skulle du ønske du hadde fl ere briller å velge mellom? 
Vi starter høsten med et kjempetilbud til alle som 
ønsker seg nye briller. Kjøp en brille hos oss nå, 
og vi spanderer et ekstra brillepar. 

Kom innom og se vårt store utvalg av briller 
og solbriller! 

Tilbudet kan ikke kombineres 
med andre kampanjer eller tilbud.
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Online booking: 
www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten. 

Tlf. 2198 4260. 
Oppgi priskoden og rabattkode 2411

SPESIALTILBUD
Hotel Svanen Billund  Ved LEGOLAND®

Priskode: L243e Rabatkode: 2411

Drømmeferie i LEGOLAND®
Hotel Svanen er Billunds design- og boutiquehotell. Her står de klar til å gi hele familien en unik 
hotellopplevelse. Hotel Svanen Billund ligger bare 500 meter fra LEGOLAND®. Har du med bil, er det 
gratis parkering. Hotellet har som mål å gi alle gjester en fantastisk opplevelse, og med dette tilbudet 
bor du i hotellets komfortrom. De er 25 m² store med bad og toalett og er fl ott innredet i skandinavisk 
stil med lyse og behagelige farger og en svært komfortabel innredning.

Besøk LEGOLAND. Her får dere gåsehud i spøkelseshuset, plasking i piratenes vannland, sug i magen 
i rutsjebanene, pinnebrød med indianerhøvdingen og massevis av LEGO®-lek. 

Tilbuddet indeholder:
 2 x overnatting i komfortrom
 2 x stor frokostbuffé
 1 x 2-retters middag eller buffé 

 på ankomstdagen etter kjøkkensjefens valg
 1 x dagspass til LEGOLAND® for hele familien 

 (2 voksne og 2 barn)
Ankomst torsdag til søndag fra 19. mars til 30. oktober 2016. Ingen ankomst i juli. 
Husk å sjekke åpningstidene hos LEGOLAND®.

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

1345,-
SPAR 577,-

Pris pr. person i delt 
dobbeltrom DKK
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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!

Flere kvinnelige
sjefer i
Skedsmo
Det blir stadig flere kvinnelige ledere i arbeidslivet i Norge. 
De siste fem årene har andelen økt mer i Skedsmo og Lørenskog 
enn hva som har vært vanlig.

- På tross av at flere kvinner blir lede-
re, er mannlige ledere fremdeles i fler-
tall over hele landet. Omtrent to tred-
jedeler av alle lederstillinger er besatt 
av menn, opplyser Statistisk sentral-
byrå i tilknytning til publiseringen.

ANDEL I SKEDSMO
For å være helt nøyaktig, så er 35,8 
prosent av alle stillinger - som SSB 
klassifiserer som lederrolle - besatt 
av kvinner. Det gir en andel menn på 
64,2 prosent her til lands.

I Skedsmo kommune er det ifølge 
tabellene en kvinneandel på 35,3 pro-
sent blant alle lederstillingene i kom-
munen. Dette gjelder da både det pri-
vate næringsliv og offentlige 
tjenester. Det er altså hakket mindre 
andel kvinnelige sjefer i Skedsmo enn 
det som er gjengs i dette landet.

I Lørenskog kommune fremkom-
mer det at 34,8 prosent av alle leder-
stillinger er kvinner.

STORE FORSKJELLER
Av våre 428 kommuner er det 20 som 
har flere kvinnelige ledere enn menn. 
Helt øverst står to kommuner i 
Nord-Trøndelag med drøye 56 pro-
sent kvinne-andel. Det er Leka og 
Fosnes. 

Så er det 32 kommuner som er 
nede i under 30 prosent kvinnelige le-
dere i arbeidslivet. Helt nederst finner 
vi Hurdal her i Akershus, med stusse-
lige 23 prosent. 

- På fylkesnivå skårer Oslo og Finn-
mark høyest på indikatoren for 
kjønnsbalanse i lederstillinger. Sist-
nevnte er oppe i 42 prosent. Lavest 
skårer Agder-fylkene og Vestfold 
med om lag 32 prosent. Et regionalt 
mønster blir svært tydelig når vi ser 
hvordan ulike landsdeler skårer på 
kjønnsfordeling blant ledere. 
Sammen med Oslo skårer mange 
kommuner i Nord-Norge høyt, mange 
kommuner i Midt-Norge skårer mid-
dels, mens mange kommuner lengst 
sør i Sør-Norge skårer relativt lavt, 
opplyser SSB.

På landsoversikten finner vi Skeds-
mo på 240. plass, mens Lørenskog er 

Tekst/foto:  Yngve Johnsen 
ynve@romeriksposten.no

nummer 255. Best ut i Akershus 
kommer Oppegård kommune, med 
38,4 prosent kvinnelige ledere. 

GOD VEKST SISTE FEM ÅR
Det har vært en tydelig vekst i ande-
len kvinnelige ledere i arbeidslivet de 
siste fem årene. På landsbasis har an-
delen økt med 2,7 prosentpoeng. Ut-
viklingen i Skedsmo viser at andelen 
har økt enda mer – da det her har 
vært en oppgang på 3,2 prosentpo-
eng. I Lørenskog kommune har ande-
len økt med småpene 3,7 prosentpo-
eng. 

- Den største økningen har funnet 
sted i Østfold. Også i Møre og Roms-
dal og Oppland har andelen kvinnelige 
ledere økt betraktelig, forteller SSB. 

Til tross for «riktig» utvikling over 
det ganske land, så er det vel verdt å 
nevne at hele 104 kommuner likevel 
har nedgang i andelen. I Akershus har 
det vært en vekst på 2,4 prosentpo-
eng, og det er Ås kommune som har 
hatt best utvikling, med en økning på 
5,6 prosentpoeng. 

KVINNELIG SJEF: Det blir stadig flere kvinnelige ledere i arbeidslivet. I Skedsmo og Lørenskog har andelen økt mer enn det som har vært vanlig i kongeriket.  (Illustrasjonsfoto)
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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.

Eidsvoldsgaten 1926

Eidsvoldsgaten 1916

Eidsvoldsgaten fikk sitt offisielle  
gatenavnet i 1888 sammen med 12 
andre gater og veier i Lillestrøm.  
Gatenavnet er hentet fra grunnlovs-
bygda Eidsvoll.  Fram til Lillestrøm ble 
bygningskommune i 1878, satte inn-
byggerne navn på tråkkene og 
gangstiene som knyttet sammen bo-
lighusene, sagbrukene og jernbanen. 
Eidsvoldsgata strekker seg fra Bak-
kergata (der bildene er tatt) og fram 
til Fetveien. Denne delen av Lillestrøm 
har ennå ikke fått revet sine trehus til 
fordel for boligblokker i betong. Man 
kan derfor finne igjen flere hus her 
som har hatt et langt liv, riktignok er 
de fleste ombygde og moderniserte i 
dag.  

Tekst: Roy Mortensen 
roy@romeriksposten.no

EIDSVOLDS-
GATEN  
1926 - 2016

I 2016 vil Romeriksposten presentere ulike 
lag og foreninger i Skedsmo og Lørenskog!
Vil dere at andre skal få vite mer om det dere driver med?
Ønsker dere fl ere medlemmer?

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

De ulike lag og foreninger vil bli presentert over en side i Romeriksposten utover i 2016.
Vi gleder oss til å høre mer om hva dere driver med!                       
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HELSEPANELET Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens 
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL: 
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten, 
Nittedalsgata 6, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

HELSEPANELET
LASSE HÅKONSEN 
Kiropraktor
Lasse er utdannet ved universitetet 
i Bournemouth, England. 
Han er daglig leder ved Volla-
klinikken – kiropraktikk 
og fysioterapi i Lillestrøm i tillegg
til å være primærkontakt i det 
offentlige helsevesenet for 
pasienter med muskel- 
og skjelettlidelser.

Jeg trener mot et mosjonsløp, 
men har begynt å få smerter i 
akillessenen når jeg løper. Hva 
kan dette være og hva bør jeg 
gjøre?

- Berit 54 år.
Det er høysesong for deltakelse i uli-
ke løp og ofte er disse både lengre 
enn det mange er vant til og foregår 
på asfalt. Dette kan føre til overbe-
lastningsskader som for eksempel 
akillessenebetennelse.

Hva er akillesenebetennelse?
Betennelse i akillessenen er en irrita-
sjon i senen til den store leggmuske-
len (triceps surae) som fester seg 
nede på helbenet. Ofter starter det 
med små rifter i senen eller degene-

rative endringer (slitasjeforand-
ringer). I kombinasjon med mye løping 
kan dette etter hvert utvikle seg til et 
mer langvarig problem hvor det ikke 
lenger er betennelse i senen, men en 
mer kompleks smertetilstand.

Hvorfor får man dette?
Akillessenebetennelse er et vanlig 
problem for løpere, da løping inne-
bærer stor belastning på senen. Pla-
gene kommer oftest i voksen alder da 
man gjerne begynner å få redusert 

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

EMILIE S. SJØLIE 
Fysioterapeut

Emilie er utdannet ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag og jobber til daglig 
ved Vollaklinikken - kiropraktikk og 
fysioterapi. Hun har spesialkom-
petanse i Klinisk Ortopedisk Medisin 
(OMI) og stor interesse for 
idrettsskader- og rehabilitering.

styrke i senevevet. Flere andre fakto-
rer bidrar gjerne også til utviklingen av 
problemet, eksempler på dette kan 
være:
– Økning i løpsmengde, intensigtet 

eller hyppighet.
–  Endring av underlag under trening.
–  Skotøy: lite variasjon, feil sko, nye 

sko/manglende tilvenning til sko.
–  Overpronasjon: noe som gir en 

vinkling av akillessenen som fører 
til stor belastning på de indre 
fibrene i senen.

Hovedsymptomene er smerter over 
senen og stivhet. Smertene forverres 
ved aktivitet som løping, hopping og 
å gå på tå. Man kan også ha varme og 
hevelse over senen og det kan være 
smertefullt å  å trykke på senen. Vi 
deler skaden inn i 4 stader avhengig 
av hvor langt skaden har utviklet seg:
•  Stadium1: Smerte etter aktivitet, 

men den begrenser ikke aktiviteten. 
Smertene forsvinner etter en perio-
de med hvile.

•  Stadium 2: Smerte under aktivi- 

tet, men den begrenser ikke aktivi-
teten.

•  Stadium 3: Smerte under aktivitet. 
Kan ikke delta i normal trening.

•  Stadium 4: Smerter som også er til-
stede i hvile.

Hvordan bli kvitt plagene
Akillessenebetennelse er en overbe-
lastningskade og kommer gjerne av 
treningskombinasjonen: «for mye for 
fort, med for lite hvile». Førsteprioritet 
er derfor avlastning i kombinasjon 
med tilpasset trening. Treningen 
gjennomføres i rehabiliteringsfasen, 
men kan også virke forebyggende. 
Det er viktig å finne alternative tre-
ningsmetoder til løpingen. Mange 
opplever god effekt av trykkbølge- 
behandling og man kan bruke beten-
nelsesdempende medikamenter 
(NSAID`s) innledningsvis. Videre er 
det viktig med gode sko tilpasset din 
fot.

Opplever du smerter i området rundt 
helen bør du få dette undersøkt for å 

Smerter i akillessenen

være sikker på rett diagnose. Om du 
er plaget, kontakt derfor en kyndig fy-
sioterapeut eller kiropraktor for råd 
og veiledning. Prognosen ved akilles-
senebetennelse er god ved rett be-
handling og de aller fleste kan gjen-
oppta sin normale idrettsaktivitet.
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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

Ny damesykkel m syv gir og hand-
lekurv selges kr 2500,-
Tlf 957 93 407 (Sagdalen)

TJENESTER

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

Larsen skuteflaske (gull) u/innhold 
selges kr. 300.- Telf. 48071946 
(N.Romerike) 

Barnestol, til å slå ut som trille kr. 
250,-. Flott pels, stor str kr. 400,-. 
Teleskop fiskestang, D.A.M 3,75 m, 
som ny kr. 380,-. Fin Thailandlampe 
kr. 200,-. Pen og lys TV-benk kr 
175,-. Diverse fine karafler. 
Bor i Strømmen. Tlf 416 27 988.

Oppblåsbar kano m. sammenlegg-
bare årer til salgs for 1000 kr. Lite 
brukt. Plass til 2 pers. Pumpe man-
gler. Ring: 936 78 437.

Bud ønskes på følgende bøker:
Adolf Hitler. Min Kamp (et oppgjør) Åt-
tende opplag, 1938. H. Hagerups forlag, 
København og Cammermeyers bok-
handel, Oslo.
Joseph Goebbels. Goebbels Dagbok 
1942 og 1943. Louis P. Lochner og 
norsk oversettelse. Bind 1 og 2. (to bø-
ker) Første opplag, 1948. H. Asche-
houg & Co., Oslo.
Otto Mielke. Der Heldenkampf um 
Narvik. (Der Bersog der Kriegsmarine) 
Første opplag. Steiniger Berlage, Ber-
lin. 1940. Boken er på tysk. Den har 
stempel med nummer og luftpostfor-
sendelse. Tittelen oversatt til norsk blir 
omtrent; «heltekampen om Narvik».
Tlf.: 930 69 100

Selger stor Rex radio for 400 kr 
(verdi: 1800). Tandberg sølvsuper 10 
selges for 350 kr (verdi 700). Tand-
berg reiseradio TP41 i teak selges for 
300 kr (verdi:1500). Tandberg reise-
radio TP 3-3 selges for 300 kr 
(verdi: 1200). Tlf: 936 78 437. 

Gamle gramafonplater store og små 
ca 100 stk , gamle postkort og mynter 
vurderes solgt. Ta kontakt på 
481 72 411. Sted Strømmen.

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 

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

Gamle postkort kjøpes av samler. 
Ubrukte som brukte kort er av 
interesse.
Tlf 930 40 550

Har til salgs: Husqvarna symaskin i 
koffert (lite brukt). Gyngehest.
Porsgrunn Porselen servise (Tundra) 
pluss ting fra Galaaen. Hackman be-
stikk. Små rød barnestoler .
Med mye mere. Alt på Strømmen. 
Telefon 951 12 624

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

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

(fraktfritt etter avtale)

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

www.vanntetting.no 
Telefon: 63 96 70 00

VANNTETT BETONG /
GRUNNMUR

Spesialist innen vanntetting 
av betong/grunnmur. Varig 
resultat. Gode referanser.  

10 års garanti. Gratis befaring.

www.vanntetting.no 
Telefon: 63 96 70 00

VANNTETT BETONG /
GRUNNMUR

Spesialist innen vanntetting 
av betong/grunnmur. Varig 
resultat. Gode referanser.  

10 års garanti. Gratis befaring.

VANNTETT BETONG /
GRUNNMUR

Spesialist innen vanntetting 
av betong/grunnmur. Varig 
resultat. Gode referanser.  

10 års garanti. Gratis befaring.

VANNTETT BETONG /
GRUNNMUR

Spesialist innen vanntetting 
av betong/grunnmur. Varig 
resultat. Gode referanser.  

10 års garanti. Gratis befaring.

www.vanntetting.no 
Telefon: 63 96 70 00

ANTIRUST

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

Tlf. 2230 6060 - 30 år med antirust
   

Antirustbehandling • Støydempbehandling 

Les mer/se prisliste på www.sagaantirust.no

BILEN DIN RUSTER
Stor kapasitet/lånebilStor kapasitet/gratis lånebil

Nyhet: Vi sandblåser rust! 

35

Maskinførerkurs 32 t. 
Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere: 

Lillestrøm 14.   – 16. oktober
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

Trenger du hjelp i hagen? 
Men har vondt i magen, og trenger 
noen til å traktere sagen? Da 
ringer du Simen, som kommer på 
timen. Kan også være behjelpelig 
med bortkjøring, sjauing og annet 
forefallende. Har mange års erfa-
ring fra Frivillighetsentralen, så 
ring trygt. 90 99 01 80

Er du NS-barn eller NS-barnebarn 
og ønsker hjelp til å få innsyn i 
mappen til foreldre, besteforeldre 
eller andre slektninger? Jeg har 
akkreditering til Riksarkivet, og 
kan hjelpe deg med innsyn og 
utskrift av dokumenter. Full dis-
kresjon og taushetsplikt er en 
selvfølge, så ring trygt: 
90 99 01 80

TV-benk, som ny. Teleskop fiske-
stang DAM, 3,75 m. Barnestol, til å 
slå ut som trille. Stor fin pels. Diverse 
jerngryter. Glasskuler til tegner. 
Gammel Phillips radio, ca 1940. Liten 
pen jentesykkel. Gammel rive med 
tretenner. Gamle vinmonopolkasser. 
Sort telefon med tallskive. Etc etc. 
Alt til hyggelige priser, bor i Strøm-
men. Tlf 416 27 988.

Reiseseng for barn 1-3 år selges 
rimelig. Brukt kun noen få ganger.
Kr. 350,-.
Tlf. 959 98 879 Lørenskog 

Pent brukt sovesofa gis bort. Må 
hentes. Ring 67 90 45 77

Kommode, trehvit heltre furu  - 
høyde 100cm, bredde 88cm og 
dybde 43 cm. 6 skuffer med trek-
notter, den øverste er to-delt. 
Salongbord, trehvit heltre furu, plate 
120 x 80cm, høyde 55cm. På to 
sider, skuffer under plate og hyller 
på begge kortsidene. ”kulebein” 
under ”plate”. Samlet pris kr 500,-. 
Tlf. Jan 481 51 245  Bor på Lørenskog

Kråskap fra ca 1850 selges for 
kr 10000. Pris kan diskuteres. Høyde 
216 cm. Bredde 116 cm. Malt gult og 
med røde og brune dører. 
Mobil 980 24 070 (Fjellhamar)

Ditlef-maleri til salgs kr 500. 
Tlf 900 19 982

Vil du 
annonsere 
i våre neste 

temaut-
givelser?

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

Toyota Corolla,  5-dørs,  2006-modell 
selges kr 70.000. Gått 50.000 km. 
Tlf 67 90 20 15. Lørenskog 
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HISTORISK SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI 

– Et nettleksikon
 
Lokalhistoriewikien har nå over 910 artikler og 1060 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

Tekst: Wigo Skråmm

EN DAG PÅ 
SKEDSMOSAGA I 1912
Skedsmosaga eller Skeds-
mobruket var de folkelige 
navna på Skedsmo Damp-
sag & Høvleri som lå ved 
Nitelva i Lillestrøm.
Bruket ble bygd i 1884 av 
et aksjeselskap fra 
Kristiania, og det ble lagt 
ned i 1938. Teksten er 
skrevet i 1986 av Wigo 
Skråmm på grunnlag av en 
samtale med bestefaren 
Einar Meyer (1899-1988) 
som jobbet på Skedsmo-
saga fra han var 14 år. 
Meyer forteller om en 
vanlig arbeidsdag på 
bruket. Sagarbeideren
har fått navnet Karl.

Litt før klokken seks svingte den 
14-årige Karl inn porten til Skeds-
mobruket. Fra hvilebrakken så han 
Kristian Jensen som kikket ut fra 
maskinrommet hvor dampkjelen sto. 
Jensen holdt koken som vanlig. Det 
var bestandig nok damp til både sa-
gene og varmerørene i hvilebrakken 
når Jensen hadde nattvakt. Karl fort-
satte over tomta ned mot Nitelva og 
kjerraten. Kjerraten, det lange trans-
portbåndet som dro tømmeret fra Ni-
telva og opp til grindsagene, var hans 
arbeidsplass. Han skulle begynne sin 
tredje dag som kjerratgamp på 
Skedsmosaga. 

TØMMERMÅLEREN
Kristian Sjølli, tømmermåleren, var alt 
i aktivitet. Han drev nettopp og klip-
pet over trådene på dagens første 
tømmersopp. Det var mye fint tøm-
mer. Bare gran selvfølgelig, de var jo 
fremdeles i den tredje muggmåne-
den, og furu ville bare få blåmerker 
hvis den ble skåret nå.

Klokken var nøyaktig seks da Karl 
sa mor’n til to av sagdrengene der 
han ruslet ned langs kjerraten. Tøm-
mermåleren var opptatt med sorte-
ring og brukte det store H-formede 
tømmermålet. “Du får feste den her 
først, Karl!” brummet han. Han var ty-
delig fremdeles litt morgengretten. 
Ellers var Fredrik en hyggelig kar. 

Karl slo trossen rundt stokken og 
kikket opp. Kristian Olaisen, sagmes-
teren på dobbeltsaga, sto og ventet 
på første stokk. Han var alt ved enden 
av kjerraten og snurret barten av bare 
utålmodighet. Alle arbeidet på akkord.

Karl kastet et raskt blikk på stok-
ken. Nei, ikke noe uvanlig å se. Kan-
skje senere i dag? Han trakk på skul-
drene, festet trossen til den 3/4 
tommers jernlenken som alt var i 
gang, og stokken var på vei oppover. 
Karl fulgte med langs kjerraten. Vel 
fremme var det bare å hekte trossen 
av, henge den på wiren og la den sei-
le ned igjen. Så var det bare å komme 
seg ned etter neste stokk.

BOLTEN
Over to timer var gått da tømmermå-
leren gryntet: “Se der!” Karl snudde 
seg. Han hadde for lengst mistet tel-
lingen på stokkene. Tømmermåleren 
så litt lurt på ham og pekte. ENDELIG!! 
En “nydelig” rest av spissen på en 
tømmerhake stakk ut fra stokken.

Det var ikke tid til å gjøre noe med 
den nå. Karl skjøv bare jublende stok-
ken til side og slo trossen rundt en 
annen stokk. Denne gangen spratt og 
hoppet han nesten mer enn stokken 
langs kjerraten. “Finni en bolt, Karl?” 
flirte sagdrengen på dobbeltsaga. Karl 
bare nikket og prøvde å se uberørt ut, 
og så forsvant han ned igjen. Dagen 
var reddet, og det var ennå ikke 
frokost.

HOS FORMANNEN
Klokken ni kimte klokken på toppen 
av hvilebrakken, og nå kunne de slap-
pe av en halv time. Alle unntatt Karl. 
Han brakk løs jerntuppen fra stokken 
og spurtet mot kontoret. “Lua, husk 
på lua!” for det gjennom ham mens 
han løp bortover tomta. Med lua i hån-
den banket han forsiktig på kontordø-

Arbeiderne ved Skedsmo Dampsag & Høvleri i tidsrommet 1890-1900.  Foto: J. Fladeby. Fotoeier: Akershusmuseet. 

Frokost ved plankestabelen fra ett av sagbrukene i Lillestrøm i 1923.  Fotoeier: Akershusmuseet.

ren hos formann Kristian Andersen. 
Der inne sviktet stemmen helt, men 
han rakte frem jerntuppen han hadde 
i hånden.

“Jasså, dem må skaffe seg ny tøm-
merhake ute i Fetsund nå,” knegget 
formannen. “Bra gutt, fortsett sånn!” 
Formannen åpnet et skrin og tok ut 
en hel krone. EN DAGSLØNN. Nå skul-

le mamma bli glad. Karl nesten falt ut 
av døren fra kontoret. Han puttet kro-
nen ned i innerlommen med klaff på.

Lars i veatuten kikket opp på ham 
da han kom tilbake. “Å mye fikk du?” 
Jasså, ei krone. Itte værst det.” Lars 
var fra Leirsund, men uken igjennom 
bodde han hos Ola Meyer i Furusko-
gen. Men lørdag ettermiddag gikk han 
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Skedsmo 
Dampsag  
& Høvleri i 1910.  
Fotoeier
Akershusmuseet.

Sjauerlag ved Lillestrøm Dampsag & Høvleri mellom 1895 og 1905.  Fotoeier: Akershusmuseet.

veien hjem til Leirsund med lønnings-
posen i lommen.

SAGMESTEREN
“Ja, ja gutter, vi får vel til igjen.” Det var 
Kristian Olaisen, sagmesteren på 
dobbeltsaga. Klokken var halv ti, og 
tømmersoppene lå i lange rader og 
ventet. “Litt høyere!” Sagmester 
Hans Mathisen på midtgrinda diriger-
te sagdrengen. Stokken måtte stå rik-
tig, ellers kunne sagbladene ryke av. 
Sagdrengen var deretter raskt over 
på motsatt side av sagen for å ta imot 
stokken som nå kom ut som planker 
og bord. Han festet gripeklør på hver 
side for å holde det hele sammen til 
restene av stokken hadde kommet 
igjennom. 

Lars fra veatuten var der først og 
plukket ut de borda han skulle ha, og 
Ola på kantsaga satte i gang med kan-
tingen. Fra Ola gikk planker og bord i 
en jevn strøm ved valsekjerraten til 
de to sjauerlagene nede på tomta. 
Det ene tok planker, det andre bord. 

Plankelaget brukte hest foran tral-

lene som gikk på skinner, og derfor 
kunne de kjøre drøye lass. Sigurd som 
var ny på plankelaget i dag, klødde 
seg på skuldrene. Han ønsket at han 
også snart skulle få “træl” på skulde-
ren. Han visste at han skulle “kjøres 
ut”.

MIDDAG
Plankelasset var alt høyere enn Karl 
der han raste forbi på vei hjem til mid-
dag. Han hadde det travelt nå selv om 
de hadde en og en halv times mid-
dagspause. Han måtte hjem og for-
telle om den ekstra daglønnen.

PLANKESJAUERNE
Sigurd kikket bort på Karl der han kom 
tilbake fra middagen. “Blid og fornøyd 
i dag, den gutten.” Sigurd konsentrer-
te seg om trallen. De var snart frem-
me, og plankestabelen ruvet over 
dem. “Proo!” Sigurd så opp på planke-
ne som var trukket litt fra stabelen 
med jevne mellomrom og var deres 
“trapp” opp til toppen. Den var bratt, 
og det var høyt opp. To mann stilte 

seg på lasset og la planker på skuldre-
ne til de andre. Sigurd fikk sin planke 
og klatret i vei. Han hadde gruet seg 
til denne dagen.

Alle nybegynnere skulle “kjøres 
ut”. Det var skikken på bruket. Det var 
gamlekaras måte å prøve nye med-
lemmer på laget for å se om de var 
noe tess. De kjørte opp farten for å se 
om nykomlingen kunne holde dagen 
ut. Selv hadde de rutinen og “træl” 
nok på skuldrene til å tåle plankene.

Sigurd bet tennene sammen. Han 
skulle greie det. En time gikk. To timer. 
Sigurd kjente blodsmaken i munnen, 
og skuldrene verket som besatt. 
Gamlekara sendte ham skrå blikk 
med jevne mellomrom for å se om 
han viste tegn på tretthet. Endelig var 
det hans tur til å stå på lasset og leg-
ge planker på skuldrene til de andre 
på laget. Nå fikk han et pusterom. Det 
måtte han utnytte godt. Han forsøkte 
å spare høyrearmen mest mulig uten 
at de andre merket det, men øyekas-
tene fortalte ham at de kjente knepet, 
og at fliret ikke var langt unna. Neste 

planke løftet han bare med høyre 
hånd, og han klarte å undertrykke 
stønnet som trengte seg opp i halsen. 
Han syntes han kunne ane et lite tegn 
til respekt i blikkene nå, men ennå var 
det over en time til klokken var seks 
og dagen var slutt. 

“Snart ferdig, karer?” Det var for-
mannen som var bortom. Han visste 
hva som foregikk, men dette var en 
sak karene i mellom, og han kunne 
ikke gripe inn. Sigurd så opp og smilte 
til ham. Smilet lignet mest på en gri-
mase, men han fikk et øyeblikks pau-
se. “Det går bra her,” fikk han frem 
mellom tennene. Så var det bare å 
bøye seg etter neste planke.

PER I SKJULET
Peder Nyland så over mot plankelaget 
fra skjulet. Bordene fra den andre tral-
len var på plass i stablene under det 
flere hundre meter lange taket. Per, 
som han ble kalt til daglig, hadde bare 
igjen å kappe noen “romper”, så var 
han ferdig for dagen. Det var forresten 
få bord som smalnet i enden på dette 
lasset, så han hadde bare en ti-tolv 
“romper” å kappe. Han ristet litt på 
hodet der han betraktet plankelaget. 
“Han vil klare seg bra, han nye Sigurd,” 
mumlet han og fant frem stikksagen. 
Peder laget summelyder mens han 
skar “rompene”. Denne kvelden var 
nemlig ukens fineste kveld for Peder. 
Han skulle på øvelse i Frelsesarmeens 
korps, og han hadde alt i mange år 
vært støttespiller der.

HØVLERIET
Borte på høvelgangen ble dagens sis-
te tralle festet til kjerraten. Rolig for-
svant den inn i høvleriet hvor bak-
gutta begynte å lesse av ved siden av 
dillsaga. Navnet hadde den fått fordi 
den skar penere enn noen annen sag 
på bruket. Lenger inn sto Hildus “Åb-
bor’n” Hansen på Midthøvelen og Ola 
Tangen på Gammelhøvelen, og begge 
kjørte bord kontinuerlig. Bakguttene 
undersøkte hvert bord som kom fra 
høvelen. Fant de “rubb”, var det frem 
med håndhøvelen. Først da kunne det 
godkjennes og legges i stabel.

HØVELMESTEREN
Hos høvelmesteren Albert Mathisen 
gikk det roligere for seg. Han arbeidet 
med lister med profiler og utskjærin-
ger. Til det hadde han hundrevis av 
forskjellig høveljern, og nåde den som 
prøvde å røre noen av dem. Han rettet 
litt på den hvite stive snippen han be-
standig brukte, og satte i et nytt jern. 
Det var kommet en stor bestilling fra 
Christiania på taklister, og han fikk se 
å begynne på den i dag. Fikk han mor-
gendagen på seg også, skulle det gå 
bra. Bakgutten sto utålmodig på mot-
satt side av høvelen og ventet. At 
denne Mathisen aldri kunne komme i 
gang! Nå var det snart “kvelden”, og 
allikevel skulle han begynne på ny be-
stilling. Endelig, der kom den første. Nå 
ble det i hvert fall noe å gjøre. Bakgut-
ten Ola skulle sparke fotball i kveld, og 
var ivrig etter å bli ferdig. Da Albert 
Mathisen en stund senere mente at 
“Nå får det være nok for i dag,” for-
svant Ola raskt ut.

KASSEFABRIKKEN
Dan Karl stanset utenfor kassefabrik-
ken, hørte han at høvelen Humla ble 
slått av. Da kom vel kameraten Håkon 
snart? Ola så på stablene med 9 toms 
brede bord. Tenk når denne haugen 
ble delt! Når 1/16 tommene forsvant 
under skjæringen, ble det allikevel to 
1/4 toms bord igjen. Det ble mange 
sjokoladeesker, det. Sigaresker også, 
men tenk på den haugen med sjoko-
lade! Der kom Håkon ut, og sammen 
forsvant de ut porten på vei mot løk-
ka for å sparke fotball. 

LØNNINGSDAG OG KINO
Neste dag var det lønning og kino på 
Samfunnet. Kinomaskinist “Kampen” 
Kristoffersen hadde sagt at det var en 
ekstra spennende film han skulle kjø-
re. Det kostet 10 øre for barn, men 
hvis fru Kristoffersen som solgte bil-
letter, syntes de oppførte seg pent, 
skulle hun slippe inn Karl og Håkon for 
10 øre. Hun hadde gjort det før.
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HVA SKJER?
TORSDAG

«KULTURKAFÉ»   
Torsdag klokka 1200. Connect, 
Lillestrøm Kultursenter. Tre 
spellemenn ser seg tilbake! Gled deg 
til en formiddag med Stein Ingebrigt-
sen, Dag Spantell og Philip A. Kruse.

«MISS PEREGRINES HOME 
FOR PECULIAR CHILDREN»   
Fredag, SF Kino Lillestrøm og 
Lørenskog Kino. Fra den visjonære 
regissøren Tim Burton, og basert på den 
bestselgende romanen, kommer en 
uforglemmelig og spennende fortelling.

«ØYSTEIN GRENI» 
Fredag klokka 2100. Martin’s Pub, 
Lillestrøm. De fleste kjenner vel 
Øystein best som frontfigur og 
gitarist i Bigbang, men det siste året 
har han gjort et godt knippe 
soloopptredener rundt om i Europa 
og USA.

«TEATERLØRDAG» 
Lørdag klokka 1200 og 1400. 
Sidescenen, Lillestrøm Kultursenter. 
Geitekillingen som kunne telle til ti er 
en av Alf Prøysens mest kjente og 
kjære fortellinger for barn. Regi, 
manus, musikk og fremføring: Peder 
Opstad. Passer for: 3-6 år

«THE REAL MOJO»
Lørdag klokka 1900. Connect, 
Lillestrøm Kultursenter. The Real Mojo 
fremfører HELE «Wish You Were Here»  
Forrige gang bandet var på samme 
scene fremførte de hele «The Dark Side 
of the Moon».  Nå vil de gjennomføre 
hele «Wish You were Here». Bandet 
benytter seg av et flott lysshow, i tillegg 
til å bruke film og andre effekter, under 
sin helaftens Pink Floyd-konsert.

«CLASSIC ROCK NIGHT»
Lørdag klokka 2200. Kulturpuben, 
Lillestrøm. Det kritikerroste bandet 
NiteRain blir ofte sammenlignet med 
Motley Crue, denne kvelden har de 
også med seg lokale Wildnite.

«LILLESTRØM TH 
– HALDEN TOPPHÅNDBALL»
Søndag klokka 1800. Skedsmohal-
len. Velkommen til ny kamp i 
GRUNDIGligaen for menn. 

«SENIORUNIVERSITETET 
LILLESTRØM»
TIRSDAG KLOKKA 1200. Stjernesa-
len, Lillestrøm Kultursenter. Kashif 
Waqar Faiz: «Hjerneslag - sympto-
mer, diagnostikk og behandling»

«REMEMBER»   
Fredag klokka 2200. Kulturpuben, 
Lillestrøm. Gutta i bandet er i 
60-årene og spiller bare musikk fra 
60-tallet. Support er Frank Aanerud.

«KONGENS NEI»   
Torsdag klokka 1230. Lørenskog Kino. 
Kinovisning av «Kongens nei». Vi 
ønsker deg hjertelig velkommen til 4. 
etasje for litt god mat, mingling og film. 
Det blir også trekning av boken 
«Kongens nei» i kinosalen. Fingermat 
1230. Filmvisning 1300. Samarbeid 
mellom Kultur 60+ og Lørenskog kino

«LØRENSKOG – STJERNEN»   
Torsdag klokka 1830. Lørenskog Ishall. 
Ny kamp i GET-ligaen i ishockey!

«WOMENS 
CHAMPIONS LEAGUE»   
Torsdag klokka 1900. Connect, 
Åråsen Stadion. Møt opp når Norges 
beste kvinnelag tar imot fotball-gi-
ganten Paris Saint-Germain til 
16-delsfinale i Champions League.

FREDAG

«FAMILIEDISKO»   
Lørdag klokka 1200. Storstua, 
Lørenskog Hus. Kom og dans med oss! 
Familiedisko er en stor suksess i 
Lørenskog hus - fire lørdager i året 
fyller vi Storstua med danseglade barn 
og voksne. Kul musikk, ekte diskolys, 
kafé med godsaker og andre 
morsomme aktiviteter. Disko er gøy 
for alle! Fra 12.00-15.00

LØRDAG LØRDAG LØRDAG

SØNDAG
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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.
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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

«Kunstutstilling»  
fredag til søndag. Skedsmo Samfunnshus på Skedsmokorset. Lions Club 
Nedre Romerike og Lions Club Skedsmo arrangerer for niende år på rad 
kunstutstilling.

I år er Tor Olav Foss valgt som Årets Kunstner.  Kunstutstillingen vil være 
åpen fredag fra kl. 16-18, lørdag  fra 11-17.00 og søndag den 11. oktober fra 
12.00 -17.00. I tillegg til Tor Olav Foss vil dere på kunstutstillingen finne 
kunstverk av en rekke av Norges mest kjente kunstnere som Pushwag-
ner, Eva Langaas, Frans og Nico Widerberg. Totalt ca. 80 kunstnere deltar. 
Foruten originalkunst til under tusenlappen og oppover er det også en 
kafé med kaffe og kaker hvor kunstinteresserte og andre kan treffes til 
en hyggelig prat. 

Overskuddet fra årets utstilling 
vil gå til barn og unge i vårt nærmiljø!

Tor Olav Foss
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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, 
Postboks 454, 2304 hamar.

LØSNING AV X-ORD 
FORRIGE UTGAVE

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Postboks 454, 2304 hamar. Merk konvolutten «X-ord»

Mandager 

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:  

Løsningsord på kryssordet 
forrige uke var: 

FARGEGLADE 
GEVANTER

VI GRATULERER! 
Vinner av FLAX-lodd: 

KÅRE HANSEN
GRESSRUDVN. 5
2010 STRØMMEN 



22 ONSDAG 5. OKTOBER 2016 //

Hvem blir første delta-
ker til å måtte forlate
Farmen i år? Med et
overraskende og føl-
somt andrekjempevalg
er det klart for en ner-
vepirrende tvekamp.
Storbonden og hjelper-
ne skal besøke marke-
det med alle sine fris-

telser. Ukesoppdraget
må imidlertid godkjen-
nes dersom deltager-
ne skal få penger til å
handle mat og varer
for. Spenningen er der-
for stor når mentor
skal vurdere det første
ukesoppdraget.
TV 2 søndag kl 20.00

Første deltaker forlater Farmen
Sangeren og borger-
rettsaktivisten Mavis
Staples er en legende
innen gospel- og soul-
musikk, både som
medlem av familie-
gruppa The Staple
Singers og som solo-
artist. På 1960-tallet
sang hun protestsang-

er, på 1970-tallet
hadde hun hits som
«I'll Take You There».
I tillegg til Mavis selv
møter vi venner og kol-
legaer som har latt
seg inspirere av den
nå 75 år gamle artis-
ten.
NRK2 lørdag kl 21.40

Engasjert artist

Hvem får kontrakt?
I kveldens «The Stre-
am» blir det endelig
klart hvilke ni artister
som får platekontrakt
med verdens tre stør-
ste plateselskaper, og
som da skal gi ut nye
låter på strømmetje-
nesten Spotify hver
uke fra og med første
live-sending neste fre-
dag. Tarjei Strøm er
programleder.

TV 2 fredag kl 20.00

ONSDAG 5.10

TORSDAG 6.10

FREDAG 7.10

tvukens

07.30 Morgensending
14.50 Filmavisen 1955 (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Nomino (r)
15.40 Det søte liv (r)
15.55 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Berulfsens historiske
perler (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Villmarksbarna (r)
18.05 Tidsbonanza (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Teknologien som for-
andrer oss (2)
20.15 Jenter for Norge (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Kvelds (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Brenner & bøkene (r)
24.00 Nattsending

08.15 Morgensending
13.25 Landet frå lufta (r)
14.15 Urix (r)
14.45 Arkitektens hjem –
Danmark (r)
15.15 Gull på Godset (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ishavet på 30 dagar
(r)
19.45 Kampen om Det
hvite hus (r)
20.25 Urix
20.55 Eventyrlige hoteller
(5)
21.25 Viten: Minner som
ruster
21.30 Spionen fra London
(5)
22.30 Thomas og den van-
skelige kunsten (r)
23.00 Kropp, sex og samba
(r)
23.30 Urix (r)
24.00 Exodus – draumen
om Europa (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Van-
couver (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Fingrene av fatet (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(115)
17.00 Tid for hjem (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 (116)
20.00 Matkontrollen (7)
20.30 TV 2 hjelper deg (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Live på direkten (7)
22.40 Gylne tider (r)
23.40 Farmen 2016 (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Hawaii Five-0 (r)
02.20 Homeland (r)
03.25 Nattsending

05.15 Morgensending
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (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 (r)
17.10 Fraktekrigen (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Hunting Hitler (4)
21.00 Top Gear (r)
22.00 Top Gear USA (r)
23.00 Ross Kemp – Brutal
virkelighet (r)
23.55 Golden Goal (r)
00.25 Iskrigerne (r)
00.55 Cash Cowboys (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (151)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
(r)
16.30 Husredderne (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Meglerkampen (r)
19.30 Meglerkampen (4)
20.30 Råskap (3)
21.55 Aber Bergen (3)
22.50 Lethal Weapon (r)
23.50 Sex og singelliv (r)
00.25 Husredderne (r)
01.25 Luksusfellen Sverige
(r)
02.15 NCIS: Los Angeles (r)
03.00 Navy NCIS (r)
03.45 The Blacklist (r)
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Sinnasnekker'n (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(r)
15.15 Friends (r)
15.45 Friends (r)
16.15 Two and a Half Men
(r)
16.40 Two and a Half Men
(r)
17.10 The Big Bang Theory
(r)
17.35 The Big Bang Theory
(r)
18.00 Håndball: Studio
18.10 Håndball: Norge –
Frankrike. Golden League,
direkte.
19.50 Håndball: Studio
20.00 Sinnasnekker'n (24)
21.00 20 år med Espen
Eckbo (5)
21.30 Costa del Kongsvik
(5)
22.00 Seier'n er vår (4)
23.00 Brille (r)
24.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 The Bank Job. Br.
krimdrama fra 2008.
23.50 Evan den allmektige.
Am. komedie fra 2007.
01.40 Nattsending

07.30 Morgensending
15.50 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Berulfsens historiske
perler (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Villmarksbarna (r)
18.05 Tidsbonanza (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene (5)
20.15 Tilbake til 2000-tallet
(6)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Folkeopplysningen (7)
22.15 Livet i Det hvite hus
(2)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Solgt! (r)
23.55 Når kjemien stemmer
(r)
00.35 Nattsending

05.40 Morgensending
12.30 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.45 Det store spranget (r)
13.45 Torp (r)
14.15 Urix (r)
14.45 Arkitektens hjem –
Danmark (r)
15.15 Gull på Godset (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
19.05 Ut av skapet (r)
19.45 Norske naturperler (r)
20.25 Urix
20.55 Brenner & bøkene (3)
21.40 Sanger om Norge (r)
22.20 Exodus – draumen
om Europa (2)
23.20 Urix (r)
23.50 Døden – ein serie om
livet (r)
00.45 Nomino (r)
01.15 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Van-
couver (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Fingrene av fatet (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(114)
17.00 Tid for hjem (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 (115)
20.00 På tur med Dag Otto
og Kristian (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2016 (2)
22.40 Maria Wern (1)
23.40 Best av de beste:
Team (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Hawaii Five-0 (r)
02.20 Nattsending

05.15 Morgensending
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (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 (r)
17.10 Fraktekrigen (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Norges sterkeste
mann 2016
21.00 Top Gear (r)
22.00 Top Gear USA (r)
23.00 Scorpion (21)
23.55 Golden Goal (r)
00.25 Iskrigerne (r)
00.55 Cash Cowboys (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.10 Ellen DeGeneres
Show (150)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
(9)
16.30 Husredderne (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Meglerkampen (r)
19.30 Meglerkampen (3)
20.30 Luksusfellen (5)
21.30 Lethal Weapon (2)
22.30 Lukket visning (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Husredderne (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 NCIS: Los Angeles (r)
02.45 Navy NCIS (r)
03.30 The Blacklist (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 4-stjerners middag (r)
13.25 Sinnasnekker'n (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 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)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (23)
20.30 Brille (6)
21.30 Special Victims Unit
(2)
22.30 Åndenes Makt (r)
23.30 CSI (r)
00.30 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 The Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Date Night. Am.
komedie fra 2010.
23.20 Family Guy (r)
23.50 Family Guy (r)
00.20 Cops (r)
00.50 Nattsending

07.30 Morgensending
14.50 Filmavisen 1955 (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Alt for dyra (r)
15.50 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Berulfsens historiske
perler (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Villmarksbarna (r)
18.10 Tidsbonanza: Det
beste av Tidsbonanza (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Det store spranget
(7)
20.55 Nytt på nytt (7)
21.25 Skavlan (5)
22.25 Førstebetjent Banks
(2)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Førstebetjent Banks
(2)
00.10 Nattsending

07.50 Morgensending
13.05 Eventyrjenter (r)
13.45 Forbrukerinspektø-
rene (r)
14.15 Urix (r)
14.45 Arkitektens hjem –
Danmark (r)
15.15 Gull på Godset (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 En by – en historie
(13)
19.05 Dyreklinikken (r)
19.35 Skattejegerne (r)
20.00 Egil Monn-Iversens
musikalske mangfold (r)
21.00 Nyheter
21.10 Price og Blomster-
berg (r)
21.30 Historien om Mars-
hall-forsterkeren (r)
22.30 Kiss rocker Vegas
24.00 Kampen om Det
hvite hus (r)
00.40 Spionen fra London
(r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Modern Family (1)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(116)
17.00 FML (r)
17.30 Tenåringenes hem-
melige liv (4)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Truls – oppdrag Hurti-
gruten (r)
20.00 The Stream (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Stream (7)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (6)
23.20 Sølvrekka (r)
23.50 Eurojackpot (41)
00.05 Tenåringenes hem-
melige liv (r)
01.05 Nattsending

05.10 Morgensending
08.55 Ødemarkens menn (r)
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (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 (r)
17.10 Fraktekrigen (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Hit and Run (r)
21.00 Beverly Hills purk.
Am. komedie fra 1984.
23.00 Hap and Leonard (6)
23.55 Hunting Hitler (r)
00.50 Transporter (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (152)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
(11)
16.30 Husredderne (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Meglerkampen (r)
19.05 Bring it on again. Am.
komedie fra 2004.
21.00 Speed. Am. action-
thriller fra 1994.
23.25 Speed 2: Cruise Con-
trol. Am. romantisk action-
thriller fra 1997.
01.55 Twister. Am. action-
drama fra 1996.
03.40 NCIS: Los Angeles (r)
04.25 Navy NCIS (r)
05.10 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)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Koht og kidsa (r)
20.30 Brille (r)
21.30 20 år med Espen
Eckbo (r)
22.00 Costa del Kongsvik
(r)
22.30 Seier'n er vår (r)
23.30 The Graham Norton
Show (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 How I Met Your Mot-
her (r)
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 Flight of Fury. Br./am.
actionthriller fra 2007.
00.30 Nattsending
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07.50 Morgensending
09.10 Eventyrjenter (r)
09.50 Danske gründere (r)
10.20 Skattejegerne (r)
10.50 Norge Rundt (r)
11.15 Det sit i veggane (r)
12.15 Rå kjemi (r)
12.45 Stjernekamp (r)
15.15 Verdens tøffeste tog-
turer (r)
16.00 Datoen (r)
17.00 Landet frå lufta (r)
17.50 Alt for dyra (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.10 QuizDan (5)
21.10 Nobel – Fred for
enhver pris (3)
21.55 Landet frå lufta (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Side om side (r)
23.40 Lewis (r)
01.10 QuizDan (r)
02.10 Stjernekamp (r)
03.45 Lindmo (r)
04.45 Nattsending

08.30 Morgensending
09.40 Debatten (r)
10.40 Skandinavisk mat (r)
11.05 Nomino (r)
11.35 Sanger om Norge (r)
12.15 Eventyrlige hoteller (r)
12.45 Herskapelig (r)
13.15 Lindmo (r)
14.15 Historien om Mars-
hall-forsterkeren (r)
15.15 Kiss rocker Vegas (r)
16.45 Schrödingers katt (r)
17.15 Norge rundt og rundt
(r)
17.45 Brenner & bøkene (r)
18.30 Torp (r)
19.00 Kropp, sex og samba
(r)
19.30 Thomas og den van-
skelige kunsten (r)
20.00 Prosjekt grøn ørken
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.10 Livets mirakler (r)
23.00 Mavis! Am. dokumen-
tarfilm fra 2015.
00.20 Skavlan (r)
01.20 Brenner & bøkene (r)
02.05-03.05 QuizDan (r)

06.00 Morgensending
07.50 Mot i brøstet (1)
08.25 Mot i brøstet (2)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Globe Trekker (r)
12.00 What Went Down (r)
12.30 Farmen 2016 (r)
13.30 Sykkel: VM 2016. Fra
sykkel-VM i Doha, Qatar og
lagtempo, menn, elite.
16.00 Skal vi danse (r)
18.00 God kveld Norge (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Farmen 2016 (r)
20.00 Farmen 2016 (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen 2016 (3)
22.15 Vårt Lille Land (1)
23.15 Live på direkten (r)
00.15 Sykkel: Paris -Tours –
Oppsummering. Oppsumme-
ring fra det årlige franske
sykkelrittet Paris – Tours.
00.45 God kveld Norge (r)
01.15 Nattsending

05.10 Morgensending
08.30 American Ninja Warri-
or (r)
09.25 American Ninja Warri-
or (r)
10.20 Ødemarkens menn (r)
11.15 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.05 Ødemarkens menn (r)
14.00 Ødemarkens menn (r)
14.50 Besatt av bil (r)
15.15 Besatt av bil (r)
15.40 Besatt av bil (r)
16.10 Besatt av bil (r)
16.40 Besatt av bil (r)
17.05 What Went Down (r)
17.35 What Went Down (r)
18.05 Gym Rescue (r)
19.00 Gym Rescue (r)
20.00 Gym Rescue (r)
21.00 Beverly Hills purk III.
Am. actionkomedie fra
1994.
23.00 Tatt på fersken (5)
23.30 Gatebil (r)
24.00 Bak murene: Feng-
selsbetjentene (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.55 Top Chef Duels (r)
12.50 How I Met Your Mot-
her (r)
13.20 Bring it on again.
Am. komedie fra 2004.
15.00 Meglerkampen (r)
16.00 Meglerkampen (r)
17.00 Meglerkampen (r)
18.00 Meglerkampen (r)
19.00 Eventyrlig oppussing
(r)
20.00 Luksusfellen (r)
21.00 Tower Heist.
Am. komedie fra 2011.
23.05 The Blacklist (2)
00.10 Speed. Am. action-
thriller fra 1994.
02.25 Speed 2: Cruise Con-
trol. Am. romantisk action-
thriller fra 1997.
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.25 Two and a Half Men
(r)
11.55 Two and a Half Men
(r)
12.25 Two and a Half Men
(r)
12.55 Sinnasnekker'n (r)
13.55 Sinnasnekker'n (r)
14.55 Sinnasnekker'n (r)
15.55 Håndball: Studio
16.05 Håndball: Danmark –
Norge. Golden League,
direkte fra Forum Horsens.
17.05 Håndball: Danmark –
Norge. Golden League,
direkte fra Forum Horsens.
17.45 Håndball: Studio
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Koht og kidsa (r)
20.00 Alt for Norge (5)
21.30 Åndenes makt (4)
22.30 Gift ved første blikk
(r)
23.30 Rizzoli og Isles (4)
00.25 American Crime (5)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Kongen av Queens (r)
12.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
13.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1: Japan
Grand Prix – høydepunkter.
Redigert opptak av høyde-
punktene fra Japan Grand
Prix.
18.00 EHF Champions Lea-
gue 2016/2017. Vi følger
Elverums kamper i Champi-
ons League.
20.00 The Simpsons (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The Goldbergs (24)
22.00 Bordertown (10)
22.30 Escape Plan.
Am. actionthriller fra 2013.
00.50 Nattsending

07.45 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Landet frå lufta (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Berulfsens historiske
perler (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Hemmelige svenske
rom (r)
18.05 Sanger om Norge (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Solgt! (10)
20.15 Alt for dyra (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Et spørsmål om skyld
(1)
22.20 Et spørsmål om skyld
(2)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Unge inspektør
Morse (r)
00.55 Nattsending

08.15 Morgensending
13.15 Brennpunkt (r)
14.15 QuizDan (r)
15.15 Gull på Godset (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ishavet på 30 dagar
(r)
19.45 Urix
21.30 Kven skaut ned
MH17?
22.20 Tilintetgjørelsen (r)
23.15 Prosjekt grøn ørken
(r)
00.15 Urix (r)
02.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.15 Distriktsnyheter Øst-
landssendingen (r)
02.30 Distriktsnyheter Øst-
fold (r)
02.40 Distriktsnyheter Øst-
nytt (r)
02.55 Distriktsnyheter Øst-
afjells (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Van-
couver (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Fingrene av fatet (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(117)
17.00 Tid for hjem (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 (117)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2016 (4)
22.40 Beck: Invasjonen (1)
23.40 Hawaii Five-0 (12)
00.35 Criminal Minds (r)
01.20 Hawaii Five-0 (r)
02.05 Homeland (r)
03.05 Nattsending

05.25 Morgensending
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 (r)
17.10 Fraktekrigen (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Mistilpasset og stolt
av det
21.00 Fjorden Cowboys (r)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Bak murene: Feng-
selsbetjentene (5)
23.00 Ungdomsfengselet (r)
24.00 Golden Goal (r)
00.30 Iskrigerne (r)
01.00 Cash Cowboys (r)
01.55 Halt and Catch Fire
(r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (153)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
(12)
16.30 Husredderne (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Lukket visning (r)
19.30 Meglerkampen (5)
20.30 Eventyrlig oppussing
(r)
21.30 NCIS: Los Angeles
(19)
22.30 NCIS (19)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Husredderne (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 NCIS: Los Angeles (r)
02.45 Navy NCIS (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 4-stjerners middag (r)
13.30 Sinnasnekker'n (r)
14.30 The Big Bang Theory
(r)
14.55 The Big Bang Theory
(r)
15.25 Cougar Town (r)
15.50 America's Funniest
Home Videos (r)
16.20 Friends (r)
16.50 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (25)
20.30 71° nord (7)
22.00 Alt for Norge (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Hundepatruljen Oslo
(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 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Garasjen (7)
22.30 Storage Hunters UK
(3)
23.00 Storage Hunters UK
(4)
23.30 Lethal Weapon (r)
00.30 Simpsons (r)
01.00 Nattsending

07.45 Morgensending
11.05 Antikkduellen (r)
11.35 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
12.20 Miss Marple: Gam-
mel dame forsvinner. Br.
krim fra 2006.
13.55 QuizDan (r)
14.55 Norge Rundt (r)
15.20 Solgt! (r)
15.50 Nomino (r)
16.20 Tilbake til 2000-tallet
(r)
16.50 Jenter for Norge (r)
17.30 Det store spranget (r)
18.30 Underholdningsmas-
kinen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Stjernekamp (7)
21.30 Side om side (7)
21.55 Lindmo (7)
22.55 Over hekken
23.00 Kveldsnytt
23.20 Blitz. Br. thriller fra
2011.
00.55 Kvelds (r)
01.25 Det store spranget (r)
02.25 Nattsending

08.05 Morgensending
11.35 Distriktsnyheter Midt-
nytt (r)
11.50 Distriktsnyheter Nord-
land (r)
12.05 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.20 Hovedscenen (r)
14.15 Det store spranget (r)
15.15 Skavlan (r)
16.15 Brenner & bøkene (r)
17.00 Kunnskapskanalen
18.30 Thomas og den van-
skelige kunsten (r)
19.00 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
19.05 Folkeopplysningen (r)
19.45 Livets mirakler (r)
20.35 Skandinavisk mat (r)
21.00 Nyheter
21.10 Tilbake til 2000-tallet
(r)
21.40 Mavis! Am. dokumen-
tarfilm fra 2015.
22.55 Confessions of a
Dangerous Mind. Am. dra-
makomedie fra 2002.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 En moderne familie
(r)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Globe trekker (r)
12.00 Jakten på kjærlighe-
ten Sverige (11)
13.00 Best av de beste:
Team (r)
14.00 På tur med Dag Otto
og Kristian (r)
15.00 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
16.00 Rett fra hjertet (r)
17.00 The Stream (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (7)
21.30 God kveld Norge (7)
22.00 Nyhetene
22.10 Været
22.15 Sportsnyhetene
22.30 World War Z.
Am. action fra 2013.
00.40 Nattsending

05.05 Morgensending
08.30 Alligatorjegerne (r)
09.25 Alligatorjegerne (r)
10.20 Cash Cowboys (r)
11.20 Cash Cowboys (r)
12.15 Cash Cowboys (r)
13.10 Cash Cowboys (r)
14.00 What Went Down (r)
14.30 What Went Down (r)
15.00 USAs styggeste tato-
veringer (r)
15.25 USAs styggeste tato-
veringer (r)
15.55 USAs styggeste tato-
veringer (r)
16.20 USAs styggeste tato-
veringer (r)
16.50 Top Gear USA (r)
17.50 Top Gear USA (r)
18.45 Top Gear (r)
19.55 Top Gear (r)
21.00 Beverly Hills purk II.
Am. actionkomedie fra
1987.
23.00 Coriolanus.
Br. actiondrama fra 2011.
01.25 Cobra. Am. actiondra-
ma fra 1986.
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
07.30 Dr. Phil (r)
08.30 Junior Masterchef (r)
09.20 Supersize VS.
Superskinny (r)
10.15 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.05 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Extreme Guide to
Parenting (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Top Model USA (r)
14.55 Top Model USA (r)
15.50 Top Model USA (r)
16.45 Top Model USA (r)
17.40 Life in Pieces (r)
18.05 Råskap (r)
19.35 The House Bunny.
Am. komedie fra 2008.
21.30 Antatt skyldig. Am.
drama fra 2007.
24.00 Heat. Am. thrillerdra-
ma fra 1995.
03.15 S.W.A.T.. Am. action-
thriller fra 2003.
05.05-06.00 Junior Master-
chef (r)

06.00 Morgensending
13.20 Two and a Half Men
(r)
13.45 Håndball: Studio
13.55 Håndball: Russland –
Norge. Golden League,
direkte fra Blue Water Dok-
ken i Esbjerg.
14.55 Håndball: Russland –
Norge. Golden League,
direkte fra Blue Water Dok-
ken i Esbjerg.
15.40 Håndball: Studio
15.50 America's Funniest
Home Videos (r)
16.25 Seier'n er vår (r)
17.25 Gift ved første blikk
(r)
18.25 71° nord (r)
19.55 Alt for Norge (r)
21.25 Costa del Kongsvik
(r)
21.55 Masken. Am. action-
komedie fra 1994.
24.00 I dine sko.
Am. komedie fra 2005.
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1: Japan
Grand Prix. Redigert opptak
fra kvalifiseringen i Japan
Grand Prix, fra Suzuka.
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 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 Aber Bergen (3)
22.30 Half Past Dead.
Am./ty. actionthriller fra
2002.
00.35 Nattsending

07.30 Morgensending
15.50 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Herskapelig rednings-
aksjon (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Berulfsens historiske
perler (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sanger om Norge (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Eventyrjenter (3)
20.25 Ikke gjør dette hjem-
me (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt: YouTube-
generasjonen
22.30 Ut av skapet (7)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Jeg er ambassadøren
fra Amerika (r)
23.45 Nobel – Fred for
enhver pris (r)
00.30 Nattsending

08.05 Morgensending
12.05 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.20 Urix (r)
14.05 Arkitektens hjem –
Danmark (r)
14.35 Alt for dyra (r)
15.15 Gull på Godset (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Landet frå lufta (r)
19.55 Herskapelig (r)
20.25 Urix
20.55 Thomas og den van-
skelige kunsten (2)
21.25 Kjøretøy fra den
kalde krigen (r)
21.35 Døden – ein serie om
livet (r)
22.30 Torp
23.00 Visepresidenten (r)
23.25 Urix (r)
23.55 Kven skaut ned
MH17? (r)
00.50 Tilintetgjørelsen (r)
01.45 Eventyrjenter (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Van-
couver (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Fingrene av fatet (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(118)
17.00 Tid for hjem (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 (118)
20.00 Best av de beste:
Team (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dicte (7)
22.40 Vårt Lille Land (r)
23.40 Farmen 2016 (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.25 Hawaii Five-0 (r)
02.10 Homeland (r)
03.00 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 What Went Down (r)
17.10 Fraktekrigen (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Ninja Warrior UK (4)
21.00 På tur med Dag Otto
og Kristian (r)
22.00 Scrappers (3)
22.30 Scrappers (4)
23.05 Før katastrofen inn-
treffer (7)
24.00 Golden Goal (r)
00.30 Iskrigerne (r)
01.00 Cash Cowboys (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (154)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.30 Masterchef Canada
(r)
16.30 Husredderne (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Meglerkampen (r)
19.30 Meglerkampen (6)
20.30 Lukket visning (6)
21.30 Eventyrlig oppussing
(5)
22.30 Aber Bergen (r)
23.30 Chicago P.D. (17)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 NCIS: Los Angeles (r)
02.45 Navy NCIS (r)
03.30 The Blacklist (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 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)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (26)
20.30 Koht og kidsa (5)
21.30 Gift ved første blikk
(4)
22.30 20 år med Espen
Eckbo (r)
23.00 Costa del Kongsvik
(r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Whose Line Is It
Anyways? (r)
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Hundepatruljen Oslo
(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 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Grusomme meg 2.
Am. animasjonsfilm fra
2013.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending
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Classic kombivogn
Tradisjonell kombivogn med romslig hardbag. Sittedelen er vendbar 
med full liggestilling. Stabilt understell med store lufthjul, integrert 
myggnett og soltrekk i kalesjen. Regntrekk og seler i sittedelen. 
Vaskbart setetrekk. 

Leveres i marine og sort farge.

Iglo vinterpose 0-6 år m/ forlengerstykke
Iglo vinterpose i ull og dun leveres komplett med forlengerstykke. 
Først brukes posen uten forlengerstykke 0-2 år. Med forlenger-
stykket kan posen brukes opptil barnet er ca. 6 år.

Testvinner
Foreldre & Barn / TV2 Hjelper deg

Jubilumspris

1398,-
Veil 2190,- 

Tilbudspris

6995,-
Før 7495,- 

Tilbudspris

5995,-
Før 6495,- 

Nitro kombivogn
Kombivogn med svingbare framhjul. Praktisk i byen, men egner seg 
også godt på tur. Liggedelen er romslig med stiv ramme, sittedelen er 
vendbar med full liggestilling. Leveres komplett med integrert mygg-
nett og soltrekk i kalesjen. Sportsvognen har vaskbart setetrekk.

Leveres i Black og Grey melange


