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TEMA: BIL & MOTOR

Disse fikk
gavemidler

Folkets shoppingfavoritt

Lillestrømbanken delte ut
gavemidler under Byfesten.
Danseklubben Studio1 i
Lørenskog stakk av med den
største premiepotten.

Strømmen leder an blant de
beste handelsområdene i
Oslo-regionen, men Metro og
Triaden følger like bak.

Side 8-9

Side 5

Cherokee byr
på det meste
Nye Jeep Cherokee er nylig
lansert i Norge. Dette er en
helt ny SUV fra Jeep som
setter en ny standard på flere
områder i sin klasse.

Side 36-37

Velkommen til
Solheimshagen
kinarestaurant!

Vi serverer lunsj
fra 11.00 til 15.00
(ikke søndag)
Vi har take away-service
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Husk nattåpent
på Strømmen storsenter onsdag.

Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
Tlf. 63 81 73 77
Strømmen Storsenter tlf. 63 80 39 00

Boligprodusentenes Forening melder om nok et
tilbakeslag for både salg og igangsetting av nye
boliger. Boligleverandører i Skedsmo og Lørenskog har merket nedgangen, men opplever
likevel forsiktig optimisme i markedet.
Side 6-7

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30
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HAR DU TATT ET
BLINKSKUDD PÅ
ROMERIKE?

Nyt sommeren,
stemningen – og maten!

Av et vakkert øyeblikk, et morsomt dyr eller kanskje en venn?
Det kan være av hva som helst
- eneste kriterie er at det må ha
blitt tatt på Romerike.
Hashtag bildet ditt på Instagram
med #romeriksposten. Vi kårer en
vinner som får Flaxlodd i posten.

Og husk å kaste matavfallet i grønn pose
(hvis det blir noe igjen, da...)

FØDSLER PÅ AHUS
I UKE 24.
#dacks #rel

ULLERN GÅRD

axing #rom

MØBELLAGER

eriksposten

Trygt og tilgjengelig
Tlf. 980 15 003

@annetteth

owsen

Tips!

Ullernlåven Antikk &
Shabby Chich. Lør. og søn. kl. 12-17

Det finnes et stort antall
små, bærbare bøttegriller å få
kjøpt. Disse er et godt og miljøvennlig
alternativ til engangsgriller
– dersom du skal ut på tur.

www.ulg.no

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
#romer
#lørenskog
#østbyputten

Selvstendig Herbalife-distributør

bentefruen

iksposten @

Nye vinduer
i gammel stil?
#summer

Fra kr. 1. 880,- til 3. 880,(fraktfritt etter avtale)

#blomster

#romeriksp
o

Ring: 75 17 04 66

sten @spo
rt

ylene

www.heimstadbygg.no post@heimstadbygg.no

Setter standarden innen
soliditet og eleganse!

Leddheisport Satin Flair

- Optimal isolasjon
- 10 valgfrie standardfarger
- Glatt overflatefinish
- 6 moderne design

Vi tilbyr salg, montering og service.
Vi utfører også service
Vi kan
garasjeporter
på garasjeporter i borettslag.
Ring
oss for befaring
Ring oss for befaring tlf. 957 80 619
Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619
oppland@crawfordcenter.no

Sol, bad og bok
I hele sommer skal det være
mye lesestoff å finne på Nebbursvollen Friluftsbad. Badestedet og Skedsmo bibliotek
har nemlig inngått et samarbeid for å gi badegjestene et
enda bedre tilbud. Bøkene ble
lagt ut i forrige uke.
– Vi håper at tilgjengelighet

OPPLAND
www.crawfordcenter.no

oppland@crawfordcenter.no

av bøker i Nebbursvollen vil
være et fint tilskudd til badegjestene, og at flere kanskje
finner noe interessant der. Vi
setter foreløpig ut 200 svært
varierte titler, og med litt flaks
må vi fylle på i løpet av sommeren, forteller Ragnhild Malfang ved Skedsmo bibliotek.

tips@romeriksposten.no

Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i
Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom-plakaten.
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Matavfall legges i den grønne posen, som knytes igjen
med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen ute.
Matavfallet blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel.
Plasten kastes i samme pose som restavfallet,
og sorteres ut i sorteringsanlegget – for å bli
til nye produkter.

Postadresse:

Takk for at du bidrar! Sammen
skal vi gjøre en fantastisk jobb!

Ansvarlig utgiver:

God sommer!

Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
Avisdrift Romerike AS
Opplag: 28.000
Trykk: Avis-Trykk Hamar AS
Distribusjon: Norpost

Neste utgave: 02.07.2014

Materiellfrist neste utgave: 30.06.2014

createurene.no

Tlf: 07623 | e-post: firmapost@roaf.no | For mer informasjon se www.roaf.no
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Disse fikk gavemidler
Lillestrømbanken
delte ut gavemidler
under Byfesten. Danseklubben Studio1 i
Lørenskog stakk av
med den største premiepotten.

Tidligere i år utlyste Lillestrømbanken en konkurranse der lag
og foreninger kunne søke om
midler for å få realisert en god
idé.
– Vi fikk totalt inn 36 søknader fra lag og foreninger om midler til mange flotte prosjekter. Juryen hadde en vanskelig oppgave
med å skille ut de beste kandidatene. Det er viktig at det er en god
bredde innenfor kultur, idrett og
humanitært arbeid, og vi er glad
for at alle kategoriene var representert blant søkerne, sier markedsansvarlig Trine Ullereng.

TRE FIKK TALENTSTIPEND
I tillegg ble det utlyst tre stipender for unge talenter innen
kunst, kultur og idrett i aldersgruppen 13 til 23 år. Det kom
inn 19 søknader, og juryen fra
banken valgte ut kandidatene
basert på oppnådde resultater,
referanser og planer for stipendet.
De tre vinnerne av Talentstipendet ble: Skiskytter Sofie
Rostad fra Gjerdrum, danser
Pernille Brenni Brovold fra Nittedal og artist Vigan Saugerud
Christensen fra Lillestrøm. De
får 25 000 kroner hver.
GODT FORNØYD: Det var en
fornøyd gjeng som under Byfesten kunne motta årets gavemidler
fra LillestrømBanken. (Foto:
LillestrømBanken)

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingk
DANSEKLUBB FIKK MEST
Fem finalister skulle dele fon-

Lyst
på
nytt
kjøkken
Lyst på nytt kjøkken?
kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenforny

La drømmen
din bli rimelig
La drømmen din bli rimelig

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjel
Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?
deg uten
at du må skifte ut hele kjøkken
Vi hjelper deg uten at du må skifte ut
redningen.
Sammen finner Sammen
vi ut hvordan du b
hele kjøkkeninnredningen.
kan fornye
kjøkken.
produserer n
finner vi utditt
hvordan
du best kanVi
fornye
Vi produserer
nye og
fronter
fronter ditt
ogkjøkken.
skuffer
etter mål,
alle hengsler
skuffer etter mål, og alle hengsler
skinnerogbyttes
ut. Med Norsk Kjøkkenforny
og skinner byttes ut. Med Norsk
er du sikret høy kvalitet til en lav kostnad –
Kjøkkenfornying er du sikret høy
all montering
blir gjort på kun én dag.
kvalitet til en lav kostnad – og all
montering blir gjort på kun én dag.

Spar tusenlapper!
Spar
tusenlapper!
Ta kontakt på tel 93 43 56 95

Husk
å spørre
etter Bjørn
og henvis
til denne annonnsen
for et
tilbud.
for
å godt
få annonserabatten!

fornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkken

kjøkkenfkkenfornyingkjøkkenfornying kjøkken

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

det på totalt 150 000 kroner,
og publikum stemte frem hvem
som skulle stikke av med den
største premiepotten. 1700
stemmer kom inn. Her er resultatene: Danseklubben Studio1:
41 295,-. Rælingen Skiklubb: 37
952,-. Fet Idrettslag: 33 795,-.
Lillestrøm Skolekorps: 26 205,-.
Natteravnene: 10 753,-.

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,
Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,
på tel 93på43
56
Jeg kommer
tel 93
4395.
56 95.
Jeg kommer
gjerne hjem
til deg for en gratis og
gjerne hjem til
deg for kjøkkenprat.
en gratis
uforpliktende
og uforpliktende
kjøkkenprat.

www.norskkjokkenfornying.no
www.norskkjokkenfornying.no

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingk

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying
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Bølgedal for
nyboligsalget
Boligprodusentenes
Forening melder om
nok et tilbakeslag
for både salg og
igangsetting av nye
boliger. Boligleverandører i Skedsmo og
Lørenskog har merket nedgangen, men
opplever nå at det er
forsiktig optimisme i
markedet.
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no

– Utover høsten var det noe mer
stille på visninger, men våren
2014 har salget igjen tatt seg
opp. På Solheim terrasse er vi
for øvrig i full gang med bygging, sier salgs- og markedssjef
Elin Merete Ommen ved JM
Norge AS avd. Romerike.
Forrige onsdag ble boligstatistikken for salg og igangsetting av nye boliger lagt frem av
Boligprodusentenes Forening.
April 2014 viser nok et tilbakeslag for både salg og igangsetting av nye boliger. Det ble
igangsatt 30 prosent færre boliger og solgt 25 prosent færre
boliger i april 2014 enn i april
2013, opplyser foreningen.
LØRENSKOG VS
LILLESTRØM
JM Norge har for tiden to boligprosjekter på Romerike, Solheim terrasse på Lørenskog
og Bjerkejordet på Kløfta i Ullensaker kommune. I løpet av
2015 jobber boligleverandøren
også for å ha prosjekter i salg i
Strømmen og Lillestrøm sentrum. I mai 2013 hadde JM
salgstart for Solheim Terrasse
på Lørenskog. Dette er et lite
prosjekt, sentralt på Lørenskog,
rett bak Metro senter. Cirka 32
prosent ble solgt ved salgsstart.

– Ved kjøp av ny bolig er det
mange forhold som spiller inn.
Mange forsider i medier med
negativ og pessimistisk tro på
utviklingen i boligmarkedet vil
naturlig nok være med på å påvirke de fleste som er i en kjøpssituasjon på en eller annen
måte. Dette kan være nok til at
mange var mer tilbakeholdne i
fjor høst, sier Elin Merete Ommen i JM Norge.
Bjerkejordet på Kløfta hadde
salgsstart i mai i år. Der ble i
overkant av 35 prosent av leilighetene solgt til salgsstart. Dette
er et lite prosjekt, men ble ifølge
Ommen veldig godt mottatt i
lokalmiljøet på Kløfta.
– I motsetning til større feltutbygginger viser dette at salget
og interessen på gode prosjekter
har vært så å si identisk i 2013
og 2014. For Bjerkejordet forventer vi for øvrig en byggestart
høsten 2014. Oppsummert mener vi at tilbud og etterspørsel
er det som avgjør aktivitet, og
at markedet med dette fungerer
som det skal. En boligprisvekst
på 6 - 8 prosent årlig tror vi ikke
kan vedvare over tid. Det er derfor både sunt og bra at det kommer en korrigering innimellom,
sier Ommen.
– Er det noen områder det er
lettere å selge nye boliger i?
– En av forutsetningene for at
et prosjekt er godt, er attraktiv
beliggenhet. Vi ser at Skedsmo
og Lillestrøm har et opphetet
marked for tiden. Årsaken kan
være lite nye leiligheter i sentrum av Lillestrøm. I motsatt
fall har man Lørenskog. Her
er byggevirksomheten stor, og
med dette et stort tilbud. Her
har kanskje kjøperne bedre tid
da det er mange prosjekter å velge mellom, forteller Ommen.
OPTIMISMEN ER TILBAKE
Kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen ved Selvaag Bolig ASA opplyser at de opplever
at salget av nye boliger omtrent
er på linje med fjoråret.
– På Lørenskog har markedet,
for vår del, vært nokså stabilt
lenge, også når interessen falt i

Annonsere her?
Kontakt Elisabeth på tlf. 483 23 443

andre deler av Oslo-området på
slutten av fjoråret. Det har tatt
litt lenger tid å selge boliger enn
tidligere, men sammenlignet
med andre steder har det gått
veldig bra på Lørenskog.
Selvaag skal bygge omlag
1200 boliger i stasjonsbyen på
Lørenskog i løpet av de neste
ti årene. Nå er byggingen av
de første 230 boligene i gang.
Gregersen opplyser at det er
et stort behov for nye boliger i
Oslo-området, og at Lørenskog
peker seg ut som et sted mange
ønsker å bo. Selv om nyboligsalget er bedre enn på slutten av
fjoråret, tar det nok litt tid før
det er helt normalisert, sier han.
– Vi opplever at det er lettest
å selge boliger i randsonen til
Oslo, og at interessen er størst
for boliger til mellom to og fire
millioner kroner. Når det gjelder Romerike er det de største
stedene nær Oslo som har det
beste nyboligmarkedet. Årsaken
til dette er at disse områdene
har flere innbyggere, høyere
kjøpekraft, og bedre dybde i
markedet, forklarer Gregersen.
Han mener årsaken til nedgangen i fjor skyldes flere ting.
Det var vanskeligere å få finansiering til boliglån, og det var
svært mange brukte boliger til
salgs. I tillegg var det mange
som mente at boligprisene skulle falle, noe som gjorde mange
boligkjøpere skeptiske.
– Vi ser nå at optimismen
er tilbake. Det er lettere å få finansiert boligkjøp, og at dommedagsprofetene tok feil. Det
bygges ikke nok boliger, renten
er lav, lønnsutviklingen er god.
Det er ingenting som tilsier at
boligprisene skal falle, sier Gregersen.
PROSJEK TER PÅ VENT
– Vi kan også bekrefte at det er
roligere på nyboligfronten. Mye
handler om kostnader og pris
ut i markedet på nye boliger. En
som skal selge sin brukte bolig
må selge uansett, mens en utbygger kan vente med å sette
i gang. Det er også langt flere
krav til en utbygger før han kan
sette i gang med forhåndssalg,
sier daglig leder for nybygg på
Romerike og Follo i DNB Eiendom, Erik Netskar.
DNB Eiendom har hatt flere
prosjekter som har blitt utsatt,
enten fordi markedet har vært
dårlig eller fordi kostnadene ved
å bygge nytt har vært for høye
sett opp mot området det skal

URBAN UTSIKT: Byggekraner vil bli et vanlig syn i
Lillestrøm de neste 20 årene
når kontorer og leiligheter
skal bygges i høyden.
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Tvins til Strømmen
Det svenske butikkonseptet
Tvins har åpnet på Strømmen
Storsenter i 2. etasje.
Hos Tvins finner du de produktene du kjenner igjen fra
TV: hushold, fitness, skjønnhet
og helse, opplyses det i en pressemelding.

Interiørarbeid

Montering -snekring - kjøkken - garderobe tapetsering - maling - alt i gulvbelegg.
Dyktig og pålitelig håndverker. Gratis prisoverslag.

Ronald Bjørn tlf. 92 84 86 42

Ledige timer i sommer!
bygges i.
– I fjor høst var det nesten
bråstopp på nybolig. Da er det
mange prosjekter som går i skuffen. Skal du kjøpe en enebolig i
Torsken kommune i Troms koster det rundt 500.000 kroner.
Skal du bygge nye leiligheter i
Torsken kommune koster det
omtrent det samme som å bygge på Lillestrøm. Da ser man at
det man får for sin gamle bolig
ikke samsvarer med prisen for å
skaffe seg en ny bolig. Og da går
prosjektene i skuffen, forteller
Netskar.
– Det er i forbindelse med
salgsstarter man får tatt temperaturen på markedet. Vi ser at
det rusler og går med de prosjektene vi har ute, men det
er ikke noe mer enn det, sier
Netskar.

DnB
Eiendom opplevde stor
interesse da leilighetene i
Storgata 6 ble lagt ut for salg.
Rundt 150 var på salgsmøte.
23 leiligheter ble solgt ved
salgsstart. Eiendommen får
37 moderne leiligheter på
mellom 51 og 152 kvadratmeter. Sannsynligvis
innflyttingsklar 3 kvartal 2014.

7

Tannbehandling
spar 50% i Riga

10-års
m
jubileu

BOLIG I SENTRUM:

- Tannlegen Dr. Olga Galkina snakker norsk.
- Spar tusenvis av kroner på 1-ukes reise

Tlf. 35 60 00 11

- Lasikreise sikrer deg trygghet hele veien
- Rentefri finansiering

www.lasikreise.no

8

Nr. 24 – 2014

tips@romeriksposten.no

AKTUELT

AKTUELT

Nr. 24 – 2014

9

Strømmen er folkets shoppingfavoritt
Strømmen sentrum,
Asker sentrum og
Jessheim Storsenter
er de beste handelsområdene i Osloregionen.

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Det ferske resultatene fra «Best
Place to Shop» forteller at
Strømmen sentrum i Skedsmo,
hvor Strømmen Storsenter dominerer, er det aller beste stedet
å handle på. Deretter følger Asker sentrum med kjøpesenteret
Trekanten og Jessheim Storsenter i Ullensaker.
Strømmen sentrum kan også
vise til svært god lønnsomhet.
Resultatgraden er 12,47 mot 2,39
i snitt for norske butikker. Omsetningen på ca. 2,1 milliarder
kroner er spredt på 220 butikker.
Fra hver av de 150 000 personene som bor innenfor ti minutters
kjøretid fra Strømmen sentrum,
hentes 14 046 kroner i snitt.
«Best Place to Shop» er et nytt

STRØMMEN SCORER HØYT:

Men også Metro og Triaden får
høy score, kan Lars Fredriksen i
OHF fortelle.
handelsbarometer basert på data
fra mer enn 40 000 butikker i
Norge, samt førstehånds forbrukerinformasjon om de største
handelsområdene i Osloregionen. Barometeret er et samarbeid mellom Prognosesenteret,
YouGov og Oslo Handelsstands
Forening. 1079 respondenter i
Oslo og Akershus har besvart
undersøkelsen som ble utført på
web i mai/juni 2014.
Ser vi på de mest foretrukne
handelsområdene i regionen,
ligger Oslo sentrum på topp.

Deretter følger Grünerløkka i
Oslo og de store kjøpesentrene: Sandvika Storsenter i Bærum, Storo Storsenter i Oslo og
Strømmen Storsenter.
– Hvis vi legger til hvorvidt
forbrukere vil anbefale handelsstedet, så scorer Metro og Triaden i Lørenskog også høyt. Det
er tydelig at disse kjøpesentrene
klarer å tilfredsstille kundene
og får dem til å fungere som
ambassadører, sier Lars Fredriksen, utviklingssjef i Oslo Handelsstands Forening (OHF).
De foretrukne handelsområdene sammenfaller ikke alltid
med hvilke handelsområder
folk pleier å handle i. Strømmen sentrum og Oslo sentrum
topper listen foran Jessheim
Storsenter, Ski sentrum og Vinterbro Senter i Ås. Bare halvparten av de spurte pleier å handle
på Grünerløkka.
– Vi ser flere steder at det ikke
er samsvar mellom hva forbrukeren helst vil og hva forbrukeren faktisk gjør. Grünerløkka er
et godt eksempel. Mange liker å
handle der i teorien, men oppsøker ikke området for å gjøre
det, poengterer Fredriksen.
Dette bekreftes av de harde

dataene. Grünerløkka er Norges
fjerde største handelsområde
med 290 butikker og nesten 3
milliarder kroner i omsetning,
men regnskapene viser et samlet underskudd på 2 000 kroner
i 2012.
På spørsmål om hva er viktigst i valg av handelssted, hvor
respondenten kunne krysse av
flere svaralternativer, svarer 63
prosent god beliggenhet. Gode
parkeringsmuligheter,
lange
åpningstider og lave priser får
alle over 40 i svarprosent. En
tredjedel synes rent og ryddig er
viktigst, mens en fjerdedel vektlegger spennende butikker som
ikke finnes andre steder. Bare en
av ti mener Vinmonopolutsalg
er av stor betydning, og bare
tre prosent at det er gode underholdningstilbud på stedet.
– Det er interessant å se på
forskjeller mellom kjønn og betydningen av alder. Når det gjelder pris, ser vi at halvparten av
alle menn mener det er viktigst,
mens en tredjedel av kvinner. Og
viktigheten av lave priser synker
tydelig med alderen, forteller
Fredriksen.
Lave priser preger utvilsomt
vårt handlemønster. Undersø-

Strømmen sentrum, hvor
Strømmen Storsenter dominerer, er
det aller beste stedet å handle.

TIPP-TOPP:

kelsen viser at nordmenn flest
foretrekker «billighandel». Men
pris er ikke like viktig for alle.
– En fjerdedel av utvalget
bruker mye penger på shopping, det vil si 10 000 kroner

Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

30%

GULV FRA KJENTE
LEVERANDØRER:
- Upofloor parkettgulv
- Parla parkettgulv
- Alloc laminatgulv
- Dala Floda furugulv
- Moelven heltre eik
All parkett er 14 mm.
Med 3,5 mm toppsjikt
Kan slipes mange ganger
Enkelt klikksystem

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk.

Vi er kjent for lave priser.

520,-

299,-

Dala Floda Furugulv
21x137 mm. Øk.
Hardvoksoljet Hvit
Pr. kvm

Pr. kvm

boots.no

/bootsapotek

199,-

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

GRATIS PARKERING

660,-

Pr. kvm

NÅ

Pr. kvm

Pr. kvm

NÅ

NÅ

408,-

PARLA Parkett
Ask Natur Mattlakk hvit
14 mm. 3 stav Øk.

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm.

MED KVALITET, PRIS OG
SERVICE GJØR VI HANDELEN
LETTERE FOR DEG!

Moelven Eik Heltre
Rustic 20x140 mm
Etna

Pr. kvm

NÅ

Pr. kvm

Utkjøring: Tirsdager og
torsdager i Oslo/omegn
45 års erfaring med gulv.
Vi kan gulv!

189,-

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav
14 mm.

NÅ

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav
Pr. kvm

NÅ

30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

på all fotpleie!

Tilbudene gjelder utvalgte produkter, og varer f.o.m. 25.06.14 t.o.m. 28.06.14, eller så langt lageret rekker. Gjelder ikke legemidler.

hvem som er vinnere og tapere
blant handelsområdene. Vi har
mye kunnskap om hva kunden
liker og hvorfor. Vi vet også
hvor det er mest lønnsomt å drive handel, sier Fredriksen.

NYTT GULV? GARANTERT KVALITET

!
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Boots apotek Skedsmokorset Tlf: 64 83 68 40
Boots apotek Lillestrøm Tlf: 63 81 19 29
Boots apotek Lørenskog Storsenter Tlf: 67 92 30 40
Boots apotek Lørenskog Tlf: 67 92 30 80
Boots apotek Skjetten Tlf: 63 84 03 45
Boots apotek Strømsveien Tlf: 63 84 90 20

«Best Place to Shop» på hvordan geografi, yrkesstatus, familiesituasjon, inntekt, forbruk,
netthandel og bilbruk påvirker
handlevanene.
– Dette er kundenes dom på

eller mer i halvåret. Denne
gruppen mener atmosfære og
unike butikker er viktigst i valg
av handlested. understreker
OHFs utviklingssjef.
I tillegg til kjønn og alder, ser

168,-

NÅ

249,-

AASEN HANDEL AS
PARKETTGULV

Alnabru: 22 19 22 52 Åsvang: 62 58 62 22

www.aasenhandel.no
Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (Alnabru) v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!
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Kåret
til
Oslo-regionens
DAGER
mest attraktive by
DIAMANT

SOMMERKUPP! 25. JUNI - 5. JULI
NÅ

990,-

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

25%

PÅ ENSTENS
Gjelder utvalgte produkter

Veil. 2795,-

Skedsmo og Lillestrøm utpekte
seg på byutviklingskonferansen
Oslo Urban Arena forrige uke.
Som en stadig tydeligere aktør i Oslo-regionen var Skedsmo
kommune sterkt representert på
byutviklingskonferansen Oslo
Urban Arena på Folketeatret i
Oslo 18. og 19. juni.
Høydepunktet var, ifølge
en pressemelding fra Skedsmo kommune, da ordfører Ole
Jacob Flæten slo blant annet
Fredrikstad, Drammen og Holmestrand i den store bykampen
onsdag kveld.
FLÆTEN BEST I BYK AMP
Ordførerne fra seks byer i Oslo-regionen konkurrerte om å
selge inn sin by etter kriteriene infrastruktur, omdømme,
byutvikling og næringsattraktivitet. Flæten og Skedsmo ble
utpekt som vinner av både
publikum og en enstemt fagjury.
– Drammen har vært dyktige
på markedsføring og omdømmebygging, men det er Skedsmo
som kan vise til størst faktisk
utvikling innen både næringsliv
og innbyggertall. Tallenes tale er
klar, det er resultatet som teller,

NÅ

NÅ

NÅ

Veil. 1895,-

Veil. 4990,-

Veil. 10990,-

995,-

Dusjhjørne med skyvedører av herdet sikkerhetsglass og
Aluminiums profiler. Buet og rett modell. Eksl. Dusjbunn.

Badekar vegg med polerte
aluminiumsprofiler og herdet
sikkerhetsglass. Str 75x140 cm.

1995,-

Elegant buet dusjhjørne med
herdet sikkerhetsglass. Str
80x80x195 & 90x90x195 cm.

6995,-

Markeds beste 70x90 dusjkabinett med Oras termostatbatteri og dusjsett. Leveres i høre
og venstre modell.

TRENDY BADEROMSINNREDNING
med dobbel servant i støpemarmor
Servantskap 120
Speil med ramme
Høyskap m/to dører
Skap med 3 stk. skuffer
STOD PÅ STAND: Skedsmo kommune og Kunnskapsbyen Lillestrøm sto sammen på stand på byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena. – Det gode samarbeidet i kommunen er nok en av grunnene til at Lillestrøm ble kåret til
regionens mest attraktive by, tror kommunikasjonsrådgiver Stig Ervland i Skedsmo kommune.

sier Stig Ervland, kommunikasjonsrådgiver i Skedsmo kommune i en pressemelding.
Skedsmo utmerket seg under konferansen også på dagtid. Kommunens hydrogenbil,
som var den første av sitt slag i

VI HAR VASKET OG REPARERT
TEPPER SIDEN 1970!

Norge da den ble kjøpt inn i fjor
sommer, vakte mye oppmerksomhet der den sto parkert inne
i Folketeaterpassasjen.
SAMARBEID FOR
FRAMTIDEN
Et gjennomgangstema på konferansen var hvordan framtidens byer må bygges rundt det
en på engelsk kaller «public
places», eller myldresoner. Etter
som befolkningsveksten krever
at vi bygger byene stadig tettere
og høyere, blir det enda viktigere å være bevisst på å skape

gode offentlige plasser hvor folk
kan møtes og trives.
Dette ansvaret ligger både hos
myndighetene og utbyggerne, så
her må en samarbeide, var budskapet fra foredragsholderne.
– Skedsmo har allerede etablert tradisjoner for samarbeid
mellom utbyggere, politikere
og administrasjon, blant annet
gjennom byutviklingsprosjektet STRAKKS. Det er nok en av
grunnene som bidro til at Lillestrøm ble utpekt som den mest
attraktive byen under bykampen, avslutter Stig Ervland.

4990,590,1695,995,-

Møblet er ikke flatpakket !!
- Sentralt beliggenhet på Alnabru.
- Gratis stor parkering plass.
- Bredt utvalg av kvalitetsprodukter.
- Utstillinger fra kjente leverandører.

ITALIENSK DESIGN MED HØY KVALITET TIL KJØKKEN OG BAD.

Nyrensede tepper til sommeren?

Vi har vasket og reparert tepper siden 1970
!
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TTiillbb 99pprr. .kkvv SERVICEPAKKE:
• Gratis befaring
krr..99
Ffrraa k
• Vasking og impregnering • Antiskliunderlag

DIAMANT

DAGER

Annonsere i Romeriksposten?
• Vi renser vegg-til• Reparasjon av frynser,
vegg tepper med
• kanter ROMERIKSPOSTEN
og hull
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Spar Pettersen
penger hos oss,
Skårer og ellers øvrige tett befolkede
Vask og Reparasjon
ørs områder.
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•
Legger
teppet
e
reparer
dine gamle 56, 0579 Oslo
V i området.
du
Avisen står også i stativer
Grenseveien
tilbake på plass
får

Tlf. 450 54 364

Pettersen Vask og Reparasjon
Grenseveien 56, 0579 Oslo

• Antiskliunderlag
• Vi renser veggtil-vegg tepper
med tepperensemaskin

30 gs
% bes

Kampanjen gjelder til 21. juni, eller så langt
beholdningen rekker. Utvalget kan variere fra
butikk til butikk. Vi tar forbehold om trykkfeil,
prisendringer og utsolgte varer.

tepper i stedet for å
kjøpe nye!

Ve
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f
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Juvelen
Lillestrøm Torv
63 89 25 00
www.juvelen.no

ra tilli
ba ng
tt

Tlf. 450 54 364

FOR ANNONSERING:
Kontakt Elisabeth på tlf. 483 23 443.

NÅ

NÅ

Veil. 1195,-

Veil. 1995,-

895,SK071

1495,LES071

NÅ

NÅ

Veil. 1995,-

Veil. 3695,-

1495,EF071

2690,KJØKKEN
RIN887

NÅ

NÅ

Veil. 6990,-

Veil. 9490,-

4990,-

7490,-

Velkommen
til en hyggelig
handel!

TVM7200

LES8300

Breivollveien 25A 0668 Oslo - post@a-bad.no - tlf. 21 38 21 21 / 479 70 440 - Åpent 10-18(15)
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Solgt for prisantydning
Det var stor interesse
for hovedbygningen
på Kurland gård i
Lørenskog, men prisen endte ikke over
antydningen.

Historien om Kurland

Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

– Det er ikke hver dag sånne objekter legges ut, forteller Truls Hauge i Proa eiendomsmegling Lørenskog til
Romeriksposten.
– Interessen var veldig bra i
forkant av visningen. Det var
nok mange som kunne tenke
seg en sånn type bolig og mange var nysgjerrig.
Kurland gård ble kjøpt av Lørenskog boligbyggelag Kurland
1968, og da ble hovedhuset
med 2,1 mål tomt skilt av. Det
var hovedhuset som gikk under
hammeren nå nylig.
– Huset gikk for prisantydning og takst – 5,6 millioner.
Huset har behov for modernise-

SOLGT FOR PRISANTYDNING: Mange var interessert, men de to
budgiverne var ikke interessert i å gå lenger enn til prisantydning, og prisen
endte dermed på 5,6 millioner. (Foto: zOvenfra AS)

ring både utvendig og innvending, så det var nok hovedår-

saken til at man ikke fikk mer,
tror Hauge.

Kurland er en matrikkelgård i
Lørenskog. Kurland grenser i
vest mot Bårli og Plåterud, i sør
til Hovelsrud og i øst og nord
tilRælingen. Veiene Kurlandsstien, Kurlandslia og Kurlandsveien har navn etter gården.
Navnet kommer av kúland.
Betydningen er noe usikker,
men navnet kan vise til et stykke
land der det var mulig å fø ei ku.
Den gamle uttalen var kú´lann.
I likhet med f.eks. Kuland (Kurland) i Aurskog har det i seinere
tid kommet inn en r i de skriftlige formene, noe som kan være
inspirert av det baltiske landskapet Kurland (nå i Latvia).
Gården ble ryddet i vikingtida, men ble, som flere av nabogårdene, liggende øde i senmiddelalderen. Kurland fikk
ikke egen bruker før ca. 1614.
På denne tida var gården krongods, men i middelalderen hadde Lørenskog kirke og prestebol
vært eiere. Ved krongodssalgene
rundt 1660 ble Kurland borger-

gods, og borgere og embetsmenn eide gården inntil den ble
selveiergods i åra omkring1850.
I 1900-åra var det stadige utparselleringer, og i 1968 kjøpte
Lørenskog Boligbyggerlag Kurland og lot gården utbygge til
boligformål i1970-åra. I denne
forbindelse gikk hele jordbruksarealet med, men en del av småbruket Kurlandsholen er regulert
til friområde.Kurlandseika var
tuntre på Kurland. Det gamle
våningshuset der har adresse
Kurlandsstien 10, men uthusene, som lå mellom Kurlandsstien
og Rugstien, har blitt revet. Den
eldste bygningen på Kurland er
nå bolighuset i Kurlandsholen,
innerst i Holenveien. Dette huset er trolig fra 1850-åra, men
har blitt sterkt endret av ombygging. Stabburet samme sted er
sannsynligvis fra 1900-tallet og
ble flyttet dit fra Torgenholtet på
Løvenstad i 1950.

bildet tatt?

Nr. 24 – 2014

Har du svaret?

SVAR:

Bildet er tatt fra flomvollen på Lillestrømsiden av Nitelva i nærheten av Elvegata og
over mot Sagdalen
Borettslag og Skjærvaveien.

VINNER:
TORILL FAGERLI

Elverhøyveien 9
2010 Strømmen

Takk til alle som sendte inn!

Kilde: Lokalhistoriewiki

SMG 27 / 29

Velkommen til Norges
triVeligste nabolag!
Gode naboer tar ansvar og viser omsorg,
tillit og gjensidig glede for hverandre.
Godt naboskap kan handle om både
vennskap og trygt bekjentskap. I vårt nye
nabolag vil vi skape tilhørighet og legge
til rette for felles møteplasser.

Byggestart besluttet
DU kan bestemme!
Vi vil lage Norges triveligste
nabolag – sammen med deg!
Derfor vil vi ha dine forslag til hvordan
parken og uteområdene kan benyttes.
Liker vi ideen din realiserer vi den.
Les om hvordan du kan bidra på
www.lorenskogstasjonsby.no

Vi har nå besluttet å bygge Oppløpet, tredje salgstrinn i
Lørenskog Stasjonsby. I Oppløpet kan du velge mellom
2-roms leiligheter fra 54 kvm BRA og opp til 5-roms
leiligheter på 126 kvm BRA.
• Romslige balkonger eller terrasser
• Flere leiligheter med to balkonger
• Gårdshage, garasjeanlegg og heis til alle plan
• Rema1000 i 1.etg.
• Pris fra kr. 2 350 000,Velkommen til visning

www.lorenskogstasjonsby.no
Salg ved Selvaag Bolig:
stian Møller Karlsen
Mob: 90 07 87 12
e-post: stmk@selvaagbolig.no

Christine løwø Johnsen
Mob: 95 17 23 53
e-post: clj@selvaagbolig.no

Søndag kl. 13:30 - 14:30
Onsdag kl. 15:00 - 18:00
i visningssenteret på Skårer Ødegård, Ødegårds vei 10.

13

Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Hvor er dette

12

Klar for en enklere
hverdag?
NYE SELVEIERLEILIGHETER PÅ LØRENSKOG

• Lite og intimt bomiljø med kun 66 boliger fordelt på to bygg.

• Heis og innendørs parkering

• Rett ved Triaden kjøpesenter, og med alle servicefasiliteter i nærområdet.

• Priser fra kr. 2 090 000,- for 2-roms

• Alt på en flate

• Størrelser fra 45 – 129 BRA

• Store og solrike uteplasser
• 4-roms med separat kjøkken

www.selvaagbolig.no/smg
Salg ved Selvaag Bolig
Marius Falch Orvin, tel: 970 31 969, e-post: mfo@selvaagbolig.no
Jenny Jakobsen Sperstad, tel: 470 22 035, e-post: jjs@selvaagbolig.no

VISN

ING
Sønda
g kl. 1
o g t i rs
2
dag kl -13
.
Ola He
1
7-18
geber
g
s gate
fø lg s k
il t in g
16,
f ra Tr ia
den
k jø p e s
enter

14

Nr. 24 – 2014

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

Send epost til: bazar@romeriksposten.no
eller send til: Avisdrift Romerike,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»
GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

MATERIELLFRIST:
TORSDAG KL 17.00
Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

TIL SALGS
Liten 3-seters hvit skinnsofa. Pen
og lite brukt selges kr. 3000,- Kervel hybelkomfyr som ny selges kr.
1000,- Tlf. 91 60 63 06.
Eldre damesykkel m/3 gir kr. 150,Ergometersykkel type Matrix magnetic 800 kr. 200,- Bæremeis type
Fjellsport Norge, grå/lilla kr. 250,(pent brukt). Tlf: 90 17 69 90.
Hiace sommerdekk Hercules på
aluminium felg. 5 hull -185R
14 LT + reservehjul kr. 2500,102/100 Q8 PR. 64 cm høyde.
Mob. 92 49 71 40.
DYMO LabelManager 260p selges
for kr 300. Maskinen er ikke brukt.
Tlf. 488 95 390.
Sølvbestikk i Dragemønster, ikke
brukt;Kakespade, Kompottskje, 8

stk. kakegafler, 8 stk. spiseskjeer,
2 stk. syltetøyskjeer. Selges til
høystbydende. Send sms til mobil
815 75 851.
2 stk. bokserier selges. Jalnaserien.
Innbundet. 16 bøker. Komplett. kr.
60 pr. bok. Herregårdsserien. Innbundet. 18 bøker. Komplett. Kr.
50 pr. bok.Begge serier pent lest.
epost: bjorgmaartmann@Hotmail.
com. Tlf.: 47 03 18 66.
Diverse kjoler str. 44-46. Sorte
lakkstøvletter str. 39. Dette er
ubrukte ting. Gjerdesag selges
også. Dette selges billig! Billig!
Hvis interesse ring 90 13 05 37.
Disse tingene finnes midt i Lillestrøm og kan sees.
Treskjærer-koffert med div.
jern,arbeidsbukk +div.annet utstyr
kr.900,-Damesykkel m.3 gir+lykt
kr.150,- Trimsykkel kr.500,- Vilh.
Mobergs inn/utvandrer-romaner

8 uleste bind kr.750,- Gammelt
(ca.1890-1900)Shanghaisølv
skrin kr.3000,- el.høystb. Tweed
dyffel-kåpe m.hette str.46,ubet.
brukt,kr.400,- Ubrukt polar-rev
sjalskrage m.mansjetter,takst
hos buntm.kr.5500.-selges
kr.2750,- 4 gardinlengder a 2,20
m.Brokademønstrede m. burg.
farget bunn,kr.350.- Lite hvitt
nattbord m.1skuff+hylle under
b.38cm.d.30cm.,kr.200,- Liten
hvit(blomstdekor) lampe kr.75,Tlf.63 81 96 59/90 02 31 75
el.mail: an-lisb@online.no
Hyttetomt 1 mål, hyttefelt Enger,
Søndre Land selges kr. 50000,00.
Vei og strøm til tomtegrense, sommervann. Ring 40 21 86 67.
Springer, til å mosjonere hund ,
som monteres på sykkel, til salgs kr.
250,- Tlf. 934 937 80.
Viken karnappskap H 193 B175

SALG - MONTERING - SERVICE

D42. Spisebord med 6 stoler med
blått trekk. Bokhylle (oljet, trehvit).
Pent, lite brukt. 5000,- eller høystbydende. Enkel seng m/madrass
og bunn (treseng) 75x190 kr. 250,Halvlang jakke (vaskebjørn) med
lue str. 42-44. Bør sees. Kr. 4000,Tlf. 92 01 98 96/ 91 75 44 15.
Helios teleskop, d=90 mm, F=910
mm (Coated optics), med stativ og
div. objektiv, selges kr. 800. Som
nytt å se til. Lite brukt. Tlf. 98 87
41 30.
2 plater bordkomfyr fra Elektrolux
i bra stand selges 300 kroner.
Engelsk Derwent sofa som ny.
Denne sofaen er stor lengde 210
cm dybde 90 cm ny pris 35 000,selges 12 000,- Gyngehest laget
i norsk fengsel ca 1960. Selges
høystbydende over 2000 kr. Tlf.
450 30 998.
Offroad herresykkel 21 gir. Påkostet en del. Tlf. 99 53 11 87.
Nøttebrun skinnsalong 3-seters
romslig + to stoler og teak treverk.
Godt vedlikeholdt. Teak salongbord
1,5 meter langt med utrekk på
bredde. Tlf. 67 90 44 53/95 92
40 90.
Ønsker å selge dukkevogn m/kalasje og utstyr kr. 250,- Tøff jakke
amerikansk skai/skinn. Str. M kr.
300,- 2 stk. gamle selskapsvesker
ca 1800/1900-tallet ca 200,- pr.
stk. Dokumentveske herre lys brun,
som ny kr. 200,- Juletrebelysning
Osram og Philips, gamle med farger kr. 300,- pr stk. Radio gammeL,
Salora kr. 400,- Minklue dame kr.
100,- Maleri landskap med bred
gullramme kr. 400,- Elvis Presley
utklipp kalender og andre artikkel
kr. 100,- Tlf. 67 90 88 72/ 91 59
50 09.
Gamle telefoner. Rimelig til salgs.
Hoppdresser med utstyr - ski og

sko etc. til barn. Som nytt. Særdeles billig. Annen Verdenskrig - Tyske felttelefoner fra krigen. Spesielt
komplette og fine. Rimelige til
salgs. Tlf. 90 92 02 24

ØNSKES KJØPT
Fryseskap av nyere dato ønskes
kjøpt helst Miele. Tlf. 450 30 998.
Ønsker å kjøpe normalt (ubestrålt
) drikkevann i Ullensaker el omegn.
Gjerne fra noen som tar opp grunnvann. Tlf. 99 73 83 73.

TJENESTER
Behov for litt hjelp i haven? Skal
du på ferie? Jeg hjelper gjerne m
klipping av plen og hekk, og holder
orden mens du og dine nyter ferien.
Jeg setter en minimumspris på 100,pr time. (gir du mer, tas det imot m
takk ). Det du betaler gis uavkortet
til #VIERLSK. Mail eller sms til tlf.
95 87 72 04 for avtale.

BEDRIFTSANNONSE
MARKISER - GODE PRISER

Markiser – persienner – screen og
interiørgardiner. Vi har også garasjeporter. Ring din lokale leverandør i
Fasadeprodukter AS for gratis måltaking: mob: 459 09 949. E-post:
martinl@fasadeprodukter.no.

GARASJEPORTER GODE PRISER

Varmgalvaniserte leddporter i stål.
Alle farger og varianter. Vi har også
markiser og persienner. Ring din
lokale leverandør i Fasadeprodukter AS for gratis måltaking: mob:
459 09 949. E-post: martinl@
fasadeprodukter.no.

SNEKKER MED FAGBREV

Pensjonert snekker m/fagbrev. Ledig
for snekker og malearbeid. Lang
erfaring. Tlf. 471 91 224.

TILBUD

Av varmepumper og Airconditioner
Luft-Luft / Luft-Vann
Mitsubishi FH 35 6.6 kw......................Kr. 21000.Fujitsu 12 LTCN 6.5 kw........................Kr. 18000.Toshiba RAS 35 7.7 kw........................Kr. 19900.Fujitsu Gulvmodell 12 LVCN...............Kr. 22000.-

Hyggelige priser, rask levering
Prisene er ferdig montert eks. strøm
Rentefri avbetaling gjennom Resursbank

SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆR
MC-jakke Cordura, vanntett, før 1200,-......790,MC-bukse Cordura, vanntett før 1190,-.....790,Ryggskinne.........................................................398,MC støvler, vanntette før 1690,-.................990,Skinnbukse m/snøring, før 1690,-............1290,Vanlig jeans, skinnbukse, før 1290,-..........890,MC-hjelm før 1390,-........................................990,MC-hansker, før 398,-......................................298,Kjøredress i skinn, 2-delt, før 5990,-........3990,Skinnvest med snøring...................................598,Stansevn. 18 - Oslo
MC-klær til barn, før 1190,- pr. plagg........690,Pakketilbud: jakke, bukse, hansker fra.....1790,- Nedre Kalbakken Industriområde
Tlf 22 25 69 00
Caberg hjelmer med solbriller selges rimelig

www.triaden.no
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WELL DONE

F-Gass sertifisert bedrift
www.bekkvang.no
tlf. 920 42 725

Stort utvalg - mye mer til bunnpriser!
CE-godkjent. Topp kvalitetsvarer.

Åpent 10-18 (10-16)
Gratis parkering
www.mcbekledning.com
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Sommersalget
er i gang!

20-50%
avslag

ECCO ShOp triadEn LørEnSkOg

30-70
TRIADEN

www.triaden.no
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VIC Triaden, Lørenskog Storsenter, 10–21 (9–18)
tlf. 67 97 24 10 – vic.no
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LAVE
LAVE
PRISER
PRISER

PÅ KJENTE MERKEVARER!
PÅ KJENTE MERKEVARER!

SOMMERPRISER
PÅ SYKLER!
Passer for
barn 6-8 år
Lett å kontrollere

,
9
9
6
1

SUPERLETT VEK

RÅ PRIS!

,
9
5
,
9
9
3

FRANK SHORTER
T-SKJORTE TIL
DAME OG HERRE

God og komfortabel trenings
T-skjorte til dame og herre.

RÅ PRIS!

ADIDAS PANT LUNAR
NEW TIL HERRE

UMBRO FORTE PT.
JOGGEBUKSE

Treningsbukse til herre
i klassisk stripedesign.
Justerbar snøring i livet.
100% polyester. For allsidig trening på studio
eller utendørs. Str. S-XXL.

BILLIG!

299,-

Forte Treningsbukse er
bestselgeren til Umbro.
Dette er treningsbuksa
som er et must i enhver
treningsgarderobe!
Str. XS-XXL.

BILLIG!

299,-

JENTE

799,-

LETT SYKKEL TIL

DIAMANT
ULTRA 12” TIL JENTE

Diamant Ultra 12 Pike har en betydelig lavere vekt enn tradisjonelle 12” sykler. Dette gjør sykkelen
lettere å kontrollere, noe som øker sykkelgleden og sikkerheten. Alder: 2-4 år.

ADIDAS TIRO
13 TRAINING
PANT TIL HERRE

adidas Tiro 13 Training Pant er en slim fotballbukse med CLIMACOOL ® teknologi som transporterer varme og fukt ved hjelp av ventilasjon. Feste
for MiCoach og annen bærbar elektronikk. Glidelås
nederst på benet og glidelåslommer.

G-SPORT TRIADEN

www.triaden.no

www.triaden.no
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GUTT

799,-

Diamant Ultra 12 har en betydelig lavere vekt enn tradisjonelle 12” sykler. Dette gjør sykkelen
lettere å kontrollere, noe som øker sykkelgleden og sikkerheten. Alder: 2-4 år.

IR
AVTAGBART VIS

199,-

149,-

G-SPORT TRIADEN

Triaden Lørenskog Storsenter.
Butikk i plan 2. Tlf. 67 97 64 07

DIAMANT
ULTRA 12” TIL JENTE

RRELSE

Barnehjelm for de minste med twinshell teknologi.
Innsektnetting i luftekanaler og antialergiske pads.

Ultralett modell. Ultra 20 har
superlett ramme, gaffel og
komponenter gir betydelig
lavere vekt enn tradisjonelle
sykler. Den lave vekten gir en
sykkel som er lettere å kontrollere, noe som øker sikkerheten og sykkelgleden.

LETT SYKKEL TIL

JUSTERBAR STØ

MET BUDDY
SYKKELHJELM TIL JENTE OG GUTT

Tilbudene gjelder fra onsdag 25. til lørdag 28. juni.

T!

DIAMANT
ULTRA 20 TIL GUTT

BELL UKON SYKKELHJELM

Bell Ukon er en enkel, men stilig sykkelhjelm. Hjelmen har
tightfit konstruksjon og ErgoDial innstrammingssystem.

Tilbudene gjelder fra onsdag 25. til lørdag 28. juni.

Triaden Lørenskog Storsenter.
Butikk i plan 2. Tlf. 67 97 64 07

Dialecta.no

-50%

en mengde varer

Tilbudet gjelder fra 25. - 28. juni

30-70%

på en mengde varer

www.triaden.no
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Nå 449,-

Før 898,- Ørepynt
i sølv med cubic
zirkonia

Nå 249,-

Før 498,- Smykke eller ørepynt i
sølv med cubic zirkonia

UT VALGT

Nå 199,-

Før 398,- Ring i sølv
med cubic zirkonia

Nå 174,-

Før 348,- Smykke i sølv
med cubic zirkonia

LIGSTE
EN RIME

PÅ D

Ved k jøp

for lo v
av e t p ar

RINGEN

elsesr ing

Lørenskog Storsenter Tlf. 67 97 15 33

www.bjorklund.no

Utvalgte
blazere

250,www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

Forbehold om trykkfeil, prisendringer og utsolgt vare

-5 0 %

GDE
PÅ EN MEEN
VARER

Triaden Lørenskog Storsenter - Tlf. 67 97 73 74

er

Sommer moro!
hos BR-Leker Triaden

Moon Shoes

Diabolo

Moon Shoes er minitrampoliner.
Få følesen av å gå på månen med
disse heftige, klassiske OUTRA
PLAY Moon Shoes-skoene. Maks.
40 kg. Str. 29–43.

Klassisk Diabolo av skumgummi
fra OUTRA PLAY

99,-

Spar 350,

279,-

Slushy Maker

Lag deilig slush-is på få minutter.
Hell sukkerholdig drikke i koppen og klem, klem,
klem til den er ferdig. Velg mellom 4 farger.

Før 329,-

159,Easy Set basseng

299,-

Med slitesterke sidevegger.
Settes opp uten bruk av
verktøy. Inkl. veiledning og
instruksjons-DVD. 244 cm i
diameter og 76 cm høyt.

Før 399,-

NERF Super Soaker

Super Shooter 300

Dynk motstanderne på
4 ulike måter! Rommer
opptil 600 ml vann.
Skyter opptil 7,6 m.

Med belteklips. Kan skyte
over 6 m og romme
127 ml.

40,- 329,Før 50,-

Før 379,-

Shark Bite vannsklie

299,-

Ha mye sommermoro med denne
nifse AQUA FUN-vannsklien med
haikjeft. 4,8 m.

Før 399,-

Tamagotchi Friends

En klassiker er tilbake! Dette herlige
TAMAGOTCHI FRIENDS-kjæledyret
holder deg med selskap så lenge du
husker å mate og passe på det.

150,Før 240,-

www.triaden.no

Gazillion Bubble Hurricane
Utendørs såpeboblemaskin for
barn. Blåser kontinuerlig ut
masse flotte såpebobler. Med
118 ml såpeboblevæske.
Bruker 6 AA-batterier.

199,-

tlf 67 97 83 30
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Si hallo til
sommerdingser

199,(299,-)

2 Go blender

Lag din favorittsmoothie eller proteindrikk direkte i begeret.
2 begere med lokk medfølger. Finnes i rosa og blå.
34-1643-2

clasohlson.no
Clas Ohlson på Facebook
Løsninger, inspirasjon og tilbud!
Prisene gjelder så langt beholdningen rekker, dog senest den 3. august 2014.
Vi tar forbehold om ev. trykkfeil samt utsolgte produkter.

www.triaden.no
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2 begere
medfølger
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Romeriksposten publiserer i hver utgave et bilde med motiv fra
«gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk
her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Hvil på saga (Losby
Fotballspillere
i Kløfta
Sag). Fotografi
fra 1952.
idrettslag.
Fotografert
i
Bildet Bildet
er hentet
fra Akers1945.
er hentet
fra
husmuseet.
Akershus
fylkesmuseum.

Losby sag

Nytt RIMELIG tak? • Ring 62 97 42 82
Salg og montering • Norske håndverkere • Hent gjerne selv hos oss
Plannja Royal

Ny FLEX

fra 129,per kvm.

Plannja Regent

fra 106,-

FLEX fra Plannja

fra 120,-

per kvm.

per kvm.

TILBUD

• 30 års garanti på Plannja takplater.
• 10 års garanti på arbeid utført av oss
• Takplater TRP20/04 2. sort kun kr. 55,- pr. m2.
• Plannja Royal brunrød ca: 600 m2, restparti. kr. 100,- pr. m2.

Vi tilbyr
GRATIS
befaring
og tilbud

Underlagspapp,
D-polyester

22,50

Plannja takrenner

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

KUPP
Spør om tilbud

TOPIT takshingel

fra 68,-

per kvm.
Rull: 25 kvm.

Se kart

www.
sekart.no/25

Gjelder blikkenslagerfaget

per kvm.

Lobas snøfangere

www.triaden.no

– Hjertelig
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KUPP
Lobas stigetrinn

Fjellhaug, 2133 Gardvik. Tlf. 62 97 42 82 - Faks 62 97 44 43
E-post: terje@pettersenblikk.no Åpent 7-16, fredag 7-13
www.pettersenblikk.no
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De fleste foreldre lar
barna feste sikkerhetsbeltet selv, viser
ny undersøkelse. Feil
beltebruk er årsaken
til at barn blir skadet
i bilulykker, sier ulykkesforsker.
78 prosent av foreldre til barn
mellom fire og 12 år lar barna
feste eget sikkerhetsbelte før
kjøreturen, viser en spørreundersøkelse Ipsos MMI har gjort
for Trygg Trafikk og If Skadeforsikring.
Mange sier likevel at de sjekker om barnet har gjort det riktig.
– Litt større barn kan godt feste seg selv hvis foreldrene følger
med, men det er viktig at de vet
at kun små feil kan føre til at det
går virkelig galt i et sammenstøt,
sier sikkerhetssjef Jan Olav Nilssen i If Skadeforsikring.
BELTET UNDER ARMEN
Hver tredje forelder har i løpet av det siste året opplevd at
barnet flyttet bilbeltet under
armen under bilturen, viser undersøkelsen.
– Det er svært viktig at beltet
blir liggende over skulderen så
ikke alt presset kommer på magen i en kollisjon eller en plutselig oppbremsing. Selv om alt ser
greit ut når du starter turen, må
vi følge med underveis, enten
ved at du titter i bakspeilet eller
stopper opp og tar en sjekk, sier
Carina Henske i Trygg Trafikk.
Barn har også en tendens til
å dra beltet langt ut når de spenner det på, slik at det bulker og
krøller på seg i stedet for å ligge
stramt over hofte og skulder.
– Vi får spørsmål fra foreldre
som lurer på om det er farlig at
skulderbeltet blir liggende nær
halsen, at de derfor skal tillate
at det legges bak ryggen eller
under armen. Men svaret er nei.
I et sammenstøt dras skulderbeltet nedover og ikke oppover
mot halsen, sier Henske.

Bilen er den første mid-size SUV som har total frikobling av bakakselen. Dette systemet velger sømløst mellom to- og firehjulsdrift uten at sjåføren trenger å involvere seg.

Nye Jeep Cherokee er nylig lansert
i Norge. Dette er
en helt ny SUV fra
Jeep som setter en
ny standard på flere
områder i sin klasse.
Cherokee
har
utstyrsnivå
langt over gjennomsnittet,
den har glimrende kjøreegenskaper og er den sikreste bilen
i sin klasse i Euro NCAP. Et ekstremt firehjulstrekk-system
med 9 trinns automatgirkasse
og over 2,3 tonn tilhengervekt er en selvfølge. Med morgendagens teknologi og lavt
forbruk er Cherokee fremtiden i dag.
BLI IMPONERT
Forførelsen er i gang fra første
sekund. Bilen er et blikkfang av
de sjeldne. Den er så proppfull
av detaljer, så det oppfordres til
å sette av god tid hvis du skal
innom en forhandler for å ta en
titt.
Jeep Cherokee er fjerde generasjon Cherokee, og fabrikken har nå utviklet et helt nytt
kjøretøy som går under slagordet “Go anywhere, do anything”.
Nye Jeep Cherokee setter en

INNVENDIG LUKSUS: Den nye Jeep Cherokee har et flott innvendig
design med mange lekre detaljer. Materialene er i høy kvalitet og bilen har
mange innovative løsninger. La deg gjerne friste av seter med innebygget
kjøling på varme sommerdager.

ny standard i sitt segment med
sitt slanke og atletiske design.
Innstegsprisen ute hos forhandler er noe over 500.000 kroner.
SMART
FREMKOMSTMIDDEL
Bilen er banebrytende på flere
områder. De er først ute i klassen
med 9-trinns automatgir fra ZF.
Cherokee er den første
med automatisk utkobling
av bakaksel i sin klasse, dette gir blant annet forbedret
drivstofføkonomi.
Firehjulstrekk-systemet kobles inn ved
automatisk behov, bilen fordeler kreftene optimalt i forhold
til underlag. Føreren kan også
tilpasse kjøreegenskapene med
Selec-Terrain-velgeren.

Den har tre innovative firehjulstrekk systemer: Jeep Active Drive I, Jeep Active Drive II
og Jeep Active Drive Lock med
differensialsperre. Bakkeklaringen er på 15,7 cm og fremkommeligheten er upåklagelig.
STOR OG GJERRIG
Egenvekten er snaut to tonn
og motoralternativene er en
2.0-liter Multijet II turbo diesel med drivstoffbesparende
Stop/Start teknologi som yter
140 eller 170 hestekrefter begge med 350 Nm. Foreløpig er
en bensinmotor tilgjengelig,
for de med ekstra god råd kan
de friste med en 3.2-liter V-6
Pentastar som yter 268 hk.
Til tross for relativt sto-
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Lar barna feste bilbeltet selv

Cherokee byr
på det meste

SMART FREMKOMMELIGHET:
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VILT ER VAKKERT: Nye Cherokee er designet for fremtiden, med et friskt og aggressivt ytre. Bilen fremstår både som maskulin
og kraftfull, allikevel har de klart å balansere dette med flytende linjer som bidrar til at bilen får en dynamisk framtoning.

re dimensjoner er det verdt
å nevne at dieselmotoren på
170 hk har et oppgitt drivstofforbruk på 0,58 l/mil ved
blandet kjøring.
SIKKER MED STIL
Dette er en bil i premiumklassen og til syvende og sist er det

utstyrspakkene som imponerer mest. Bilen er tilgjengelig i
3 utstyrsvarianter: Longitude,
Limited og Trailhawk. De første
bilene til Norge er Limited. Som
nevnt er den best i klassen når
det gjelder sikkerhet og er den
eneste som blir levert med kneairbag. Det blir håpløst å ramse

opp alt, men bilen leveres med
ikke mindre enn 70 avanserte
sikkerhetsfunksjoner. Med mer
enn 100 tilbehørsalternativer
har du også mulighet for å få din
helt egen lille stil på kjøretøyet.
Tekst/foto: Odd Arne Ruud
redaksjonen@romeriksposten.no

SK ADER MAGEN
Trond Boye Hansen har vært
ambulansesjåfør i 40 år og forsker på bilulykker der barn har
blitt skadet.
– Feil beltebruk er årsaken til
at barn blir skadet i bilulykker.
Er barnet riktig sikret, kan de
overleve de utroligste smell. Jeg
har sett biler som er trykket 70
centimeter inn i kupeen på den
andre bilen, der barnet i baksetet kom så godt som uskadet fra
det fordi det satt riktig sikret i
stol med rygg, sier Boye Hansen.
Han jobber ved Oslo Universitetssykehus og er med i
det store forskningsprosjektet
’’Barn i bil’’, der de blant annet
rekonstruerer i detalj hva som
har skjedd i ulykker der barn

har omkommet eller blitt skadet.
Vanligst er skader i magesekk
og tarm. Oftest kommer det av
at skulderbeltet har vært under armen eller at hoftebeltet
ligger for langt opp på magen.
Hoftebeltet skal ligge godt nede
på hoften. Mange skader skjer
fordi det er blitt liggende over
armlenet på beltestolen i stedet
for under.
– Selv i 40-50 km/t kan feil
sikring gi bukskader eller andre
indre skader som krever sykehusinnleggelse, sier Boye Hansen.
BLITT MYE BEDRE
Men utviklingen har gått riktig
vei de siste tiårene. Siste dødsulykke med barn i bil i Norge
skjedde i 2010.
– Bruk av barnestoler og belte, sammen med sikkerhetsbevisste foreldre, har gitt svært
positive resultater. På 1970-tallet omkom 100 barn i året i bil-

”

FESTER BELTE SELV: 78 prosent av foreldre til barn mellom fire og 12
år lar barna feste sikkerhetsbelte selv før kjøreturen (Foto: Newswire)

kollisjoner. Med dagens bilpark
ville det tilsvart 400 barn i året
i dag, sier Jan Olav Nilssen i If
Skadeforsikring.
Foreldre som vokste opp på
70-tallet med beltefrie bakseter,
bør likevel tenke seg litt ekstra
om.
– Foreldre eller besteforeldre

– Feil beltebruk er årsaken til
at barn blir skadet i bilulykker.
Er barnet riktig sikret, kan de
overleve de utroligste smell.
Trond Boye Hansen, ambulansesjåfør og forsker

kan tenke at det gikk jo bra med
oss, så hvorfor skal vi være så
overforsiktige. De som ble kvestet i ulykker tenker ikke sånn,
sier Nilssen.
Sammen med Trygg Trafikk
har forsikringsselskapet nå laget
en informasjonsvideo som viser
hva som er riktig måte å feste på.
– Dette er ny informasjon for
50 000 – 60 000 nye foreldre
hvert år, så det er viktig å fortsette informasjonsarbeidet selv
om antallet dødsulykker med
barn i bil har gått kraftig ned,
sier Nilssen.
Tekst: Kjell M. Kaasa
redaksjonen@romeriksposten.no
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Kjørelengder i Akershus

Antall km per personbil i 2013 (Snitt). Utvikling fra året før. Kilde: SSB
UTVIKLING
KM
UTVIKLING %

GJERDRUM
HURDAL
VESTBY
NANNESTAD
SØRUM
NES
ENEBAKK
AURSKOG-HØLAND
ULLENSAKER
EIDSVOLL
FET
NITTEDAL
OPPEGÅRD
FROGN
ÅS
SKI
RÆLINGEN
SKEDSMO
NESODDEN
LØRENSKOG
ASKER
BÆRUM
NORGE

MYE KJØRING:

15459
15090
14828
14764
14617
14512
14398
14324
14285
14205
13792
13618
13446
13394
13298
13247
13191
13105
12966
12770
12591
12519
12670

118
139
-155
-228
-106
-428
-427
-75
-192
-209
-326
-502
-983
-545
-409
-161
-467
-208
-97
-457
-340
-331
-299

0,8
0,9
-1,0
-1,5
-0,7
-2,9
-2,9
-0,5
-1,3
-1,4
-2,3
-3,6
-6,8
-3,9
-3,0
-1,2
-3,4
-1,6
-0,7
-3,5
-2,6
-2,6
-2,3

Personbilene fra Skedsmo tilbakela en kjørelengde tilsvarende over 8100 ganger rundt jorden. (Illustrasjonsfoto)

Vi kjørte 541.000.000 km
I løpet av fjoråret tilbakela personbilene
fra Skedsmo og Lørenskog ikke mindre
enn 541 millioner
kilometer på norske
og utenlandske veier. Det er likevel en
liten nedgang, som
er i takt med det vi
ser ellers i landet.
Lurer du på om du kjører mer
eller mindre enn Ola og Kari
Nordmann? Det får du svar på
her – for dersom du kjørte mer
enn 12.670 kilometer, så er du
mer på farten enn dine medtrafikanter. Dette var nemlig
gjennomsnittlig
kjørelengde
på en norskregistrert personbil
i fjor.
PER KOMMUNE
Vi har fått tilgang til gjennomsnittlig kjørelengde og
total distanse også for hver
kommune, og det er nok mer
relevant å måle ditt forbruk
opp mot dette. Hver personbil som er registret i Skedsmo kommune kjørte nemlig
13.105 kilometer på veier i
inn- og utland i løpet av 2013.

I Lørenskog kommune var
gjennomsnittet litt mindre;
12.770 kilometer.
LENGST I NORD
Det er naturlig nok de mest langstrakte kommunene som topper
kjørelengde-tabellen i Norge.
Mange av kommunene på toppen avlisten tilhører befolkningen i nord-norge, og aller øverst
er Kvalsund i Finnmark, med
et snitt på 16.743 kilomter per
personbil. Også resten av pallen
tilhører finnmarkskommuner.
På denne tabellen over de 428
kommunene finner vi Skedsmo
på 198. plass, mens Lørenskog
er nummer 251.
I Akershus er det Gjerdrum
kommune som har bilene mest
lengste kjørelengde, da det her
var et snitt på 15.459 km i fjor.
Deretter følger Hurdal med
15.090 kilometer. I andre enden
av tabellen for Akershus, finner
vi Bærum kommune, der innbyggerne «bare» kjører 12.519
kilometer i snitt per bil.
Det er flere storbyer i andre
enden av landsoversikten, samt
en del mini-kommuner med få
«rømningsveier». Sist er for eksempel Værøy ytterst i Lofoten,
med et snitt på 8.834 km per
bil.
TOTAL LENGDE I SKEDSMO
Det betyr at alle personbilene
fra Skedsmo kommune kjørte
totalt 325.900.000 kilometer

i løpet av fjoråret. Det er muligens ikke lett å forholde seg
til slike voluminøse tall, og vi
er vel ikke helt sikker på om
man blir så mye klokere om vi
regner det hele til antall ganger rundt jorden. For den totale kjørelengden i Skedsmo er
nemlig den samme som 8.132
turer rundt jordkloden ved
ekvator. I Lørenskog kommune
ble det kjørt totalt 214.900.000
kilometer med personbilene i
løpet av fjoråret.
Alle personbiler i Norge kjørte formidable 34 milliarder kilometer i 2013. I tillegg kommer
altså kjøringen med varebiler,
lastebiler, MC og busser.
NEDGANG PER BIL
Mange vil sikert finne det litt
spesielt at kjørelengden per
bil stadig går nedover her til
lands. I Norge har gjennomsnittlig kjørelengde gått ned
2,6 prosent bare fra 2012 til
2013. Nedgangen utgjør 299
kilometer per bil. Det har vært
nedgang i Norge hvert eneste
år siden 2007.
– Dette kan skyldes flere ting,
men det mest nærliggende er
økt bruk av kollektivtransport,
samt ulike kampanjer og tilretteleggelse for bruk av sykkel,
sier Inger Elisabeth Sagedal,
kommunikasjonssjef i Norges
Automobilforbund (NAF).
– Det kan også skyldes en
økning i antall biler, selv om vi

ser en utflating i den veksten,
legger hun til.
UTVIKLINGEN I SKEDSMO
Utfra SSB-tabellene kan vi lese
oss til at tilsvarende nedgang
også har gjort seg gjeldende i
Skedsmo kommune. Her har
nedgangen per personbil vært
på 208 kilometer det siste året,
noe som betyr en reduksjon på

1,6. I Lørenskog kommune har
bilbruken hatt en enda større
nedgang, på 3,5 prosent, som er
457 km mindre for de bilene.
– Selv om kjørelengde per bil
går ned, så øker det totale antallet kjørte kilometer, minner
Sagedal om.

Som første selskap i verden har
Hyundai nå startet masse-produksjon av el-hydrogenbiler.
Selskapet overleverte nylig en
ordre på 10 biler til The Institute for Innovative Technologies i Bolzano i Italia, som er
Europas ledende på hydrogenforskning. Bilen er bygget på
ix35-chassis.
Leveransen kommer som
en del av HyFIVE, et pan-europeisk initiativ for å fremme
bruk av hydrogen som drivstoff for el-biler. Leveransen er
den først av 75 biler som skal
distribueres til Bolzano, København, Innsbruck, London,
Munchen og Stuttgart. Dette
vil medføre at utbyggingen av

hydrogenstasjoner i Europa vil
øke.
Hyundai ix35 el-hydrogen
kjører uten utslipp og har en
elektrisk motor på 100kW, tilsvarende 136 hk. I stedet for
å få strøm fra et batteri er det
en brenselcelle som konverterer hydrogen, lagret på tanker
i bilen, og oksygen fra lufta
til elektrisitet. Eneste utslipp
er ren vanndamp. Topphastighet er 160 km/t og rekkevidden er opp til 594 km på
en fylling.

Nordmenn sliter
med å se seg for
bakover. Ryggeskader med bil koster
rundt en halv milliard
kroner i året.
– Det er særlig på trange kjøpesentre og i bykjerner at nordmenn rygger på andres biler, på
stolper og skilt. De som planlegger parkeringshus kunne nok
bli litt mer spandable med plassene, sier informasjonsdirektør
Jon Berge i If Skadeforsikring.
Ryggeulykker og påkjøring
av parkert kjøretøy er blant de
vanligste ulykkene med bil. I
fjor kostet ryggeulykker med
personbil forsikringsselskapene 593 millioner kroner, viser
tall fra Finans Norge. Det var et
hopp fra de to foregående årene,
da selskapene utbetalte i underkant av en halv milliard.
Stress er ofte medvirkende.
Fredag er den vanligste dagen å
rygge på noe.
– Ryggeulykkene skjer ofte på
store handle- og utfartsdager.
Pinse er neste topp, sier Berge.

TRÅDLØST K AMERA
Hvis du syns rygging er en utfordring, er det god hjelp å få.
Nye biler har ofte ryggekamera som standardutstyr, men de
blir også stadig enklere å ettermontere.
– De nyeste ryggekameraene
er trådløse, som gjør dem lette å montere. Du sparer turen
til bilverkstedet for å montere
ledning fra bagasjerommet og
helt fram til dashbordet, sier
Knut Svenningsen, driftssjef i
Biltema.
Kameraet monteres i skiltplaten bak og overfører de digitale bildene trådløst til skjermen inni bilen. Biltema har en
modell som har to kameraer, så
du kan se ryggingen fra to forskjellige vinkler.
– De trådløse variantene gjør
ettermontering av ryggekamera
mye mer attraktivt. Kvaliteten
på bildeoverføringen er også
mye bedre nå enn på tidligere
modeller, med bedre bildeoppløsning, sier Svenningsen.
Du blir fort vant til å se på
kameraet, men ikke se deg
blind på det.
– Har du først gått til anskaffelse av ryggekamera, vil du
ikke være det foruten. Men du
kan ikke slutte å bruke speil og

VIKTIGE SIDESPEIL:

Rygging er ikke det enkleste nordmenn driver med. (Foto: Newswire)

se bakover av den grunn. Kameraet er en ekstra sikkerhet,
sier Svenningsen.
FLERE RYGGEULYKKER
For til tross for at ryggekameraer blir vanligere, går ikke antall
ryggeulykker ned.
– Økningen i utbetalinger
etter ryggeulykker skyldes delvis at bilene koster mer, men vi
ser også at antall ulykker øker,
også etter at ryggekamera ble
vanligere, sier Jon Berge i If.

– Jeg tror en kan bli litt sløv
av ryggekamera. Det gjelder å
passe på. For eksempel er det
lett å glemme sidene på bilen
når en ser på skjermen, sier
han.
Rygging er en del av læreplanen for kjøreskolene, men det
er ikke definert et minsteantall
timer i undervisningen.
– Rygging kan være en stor
utfordring for noen, nesten
så man kan lure på hvordan
de fikk seg førerkort. Men det

jobbes mye med rygging i undervisningen, både på vei og
parkeringsplasser, sier fagkonsulent Øyvind Eidesen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.
Husk at rygging kan dukke
opp som en del av førerprøven,
og du kan risikere å stryke hvis
du ikke behersker det godt nok,
advarer Eidesen.
Tekst: Kjell M. Kaasa
redaksjonen@romeriksposten.no

Markedets råeste varebilrange Lev. KLare BiLer
fra

251.876,-

163.509,-

eks mva

Spør
oss om
gunstig
leasing!

Transit Custom
- Van of the Year 2013

eks mva

Transit Connect
- Van of the Year 2014

3 års service
og vedlikeholdsavtale
inkludert i
prisen!

3.5 T
Henger!
fra

299.872,-

252.450,-

eks mva

eks mva

NYHET!!! Transit 2T

Ranger
- Pick-up of the Year 2013

Prisen er inkl. leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
1,0 EcoBoost: CO2 fra 109-117 g/km. Blandet drivstofforbruk fra 0,47-0,51 km/mil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud.

LILLESTRØM
Hurdalsgata 23

64841400
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no
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Ryggebulker for 1,3 mill. dagen

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Masseproduksjon
av el-hydrogenbiler
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RohnESELMER.no

MaRTIn næSS
400 74 947

MaTo GRubISIc
932 84 994

oLa JohannESSEn
916 02 394

TERJE SoLbERG
950 62 692

RunE bIRkLEy
911 31 932
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MC-parken vokser godt
Det finnes nå 2.387
tunge motorsykler
i Lørenskog og
Skedsmo kommuner. I dag kan vi
presentere hvilke
merker det er flest
av, og hvilke som har
økt mest i løpet av
2013.
Statistisk sentralbyrå produserer hvert år en oversikt
over hvilke motorsykler som
til enhver tid finnes i hver
kommune i Norge. Disse er
også fordelt etter merke. Dermed kan vi i Romeriksposten
presentere MC-vinnerne for
2013, samt en Topp 10 over
hvilke merker som faktisk
finnes i hver kommune. Det
spesielle med MC-tabellen
er at det omtrent ikke er tapere. På landsoversikten har
samtlige merker på Topp 20

nå registrert 1.018 tunge motorsykler (vi skynder oss å legge
til at både ATV og snøscootere
registreres i samme kategori,
men det utgjør ikke så veldig
mange. Det er 125 kubikk som
er grensen mellom lett og tung
sykkel). Antallet i Lørenskog er
20 flere enn tilsvarende mengde ett år tidligere. Det betyr at
det i løpet av ett år har kommet til to prosent flere tunge
motorsykler i Lørenskog. I hele
Norge telles det nå 139.338
tunge MC, noe som er en vekst
på 4.258 stykker, eller 3,2 prosent.
I Skedsmo kommune var det
ved årets inngang registrert
1.369 tunge MC-er, noe som er
22 flere enn året før. Dette gir
en vekst på 1,6 prosent i Skedsmo.

FORNØYD: Redaktør i magasinet
Bike Norge, Stig-Roar Martinsen,
sier at det selges stadig flere
MC-er i Norge, og at økningen for
inneværende år ser ut til å bli enda
større enn i 2013. I fjor vokste
MC-parken i Norge med over tre
prosent. (Pressefoto)

en reell fremgang i løpet av
2013. Noen lokale utslag vil
det imidlertid alltid være, og
vi noterer blant annet en tilbakegang hos Yamaha.
MC-ØKNING I LØRENSKOG
I Lørenskog kommune er det

— VIL ØKE ENDA MER
– Det er gledelig at motorsykkelinteressen generelt er kraftig
oppadgående, sier redaktør i
magasinet Bike Norge, Stig-Roar
Martinsen. Han tror neste års
statistikk vil gi et enda bedre
bilde av hvordan utviklingen er
for tiden.

– Trenden var god i fjor, og
er enda bedre i år. Mens det på
denne tiden ifjor var en vekst på
rundt åtte prosent i salget av nye
tunge motorsykler her i landet,
så er det omtrent en dobling i
år. Dette er veldig spennende og
gledelig for MC-bransjen, motorsyklistene og selvsagt for oss
som lever av å skrive om dette,
sier Martinsen.
MC-TABELLEN
Ved hjelp av SSB-tabellene kan
en altså finne ut hvilke merker
det finnes mest av, og hvilke
som går mest frem det siste
året. Både i Skedsmo og Lørenskog kan vi først som sist kåre
Honda som den store ”Folke-motorsykkelen”. For det er
akkurat 200 utgaver av den
registrert i Lørenskog, og 260
stk i Skedsmo. Det gir en markedsandel på henholdsvis 19,6
prosent og 19 blank. Harley
Davidson (HD) har sneket seg
inn foran Yamaha i Lørenskog,
med 153 mot 152 utgaver.
Den samme rekkefølgen finner vi i Skedsmo, selv om avstanden her er mye større (226
mot 184).

ÉN AV FEM ER HONDA
På toppen av Norges Topp 20
finner vi Honda. Av alle tunge
MC-er i Norge er drøyt 20 prosent av dette merket – altså hver
femte MC. Det er 28.105 utgaver av Honda i Norge. Fortsatt
er Yamaha på andreplass med
14,7 prosent av syklene, men
HD tar kraftig innpå, og ligger
nå på 13,6 prosent av alle tunge
motorsykler. I løpet av fjoråret
ble Suzuki passert av HD, og
henvist til fjerdeplass med 13,4
prosent markedsandel.
– Valg av motorsykkel gjøres
nok ut fra mange ulike faktorer.
Stil, image, bruksområde og lidenskap sammen med gode
testresultater kan være avgjørende faktorer. Heldigvis er de
fleste nye motorsykler i dag en
god kombinasjon av fornuft og
følelser. Å kjøre motorsykkel er
stor kjøreglede og frihet, og således noe alle burde unne seg,
slår Martinsen fast.
VINNERNE I LØRENSKOG
Det er BMW og Harley Davidson
som er de store 2013-vinnerne i
Norge. Førstnevnte økte sin MCpark med hele 7,1 prosent bare i

Er bilen din klar for sommeren?
Vi utfører:
· EU-kontroll
· Service og reparasjoner på alle bilmerker
· Original deler eller deler av tilsvarende

Bestill time i dag på
tlf. 63 81 08 00.

kvalitet
· Kontroll, skifte og reparasjon: eksos,
clutch, brems, forstilling, støtdempere, starter,
dynamoer og startbatterier
· Feilsøking, kontroll og reparasjon av motorstyring,
bensin og diesel innsprøytning
· Kilometerservice, oljeskift
· Bilelektriske reparasjoner
· Reparasjon og service på AC og klimaanlegg
· Diagnose og feilkodelesing - reparasjon
· Dekk
· Bilglass i samarbeid med Riis Bilglass AS
· Feilfylling av drivstoff - vi renser dyser og tømmer
tanken.

Vi renser tette partikkelfilter med
utstyr fra Tunap og bruker forebyggende stoffer fra samme leverandør
for å unngå problematikken!

Auto Service Lillestrøm - Depotgata 10 2000 Lillestrøm - Tlf. 63 81 08 00 - Åpent mandag-torsdag kl. 7-17 og fredag kl. 7 - 14 (fellesferie uke 29-31)

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no
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Ska du resa till Sverige?
Passa på att serva bilen hos Toyota i Arvika.
TOYOTA ARVIKA
Åkaregatan 16
Tel +46 570 29 09 00
info.arvika@toyota.nu

løpet av fjoråret. Mens HD økte
med 5,9 prosent. HD har størst
reell vekst i Norge, med en økning på 1.064 eksemplarer.
Lokalt i Lørenskog er det
jevnt mellom de tre som har
vokst mest. Det er Kawasaki,
HD og Honda.
I Skedsmo har antallet BMW
og HD vokst klart mest.
— K JØPES MED HJERTET
– Det stemmer at HD og BMW
har god medvind for tiden.
Noen statusjegere finnes sikkert, men motorsykkel kjøpes
gjerne med hjertet. BMW har
produsert kvalitet over lang
tid, og det gjenspeiles nok nå
i salgsstatistikken. Harley-Davidson har en svært god posisjon i det norske MC-markedet
og vil nok også ha det i årene fremover. Like etter følger
imidlertid de andre merkene
som perler på en snor, så konkurransen er hard og utvalget
stort for kjøperne, understreker Martinsen.

Nr. 24 – 2014

ÖPPET VERKSTAD
Månd-fred kl. 7-16
www.toyota.nu

MC Topp 5 Lørenskog
Kilde: SSB

ANTALL

UTV.

UTV. %

MARKEDSANDEL %

200
153
152
124
114

9
8
-10
7
2

4,7
5,5
-6,2
6,0
1,8

19,6
15,0
14,9
12,2
11,2

ANTALL

UTV.

UTV. %

MARKEDSANDEL %

260
226
184
174
126

3
10
-10
0
-9

1,2
4,6
-5,2
0,0
-6,7

19,0
16,5
13,4
12,7
9,2

HONDA
HARLEY DAVIDSON
YAMAHA
KAWASAKI
SUZUKI

MC Topp 5 Skedsmo
Kilde: SSB

HONDA PÅ TOPP: Det er
Honda som erden store «folke-mc» i Norge. Hvem femte
tunge motorsykkel i Norge er av
dette merket. (Illustrasjonsfoto)

HONDA
HARLEY DAVIDSON
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
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VOLLA SKOLE
1922 - 2014
Skolen ble tatt i bruk i 1922, og er byens eldste skole. Skoleparken sto ferdig i 1931.
Det 9.5 måls store området parken og skolen ligger på var eid av Lillestrøm Torvstrøfabrikk. Da behovet for en ny skole meldte seg kjøpet kommunen området for 11.000
kroner i 1916. I 1990-åra ble det foretatt en større modernisering av skolen. Den

1922

2014

sjudelte barneskolen hadde i 2011 440 elever fordelt på 19 klasser. Skolefritidsordningen har omkring 160 elever. Kilde: Lokalwiki
Av: Roy Mortensen
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INDUSTRI

Aluminiumprodukter
ARKITEKTER AS
www.vindveggen.no

- Utleie av avfallsbeholdere og containere
- Henting av løst avfall

ABAS, 2230 Skotterud
tlf: 62 83 41 00
alumin@abas.no
www.abas.no

Annonsere her?

TANNLEGE

TREDREIERI

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran
Nr. 36 – 2013 37

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no

Tlf. 41 30 61 61

Tlf. 63 98 39 10

GULVSLIPER

ROMERIKSGUIDEN
KJØKKEN

CONTAINERUTLEIE

Vi er helt konge
på boller!
- Utleie av avfallsbeholdere og containere
BOLIG
- Henting av løst avfall

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

BRØNNBORING

2353 Stavsjø - Mob. 901 38 055

Mob. 901 38 055
2353 Stavsjø

NYE EIE

RE

ELEKTRIKER

Åpent hver dag fra 1. mai kl. 10-18
Ring
62 57 69 50 el.Elektro
909 57 238AS
Moelven
E-mail:
n.runar@online.no
2050 Jessheim
Tlf. 63 92 87 90
www.elektro.moelven.no
ELEKTRO
post.elektro@moelven.no

REGNSKAP
Moelven Elektro AS
2050 Jessheim
Tlf. 63 92 87 90
REGNSKAPSBISTAND
www.elektro.moelven.no
- Regnskap - Lønn
post.elektro@moelven.no
- Juridisk bistand - Årsoppgjør
- Stiftelse nye selskaper

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

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

CATERING

Tlf. 63 84 41 70
www.bordetsgleder.no

- Et autorisert
regnskapsførerfirma -

www.admregnskap.no

RØRLEGGER

Trenger du en
KONSULENT
rørlegger eller en
service avtale?
Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg
krever årlig
Tiur’n
Konsulenttjenester,
Hansfor
Ording
ettersyn
å fungere tilfredSertifisert opplæringsvirksomhet,
stillende.
dokumentert og sertifisert opplæring
Telefon: 92 21 45 95
E-post: hans.ording@tiurn.no

Kontakt vår serviceavdeling på
tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no

Annonsere her?
Tlf. 41 30 61 61

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

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern
og metaller
Tlf. 468 15 000

rørleggerfirma
Fyrkjeler for
- 1472
Fjellhamarflis,
ved og

pellets.utføres
Alt innen rørleggerarbeid
av erfaren rørleggermester
www.nordiske.no

REGNSKAP

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

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

STILLAS

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

KONSULENT
Tlf. 67 90 17 90

SNEKKER
Tlf. 62 51 00 80 • Mob. 976 29 497
e-mail: marius@rb-as.no • www.rb-as.no

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497

marius@rb-as • www.rb-as.no

BYGG &
HÅNDTVERKRØRLEGGER
SERVICE
Annonsere her?

Tlf. 64 84 61 90
- Et autorisert
regnskapsførerfirma -

www.admregnskap.no
jøp nå og få

akutt ring
Tlf. 97 50 17 90

TANNLEGE
Vi har fri frakt på alle
produkter til hele Norge!

Skårersletta
18, Lørenskog
Tiur’n Konsulenttjenester,
Hans Ording
www.lorenskogtannklinikk.no

www.safedirekte.no
- din lokale tannlege

SNEKKER

www.b-h-s.no
av erfaren
rørleggermester

Trenger du en
rørlegger eller en
service avtale?
Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg krever årlig
ettersyn for å fungere tilfredstillende.

Tlf. 67 90 17 90
BYGG &
akutt ring
HÅNDTVERKTlf. 97 50 17 90

SERVICE

Skårersletta 18, Lørenskog
www.lorenskogtannklinikk.no

Fagmessig utført
jobb til avtalt pris!
Tlf. 40 46 75 78
www.b-h-s.no

Vi holder orden
på din økonomi!
Tlf. 63 98 90 70
firmapost@hurdalregnskap.no

TAK

Omlegging alle typer tak
Blikkenslagertjenester
30 års erfaring – Gratis befaring
Tlf. 416 38 247 – 63 87 80 00
Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Orgnr, 980 369 846

Annonsere
TAKSERING

i Romeriksguiden?

TRAPP

Alt i innvendige
Alt i innvendigetrapper
trapper
Weensvangen 2338 Espa
Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03 • www.fagtrapp.no

Bestill time på
tlf. 48 14 26 28

Mobilt

sykkelverksted
www.sykkelhjelp.no

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting
• Termotransport • Distribusjon

Tlf. 907 44 662

Sørløkken

GravinG oG transport
pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 62 58 03 03
www.fagtrapp.no

Gratis og
uforpliktende
befaring
Gratis og uforpliktende befaring
Weensvangen Næringspark
Næringspark 2338
Weensvangen
2338 Espa
Espa
Tlf.62
6258
5801
0191
91www.hestnestrapp.no
www.hestnestrapp.no
Tlf.

Ferietid er høysesong
for lommetyverier.
- Prognoser så langt
tyder på «all time
high» i 2014, sier
assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Emma Elisabeth
Vennesland.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

Tlf. 990 38 804

I fjor ble det meldt inn 104 000
norske forsikringsGravinG oG transport
selskaper, og det ble utbetalt 330
millioner
pershaugv. 11 2312
ottestad kroner i erstatninger.
VARMEPUMPE Tlf. 990 38–804
Prognoser så langt tyder
på «all time high» for 2014, sier
assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring,
Emma Elisabeth Vennesland.
Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
– Tallene er urovekkende høye,
Tlf. 62 36 42 90
Tlf. 62 36 42 90
og gjenspeiler nok at den økonoFabrikkveien 5,
miske situasjonen ute i Europa
2380 Brumunddal
er dårlig. Det gjør oss nordmenn
ekstra utsatt for tyverier, sier Vennesland til Romeriksposten.
tyverier til
Sørløkken

Annonsere her?
Tlf. 41 30 61 61

EUROPEISKE STORBYER
De fleste lommetyveriene skjer

i storbyene.
– I Spania er Barcelona på
topp, men også Madrid og Palma
har dessverre mange lommetyver. På typiske turiststeder som
Magaluf, Alcudia, Playa de las
Americas, Playa del Ingles og Puerto Rico er lommetyvene aktive.
Også byer som Roma og Paris er
høyt oppe på listen, forteller Vennesland.
FREKKERE OG FREKKERE
Metodene tyvene bruker blir
også mer og mer frekke og utspekulerte.
– At tyverimetodene blir
frekkere og frekkere i utlandet, viser et ferskt eksempel
fra Alicante. Her kom tyver
seg inn på et offentlig sykehus
ved å kle seg ut som leger, og
på falsk måte fikk de tilgang til
sykehuset gjennom akuttavdelingen. Herfra forflyttet de seg
til intensivavdelingen der de
rundstjal pasientene, forteller
Vennesland.
VENTER PÅ FLYPLASSEN
Ifølge Vennesland bør du være
observant allerede på flyplassen
når du ankommer feriemålet.
– Lommetyvene vet når
nordmenn kommer med fly til
turistmålene, og venter allerede på flyplassen. De kan også
være helt inne i ankomsthal-

len. De benytter seg av kaoset
ved bagasjebåndet, når folk har
oppmerksomheten der og ikke
på eiendelene sine. De følger
også gjerne med turistene helt
inn i hotellresepsjonene, sier
hun.
HJELPSOMME FOLK
Ellers bruker tyvene enhver anledning hvor det er mye folk og
stressende situasjoner.
– «Hjelpsomme» folk som vil
hjelpe med bagasjen, sier at du
har mistet noe eller at du har fått
noe på jakken, som de selv har
klint på deg, for å trekke oppmerksomheten vekk fra lommeboken er ganske vanlig, sier Vennesland.
FOKUS PÅ LOMMETY VER
Heller ikke på norske flyplasser
kan man være trygg. Oslo Lufthavn Gardermoen er spesielt
utsatt om sommeren.
– Sommeren er dessverre
ikke bare høysesong for ferierende, men også for kriminelle,
og som overalt ellers i samfunnet opplever både politiet
og Oslo Lufthavn en økning
i antall tyverier, forteller medieansvarlig Joachim Westher
Andersen ved Oslo Lufthavn.
I sommer vil de derfor, i samarbeid med politiet, ha spesielt
fokus på dette.

ENKLE MÅL
Reisende vil bli møtt med informasjon på skjermene i avgangshallen hvor de oppfordres
til å passe på verdisakene sine. I
tillegg har de ansatte fått informasjon om hva de skal se etter
og gjøre. Politiet vil som vanlig
være synlig i terminalen.
– Det krever ikke mange sekunders uoppmerksomhet før
ferien kan få en dårlig start. En
åpen veske eller en jakke som
henger over bagasjetrallen er enkle mål for tyvene, forteller politioverbetjent Kristian Krohn ved
Romerike politidistrikt.
FORLAT IKKE BAGASJEN
De fleste tyveriene skjer når folk
forlater bagasjen for å sjekke inn,
skal finne ruteinformasjon eller
handle. Da blir bagasjetrallene
stående ubevoktet, kanskje med
både mobiltelefon, kamera og
PC lett tilgjengelig. I avgangshallen oppfordres det til å følge
ekstra godt med. Her er gjerne
stressnivået høyere og fokuset på
å orientere seg eller å sjekke inn.
Det viktigste man gjør er derfor
å alltid ha et øye med bagasjen.
– Politiet er avhengige av å
bli varslet umiddelbart dersom
noen skulle oppdage tyverier.
På den måten vil politiet ha et
bedre utgangspunkt til å kunne
få tak i tyvene, sier Krohn.

Ble frastjålet vesken i Spania

VED

VED TIL SALGS
Tlf. 469 16 636

SYKKEL

TRANSPORT

Send mail til kim@romeriksposten.no

Vestvollen 23, 2040 Kløfta

STILLAS

Kontakt vår serviceavdeling på
tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no

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

Sertifisert opplæringsvirksomhet,
dokumentert og sertifisert opplæring
Telefon: 92 21 45 95
E-post: hans.ording@tiurn.no

Kjeller Taksenter
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PerFagmessig
A. Paulsen
AS
rørleggerfirma
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til avtalt pris!
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40 46 75utføres
78
Alt innen

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

Tlf. 63 98 39 10

RENHOLD

Veensvangen, 2338 Espa

post@holtet-transport.no

- din lokale tannlege

...fritt levert direkte til deg

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

www.lillestrøm tannteknikk.no

SIKKERHET

67 90 38 48/ 95 04 17 28

Annonsere i Romeriksguiden Tlf. 41 30 61 61

Små bedrifter skal også styres

2337 Tangen
Tlf. 62 57 46 00 - tts@teroteknisk.no
Direkte kontaktperson: Christer 99 15 35 32

Nordiske
iNdustriovNer
s
Per A. Paulsena/AS

67 90 38 48/ 95 04 17 28

ØKO-ROM AS

Annonsere her?
Tlf. 41 30 61 61

Tlf. 64 84 61 90

INDUSTRIOVNER

L

www.vindveggen.no
BOLLER

- Service der du bor

CONTAINERSERVICE
• Containertransport

• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport
• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
ARKITEKTER AS
DYREPARK
• Tipptransport

Tlf. 64 84 15 80

SV
OL

BILOPPHUGGING
ARKITEKTER

Tlf. 63 83 70 19

Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

gulvsliping
etterbehandling

EID

firmapost@keddell.no
www.sunoco.no
Brobekkveien 38

LT
I

Tlf: 22 06 15 00

NORSKPRODUSERTE
TANNERSTATNINGER

Tlf. 996 40 819

HO

Fornuftige priser - godt utvalg!

Din leverandør av

RÅ

SMØREOLJER

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

Safedirekte.no

BILPLEIE

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

romeriksguiden
- Service der du bor
CONTAINER
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1000l bjørkeved kr. 750,1000l blandingsved kr. 550,60l bjørekved kr. 65,-

Tlf. 97 62 59 39

VED

TIL SALGS
6O L FRA KR 55,-

TLF. 46 82 51 00
Kan også kjøres
fra Kløfta.

BJØRKEVED
Blandingsved fra
Solør 60l, 1000l,
1500l.

Tlf. 911 58 411

Kristine Bjerke fra
Lørenskog ble frastjålet mobiltelefonen og
alle betalingskortene
sine på Mallorca.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

– I det ene øyeblikket stod vesken der og i det andre var den
forsvunnet, forteller Kristine
Bjerke fra Lørenskog.
Nylig var hun og kjæresten på
ferietur til Mallorca. På en bussholdeplass ble vesken hennes
stjålet.
MOBIL OG KORT BORTE
– Jeg og kjæresten min satt på
hver vår huske like ved en bussholdeplass. Vesken som ble stjålet

lå ved siden av husken. Vi tok bilder av hverandre og etter et uoppmerksomt øyeblikk var vesken
borte, forklarer Lørenskog-jenta.
Hun oppdaget tyveriet like
etter, men da var både vesken
og tyvene allerede forsvunnet.
– Heldigvis hadde jeg brukt
opp alle kontantene på middag
den kvelden, men mobilen og
alle kortene ble borte, forteller
Bjerke.
Hun fikk imidlertid raskt
sperret kortene og dagen etter
ble tyveriet anmeldt til det lokale politiet. De mente det var en
mulighet for at gjerningsmennene kunne tas.
K AN HA BILDEBEVIS
– Vi tror vi kan ha gjerningsmennene i bakgrunnen på ett av
huskebildene, så politiet har bedt
om bildebevis. De mente at det
kunne være en sjanse for å oppklare saken, sier Lørenskog-jenta.

Ifølge Bjerke var det kun to
andre personer til stede på bussholdeplassen da tyveriet skjedde. Da hun og kjæresten tok
bilder av hverandre kan tyvene
dermed ha blitt fanget opp av
kameralinsen.
HAR IKKE FORHÅPNINGER
Bjerke hadde også spart på mobiltelefonens
IMEI-nummer,
og sendte dette over til politiet. Er mobilen meldt stjålet og
svartelistet i det internasjonale
IMEI-registeret, blir telefonen
ubrukelig for de som har den.
– Politiet opplyste også om
at de kan spore hvor telefonen
blir benyttet, selv med et annet
SIM-kort inni, forteller hun.
IMEI-nummeret, som består
av 15 sifre, finnes på telefonen
bak batteriet, eller ved å taste
*#06#.
Til tross for at politiet øyner en sjanse for at saken kan

MISTET TELEFON OG KORT:

Kristine Bjerke ble frastjålet vesken sin på en ferietur til Mallorca.
(Foto: Privat)
bli oppklart, vil ikke Lørenskog-jenta håpe for mye.
– Jeg tør ikke ha forhåpninger, sier hun.
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TILBUD FRA SMALL DANISH HOTELS
Ta familien med i LEGOLAND® - bo på et deiligt familiehotell

Pris i DKK pr. person i delt familierom, inkl:
• 3 x overnattning i familierom, 2v+2b
(max. 12 år)
• 3 x frokostbuffet
• 1 x 2-retters meny på ankomstdag til
de voksne
• 1 x 2-retters meny fra barnemenykort på
ankomstdag til barnene

Priskode L146b

Rabatkode 2411

HOTEL HEDEGÅRDEN
Hotellet på toppen i Vejle er et godt utgangspunkt for utflukter til LEGOLAND®, Givskud Løvepark og Kongernes Jelling,

SPESIAL
PRIS

1.649,-

Max. 2 barn opp til 12 år i ekstra
oppredning inkl. ovenstående GRATIS

I restauranten arbeider de ut fra 3 retningslinjer: Økologi, dyrevelfærd og fair trade. Respekt og forståelse for gode sesongråvarer gir det
optimale resultat.
I Vejle er det gode aktivitetsmuligheter for hele familien og det er masse hyggelige gågader med cafeer og shopping muligheter til gode
priser. Den finnes en dyrehage kun 10 minutters gang fra hotellet, og 2 barnevenlige badestrender innenfor få minutter. Hotellets
reseptsjon hjelper gjerne med turforslag samt online-kjøp av entrebilletter til LEGOLAND®.

AMARONE-opphold på Hovborg Kro - Fantastiske vinopplevelser

Priskode L54c

Rabatkode 2411

HOTEL HOVBORG KRO
Hovborg Kro er en hyggelig stråtækt landeveiskro. Samtidig er Hovborg Kro et moderne hotell med en velrenommeret restaurant i de
hyggelige krostuer, historien går helt tilbake til 1790, hvor det stråtækte stuehus ble oppført. En rundtur på kroen er noe av en opplevelse,
her fornemmer man virkelig ”de gamle dager”. Kroen importerer selv deres Amaroner fra Brunelli i San Pietro in Cariano, Valpolicella
Classico og personalet har dermed en enorm viden og et fantastisk utvalg av viner fra Brunelli.
Et opphold på Hovborg Kro i selskap med god mat og vin fra Luigi og Luciana Brunelli i Valpolicella Classico i Italien er en fantastisk
opplevelse.

Slott- og byferie i Nordjylland - uforglemmelige opplevelser

Priskode L300i

Ankomst alle dager frem til
20. desember 2014.
Pris i DKK pr. person i delt dobbeltrom, inkl:

•
•
•
•

1 flaske Amarone på rommet ved ankomst
2 x overnattning
2 x frokostbuffet
1 x 2-retters menu etter kjøkkensjefens valg
på ankomstdagen
• 1 x 4-retters menu etter kjøkkensjefens valg
på dag 2, incl. vinmenu av Brunelli-vine
(4 glass)

1.970,-

PRIS¡
GARANTI

Enkeltrom: 2.515,-

Tilkjøp av ekstra natt i forbindelse med
oppholdet, inkl. frokost, pr person,
enk. 520,- dob. 375,Ved overnattning lørdag er det et tillegg på
DKK 100,- pr person

Ankomst alle dager i 2014.
Forbehold for utsolgte dager.
Pris i DKK pr. person i delt dobbeltrom, inkl:

& L104e

Rabatkode 2411

DRONNINGLUND SLOT OG HOTEL CHAGALL
Ta 5 dager til Nordjylland og opplev kombinasjonen av slotts- og byferie. De første 2 netter tilbringes på det historiske Dronninglund Slott.
Ved sko og strand møter man her en praktbyggning, som et særdeles velinnrettet og funktsjonelt hotell som henvender seg til alle med
interesse og sans for det eksklusive og komfortable. Etter et par dager i disse historiske og rolige omgivelser, evn også har prøvet golfbanen, kan man ta et par dager til Aalborg og nyte alle de muligheter, som en byferie tilbyr. Det kan være Jomfru Ane Gade, Aalborg Zoo
eller en rundvisning på Aalborg Akvavit. Hotel Chagall ligger i hjertet av Aalborg i gåavstand til gågater, cafeer, restauranter m.m.
Mulighet for parkering i hotellets parkeringshus (mod gebyr), avlåses om natten.

• 4 x overnattning (2 hvert sted)
• 4 x frokost
• På Dronninglund Slot 2-retters menu m.
kveldskaffe på ankomstdag
• Dag 2 serveres velkomstdrink, 3-retters god
gastronomi og kveldskaffe
• Mulighet for tilkjøp av Green Fee til
Dronninglund Golfklubb
• På Hotel Chagall vil det være vin og sjokolade
på rommet ved ankomst samt mulighet for
tilkjøp av 3-retters menu på San Giovanni til
kun kr 200 pr person

2.095,Enkeltrom: 2.515,-

Avregnes direkte til begge hoteller med DKK 1445,til Dronninglund Slot og DKK 650,- til Hotel Chagall
(pr pers i dob.vær.) Enk.vær. hhv. 1695,- og 900,-)

Ankomst i 2014 mandag til og med
onsdag på Dronninglund Slot og fredag
og lørdag på Hotel Chagall.

Teknisk arrangør:

Booking via www.smalldanishhotels.dk/
romeriksposten eller til
tlf. 2198 4260. Oppgi priskoden
og rabattkode 2411 ved
telefonbestilling.
Ingen ekspedisjonsgebyr eller
avbestillingsgebyr.
Forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
Begrenset antall rom til rådighet.

Bestill nå på

2198 4260

Oppgi rabattkoden
2411 samt priskod
e som
du finner i annons
en
Åpent hverdager
kl 8.30 – 16.00

FREMHEVER:

Matt fasademaling kan brukes for å fremheve en arkitekturstil, og et mørkt hus i matt glans vil fremstå som elegant og mer diskret.

Nymalt + matt = sant
Er du en av dem som mener et nymalt
hus skal glinse i sola? Da er du i majoritet blant det norske folk. Men nå utfordrer
de matte behandlinger sedvanene. Med
matt fasademaling eller -beis fremheves
husets arkitektur og veggenes farge.
I Norge har vi en tradisjon
av blanke malinger og beiser.
Siden gammelt av har nordmenn oppfattet et hus med en
glansfull fasade som velstelt
og nymalt, mens det matte
huset er sett på som slitt og
dårlig vedlikeholdt. Men nye
matte malinger og beiser utfordrer kutymen. Nymalt og
matt er ikke lenger et tankekors!
Matte malinger gjør at den
valgte fargen kommer til sin
rett. Sterke farger oppleves mykere, og den matte overflaten
gir et sanselig, eksklusivt, og
nærmest mineralsk utseende.
BRUK AV GLANSKONTRAST
Matte flater kan brukes for å
fremheve arkitekturen og gi

huset et strammere preg. Ved
å kombinere matte vegger med
blanke vindskier, vindusomramminger og annen staffasje
i en matchende farge, får du
frem en effekt på huset. Glanskontrast i monokrom fargesetting er et annet alternativ som
oppnås ved å kombinere matt
fasademaling med blank staffasjemaling i den samme fargen.
Glanskontraster altså brukes i
stedt for, eller som komplement
til, fargekontraster for å gi huset
karakter.
Blanke og halvblanke malinger i en mørk farge kan
gjøre huset prangende, mens
et mørkt hus i matt glans vil
fremstå som elegant og mer
diskret.
Den som vil at huset skal

bli lagt merke til, maler gjerne med lyse farger i høy glans.
Skal huset eller hytten derimot
gå mer i ett med naturen, kan
det anbefales matte behandlinger i mørkere jordfarger.
UNDERL AGET SPILLER EN
ROLLE
Grunnregelen når det kommer
til matte og blanke flater, er at
en matt flate skjuler ujevnheter,
mens en blank flate avslører.
Påført en matt maling vil en
fasade fremstå som roligere og
jevnere, enn hvis den var malt
halvblank eller blank.
Hvilken glans en nymalt fasade skal ha, er blitt et spørsmål om smak og behag!
Glanstallet er en angivelse
av hvor mye sollys som en flate reflekterer. I tillegg til selve
malingens glansangivelser, vil
også pigmentering og underlagets beskaffenhet spille en rolle i hvor blank flaten oppleves.
Refleksen malingen gir vil øke
med mengden pigmenter, slik
at en kraftfull farge reflekterer
mer lys enn en dusere farge vil
gjøre. En ru, uhøvlet kledning
vil reflektere mindre lys, enn
en glatt, høvlet fasade. Dette

I ET MED NATUREN: Ved å male hyttefasaden med en matt beis i en
jordfarge, vil hytten gå tilnærmet i et med naturen. Men en blank behandling
ville hytten vært mye mer synlig.

gjør at den samme malingen
og fargen vil oppleves nokså
forskjellig på ru og glatte flater.
Moderne matte malinger og
beiser for fasade har god ripefasthet, og samme holdbarhet
som normalblanke behandlinger. Når en blank maling

aldres blir den mattere, og
glanstapet gjør at veggen ser
skjoldete ut. En matt maling
eller beis holder seg jevnt matt
i hele levetiden.

Tekst: Chera Westman/ifi.no
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Fornøyd stipendvinner

”

Bransjeorganisasjonen TONO deler ut
tilskudd til musikere
over hele landet.
Sangerinnen Ingvild
Koksvik fra Lørenskog kunne nylig
motta 25 000 kroner.

– Det er veldig hyggelig å få
stipend. I tillegg til at pengene
kommer godt med, er det en
anerkjennelse av meg som

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

Hvert år utlyser musikernes
bransjeorganisasjon, TONO, en
rekke stipender som medlemmene kan søke om å motta.
I år deles det ut ca 10 millioner til musikere fra hele landet.
I slutten av mai ble årets mottagere offentliggjort. 308 søkere
tildeles TONO-stipendet, mens
171 personer får Unge Talenter-stipendet.

komponist.

Ingvild Koksvik

Reidun Sæther
til «Stjernekamp»
Musikalstjernen
Reidun Sæther fra
Skedsmokorset deltar i neste sesong av
«Stjernekamp». – Jeg
har hatt lyst til å være
med siden programmet startet for to år
siden, sier hun.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

I fjor ble Silya Nymoen kåret
til Norges ultimate entertainer i NRK-programmet «Stjernekamp». Året før stakk Rita
Eriksen av med seieren. I september sendes tredje sesong av
underholdningsprogrammet,
der norske artister konkurrerer
mot hverandre i ulike musikalske sjangre.

KOMMER GODT MED
En av dem som får TONO-stipendet på 25 000 kroner i år, er
Lørenskog-jenta Ingvild Koksvik.
– Det er veldig hyggelig å
få stipend. I tillegg til at pengene kommer godt med, er
det en anerkjennelse av meg
som komponist. Det setter
jeg veldig stor pris på, sier en
fornøyd Koksvik til Romeriksposten.

TILDELES TONO-STIPENDET:

JOBBER MED NY MUSIKK
Ingvild Koksvik, som nå er

bosatt i Farsund, startet sin
musikalske karriere i St. Lau-

Hantverksmässa
i Brunskog 27. - 29. juni

BRUNSKOG
VÄRMLAND

BRUNSKOG
VÄRMLAND

Mässen är bland de största i västra Sverige och
samlar i år ca 130 utställere från hela landet.
Under söndagen arrangeras Brunskogsrallyt i
samarbete med Arvika MC Veteraner och
Mangskogs SK.

Ingvild Koksvik fra Lørenskog er en av de utvalgte som i år får pengestøtte fra TONO. (Foto: Andreas Ulvo)
rentiuskoret i Lørenskog som
15-åring. Deretter gikk veien
videre til musikklinjen på Lillestrøm videregående og musikkstudier i Oslo. I fjor plate-

debuterte hun som soloartist
med albumet «Nattåpent».
– Jeg holder på med å skrive musikk til min neste plate
som skal gis ut våren 2015, så

stipendet skal brukes til komponering, forteller Ingvild
Koksvik.

Neste ukes tema:

SVENSKEHANDEL
For annonsering kontakt Elisabeth på tlf. 483 23 443

Öppet:

Fredag
kl. 11.00-18.00
Lördag
kl. 10.00-18.00
Söndag
kl. 10.00-16.00

Entrè: 40 kr.
Fri parkering.
Restaurang og
kaffeservering.

+ 46 570 522 08 • www.gammelvala.se

Gammelvala 19. - 26. juli

Snekkerfirma

ODD BORGEN
Alt innen rehabilitering, tilbygg,
innredning, vedlikehold og utskifting
av dører, vinduer o. l.

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379
Runivegen 2, 2005 Rælingen

STAVANGER MED
FLOR OG FJÆRE
Avreise 28. juli, 5 dager.
Ta kontakt for info om
priser og program.

OPPLAND
ARRANGEMENT AS
Tlf. 61 12 06 00
www.opplarr.no

VELDIG GØY
I forrige uke kunne NRK avsløre
at Reidun Sæther fra Skedsmokorset blir en av årets deltagere.
– Da er det offisielt, og jeg er
megaglad for at jeg skal få delta
i «Stjernekamp» sammen med
så mange fantastiske artister.
Det kommer til å bli et knallshow fra ende til annen, det er
jeg sikker på, skriver hun på sin
Facebook-side.
– Jeg syns det er veldig gøy
å bli spurt om å være med på
dette. Jeg har hatt lyst til å være
med siden programmet startet

for to år siden, forteller Sæther
til Romeriksposten.
GRAND PRIX OG MUSIK AL
Skedsmo-jenta ble for alvor
kjent da hun deltok i Melodi
Grand Prix med låten «High On
Love» i 2012. Siden den gang
har hun spilt i den kritikerroste
humormusikalen «Spamalot»
sammen med Atle Antonsen. I
fjor reiste hun landet rundt på
turné med forestillingen «Reidun og Per elsker musikaler»
sammen med opera- og musikalsangeren Per Vollestad.
Tidligere har Sæther hatt roller i kjente musikaler som «Les
Misérables», «Trollmannen fra
Oz» og «Cats».

NY UTFORDRING: Reidun
Sæther skal kjempe om å bli NorMANGE STORE NAVN
ges ultimate entertainer i høstens
I «Stjernekamp» skal Reidun «Stjernekamp». Her er hun sammen
Sæther konkurrere mot Plum- med opera- og musikalsanger Per
bo-vokalist Lars Erik Blokkhus, Vollestad. (Foto: May B. Langhelle)
Anita Skorgan, Jørn Hoel, tidligere Vamp-vokalist Paul Han– Jeg føler meg relativt trygg
sen, Unni Wilhelmsen, Nora
Jabri, Mohamed «Mo» Abdi Fa- på de fleste av sjangrene som vi
rah, Eddie Guz fra rockebandet skal gjøre, men det er klart at
The Carburetors samt et ferskt noen av dem også blir en stor
tilskudd på den norske pop- utfordring, sier Sæther, som
stammen; Charlotte Kristian- håper hun kommer langt i konkurransen.
sen med artistnavnet Raylee.
– Jeg håper jeg går så langt
– Det er mange store navn
jeg skal konkurrere mot, og som mulig. Vi er alle i samme
blant annet Anita Skorgan var båt, og jeg tror det blir et fanen inspirasjonskilde for meg da tastisk bra show for folk å se på.
jeg var barn. Derfor er det ekstra Det er det viktigste synes jeg.
stas at jeg nå får stå på scenen Selve konkurransebiten er ikke
med disse flotte folkene, kom- en dans på roser, og bare noe vi
får leve med, det er jo et undermenterer hun.
holdningsprogram. Jeg håper
TRYGG PÅ SJANGRENE
ihvertfall at folk stemmer på
Hver uke skal artistene bryne meg, selv om jeg ikke er blant
seg på nye musikalske sjangre, de største navnene, for jeg vet at
jeg har mye å by på, lover hun.
alt fra storband til opera.
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2 netter på Norsjø Hotell, Tur med MS Telemarken fra Akkerhaugen til Lunde, 2 frokoster, 3 lunsjer, 2 middager, besøk på Lerkekåsa Vingård og Uppigard Natadal, Bussreisen

3 dager kr 3 990,-

Båt Larvik - Hirtshals t/r. 3 netter på Kryb i Ly Kroen
(svømmebasseng på hotellet) Entre til Løveparken og
Legoland. 4 frokoster, 3 middager og 1 lunsj, Bussreisen

Voksne kr 4 590,- Barn t.o.m 12 år kr 2 990

Bli med til den fantastiske blomsterøya på Sør Hidle utenfor
Stavanger. 4 frokoster, 5 lunsjer 4 middager, Overnatting i
Egersund, 2 x Stavanger og Hovden Båttur på Lysefjorden,
Vi kjører Nordsjøveien, Gloppestadura, Byrkjedalstunet

5 dg kr 6 950,-

En deilig avslappende tur til Mayerhofen i Zillertal, Østerrike. Båt Oslo - Kiel t/r. 7 netter meget gode Hotel Neue Post
i Mayerhofen. Utflukter til Kufstein og kanskje verdens
største friluftsorgel. Innsbrück med rundmaleriet. Achensee
med båttur og damptog Tur med Gletcherbahn til Hintertux
nesten 3000 m.o.h. 1/2 pensjon + 3 lunsjer. Hotellet har
svømmebasseng og dans enkelte kvelder

12 dager kr 13 900,-

Lofoten er fjell og tinder, storhav og lune viker, strender
og store uberørte landområder. Lofoten er sol til frokost,
storm til middag og havblikk til kvelds. Vi kjører E-6
nordover og hele RV 17 langs Helgelandskysten på hjemturen. 10 frokoster, 8 lunsjer og 10 middager. Båttur inn
Trollfjorden.. Fantastiske naturopplevelser - vi bor i verdens vakreste land!!

11 dager kr 15 900,Andre turer
28/6
31/7
7/8
13/8
24/8
31/8
17/9
1/10
8/10
23/10
28/10
1/11

Bornholm 6 dg 28 juni kr 8 950
Rosefestival Fyn 4 dg kr 5 990,Røros 4 dg kr 5 990,Vinfestival i Rüdesheim 8 dg kr 9 400,Hamburg og Bremen 6 dg kr 7 600,Ungaren Balaton 13 dg kr 14 900,Toss de Mar 15 dg kr 14 990,Berlin 6 dg kr 6 950,-.
Kroatia Dalmatia 15 dg kr 16 500,Oktoberfest i Bremen 5 dg kr 6 300
København 4 dg kr 3 990,Praha 7 dg kr 7 990,-
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HVA SKJER?
SKEDSMO

RISING IN VAIN + SUPPORT

ONSDAG 25. JUNI KL. 19:30 I CONNECT

KVELDSCRUISE MS ØYEREN

TIRSDAGER-LØRDAGER KL. 16.30-22.30
LILLESTRØM BRYGGE
MS Øyeren seiler via Fetsund Lenser og til Gansvika. Der gjør båten
to timers stopp med mulighet til
å besøke restauranten eller spise
medbrakt picknic og bade. Turen
går tilbake via Fetsund Lenser.

STRØMMENSAGA ÅPEN

SØNDAGER KL. 12:00-15:00 MØLLEPARKEN I SAGDALEN
Legg søndagsturen til Mølleparken i
Sagdalen! Sagelvas Venner holder
Strømmensaga og Strømmenkverna
åpne fra 12 til 15 på søndager fram
til skoleferien, unntatt 1. pinsedag.
Saga og kverna vil normalt ikke være
i drift, men du kan få komme inn
og se deg om i begge. Våre folk vil
fortelle hvordan de virker og svare på
spørsmål.

DNB IDRETTSLEKER

MANDAG 23. JUNI- TORSDAG 26. JUNI
LILLESTRØM FRIIDRETTSTADION
Romerike Friidrett arrangerer idrettskole for barn i alderen 6-12 år på
Lillestrøm stadion 23-26.juni. Allsidig
aktivitet. Trenger ingen forkunnskap
innen friidrett, flinke trenere og utøvere er instruktører. Lunsj, t-skjorte
og sekk inkludert.

Metal-konsert på Connect klubbscene! Rising in Vain: Rising in Vain er
et hardtslående, energisk og tight
metalcore/hardcore-band fra Jessheim/Oslo med store ambisjoner. De
består av fem gutter som alle deler
en drøm; å kunne leve av å lage
kvalitetsmusikk og spille den for det
rette publikummet.

4. JULI FEIRING MED BBQ

FREDAG 04. JULI KL. 18:00 I KAFEEN SCENE 5
Velkommen til årets 4. juli cruising!
Scene 5 stiller med grill – American
style, på uteserveringa «Teater-terrassen» når AMCAR Lillestrøms
tradisjonelle «Home of the Midnight
Cruisers» starter på Stjerneplassen
utenfor Lillestrøm Kultursenter klokka
19.00. Fra tribuneplass får du overblikk over paraden, mens du inntar
Rib-eye steak, Pulled Pork, Blue
Mountain Burger, Brats og mer til,
mens speakeren forteller om hvilke
doninger som passerer.

Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover.
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

TELTTUR MED BARNAS TURLAG LILLESTRØM

LØRDAG 28. JUNI KL. 14:00 TIL SØNDAG
29. JUNI KL. 12:00 FETSUND
Endelig sted kommer nærmere.
Turlaget ordner med bål og legger
til rette for spikking av grillpinner.
Ta selv med: Telt/lavo, sovepose,
liggeunderlag, klær etter vær (varme
klær), sitteunderlag, drikke og mat og
tilbehør, kniv hvis du har (til å spikke
pinner), brenner og annet nødvendig
utstyr. Alle barn møter med voksenperson. Gjerne ta kontakt med oss
om du lurer på noe og om du ønsker
å være med: barnasturlaglillestrom@
gmail.com eller https://www.facebook.com/btlillestrom.

LØRDAGSKAFE MED QUIZ

LØRDAG 21. JUNI KL. 12:00-16:00
SKEDSMO BYGDEMUSEUM
Utstillingene “Helse og hygiene
gjennom 200 år”, “40 000 brød” og
“Fattiggården” er åpne, og du kan få
omvisning i sagmesterboligen, Drengestua eller i selve prestegården.
Kafeen er åpen, og tunet er en deilig
tumleplass for barn i alle aldre – med
overraskelser! Huseby gårds venner
arrangerer quiz hver lørdag kl. 12.45

BOBBY MACK

LØRDAG 28. JUNI KL. 15:00-23:00
KULTURPUBEN
Denna lørdagseftan blir det skikkelig
Texas, gled dere :) Velkommen til

Gratis Eftasblues! Kom tidlig,bli til
sent!

LØRENSKOG
DAMETRIMMEN FRESKIS

ONSDAGER KL. 12:00-12:30 VOLT
6. ETG. LØRENSKOG HUS
Dametrimmen Freskis ønsker kvinner i alle aldre velkommen til trim!
Arrangeres av Lørenskog frivilligsentral, Friskis&Svettis og Hammer
Turn. Enkel trim som passer for alle.
Avholdes i Volt scene i Frivilligsentralen/Aktivitetshuset Volts lokaler.

DE GLADE GÅGUTTER

ONSDAGER KL. 10:00-12:00 LOSBY
BESØKSGÅRD
De Glade Gå Gutter er ei gågruppe
for mannlige pensjonister (opprinnelig). Formålet er å øke deltakernes
livskvalitet gjennom bedre helse
og sosialt fellesskap. Kvinner som
menn ønskes hjertelig velkommen
på tur og møtested er parkeringsplassen på Losby. Kaffe og vaffel
på Losby kafè etter turen for de
som vil.

LØRENSKOG HISTORIELAG ÅPENT KONTOR

ONSDAG 18. JUNI KL. 15:00-19:00
SKÅRER GÅRD
Kom innom og slå av en prat. Vi
hjelper alle så godt vi kan når dere

lurer på noe om Lørenskog spesielt
og øvrige områder generelt. Har
dere noen historiske godbiter er
dere ekstra velkomne. Og kaffen er
varm.

RÆLINGEN
PETRINEHØY SENIORDANS OG
ÅPEN KAFÉ
ONSDAGER KL. 12.45 FJERDINGBY
TRIVSELSSENTER
Petrinehøy Seniordans ønsker nye
og gamle medlemmer velkommen
til seniordans og åpen kafé hver
onsdag kl 12.45. Her gis mulighet
for både trim og sosialt samvær, og
det er like aktuelt for enslige som
for par.

kl 20:00 28. juni 2014

Blaker skanse

Arven
Regi og Manus av MaRi Mehus og
henRik BeRg LaRsen
Musikk av MagnaR osLand

Fredag 27. juni kl 20:00
søndag 29. juni kl 20:00
fredag 4. juli kl 20:00
søndag 6. juli kl 20:00

17. MAI OG
BUNADSTILBEH

TJUKKASGJENGEN CHAPTER
RÆLINGEN

TORSDAGER OG MANDAGER KL. 18:45
FORMIDDAGSRUNDE HVER TORSDAG
KL. 10:00 RÆLINGEN FRIVILLIGSENTRAL
Vi møter på Rælingen rådhus kl.
18.45 hver mandag og torsdag. Vi
går presis kl. 19.00. Og vi har plass
til mange flere «tjukkaser». Vi starter
en formiddagsrunde hver torsdag kl.
10.00 fra Rælingen Frivilligsentral.

hvaskjer@romeriksposten.no

RomeRiksspillene 2014 Mottok pris

Hvert år deler Lørenskog kommune ut en pris til en arbeidsplass som har utmerket seg ved
å ha spesielt fokus på arbeidsmiljøet. I år gikk prisen til Rolvsrud
barnehage. - Jeg er imponert
over måten dere systematisk
jobber med arbeidsmiljøet i
barnehagen, og jeg er sikker på
at dette er noe de foresatte også
legger merke til i form av en engasjert og stabil personalgruppe
og lite sykefravær, sa rådmann
i Lørenskog kommune, Ragnar

KONFIRMASJON OG
BUNADSTILBEHØR!

Styrer ved Rolvsrud barnehage,
May-Britt Bergundhaugen. (Foto:
Lørenskog kommune)
Christoffersen. I tillegg til heder
og ære fikk barnehagen 30 000
kroner til bruk for å styrke arbeidsmiljøet ytterligere.

TUNGE ØYELOKK?
POSER UNDER ØYNENE?

Til Barn og voksen;
·lRegncape
Regncape
·lBunadskjorter
Bunadskjorter
også
strykefrie
17. MAI OG også strykefrie
·lSølv
og
søljer
Sølv og søljer
BUNADSTILBEHØR!
·lBunadsko
Til Barn og voksen; Bunadsko
Regncape
l Bunadskjorter
også strykefrie
l Sølv og søljer
l Bunadsko
l

Strømmen Husfli

Tlf.: 63 81 23 20

på Blaker Skanse

Vi tilbyr smertefri og effektiv oppstramming
med fraksjonert CO2-laser. Ingen kirurgi eller “blått øye”.

The Cadillac Band • James Burton • Billy Burnette
Tommy Allsup • Little Gerhard • Claes Göran
Hederström • Janne Lucas • Gert Lengstrand

Fra kl 17:00 - Lørdag 5. juli 2014

Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege

Tlf. 21 640 600

eller send mail til post@skinmedicalclinic.no

James Burton
Elvis Presleys legendariske gitarist

www.romeriksspillene.no

+ARENSLYST !LLÏ  s 4LF   

www.skinmedicalclinic.no

Strømmen Husflid a.s
Tlf. 63 81Tlf.:
23 20 63
- Strømmen
81 23Storsenter
20
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X–ORD

Vi trekker ut en heldig vinner

som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

BAD I DEN BLÅ
LAGUNE
VINNER AV FLAXLODD
ELDBJØRG BREDAL
KM Nordangers vei 22
2003 Lillestrøm

!
r
e
r
e
l
u
t
a
Gr
SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : .................................................................................................................................................................
NAVN : .........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 30. juni

TV & UNDERHOLDNING
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TV & UNDERHOLDNING

tv
Drept i luften

Barnaby og Nelson
etterforsker en spennende verden av stuntpiloter og militære
helter, som viser seg å
skjule mange mørke
hemmeligheter. Eieren
av Finchmere Airfield,
Bernard King, blir kastet ut av et fly over et
reservat. Er det aktivister som står bak
drapet på King?
TV 2 fredag kl 21.45

Kjærlighetserklæring til fedrelandet

Dette er Herborg
Kråkeviks kjærlighetserklæring til fedrelandet. Med humor og
fortellerglede formidler
hun Norge i hjertet og
Norge til å le av. Her
framfører hun nye og
gamle tekster på kjente sanger som «Der

kjem dampen», «Alltid i
mitt sinn» og «Ludvig
sin kveldsbøn». Stykket vant komiprisen
for beste forestilling
og beste nummer i
2012. Forestillingen er
et opptak fra Det
Norske Teatret.
NRK1 lørdag kl 21.15

En gammel bekjent besøker varehuset

Clémence kommer til
byen for å selge fyrverkeri, men forretningene hennes kommer i
skyggen av at Jonas
Franks blir funnet halvdød i en vogn på
gaten. Den nære relasjonen mellom Moray
og Clémence gjør

Denise sjalu. Men
ettersom Clémence er
en kvinne som utfordrer samfunnets forventninger til det å
være en kvinne, blir
sjalusien til Denise
etter hvert vendt til
respekt.
NRK1 søndag kl 20.20

ONSDAG 25.6
10.55 Normannarane (r)
11.45 Verdas språk (r)
12.15 Legen mot systemet
(r)
13.15 Veien videre. Jap.
drama fra 2008.
15.05 Normannarane (r)
15.55 Med hjartet på rette
staden (r)
16.45 Derrick (r)
17.45 Tegnspråknytt
17.50 FIFA FOTBALL-VM
2014. Bosnia-Hercegovina –
Iran.
20.00 Antikkduellen (28)
20.30 Good Ol' Freda – sekretæren til The Beatles (r)
21.55 Født til å kjempe.
Norsk dokumentarfilm fra
2013.
22.55 Korrespondentane
(8)
23.25 Clinton og Blair – et
mektig vennskap. Br./am.
drama fra 2010.
00.55 Investorane bak Silicon Valley (r)
02.20-03.03 Skinheads –
25 år senare (r)

06.00 Morgensending
13.30 Lucky Dog (10)
14.00 Ekstremsportveko
2014 (r)
14.30 Dallas (r)
15.30 Naboer (6647)
16.00 Home and Away (r)
17.00 En moderne familie
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Holms (r)
19.30 Hos Martin (r)
20.00 Sommertid (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 FIFA FOTBALL-VM
2014: Før kampen.
21.55 FIFA FOTBALL-VM
2014. Ecuador – Frankrike,
1. omgang.
22.50 FIFA FOTBALL-VM
2104: I pausen.
23.00 Ecuador – Frankrike,
2. omgang.
24.00 FIFA FOTBALL-VM
2014: Etter kampen.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (2)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tatoveringer (12)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Come Fly With Me (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Ødemarkens menn
(14)
22.25 Krokodillejakt i Australia (4)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Tripping the Rift (2)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (7)
21.30 Major Crimes (1)
22.30 Kongsvik ungdomsskole (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mother (r)
15.30 How I met Your Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Bones (r)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Luksusfellen Sverige:
Hvordan gikk det etterpå?
(1)
21.30 The Mentalist (15)
22.30 Kjærlighetsredet (27)
23.30 The Client List (2)
00.30 How I met Your Mother (r)
01.00 How I met Your Mother (r)
01.30 Kongen av Queens (r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mother (r)
20.30 How I Met Your Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Repo Men. Am./kan.
science fiction-drama fra
2010.
23.30 Cops (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

09.40 Normannarane (r)
10.30 Peter Jöback – Med
hjartet som innsats (r)
11.30 The Rolling Stones –
Crossfire Hurricane. Am./br.
dokumentarfilm fra 2012.
13.20 Eit liv i full fart (r)
14.15 Kunnskapskanalen
15.30 Opera (r)
17.55 Rampelys. Am.
musikkdrama fra 1952.
20.05 Historia om USAs
naturperler (12) Am. dokumentarserie.
21.00 Nyheter. Siste nytt fra
NRKs nyhetsredaksjon.
21.15 100 år siden skuddene i Sarajevo. Minnekonsert.
22.45 Det hvite båndet.
Das weisse Band – Eine
deutsche Kindergeschichte.
Østerriksk drama fra 2009.
I rollene: Christian Fiedler,
Leonie Benesch, Ulrich
Tukur. Regi: Michael Haneke.
01.00-01.56 Eit liv i full fart
(r)

06.00 Morgensending
13.00 Best av de beste (r)
16.00 Sankthans – sommerkveld med redningsskøyta (r)
18.00 Akvariet (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Allsang på grensen –
Høydepunkter 2013 (r)
20.00 Sommer i Dyreparken
(5)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 FIFA FOTBALL-VM
2014: Før kampen.
21.55 FIFA FOTBALL-VM
2014. Åttedelsfinale, 1.
omgang.
22.50 FIFA Fotball-VM
2104: I pausen.
23.00 FIFA FOTBALL-VM
2014. Åttedelsfinale, 2.
omgang.
24.00 VM 2014: Etter kampen. Høydepunkter, kommentarer og analyser.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.05 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
18.00 South Park (r)
18.30 Come Fly With Me (r)
19.10 Come Fly With Me (r)
19.45 Little Britain (r)
20.20 Little Britain (r)
21.00 Streets of Blood. Am.
thriller fra 2009.
22.50 The Score. Am. actiondrama fra 2001.
01.15 Criminal Minds (r)
02.10 Criminal Minds (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
12.55 Friends (r)
13.25 Friends (r)
13.55 Friends (r)
14.25 Two and a Half Men
(r)
14.50 Two and a Half Men
(r)
15.20 Two and a Half Men
(r)
15.45 Two and a Half Men
(r)
16.15 Two and a Half Men
(r)
16.40 Top 20 Funniest (r)
17.40 Prinsessen og frosken. Am. familieanimasjon
fra 2009.
19.30 Ullared (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (r)
21.30 Rain Man. Am.
drama fra 1988.
24.00 Special Victims Unit
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Nashville (r)
11.00 Nashville (r)
12.00 Top Model Norge (r)
13.00 Top Model Norge (r)
14.00 Robinsonekspedisjonen 2013 (r)
15.20 Eat, drink, love (5)
16.20 The Mindy Project (r)
16.45 The Mindy Project (r)
17.15 The Mindy Project (r)
17.45 Growing Up Fisher (1)
18.15 Growing Up Fisher (2)
18.40 How I met Your Mother (r)
19.10 How I met Your Mother (r)
19.40 Kjærlighet på spill.
Am./ty. romantisk komedie
fra 2005.
21.30 Fast & Furious 5.
Am. thrilleraction fra 2011.
23.45 Hannibal Rising.
Fr./br./am. grøsser fra
2007.
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (9)
14.00 The Office (10)
14.30 The Office (11)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 The Simpsons (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mother (r)
20.30 How I Met Your Mother (r)
21.00 Grimm (19)
22.00 Star Wars V: Imperiet
slår tilbake. Am. science fiction fra 1980.
00.15 The Matrix Reloaded.
Am. science fiction fra
2003.
02.30 Nattsending

07.15 Morgensending
11.25 Salt & Pepper (r)
11.55 Det hendte her (r)
12.55 Miss Marple: Mot
nullpunktet. Br. TV-krim fra
2007.
14.30 Det gode bondeliv (r)
15.00 Copacabana Palace
(r)
16.00 Grønn glede (r)
16.30 20 spørsmål (r)
17.00 To grådige italienere
(r)
18.00 På øy-eventyr med
Anne og Anders (2)
19.00 Søndagsrevyen
19.30 Dyreverdenens giganter
20.20 The Paradise (2)
21.15 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen
22.00 FIFA fotball-VM 2014.
Åttedelsfinale. Direktesending.
24.00 Kveldsnytt
00.15 Best i verden (r) (3)
00.56 Luftens lavprisbaroner (r)
01.45 Nattsending

11.05 100 år siden skuddene i Sarajevo (r)
12.35 Ra – One Am./indisk
actioneventyr fra 2011.
15.00 Historia om USAs
naturperler (r)
15.55 Kunnskapskanalen (r)
17.35 Norge rundt og rundt
(r)
18.00 Kommunepamper (4)
19.00 Peter i St. Petersburg
(r)
19.30 Farlige forfalskninger
(r)
20.25 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r) Pina
av Wim Wenders.
22.50 Livet i oldtida (r)
23.40 Hjernens labyrint (r)
00.30 Ingen tilhørighet Be.
drama fra 2008.
02.00-04.20 Det hvite båndet. Østerriksk drama fra
2009.

06.00 Morgensending
13.00 Ekstremsportveko
2014 (r)
13.30 Dyrepasserne (r)
14.00 Sommer i Dyreparken
(r)
15.00 Sykkel: NM Landevei
Eidsvoll. Direkte.
17.30 FIFA FOTBALL-VM
2014: Før kampen.
17.55 FIFA FOTBALL-VM
2014. Åttedelsfinale, 1.
omgang.
18.50 VM 2104: I pausen.
19.00 FIFA FOTBALL-VM
2014. Åttedelsfinale, 2.
omgang.
20.00 VM 2014: Etter kampen.
20.30 VM 2014: VM-studio.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Heksedoktorer verden rundt (2)
22.45 Ekstremsportveko
2014.
23.45 Clinton (4)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Ødemarkens menn (r)
15.30 Krokodillejakt i Australia (r)
16.30 En moderne familie
(r)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Verdens sterkeste
mann 2013 (r) Styrkesportkonkurranse.
19.00 World's Scariest (r)
20.00 World's Scariest (r)
21.00 Mad City. Am. thriller
fra 1997.
23.30 Nådeløse innkrevere
(1)
24.00 Nådeløse innkrevere
(2)
00.30 Nattsending

06.15 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.15 Two and a Half Men
(r)
14.45 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.10 Two and a Half Men
(r)
16.35 Dragetreneren (r) Am.
animasjonsfilm fra 2010.
18.30 En ny start (r)
19.30 Endelig ferie (r)
20.30 Castle (21)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Rizzoli og Isles (r)
23.30 The Walking Dead (8)
00.25 Taking Lives.
Am./austr./kan. thriller fra
2004.
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Nashville (r)
11.00 Nashville (r)
12.00 Top Chef (r)
13.00 Top Chef (r)
14.00 Top Chef (r)
15.00 Kjærlighet på spill.
Am./ty. romantisk komedie
fra 2005.
16.50 Masterchef Canada
(r)
17.55 Hele Sverige baker (r)
18.55 Luksusfellen Sverige:
Hvordan gikk det etterpå?
(r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 24: Live Another Day
(7)
22.00 The Blacklist (22)
23.00 Charterfeber – turretur Gran Canaria (r)
24.00 Terapi for korte lunter. Am. komedie fra 2003.
01.50 Sgt. Bilko. Am. komedie fra 1996.
03.30-06.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 The Office (r)
11.00 The Office (r)
11.30 Star Wars IV: Stjernekrigen. Am. sci-fi eventyr fra
1977.
13.40 Star Wars V: Imperiet
slår tilbake. Am. science fiction fra 1980.
15.55 Storage Hunters (r)
16.25 Storage Hunters (r)
16.55 Storage Hunters (r)
17.25 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 Storage Hunters (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (21)
20.30 Family Guy (20)
21.00 The Goldbergs (9)
21.30 The Goldbergs (10)
22.00 Star Wars VI: JediRidderen vender tilbake.
Am. science fiction fra
1983.
00.25 Grimm (r)
01.25 Verdens villeste politivideoer (r)
02.25 Nattsending

10.40 Verdas språk (r)
11.05 Fra Sverige til himmelen (r)
11.35 Hovedscenen (r)
13.20 Kommunepamper (r)
14.20 Farlige forfalskninger
(r)
15.15 Historia om USAs
naturperler (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
16.55 Derrick (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 Hvem tror du at du
er? (r)
20.30 Status Norge: Eldreboomen (r)
21.00 Slik går no dagan (1)
21.30 Pushwagner (r)
22.25 Applaus. Da. drama
fra 2009.
23.50 Vanære (r) Sørafrikansk-austr. drama fra
2008.
01.45-02.15 Slik går no
dagan (r)

06.00 Morgensending
13.00 Lucky Dog (13)
13.30 Ekstremsportveko
2014 (r)
14.30 Dallas (r)
15.30 Naboer (6650)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5911)
17.00 En moderne familie
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Holms (r)
19.30 Hos Martin (r)
20.00 Sommertid (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 VM 2014: Før kampen.
21.55 FIFA FOTBALL-VM
2014. Åttedelsfinalen.
Direkte.
22.50 VM 2014: I pausen.
23.00 VM 2014. 2 omgang.
24.00 VM 2014: Etter kampen.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (5)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (40)
18.25 USAs styggeste tatoveringer (15)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Ekstrem flytting (1)
22.30 Californication (11)
23.05 Nattarbeiderne (r)
23.35 Criminal Minds (r)
00.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.00 Tripping the Rift (4)
01.30 Sarah Silverman (5)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Happy Endings (r)
13.30 Melissa & Joey (r)
13.55 Den syvende himmel
(r)
14.50 Ullared (r)
15.50 Cougar Town (r)
16.20 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 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Ullared (8)
21.30 Brille (r)
22.30 Kongsvik ungdomsskole (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mother (r)
15.30 How I met Your Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Bones (r)
17.30 NCIS (r)
18.30 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Mamma søker kjæreste (10)
21.30 Trolljegerne (1)
22.30 Kjærlighetsredet (29)
23.30 The Client List (4)
00.30 How I met Your Mother (r)
01.00 How I met Your Mother (r)
01.30 Kongen av Queens (r)
02.00 NCIS (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mother (r)
20.30 How I Met Your Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (20)
22.30 The Goldbergs (r)
23.00 The Goldbergs (r)
23.30 Rallycross – høydepunkter fra Finland. Høydepunkter fra VM-runden i Finland.
00.30 Nattsending

10.35 Morgensending
11.55 Hvem tror du at du
er? (r)
12.55 Kappelin i Europa (r)
13.55 Status Norge: Eldreboomen (r)
14.25 Tour de France i 100
år (r) Fr. dokumentar i to
deler.
15.20 Historia om USAs
naturperler (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 Tidsvitne (r)
20.00 Allsang på Skansen
(2)
21.00 The Newsroom (2)
22.00 Den store DNA-drømmen (r)
22.50 Luck (8)
23.35 Korrespondentane
(9)
00.05 Solisten (r) Am.
drama fra 2009.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Lucky Dog (14)
13.30 Mitt drømmehjem (r)
14.30 Dallas (r)
15.30 Naboer (6651)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5912)
17.00 FIFA fotball-VM 2014:
VM-studio
17.30 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen
17.55 FIFA fotball-VM. Direkte fra Arena Corinthians i
Sao Paulo og åttedelsfinalen i FIFA fotball-VM.
18.50 FIFA FOTBALL-VM
2104: I pausen
19.00 FIFA fotball-VM.
Direkte.
20.00 Sommertid (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Maria Wern: Drømmer av snø (r)
22.40 Mia på Grötö (2)
23.40 Rita (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (6)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 USAs styggeste tatoveringer (16)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Vinnie Jones: De tøffeste (5)
22.25 Vettskremte pøbelunger (8)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.45 Tripping the Rift (5)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.05 Happy Endings (r)
13.30 Melissa & Joey (r)
13.55 Den syvende himmel
(r)
14.50 Ullared (r)
15.50 Cougar Town (r)
16.20 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 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 På liv og død (r)
21.30 Special Victims Unit
(17)
22.30 Kongsvik ungdomsskole (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I Met Your Mother (r)
15.30 How I Met Your Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Bones (r)
17.30 NCIS (r)
18.30 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Masterchef Canada
(4)
21.30 Black Box (4)
22.30 Kjærlighetsredet (30)
23.30 The Client List (5)
00.30 How I Met Your Mother (r)
01.00 How I Met Your Mother (r)
01.30 Kongen av Queens (r)
02.00 NCIS (16)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mother (r)
20.30 How I Met Your Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.05 Cops (r)
23.35 Cops (r)
00.05 Nattsending

MANDAG 30.6
11.00 Normannarane (r)
11.55 Verdas språk (r)
12.25 Ekspedisjon kobra (r)
13.40 Investorane bak Silicon Valley (r)
15.05 Normannarane (r)
15.55 Med hjartet på rette
staden (r) Br. dramaserie.
16.45 Derrick (r) Ty. krimserie.
17.45 Tegnspråknytt. Nyheter på tegnspråk.
17.50 FIFA FOTBALL-VM
2014. Portugal – Ghana.
20.00 Antikkduellen (29)
Da. serie.
20.30 Legen mot systemet
(2) Sv. dokumentarserie.
21.30 Et slag i ansiktet (6)
Austr. dramaserie.
22.25 1913 – Keisarens
siste dans. Ty. dokudrama.
23.15 Good Ol' Freda – sekretæren til The Beatles (r)
Am. dokumentar.
00.40 Luck (r) (15 år)
01.30 Korrespondentane (r)
02.00-03.09 The Newsroom
(r) The Greater Fool. (15 år)

06.00 Morgensending
14.00 Ekstremsportveko
2014 (r)
14.30 Dallas (r)
15.30 Naboer (6648)
16.00 Home and Away (r)
17.00 En moderne familie
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Holms (r)
19.30 Hos Martin (r)
20.00 Sommertid (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 FIFA FOTBALL-VM
2014: Før kampen.
21.55 FIFA FOTBALL-VM
2014. Sør-Korea – Belgia,
1. omgang.
22.50 FIFA Fotball-VM
2104: I pausen.
23.00 FIFA FOTBALL-VM
2014. Sør-Korea – Belgia,
2. omgang.
24.00 FIFA FOTBALL-VM
2014: Etter kampen.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.40 Smallville (3)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (38)
18.25 USAs styggeste tatoveringer (13)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Fraktekrigen (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Gustav's Super
Races (4)
22.30 Tonight med Timothy
Dahle (4)
23.00 Dudesons in America
(r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.20 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 En ny start (r)
21.30 Resurrection (5)
22.30 Kongsvik ungdomsskole (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mother (r)
15.30 How I met Your Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Bones (r)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Hele Sverige baker
(7)
21.30 Bones (r)
22.30 Kjærlighetsredet (28)
23.30 The Client List (3)
00.25 How I met Your Mother (r)
00.55 How I met Your Mother (r)
01.25 Kongen av Queens (r)
01.55 NCIS (r)
02.50 Nattsending

06.00
13.00
13.30
14.00
(r)
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
her (r)
18.00
her (r)
18.30
19.00
19.30
20.00
her (r)
20.30
her (r)
21.00
(r)
21.30
22.30
23.30
(6)
00.30

Morgensending
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
Two and a Half Men
Family Guy (r)
Family Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotFamily Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotTwo and a Half Men
Tattoosalongen (7)
Chicago PD (9)
24: Live Another Day
Nattsending

FREDAG 27.6
07.30 Morgensending
13.00 Antikkduellen (r)
13.30 Hjelp, vi flytter sammen! (r)
14.30 Tilbake til 60-tallet (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Derrick (r)
16.10 Poirot (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Filmavisen 1961 (r)
17.20 Filmavisen 1962 (r)
17.30 Oddasat
17.35 Lenas reiser (5)
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Mørket – naturens
natteliv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 En helt spesiell kveld
med Hellbillies (r)
20.55 20 spørsmål (6)
21.25 Lov og orden: London
(1)
22.10 Veien til Ullevaal. NM
fotball 4. runde.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ripper Street (5)
00.15 Nattsending

06.50 Morgensending
10.45 Mørket – naturens
natteliv (r)
11.40 Landeplage (r)
12.10 Munter mat (r)
12.40 Miss Marple: Nemesis (r) Br. krim fra 2007.
14.15 Hygge i hagen (9)
14.45 Fotball: Toppserien.
Stabæk – LSK Kvinner.
17.00 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen. NRK-sporten
lader opp til kveldens VMkamp i Brasil med reportasjer, intervjuer og gjester.
18.00 FIFA FOTBALL-VM
2014. Åttendedelsfinale.
20.00 Lørdagsrevyen
20.30 Lotto-trekning
20.40 Fleksnes: Morderen
som forsvant (r)
21.15 Kjære landsmenn!
Herborg Kråkevik (r)
22.20 Luftens lavprisbaroner
23.10 Kveldsnytt
23.25 Man on a Ledge. Am.
thriller fra 2012.
01.05 Nattsending

SØNDAG 29.6

TORSDAG 26.6
07.30 Morgensending
13.00 Antikkduellen (r)
13.30 Hjelp, vi flytter sammen! (r)
14.30 Tilbake til 60-tallet (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Derrick (r)
16.10 Poirot (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen. NRK-sporten
lader opp til kveldens VMkamp i Brasil med reportasjer, intervjuer og gjester.
17.30 Oddasat
17.35 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen.
18.00 FIFA FOTBALL-VM
2014
20.00 Dagsrevyen
20.30 Distriktsnyheter
20.45 Schrödingers katt
21.35 Maria Montessori (1)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Chicago Fire (19)
00.05 Etter Rubicon. Norsk
thrillerdrama fra 1987.
01.35 Nattsending

55

LØRDAG 28.6

ukens

07.30 Morgensending
12.35 To skarpe tunger (r)
13.00 Antikkduellen (r)
13.30 Claridges åpner
dørene (r)
14.30 Tilbake til 60-tallet (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Derrick (r)
16.10 Poirot (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 FIFA FOTBALL-VM
2014. Før kampen.
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.35 FIFA FOTBALL-VM
2014: Før kampen
18.00 FIFA FOTBALL-VM
2014. Nigeria – Argentina.
20.00 Dagsrevyen
20.30 Distriktsnyheter
20.45 Vikinglotto
20.55 To grådige italienere
(4)
21.55 Fader Brown (4)
22.40 Jan Garbarek Group
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ei verd av krydder (r)
24.00 Luck (r)
00.50 Nattsending

Nr. 24 – 2014

07.30 Morgensending
13.00 Antikkduellen (r)
13.30 Hjelp, vi flytter sammen! (r)
14.30 På vei til Malung (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Dyreverdenens giganter (r)
16.00 20 spørsmål (r)
16.30 Tilbake til 70-tallet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen. NRK-sporten
lader opp til kveldens VMkamp i Brasil med reportasjer, intervjuer og gjester.
17.30 Oddasat
17.35 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen.
18.00 FIFA fotball-VM 2014
20.00 Dagsrevyen
20.30 Distriktsnyheter
20.45 Herskapelig redningsaksjon (1)
21.30 Georg og Lydia
22.30 Spelemannsblod (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (r)
00.45 Nattsending

TIRSDAG 1.7
11.10 Morgensending
12.30 Legen mot systemet
(r)
13.30 Kattens hemmelige
liv (r)
14.20 Født til å kjempe (r)
Norsk dokumentarfilm fra
2013.
15.20 Normannarane (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Gal etter møbelklassikere (r)
19.30 Peter Jöback – Med
hjartet som innsats (3)
20.30 Antikkduellen (30)
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge (r)
21.25 Rampelys. Am.
musikkdrama fra 1952.
23.35 Eit liv i full fart (r)
00.35 1913 – Keisarens
siste dans (r)
01.30 Et slag i ansiktet (r)
02.25-03.53 Clinton og
Blair – et mektig vennskap
Br./am. drama fra 2010.

06.00 Morgensending
13.30 Lucky Dog (12)
14.00 Ekstremsportveko
2014 (r)
14.30 Dallas (r)
15.30 Naboer (6649)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5910)
16.55 En moderne familie
(12)
17.25 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Karl III (r)
19.30 Dyrepasserne (8)
20.00 Sommertid (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 FIFA fotball-VM 2014:
VM-studio.
21.45 Mord og mysterier (7)
22.45 Mord og mysterier (8)
23.45 Eurojackpot (22)
24.00 Ekstremsportveko
2014.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (4)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (r)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (39)
18.25 USAs styggeste tatoveringer (14)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Collateral Damage.
Am. action fra 2002.
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 Californication (r)
00.35 Blue Mountain State
(r)
01.05 Blue Mountain State
(r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ullared (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 Top 20 Funniest (1)
20.30 Brille (r)
21.30 Castle (r)
22.30 The Graham Norton
Show (11)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (1985)
10.10 Ekstrem oppussing
USA (r)
11.05 Luksusfellen (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (8)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Australia
(r)
15.00 How I met Your Mother (r)
15.30 How I met Your Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 Bones (r)
17.30 NCIS (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Charterfeber – turretur Gran Canaria (r)
21.30 Fast & Furious. Am.
actionthriller fra 2009.
23.25 Den røde drage. Am.
thriller fra 2002.
01.35 Kjærlighetsredet (r)
02.30 Kjærlighetsredet (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mother (r)
20.30 How I Met Your Mother (r)
21.00 Cops Reloaded (5)
21.30 Cops Reloaded (6)
22.00 Star Wars IV: Stjernekrigen. Am. sci-fi eventyr fra
1977.
00.10 Chicago PD (r)
01.10 Nattsending

07.30 Morgensending
15.10 Derrick (r)
16.10 30 Rock (r)
16.30 Tilbake til 70-tallet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Filmavisen 1961 (r)
17.20 Filmavisen 1962 (r)
17.30 Oddasat
17.35 Fysikk på roterommet
(r)
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Brasils ville natur (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Grønn glede (5)
20.00 Det gode bondeliv (7)
20.30 På jakt med Lotta og
Leif (4)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 FIFA fotball-VM 2014:
Før kampen.
22.00 FIFA fotball-VM 2014.
Åttendedelsfinale.
24.00 Kveldsnytt
00.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
01.00 Nattsending
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