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Lørenskog-hotell
Norges tredje beste

Diesel-andelen
vokser kraftig

Hotellgjestene har talt; Losby
Gods er landets tredje mest
populære hotell.

Nå er andelen av personbiler
i Skedsmo som er drevet av
diesel økt til hele 41 prosent,
viser tall fra SSB.

Side 14

xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Skedsmo kommune har vedtatt
at de innen 2020 skal ha en
utslippsfri bilpark.

Side 12-13

KJEMPER MOT

VISUELL FORSØPLING

Annonsere her?
Kontakt Elisabeth på
tlf. 483 23 443

Velkommen til
Solheimshagen
kinarestaurant!

Side 13

Jernbaneverket Region Øst har i
årevis lovet å fjerne taggingene og
budskapet «Fri hasj» på jernbanebrua
i Sagdalen, men lite har blitt gjort.
Side 6-7

Vi serverer lunsj
fra 11.00 til 15.00
(ikke søndag)
Vi har take away-service
Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
Tlf. 63 81 73 77

Triaden
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HARDE

FA K TA

16,1

HAR DU TATT ET
BLINKSKUDD PÅ
ROMERIKE?

CHaRLOttENBERg

VAR SNITTEMPERATUREN PÅ LILLESTRØM
DE SISTE 30 DAGENE.

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.

6,1

Hashtag bildet ditt på Instagram
med #romeriksposten. Vi kårer en
vinner som får Flaxlodd i posten.

NORDENS StøRStE Og BILLIgStE

VAR DEN LAVESTE
TEMPERATUREN PÅ
SKJETTEN DE SISTE 30
DAGENE.

YtreFilet aV sViN

#sunset #f
etsund #ro

merikspost
en @astno

39

rd

BUDAPEST

90

7 dagers tur med
avreise 15. september.
Ta kontakt for info om
priser og program.

OPPLAND
ARRANGEMENT AS
Tlf. 61 12 06 00
Mob. 47 46 39 79
www.opplarr.no

#yellow
#sunflowers

/kg sek

Lindells, Sverige. Fersk/marinert. Ca 1 kg.
Veil. pris 39,90 kr/kg.

an67
ten @annegr

#romerikspos

ULLERN GÅRD

MØBELLAGER
Trygt og tilgjengelig
Tlf. 980 15 003

#høst #rog
nebær #ro

merikspost
en @annet

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

tethowsen

www.ulg.no

Leddheisport G60 ELLIPSE

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

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING
TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER
PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!

Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619
oppland@crawfordcenter.no

OPPLAND
www.crawfordcenter.no

oppland@crawfordcenter.no

Ring 63 81 05 82
post@akershusvvs.no
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Modellen ELLIPSE er
eksklusiv og unik.

- Optimal isolasjon
- 4 valgfrie standardfarger
- 6 moderne design

lam til Fårikål

38

90
/kg

sek

Ferskt lammekjøtt i biter. Wales. Veil.pris 38,90 kr/kg.

Pulled Pork

29

90
/stk

sek

Rib World. 500 g. Veil.pris 59,80 kr/kg.

Pizza

79

90
00
/stk

Big One Take Away. Fryst. 1000 g. Veil.pris 79,00 kr/kg.

VELkOmmEN tIL HypERmat
9-22 alle dager. Følg oss på www.facebook.com/hypermat.se

HyperApp på

www.hypermat.se

sek
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Ønsker hvite striper
og lyskryss
En fotgjengerovergang ved Volla skole
i Lillestrøm skaper
usikkerhet både for
skoleelever og bilister.
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Jeg synes det burde vært et
lyskryss og fotgjengeroverganger på hver side av krysset siden det går så mange barn her.
Nå er stripene helt utslitte,
man ser dem nesten ikke, sier
Felix Waal, som går i 6. trinn
på Volla skole.
Overingeniør Roger Solli ved kommunalteknisk avdeling i Skedsmo kommune
lover at de to gangfeltene i
Nittedalsgata ved Volla skole
vil bli merket innen to uker.
Dette skal skje samtidig med
merking av gangfelt og sykkelbane etter anleggsarbeidene i Nittedalsgata er avsluttet.
PROBLEMKRYSS
– Skoleveien er grei, men det er
overgangen i krysset Nittedalsgata/Selboesgate som er problemet. Når biltrafikken kommer
ned Selboesgate blir det litt
konflikt i krysset. Og siden guttene er så små kan det oppstå
problemer, særlig om morgenen når alle skal kjøre til jobben, forteller Espen Waal, far til
Felix og Benjamin.
Waal opplever at de fleste
bilistene er flinke til å ta hensyn til fotgjengerne, men han
har sett at det finnes noen som
ikke viser like mye hensyn.
– Hvordan synes du bilene kjører?
– De kjører litt for fort, eller
litt for sakte. Det er litt skummelt å gå over veien. Broren
min, Felix, ble nesten påkjørt
av en bil på stortåa, forteller
Benjamin Waal, som går i 1.
trinn.
– Bilen bare kjørte mens jeg
var midt ute i veien. Jeg tenkte
oj, hvorfor gjør han dette, er
han gal eller. Men det er et par
år siden. Da gikk jeg i 4. klasse.
Mange biler stopper ikke. Vi
må stå og vente til noen stopper, forteller Felix.
TRAFIKKOPPLÆRING PÅ
SKOLEN
Volla skole har trafikkopplæ-

IKKE HELT TRYGG:

Benjamin og Felix Waal føler seg ikke helt trygge på at bilistene stopper og slipper dem over når de går til skolen.

ring på agendaen både for 1. 2.
3. og 4. trinn. Der lærer elevene
at de må se seg for i trafikken,
hvilken side av veien de skal gå
på og at de må gjøre seg synlig
trafikken. Trafikkontakt og lærer, Andrine Brune Pedersen,
forteller at det er ganske stor
trafikk rundt skolens område.
– Sidegatene uten fortau
skaper utfordringer, spesielt
for de minste. Det er mange
biler som står parkert i gatene, det er høye hekker og store
trær, og det er vanskelig å lese
trafikkbildet for de myke trafikantene, forteller Pedersen.
Ved skolen er det enveiskjøring i Parkalleen, men lærerne ser ofte biler som kommer
ryggende inn den enveiskjørte
gaten for å parkere.
– Hvem parkerer her?
– Det er nok pendlere og
folk som jobber i Lillestrøm
sentrum som parkerer her.
Skolen oppfordrer foreldrene til å la barna gå eller sykle
til skolen. Når eleven har kom-

met opp i 4. trinn, og har tatt
ferdighetsbeviset på sykkel,
kan de med god samvittighet
bruke sykkelen til skolen.
– Vi oppfordrer elevene til å
gå i grupper, gå med en venn,
eller gå med foreldrene til skolen. På denne måten unngår vi
å ha så mange biler kjørende
rundt skolens område, sier Pedersen.
FÅR SPØRSMÅL OM
SKOLEVEIEN
Fagsjef Kristin Eli Strømme ved
Trygg Trafikk forteller at de får
en del meldinger fra bekymrede foreldre som synes at skoleveien til barna virker utrygg.
Henvendelsene kan gå på alt fra
manglende sitteplasser i buss til
veier og krysningssteder som
ikke er tilrettelagt for fotgjengere.
– Hva bør foreldrene være
oppmerksomme på før de sender ungene ut i trafikken på
tur til skolen?
– For å vurdere eget barns

skolevei må foreldre vurdere det fysiske miljøet som
fartsgrenser,
trafikktetthet,
veiskulder, fortau, gang- og
sykkelvei, utkjøringer, sikt og
kryssreguleringer.
De må også vurdere barnets
utvikling, modenhet, selvstendighet og trafikkerfaring,
og om barna kan gå sammen
med andre. Barn kan ikke,
på samme måte som voksne,
overføre læring fra en situasjon til en annen eller forstå
betydningen av regler, reguleringer og skilt. Foreldrene må
være oppmerksomme på at de
er rollemodeller. Barna kopierer de voksnes atferd, forteller
Strømme.
– Barna lærer at de skal gå
over veien der det er sebrastriper eller lysregulering. Men
hva anbefaler Trygg Trafikk å
gjøre når sebrastripene er slitt
bort?
– Vi anbefaler at læringen
knyttes til den aktuelle veien.
Den korteste veien er ikke all-

tid den tryggeste. Vær- og føreforhold forandrer seg. Snø
kan dekke veimerking, og nye
utfordringer kommer når det
blir mørkt. Her må de voksne
følge med og gi god veiledning
på aktuelle strekningene.

MYE BILTRAFIKK: Trafikkontakt og
lærer Andrine Brune Pedersen ved
Volla skole opplyser at det er mye
biltrafikk rundt skolen på morgenen
og ettermiddagen. Trafikken skaper
utfordringer for de minste fotgjengerne.
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Jernbaneverket Region Øst har i årevis
lovet å fjerne taggingene og budskapet
«Fri hasj» på jernbanebrua i Sagdalen,
men lite har blitt
gjort.

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Budskapet er begredelig.
Dette er spesielt ille fordi brua
er en veldig synlig portal til
og fra Strømmen. Her burde
det heller ha stått velkommen
til Strømmen. Meldingen som
nå møter folk er veldig negativt, sier Steinar Bunæs, tidligere leder for Strømmen Vel.
Bunæs forteller at han først
og fremst er lei for at Jernbaneverket, som eier byggverket,
ikke har følelser for sitt ansvar.
BRUTTE LØFTER
11. januar 2006 lovet Jernbaneverket å rydde opp i taggerproblematikken på brua.
Guttorm Moss i Jernbaneverket Region Øst sa til Romerikes blad at taggingen
ville bli fjernet innen 17. mai
samme år. «Kanskje også før.
Av ulike årsaker har oppussin-

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkken

Kjemper mot visuell forsøpling
gen blitt utsatt flere ganger,
og det beklager vi. Men det er
ikke slik at vi ikke skal foreta oss noe her, taggingen skal
vekk, lover Moss». Da hadde
Strømmen Vel, ifølge Bunæs,
gjort 50 henvendelser i form
telefoner, eposter og brev til
Jernbaneverket.
– Til slutt klarte vi å få dem
til å gjøre rent her. Men etter
noen uker kom skribleriene
opp igjen. Etter dette har det
ikke blitt gjort noe mer fra
Jernbaneverkets side, forteller
Bunæs.
I mars 2011 sa informasjonssjef Thor Erik Skarpen
til Romerikspostens forløper
Skedsmoposten: «Vi tar tak i
problemet, men venter til våren. Rett og slett fordi det er
teknisk vanskelig å fjerne tagging i kulde».
I 2006 var Bunæs rasende
da han sto fram i avisa etter
at taggingen ikke ble fjernet.
– Er du fremdeles rasende?
– På en måte blir det en
slags apati og oppgitthet. Når
vi ser på hva vi måtte bruke
av tid og krefter for å få noe
gjort den gangen, er jeg redd
Jernbaneverket ikke har noen
tanker for dette.
– Hva irriterer deg mest, budskapet eller Jernbaneverkets behandling av saken?
– Det er like ille med begge
deler. Selvsagt er det forferdelig at denne type av reklame
skal få lov til å stå år etter år,

Sanering, demontering og bortkjøring

TANKFJERNING

Lyst på nytt kjøkken?
Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?

La drømmen
dindegbli
Vi hjelper
utenrimelig
at du må skifte ut

Har du lyst på nytt kjøkken?hele
Vi produserer
nye fronter og skuffer
på mål
kjøkkeninnredningen.
Sammen
og alle hengsler og skinner byttes
ut.
Ta
kontakt
i
dag,
med
Bjørn
Langli
finner vi ut hvordan du best kan fornye
på tlf 93 43 56 95, for en hyggelig kjøkkenprat
ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter
og skuffer etter mål, og alle hengsler
og skinner byttes ut. Med Norsk
Kjøkkenfornying er du sikret høy
kvalitet til en lav kostnad – og all
montering blir gjort på kun én dag.

Spar tusenlapper!
Ta kontakt på tel 93 43 56 95
og henvis til denne annonnsen
for et godt tilbud.

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,
på tel 93 43 56 95.
Jeg kommer
gjerne hjem til
Spar tusenlapper! deg for en gratis
Husk å spørre etter Bjørn og uforpliktende
for å få annonserabatten! kjøkkenprat.

ARNE GULBRANDSEN

spesialverksted for BMW i mer enn 35 år!
www.norskkjokkenfornying.no

ARNE GULBRANDSEN

spesialverksted for BMW i mer enn 35 år!

Spesialverksted med prisgaranti for
BMW – vi skal være billigst!

SMARTLIPO
- Det er veldig lite vi i frivillige organisasjoner har å stille opp med, bortsett fra å sette dem i en gapestokk, sier Bunæs om Jernbaneverket håndtering av saken.

og at de godtar det. Dette er
et eksempel på at de ikke gjør
jobben sin. Det er ille.
VIL FJERNE TAGGINGEN,
IGJEN

Jernbaneverket opplyser til
Romeriksposten at de har
fjernet taggingen «Fri hasj»
ved én anledning tidligere, i
2006. Taggingen ble fjernet
etter et sterkt ønske fra en Vel-

TILBUD

Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege

Tlf. 21 640 600
eller send mail til post@skinmedicalclinic.no
FAKSIMILE SKEDSMOPOS-

I 2011 lovet Jernbaneverket
å rydde opp, men ingenting
skjedde.
TEN:

Karenslyst Alle’ 12, Skøyen
0287 OSLO

Oljetanker og panner

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

MAKTESLØS:

forening i lokalmiljøet. Den
gangen leide Jernbaneverket

inn en entreprenør for å eliminere taggingen. Etter at det
ble tagget på nytt har de ikke
klart å prioritere fjerning av
taggingen.
–
Jernbaneverkets program for fjerning av tagging
og graffiti gjelder kun på
stasjoner og publikumsarealer på det norske jernbanenettet. Andre steder utenom
dette har vi ikke et program
for fjerning. Vi må prioritere å holde stasjonsområdene
og publikumsarealene rene.
Jernbaneverket har dessverre
ikke mulighet til å føre tilsyn
og fjerne tagging og graffiti
på alle bruer og konstruksjoner. På slike steder må vi
vurdere fra gang til gang om
vi får prioritert fjerning. Det
er folk som har gjort noe
ulovlig som er årsaken til
problemet. Vi skal se på om

vi finner en mulighet for å
pynte opp brua. Vi syntes
taggingen er trist og skjemmende og skulle gjerne brukt
pengene på mer fornuftige
ting, forklarer kommunikasjonssjef Thor Erik Skarpen
ved Jernbaneverket.
– Når kan Strømmen vel og
andre få se en ren jernbanebru
ved Sagdalen stasjon?
– Vi skal se om vi finner
en mulighet for å fjerne taggingen. Dette arbeidet er
det litt usikker tidshorisont
på. Vi erfarer ofte at taggerne begår nytt hærverk like
raskt som vi rekker å fjerne
det. Vi oppfordrer alle til å
holde et våkent øye med det
som foregår i nabolaget og
varsle politiet om de oppdager taggere.
LITE TAGGING I

7

Bra priser och goda referenser.
Nu även uppgrävning av tankar!
k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n g k j øwww.tankdemontering.com
k k e n f o r n y i n g k j ø(+46)
k k e581
n f 50070
o r n ·y(+46)
i n g70
k 533
j ø k92
k 42
enforny

FETTFJERNING MED LASER
OG CELLULITTBEHANDLING

Permanent effekt
Utføres av kirurg
Minimalt ubehag
og risiko
Kort rekonvalens

Nr. 30 – 2014

LØRENSKOG
I likhet med Skedsmo kommune opplever heller ikke Lørenskog kommune tagging som
noe stort problem på sine eiendommer.
– Vi har hatt litt tagging
på noen stolper og skulpturer i rådhusparken, men det
har kun skjedd én og to ganger, så det er ikke noe stort
problem. Taggingene som
oppdages blir fjernet, forteller parksjef Ruth Hovelsrud
ved Teknisk sektor i Lørenskog kommune.
Drift og vedlikeholdssjef
Helge Kjølstad i Lørenskog
kommune opplyser at de har
fått melding om at det har
vært noe tagging på skolene.
– Vi fjerner taggingene umiddelbart når vi får melding om
disse. Dette har en preventiv
virkning, sier Kjølstad.

Vi gir deg personlig service, kort ventetid på reparasjoner
og særdeles gunstige priser. Med siste versjon software
og originalt diagnoseverktøy som er direkte koplet opp
mot BMW, gir vi deg raskt oversikt over din bil og hva som
må gjøres for å løse problemene. Vi har et velutstyrt lager,
og skulle vi mangle noe, får vi det fra BMWs sentrallager i
Sverige dagen etter!
• Service fra 1800,• Eu-kontroll fra 344,• Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy
• Ny rute? Vi ufører glassreperasjoner eller skifter glass
• Dekk og felger
• Alt av karosseriskader og lakk
• Gratis lånebil!

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

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying
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God folkevekst i Skedsmo
Det offisielle folketallet i Skedsmo
kommune per 1. juli
var på 51.646. Utviklingen i andre kvartal
har vært bedre enn
det vi ser ellers i
landet. Lørenskog har
svakere vekst.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

– Det bor 51.646 personer med
adresse i Skedsmo kommune.
Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, som gjelder
per 1. juli. Utviklingen det siste kvartalet vitner om en vekst
som er større enn vanlig.

ØKNINGEN I SKEDSMO
I hele Norge var det en folkevekst på totalt 13.296 i andre
kvartal. Det betyr at det har
vært en økning på 2,69 personer for hver tusen eksisterende
innbygger i perioden fra 1.
april til 1. juli i år. Norge har
dermed et innbyggertall på
5.137.679 nå.
Tilsvarende har det i Skedsmo
kommune vært en økning på
4,65 personer per tusen eksisterende i andre kvartal. Det betyr en folkeøkning på 240 i disse
tre månedene.
I Lørenskog kommune er
det offisielle befolkningstallet
på 34.836, som er 41 flere enn
ved inngangen på andre kvartal. Økningen tilsvarer 1,18
per tusen innbygger.
BEST I AKERSHUS
I Akershus har det kommet til

Qigong kurs starter tirsdag 2.9 kl 09.30 og onsdag 3.9
kl 17.00. Yogakurs starter onsdag 3.9 og torsdag 4.9.
For påmelding ta kontakt på tlf. 40 67 08 85
eller e-post post@anyu.no.
Se vår nettside for mer informasjon: www.anyu.no

Befolkningsutvikling per 1. juli
Utvikling i andre kvartal 2014
FOLKETALL

UTVIKLING

UTV. PR TUSEN

RANK

RÆLINGEN

17099

211

12,34

7

ULLENSAKER

32970

328

9,95

17

NANNESTAD

11832

73

6,17

59

EIDSVOLL

22940

132

5,75

74

SKEDSMO

51646

240

4,65

104

LØRENSKOG

34836

41

1,18

233

AKERSHUS

581225

3195

5,50

NORGE

5137679

13.296

2,59

I neste kvartal er nye studenter på plass, og folketallet øker
igjen.
Det er Kvitsøy kommune
i Rogaland som blir stående
som vinner i andre kvartal, da
folketallet her økte med 16,8
per tusen. I motsatt ende finner vi Berg i Troms, som gikk
tilbake 23,4 per tusen.
Dette er altså en oversikt
over alle de 428 kommunene i
Norge, og på denne listen finner vi Skedsmo på 104. plass,
og Lørenskog som nummer
233.

5,5 personer per tusen innbygger, og det bor totalt 581.225
innbyggere her nå. Den aller
beste økningen har Rælingen kommune hatt, der de
211 «nye» beboerne utgjør en
vekst på hele 12.34 per tusen
innbygger. Deretter følger Ullensaker kommune med en
vekst på 9,95 per tusen. Dårligste utvikling i Akershus hadde
Frogn kommune, hvor folketallet gikk tilbake med 1,85
per tusen eksisterende.
Perioden april-juli er det
kvartalet hvor mange studenter flytter hjem. Dette gir naturlig nok utslag i kommuner
med høyskoler og universitet.

FØDSLER OG DØDSFALL
Befolkningsutviklingen
be-

stemmes av antall fødsler og
hvor mange som gikk bort –
samt flytteregnskapet. I Skedsmo kommune ble det født 165
babyer i andre kvartal, mens
78 personer døde i samme periode. Videre finner vi at 1.083
personer flyttet inn i kommunen, inkludert innvandring.
Så var det 930 personer som
flyttet ut av kommunen, enten innenlandsk eller ut av
landet.
I Lørenskog kommune var
det 106 fødsler og 53 dødsfall
i andre kvartal. Her var det
676 som flyttet inn i kommunen, mens 688 pakket sakene
og reiste andre veien.

NYTT GULV? GARANTERT KVALITET
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

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.

520,-

199,-

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

299,-

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

Pr. kvm

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

NÅ

Pr. kvm

NÅ

Utkjøring: Tirsdager og
torsdager i Oslo/omegn

Vi er kjent for lave priser.

189,-

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav
14 mm.

30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

45 års erfaring med gulv.
Vi kan gulv!

Pr. kvm

Pr. kvm

NÅ

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav

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!

Triaden
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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
Spesiell kiste med smijernbeslag, 80x55x60cm selges for
500kr. Like pen som ny. Bør
sees! Tlf. 92656287.

Hagebrønn i betong Kr 2500
(kjøpt på plantasjen ca 6000).
Lys bjerk salongbord 70 x 70
Kr 400. 2 lenestoler lys furu
med blått ullstoff Kr 150 pr
stk.Tlf 456 65 211.
Pent brukt mørk brun skinnsalong 3-2-1 (mål185-135-80)
selges kr. 2000,-. Tlf. 46 94
03 66.

Rund taklampe i krystall Kr
500. Flott hytte taklampe i
tre og metall, bonde-farger, 5
lyspunkter. Kr 700,- Oljemaleri Rimelig Honda moped/scooter
med motiv fra Vestlandet sign.
selges 1987-modell. Tlf: 67 90
E Nordlien Kr 900. Oljemaleri 02 60.
med motiv fra Trollheimen sign
S. T. Sørensen, Kr 1000. OljeHardføre planter som det ikke
maleri med motiv fra Eggedal
er vedlikehold med: 78 cm høy
sign. Hagan-52. Kr 1200,kaktus inkludert 32 cm høy
Teak møbler salongbord, hjørsukkulent (pengetre), pris rinebord. Rimelig. 2 golvtepper
melige kr 125,-46 cm høy aloe
(husflidstepper) 100 % ull str
vera inkludert en liten kaktus,
200 x300 Kr 500. Et mindre
pris rimelige kr 70,- 54 cm høy
Kr 300. Krogenes 4 seter sofa
optunia kaktus inkludert en lii blått ullstoff pent brukt Kr
ten kaktus pris kr 40,- Plantene
800. Entre -kommode med 2
befinner seg på Løvenstad og
skuffer, smijernsbeslag + speil
selges enkeltvis eller samlet. Tlf
Kr 1500. Krogenes lenestol
47 39 01 31.
regulerbar med løs fotskammel i blått bunads- ullstoff Kr
Bodsalg. Store og små bilder,
1000. Krogenes slidestol med
vegglamper, taklampe, tinnoriginale puter Kr 400. Kroge- produkter i forskjellige størrelnes tallerkenhylle h 70 b 88 Kr ser, kakebokser, kontorbord
600. Rosemalt hjørnehylle h
(pc-bord), jakker str. 38 (M) og
90 Kr 500,- Antikk pianokrakk, en rekke andre ting. Tlf. 92 65
Kr 400. Eldre toilett-kommo55 40.
de Kr 500. Kiste med buet
lokk og smijernshåndtak fra
Selger to relikvier: mobyltele1920 L 80cm. Kr 500,- Kiddo fon NOKIA 1112, og nesten
barnestol lys bøk med bøyle
ubrukte, computer Commodore
(som ny) Kr 400. Blå lenestol
64. Tlf. 95 45 39 66.
med vipp og sving Kr 400. Sort
lenestol i skinn Kr 300,- Ny
Til salgs. Hafa dusjvegger
lys gul porcelenvask Kr 200.
80x200 selges billig. Ny pris
Grønn emaljert håndvask Kr
5500,-. Ring 45480984.
200. Pastellgrønn servant og
bide (fotvask) Kr 400,- SkriveBosch Combitrim (elektrisk
bord ca 100 år gammelt med
gresstrimmer) med 20 meter
flotte utskjæringer pent brukt
ledning til salgs. Brukt bare 3
Kr 3500 2 lys bjerk bokhyller
ganger. Selges for halv pris. Tlf.
H 2 m B 60cm Kr 200,- pr stk. 99 58 10 30.

Kombiskap, kjøl/frys kr. 100,Brukt, burgunder front. H: 175
cm. Tlf. 90 10 70 06.
Pentax Movie 8 mm video camera recorder, Pentax TV zoom
lens kr. 200,- Filmopptager
Super 8 mm Eumig Viennette
3 kr. 100,- GPS Sony Nav-u
NV-U51 kr. 200,- Canon Pixma
iP3000, fargeskriver kr. 200,Rollei, dias framviser, automat
kr. 100,- Acco Rexel Silenco,
makuleringsmaskin kr. 200,Liesegang-halvautomat +24v
dias framviser kr. 100,- For
samlere kr. 800,- for alt. Tlf. 97
19 36 32.
Hoppski til barn, med hoppdresser og hoppsko. Veldig billig
til salgs. Tlf. 90 92 02 24.

1 ½ - 2 meter høyt. Pris maks
ca.kr.250,- Bor i Lørenskog. Tlf:
95732988.
Ønsker å kjøpe ”Den store
boken om Homeopati” av A.
Lockie og N. Geddes og ”Naturlige kurer og botemidler” fra Det
Beste. Tlf 41627988. E-Mail
kjellfani@yahoo.no.
RiksTV tuner ønskes kjøpt,
rimelig. Tlf. 41 69 58 85.
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler. Annet
militært fra krigen er også av
interesse. Tlf. 40 40 62 16.
Platespiller ønskes kjøpt. Alt av
interesse også deffekt. Tlf. 90
07 34 30. E-mail: hpst45@
gmail.com.
Brevkortalbum og gamle norske
postkort kjøpes av lokal samler
til god pris. Tlf 930 40 550.
Trenger du hjelp til rydding i
hage, loft eller kjeller, luking
og klipping av plen? Også
annet forefallende arbeid kan
påtas, som lufting/pass av hund,
følgehjelp til lege e.l. Har lang
erfaring fra oppdrag gjennom
Frivillighetsentralen. Ring trygt.
90 99 01 80.

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
2 stk elektriske golftraller inkl.
batterier selges kr 1000 pr stk.
tlf. 91 55 03 69.
Dameklær selges rimelig. Diverse dameklær, en del nytt/svært
lite brukt selges meget billig.
Bukser, skjørt, topper og jakker
i str. S og M. Pris. 50-150,- pr.
plagg. Ta gjerne kontakt på tlf.
95 91 24 00 for å avtale tid for
en uforpliktende prat. Jeg bor i
Lørenskog.
Stressless kr 500 og taklampe
(45 cm diameter) kr 500 selges.
Tlf 91 76 93 30.
Ønsker å kjøpe et pent brukt
CD-stativ i furu, en lengde, ca.

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

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
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AKTUELT

Sak: Rik på hytter

Helside hytte

AKTUELT

Lørenskog-hotell Norges tredje beste
Hotellgjestene har
talt; Losby Gods er
landets tredje mest
populære hotell.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@romeriksposten.no

Hotellsøketjenesten
Trivago.no presenterte nylig de
ti mest populære hotellene
i Norge – basert på gjestenes
egne anmeldelser. På denne
listen kommer Losby Gods
på en tredjeplass. Lørenskog-hotellet slås kun av Rica
Bakklandet i Trondheim og
Norges eldste hotell, Walaker
i Luster, som deler førsteplassen.
STOLTE OG GLADE
Rankingen inkluderer hoteller
over hele landet og baserer seg
på gjestevurderinger fra Trivago
og bookingsidene som er integrert på Trivago.no. Hotellene

Tips oss!
tips@romeriksposten.no

som kan skryte av å være på
listen må ha fått minimum 100
anmeldelser.
– Vi er skikkelig stolte og
glade. Tusen takk til alle som
tar seg tid til å skrive hyggelige anmeldelser om oss, skriver
Losby Gods i en kommentar
på sin Facebook-side.
SLÅR OSLO-HOTELL
Losby Gods får en gjennomsnittlig vurdering på 88, 91. De
to hotellene som deler førsteplassen har til sammenligning
fått en samlet vurdering på 89,
30. Lenger ned på listen finner
vi Rica Park Hotel Stavanger,
Rica Rock City i Namsos og Saga
Hotel i Oslo.

DE 10 MEST POPULÆRE
HOTELLENE I NORGE
1. Rica Bakklandet, Trondheim
2. Walaker, Solvorn i Luster
3. Losby Gods, Finstadjordet
4. Rica Park Hotel, Stavanger
5. Rica Rock City, Namsos
6. Solstrand, Os
7. Herangtunet, Øystre Slidre
8. Rica Nidelven, Trondheim
9. Saga Hotel, Oslo
10. Rica Airport, Stavanger

FORNØYD TRIO: Losby Gods ligger på en tredjeplass på listen over Norges mest populære hoteller. F.v.
husøkonom Berit Rimstad, salgs- og markedsansvarlig Mari Hannaseth Matthews og resepsjonssjef Trine
Jaldar. (Foto: Losby Gods)

Halvside ledig

Nr. 30 – 2014

bildet tatt?

Nr. 30 – 2014

Hvor er dette

14

15

Har du svaret?

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

Mangler vinner
SVAR:

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

VINNER:
XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Takk til alle som sendte inn!
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ARKITEKTER

www.vindveggen.no

CONTAINER

- Utleie av avfallsbeholdere og containere
- Henting av løst avfall

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

Tlf. 41 30 61 61
Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran
Nr. 36 – 2013 37

Tlf. 63 98 39 10

GULVSLIPER

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

RE

ELEKTRIKER

CATERING

Tlf. 63 84 41 70
www.bordetsgleder.no

www.admregnskap.no

RØRLEGGER

Trenger du en

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.

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern
og metaller
Tlf. 468 15 000

- 1472
Fjellhamarflis,
ved og

pellets.utføres
Alt innen rørleggerarbeid

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

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497

BYGG &
Annonsere her?
HÅNDTVERKRØRLEGGER
SERVICE

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

67 90 38 48/ 95 04 17 28

Annonsere i Romeriksguiden Tlf. 41 30 61 61

REGNSKAP

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

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

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

KONSULENT
Tlf. 67 90 17 90
TANNLEGE
Vi har fri frakt på alle
produkter til hele Norge!

Tlf. 64 84 61 90
- Et autorisert
regnskapsførerfirma -

www.admregnskap.no
jøp nå og få

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

www.safedirekte.no
- din lokale tannlege

SNEKKER

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?

Send mail til kim@romeriksposten.no

Vestvollen 23, 2040 Kløfta

TRAPP

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

SYKKEL
Bestill time på
tlf. 48 14 26 28

Mobilt

sykkelverksted
www.sykkelhjelp.no

Veensvangen, 2338 Espa

TRANSPORT

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting
• Termotransport • Distribusjon

Tlf. 907 44 662

Sørløkken

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.

For fem år siden ble
22 prosent av alle
personbilene i Skedsmo drevet av diesel.
Nå er denne andelen
økt til hele 41 prosent, viser tall fra
SSB. Men bensinmotorene er tilbake på
offensiven.

Dieselbiler

Andel dieseldrevne personbiler (prosent). 1. januar. Kilde: SSB
2009

2013

2014

41,3

LØRENSKOG

23,9

39,0

SKEDSMO

22,4

38,1

40,9

AKERSHUS

27,5

43,0

44,7

NORGE

27,2

42,0

44,5

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

GravinG oG transport

Den årlige oppdateringen på
drivstofftype viser at det per 1.
Tlf. 990 38 804
januar i år var 13.654 personbiler regisrert i Skedsmo som
GravinG oG transport
brukte bensin for å komme seg
frem.
Videre var det 9.584 bipershaugv. 11 2312
ottestad
VARMEPUMPE Tlf. 990 38
ler som
804 gikk på diesel. I disse
tabellene fra Statistisk sentralbyrå tilfaller hybridbiler den
drivstofftypen bilen bruker
(utenom elektrisitet). I LørenFabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
skog kommune er det registrert
Tlf. 62 36 42 90
Tlf. 62 36 42 90
9.136 personbiler med bensin
Fabrikkveien 5,
og 6.573 som bruker diesel.
2380 Brumunddal
DIESEL I SKEDSMO
Det betyr at 40,9 prosent av alle
personbilene i Skedsmo bruker
Annonsere her?
diesel, mens andelen i LørenTlf. 41 30 61 61
skog er på 41,3 prosent. Sammenlignet med landsgjennomsnittet, så må dette sies å være
en noe lav andel. I hele Norge er
nemlig 44,5 prosent av personbilene drevne av diesel. I Akershus ser vi at andelen med diesel
VED
ligger på 44,7 prosent.
Det er til dels store ulikheter rundt omkring i landet,
og SSB-tallene indikerer at det
er mest pop med diesel i gris1000l bjørkeved kr. 700,grendte strøk. I Finnmark er
1000l blandingsved kr. 550,andelen på 51 prosent, mens
60l bjørekved kr. 65,Nord-Trøndelag akkurat bikket
pershaugv. 11 2312 ottestad

Sørløkken

VED TIL SALGS

Tlf. 469 16 636

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

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

akutt ring
Tlf. 97 50 17 90

utført
PerFagmessig
A. Paulsen
AS
rørleggerfirma
jobb
til avtalt pris!
- 1472 FjellhamarTlf.rørleggerarbeid
40 46 75utføres
78
Alt innen

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

Tlf. 63 98 39 10

SNEKKER

marius@rb-as • www.rb-as.no

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

...fritt levert direkte til deg

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no

post@holtet-transport.no

- din lokale tannlege

RENHOLD

Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg
krever årlig
Tiur’n
Konsulenttjenester,
Hansfor
Ording
ettersyn
å fungere tilfredSertifisert opplæringsvirksomhet,
stillende.
dokumentert og sertifisert opplæring

service avtale?

STILLAS

av erfaren rørleggermester
www.nordiske.no
67 90 38 48/ 95 04 17 28

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

Små bedrifter skal også styres

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

rørleggerfirma
Fyrkjeler for

KONSULENT
rørlegger eller en

ØKO-ROM AS

Annonsere her?
Tlf. 41 30 61 61

- Et autorisert
regnskapsførerfirma -

Nordiske
iNdustriovNer
s
Per A. Paulsena/AS

www.lillestrøm tannteknikk.no

SIKKERHET

L

CONTAINERUTLEIE

NYE EIE

Tlf. 64 84 61 90

INDUSTRIOVNER

SV
OL

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

EID

KJØKKEN

gulvsliping
etterbehandling

LT
I

BILOPPHUGGING
ARKITEKTER

Tlf. 63 83 70 19

Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

Tlf. 996 40 819

HO

Tlf: 22 06 15 00

Din leverandør av

NORSKPRODUSERTE
TANNERSTATNINGER

RÅ

Fornuftige priser - godt utvalg!

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

Safedirekte.no

SMØREOLJER

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...

fortsetter å vokse

TREDREIERI

TANNLEGE

Annonsere her?

ROMERIKSGUIDEN

BILPLEIE

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

17

Diesel-andelen
romeriksguiden
- Service der du bor
Aluminiumprodukter

ARKITEKTER AS

Nr. 30 – 2014

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

DIESEL: Av alle personbiler registrert i Skedsmo kommune er 41 prosent drevne av diesel. Andelen har vokst
mye de siste fem årene, men alt tyder på at bensinbilene vil ”slå tilbake” de neste årene. (Illustrasjonsfoto)

femti prosent. Deretter følger
Sogn og Fjordane (49,6%) og
Troms (49,3). Minst andel dieselbiler finner vi i Vestfold, der
andelen er på 37,8 prosent.
DEN STØRSTE
DIESELKOMMUNEN
Skedsmo kommune er bare den
381. største dieselkommunen
blant de 428 kommunene i Norge, en oversikt som toppes av
Lierne kommune i Nord-Trøndelag (64,1%). Lørenskog er å
finne på 372. plass på denne tabellen. I Akershus er det Oppegård kommune som har størst
andel dieseldrevne personbiler,
med en andel på 52 prosent. I
motsatt ende finner vi Asker
kommune med 39,4 prosent av
bilene. Helt på bunn i Norge er
Utsira med 27 prosent.
FLERE BENSINBILER
VRAKES
Trenden hittil i år er at det er

LØRENSKOG GYMNASTIKKLAG
Vi starter opp igjen etter sommerferien mandag 01.09.14
med trening på følgende steder:
Fjellhamar skole: Mandag kl. 17.30-18.15 (Barn 4-5 år) kl. 18.15-19.00 (Barn 6-8 år)
kl. 19.15-20.15 (Damer aerobic/styrke) Onsdag kl. 19.00-20.00 (Damer aerobic/styrke)
Kjenn skole: Onsdag kl. 19.00-20.00 (Turn ungdom 9-12 år) kl. 20.00.21.00 (Turn ungdom 13+)
Torsdag: kl 17.30-18.15 (Cheergym 5-8 år Nyhet)kl. 18.15-19.00 (Cheergym 9-12 år Nyhet)
Kurland skole: Mandag kl. 19.00-20.00 (Damer aerobic/styrke)
Vi forbeholder oss retten til å avlyse, eller justere, dersom deltakelsen på
et parti er for liten. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen!
Påmelding ved fremmøte. Ev. spørsmål kan rettes til Katrine 95071950 eller Tove 95865720.
Mer info på www.lorenskoggym.no og på facebook

likt antall nye biler som går på
bensin og diesel. Det betyr at
bensinmotorene er på vei tilbake igjen, etter at mundighetene
for syv år siden gjennom avgiftspolitikken oppfordret til kjøp
av dieselbiler.
– Dieselbilene fikk jo et
voldsomt oppsving etter avgiftsendringene i 2007. Så
det er nok hovedårsaken til
at andelen dieselbiler økte så
mye, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen.
Men selv om drivstoffet har
vært likt fordelt blant helt nye
biler den senere tid, så nærmer dieselbilene seg. Det skyldes blant annet at det vrakes
flere bensinbiler, men også
bruktimport spiller inn her.
Andelen dieselbiler har vokst
kraftig de siste fem årene,
men også i løpet av det siste
året har de to forskjellige motorene nærmer seg hverandre
i antall.
GOD UTVIKLING
– Signalene fra politikerne tilsier jo at det kan komme avgiftsendringer til bensinbilenes
fordel. Og det er klart at mange
velger drivstofftype etter hva
som blir sagt av myndighetene,
sier Engebretsen.

– Hvordan tror du utviklingen
vil bli de neste fem årene?
– Jeg tror egentlig at denne
saken kommer til å gå litt frem
og tilbake også i fremtiden.
Det gjøres stadig nye tekniske
fremskritt i forhold til miljøvennligheten, og den senere
tid har bensinmotor-produsentene hatt store forbedringer med utvikling av kraft
og effekt, mens forbruket har
gått ned. Sånne ting vil selvsagt påvirke disse tallene, sier
han.
ELBILER I MEDVIND
– Videre blir det jo spennende å følge utviklingen innen
elbiler og hybrid. Disse
komer til å stjele stadig større andeler, regner Engebretsen med.
SSB-tabellene viser at det
finnes 17.770 elbiler i Norge ved årets inngang. Fem år
tidligere var det kun 1.693.
Det er altså hundre ganger
mer elbiler nå enn det var 1.
januar 2009. I Skedsmo kommune var det registrert 189
elbiler i januar, mens det
fem år tidligere bare var syv
slike her på bjerget. I Lørenskog kommune er det nå 191
elbiler, mot elleve stykker
fem år før.

Nye vinduer i gammel stil?
Fra kr. 1. 880,- til 3. 880,(fraktfritt etter avtale)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no · post@heimstadbygg.no
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HVA SKJER?
SKEDSMO

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.

KULTURKAFÉ - KARI SVENDSEN
TORSDAG 4. SEPTEMBER KL. 12:00 I
CONNECT
Banjo-Kari er tilbake! Hun er en av
våre meste folkekjære artister. En
energibunt med sjarm, smittende
humør og glimrende banjospill.
Dørene åpnes kl. 11.00.

FORFØRENDE FRANSK FREDAG
FREDAG 5. SEPTEMBER KL. 19:30 I
KAFEEN - SCENE 5
En varm høstkveld i Paris. En
romantisk spasertur langs Seinen.

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

Duften av croissanter og blomster
strømmer fra bodene. Solen går
ned ned til tonene av en chanson
om tapt kjærlighet. Alt formidlet i
en hyggelig kafékonsert på Scene
5. Skuespiller og sanger Hanna
Børseth Rønningen tolker sanger
av blant andre Edith Piaf, Jaques
Brel og Michel Legrand. Det blir
en musikalsk reise gjennom Paris’
gater med chansons, viser, jazz
og musikal. Noen av sangene er
oversatt til norsk, og repertoaret
bindes sammen av dikt fra franske
og norske poeter.

SUL - ET MUNTERT TILBAKEBLIKK PÅ NORSK LANGRENNSHISTORIE

TIRSDAG 9. SEPTEMBER KL. 12:00 I
STJERNESALEN
Etter utallige oppfordringer fra
våre medlemmer kommer Thor
Gotaas tilbake til oss. Han er cand.
philol. fra Universitetet i Oslo, og
han gransker det seriøse og det
kuriøse i folkelig kultur. Gotaas
har holdt flere hundre foredrag og
kåserier i mange sammenhenger
i løpet av de siste ti årene, og
er kjent for sine meget muntre
skildringer!

PER ANDERS NORDENGEN «DET GODE LIV PÅ JOBB»

TIRSDAG 9. SEPTEMBER KL. 19:00 I
STJERNESALEN

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

Det gode liv på jobb, øser Per
Anders Nordengen raust av sin
erfaring og sine tanker om å få til
et godt liv både på hjemmebane
og på jobb. Eller som John Lennon
sa: «Life is what happens to you
while you are still making plans».
Per Anders Nordengen er en av
landets mest etterspurte foredragsholdere innenfor motivasjon,
kommunikasjon, endringsmestring
og arbeidsglede. Han bruker ikke
manus, og leverer et inspirerende
foredrag med både alvor og humor.

LØRENSKOG

på tur og møtested er parkeringsplassen på Losby. Kaffe og vaffel
på Losby kafè etter turen for de
som vil.

BÅRD TUFTE JOHANSEN «MANN (44)»

ONSDAG 3. SEPTEMBER KL. 19:00
STORSTUA

lagt for det norske publikummet.
All Informasjon gis på både norsk
og engelsk. Vi tilbyr konserter,
seminar, masterclass, moteshow
og vi viser over 22 nye og gamle
Bollywood filmer. Noen av dem får
Verdens- og Norgespremiere under
festivalen. Ikke glem å få med dere
prisvinnere og godbiter fra verdens
største filmindustri. Alle filmer vises
med engelsk tekst.

MARKATUR MED GUIDER

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

Bård Tufte Johansen har siden
tidlig på nittitallet laget en rekke
humorprogrammer, blant annet
Lille lørdag, Åpen post, Uti vår
hage, Team Antonsen, Tazte Priv,
Tre brødre som ikke er brødre og
Brille. De siste to årene har Bård
jobbet hardt, han har skrevet nytt
materiale, testet ut, forkastet,
skrevet nytt. Han har slitt, svettet
og ledd for å gjøre seg klar til
karrierens største utfordring –
endelig står han alene på scenen
med sitt eget show!

BOLLYWOOD FESTIVAL
NORWAY 2014

FRA 5. SEPTEMBER - 11. SEPTEMBER
LØRENSKOG HUS
Velkommen til Skandinavias største
Bollywood festival som er tilrette-

ONSDAG 3. SEPTEMBER KL. 11:00
FJERDINGBY TRIVSELSSENTER
Guidene John og Arne vil på årets
tur guide oss til Tvetersetra og
Hektnersetra. Terrenget er betegnet
som moderat, det er mye traktorvei.
Vi møtes på Frivilligsentralen/Trivselssenteret kl 1100. Vi regner med
å være ute i ca 4 timer.

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.

2003

fra

251.876,-

163.509,-

eks mva

Transit Custom
- Van of the Year 2013

Da kinokvartalet skulle bygges ble de seks trehusene i kvartalet revet i 2003.
To år senere kunne de første leietagerne flytte inn i det fem etasjes store
bygget. I første etasje finner du dagligvarebutikken Meny, bank, frisør og

RÆLINGEN

Markedets råeste varebilrange Lev. KLare BiLer

Spør
oss om
gunstig
leasing!

KINOKVARTALET/
STORTORVET 2003 - 2014

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
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

2014

kino. I de øvrige etasjene holder Paletten borettslag til med 96 leiligheter.
Av: Roy Mortensen
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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

Mangler vinner
LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

PÅ TUR MED
MATMOR
VINNER AV FLAXLODD
XXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
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SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : .................................................................................................................................................................
NAVN : .........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 08. august

Helside
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TV & UNDERHOLDNING

TV & UNDERHOLDNING

TV-program
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Nyt sommeren,
stemningen – og maten!
Og husk å kaste matavfallet i grønn pose
(hvis det blir noe igjen, da...)

Tips!
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.

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

God sommer!

createurene.no

Tlf: 07623 | e-post: firmapost@roaf.no | For mer informasjon se www.roaf.no

