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TEMA: BIL OG MOTOR

Stadig flere vil prøve
bobil-livet

Mange lokale
”bolighaier”
Lørenskog kommune huser
519 eneboliger med hybeleller sokkelleilighet som kan
leies ut. I forhold til mengden hus er dette en svært
høy andel. Skedsmo er ikke
stort dårligere.			
		

Hektet på
kromspringflyging
Når Morten Belstad (57)
setter seg bak flyspaken går
det oppned og trill rundt.
		 Side 10

80-90 prosent av kundene er
utlendinger, men også nordmenn som vil prøve før de
leier kommer innom McRent.

				


Side 14

Side 5

Stadig flere
skilsmisser

Annonsere her?
Kontakt Elisabeth på
tlf. 483 23 443

Velkommen til
Solheimshagen
kinarestaurant!

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

www.triaden.no
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30%

Se mer!

tlf 67 97 83 30

824 personer fra Skedsmo og Lørenskog opplevde skilsmisse eller separasjon i løpet av fjoråret. I motsetning
til trenden ellers i Norge har det vært
en stor økning i antall samlivsbrudd i
Skedsmo. I Lørenskog var det marginalt færre samlivsbrudd i fjor.
						Side 4
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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.
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FØDSELER PÅ A-HUS
FORRIGE UKE

HAR DU TATT ET
BLINKSKUDD PÅ
ROMERIKE?

Hashtag bildet ditt på Instagram
med #romeriksposten. Vi kårer en
vinner som får Flaxlodd i posten.
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Julemarkedstur til
BUDAPEST
LÜBECK
7 dagers tur med
5 dagers
tur med
avreise
15. september.
avreise 30. november.
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OPPLAND
ARRANGEMENT AS

SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆR

ULLERN GÅRD

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.opplarr.no
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MØBELLAGER
Trygt og tilgjengelig
Tlf. 980 15 003

WELL DONE

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

www.ulg.no

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

Leddheisport G60 ELLIPSE

Modellen ELLIPSE er
eksklusiv og unik.

- Optimal isolasjon
- 4 valgfrie standardfarger
- 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

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

Åpent 10-18 (10-16)
Gratis parkering
www.mcbekledning.com

BRIDGEKURS
Lørenskog Bridgeklubb og Høybråten Bridgeklubb arrangerer bridgekurs for
nybegynnere på Løkenåsen skole med start 23. september. Kurset går over
8 kvelder (tirsdager) og starter kl. 18:00 og varer i ca. 3 timer. Kursleder er
Trygve Sætereng, en skattet og velbenyttet kursleder.
Påmelding – og evt. spørsmål senest 18. september til Toralf Stødle,
tlf. 975 65 009 eller Lillian Lindberg, tlf. 934 26 190. Kurset koster kr. 800 og
dekker utgifter i forbindelse med kursbok, kursleder, kaffe, og kaker. Beløpet
betales inn til konto 5082 07 38202 og merkes ditt navn og ”bridgekurs”.
Velkommen på kurs! Bridge er sosialt, spennende, variert, utfordrende og
ypperlig trening for ”de små grå”! Kom gjerne alene, vi finner en makker
både på kurs og spillekvelder!

Crawford Center Oppland

OPPLAND
www.crawfordcenter.no

oppland@crawfordcenter.no

BRIDGE – et spill for livet!
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Lyst på en bolig hvor alt er nytt?
Vi tilbyr flotte nye energivennlige boliger sentralt i Lørenskog. Heis, garasjekjeller,
store og solrike balkonger. Velg mellom 2 til 4-roms selveierleiligheter.
Her blir det fint å bo! Du finner tur- og skogsområder, shoppingsentre, kafeer,
butikker og et godt servicetilbud rett i nærheten. Oslo sentrum er kun 15 min. unna
og kollektivtilbudet er meget godt. Her er det lett å få litt ekstra ut av tilværelsen.
• Gode planløsninger
• Solfylte uteplasser
• Heis og innendørs parkering
• Størrelser fra: 45 – 129 kvm BRA
• Pris fra kr. 2 190 000,-

Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i
Skedsmo og Lørenskog. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom-plakaten.

Journalister:
Roy R. Mortensen,
roy@romeriksposten.no

renomme. n o

Tlf. 61 12 06 00
Mob. 47 46 39 79

Postadresse:

Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Ansvarlig utgiver:

Avisdrift Romerike AS
Opplag: 21.200
Trykk: Avis-Trykk Hamar AS
Distribusjon: Norpost

Neste utgave: 18.09.2014

Materiellfrist neste utgave: 16.09.2014

Ta kontakt for mer informasjon:
Marius Falch Orvin, mobil 970 31 969 / mfo@selvaagbolig.no
Jenny Jakobsen Sperstad, mobil 470 22 035 / jjs@selvaagbolig.no

www.selvaagbolig.no/smg
Selvaag Hjem er det trygge valget for deg som vil ha en bolig for livet.
Solid kvalitet, velprøvde løsninger og et gjennomtenkt bomiljø gir gode
rammer for et behagelig liv!
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Hit pendler vi
Det er en ganske så omfattende
tabell som presenteres av Statistisk sentralbyrå. Utfra sine
kriterier og målinger kan byrået fremlegge en fullstendig
oversikt over hvor arbeidsfolk
i Lørenskog og Skedsmo tjener
til livets opphold.
PENDLERTOPPEN
Det sier seg selv at de aller fleste nordmenn jobber i sin egen
hjemkommune. Men Lørenskog og Skedsmo er så nære
Oslo at det ikke gjelder her. Det
er 9.308 sysselsatte fra Skedsmo
som som ikke pendler. Mens
det er 17.098 på listen over
pendlere herfra til andre kommuner.
De aller fleste jobbpendler
naturlig nok til Oslo. Denne
kommunen topper vår liste
med totalt 10.210 personer.
Deretter følger Lørenskog kommune med 2.248 pendlere fra

Flere skilte lag
i Skedsmo
Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no
De nye skilsmissetallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det
også i 2013 var en nedgang i antall skilsmisser og separasjoner i
Norge. Dette er en positiv trend
som har pågått helt siden 2005.
Brutt ned på kommunenivå ser
en imidlertid store forskjeller.
SKILSMISSER I SKEDSMO
I Skedsmo kommune har det
nemlig vært en økning i antall
skilsmisser i fjor. Lørenskog
kommune kan vise til en liten

nedgang i 2013.
Tallenes klare tale viser at
262 ekteskap fra Skedsmo opplevde brudd i form av skilsmisse eller separasjon i fjor. Dette
er 34 flere enn året før, viser
SSB-tallene. Det må sies å være
en ganske markant økning. I
Lørenskog kommune var det
150 ekteskap som brøt sammen
på denne måten, som er en nedgang på tre stykker fra året før.
- For dem som skilte seg i
fjor, så hadde ekteskapet vart i
gjennomsnitt 12,9 år, forteller
SSB i sin artikkel om skilsmissene.

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

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82
post@akershusvvs.no

FLERE GRUNNER TIL Å
HOLDE SAMMEN
Selv om det har vært økning
i Skedsmo, er trenden het til
lands ganske tydelig.
Professor og familieterapeut
Frode Thuen sier i et intervju
med NRK at det er vanskelig
å peke på hva som er årsaken
til at stadig flere velger å holde
sammen i Norge.
– Det forebyggende arbeidet
mot skilsmisse bærer nok frukter. Det er en optimistisk måte
å tolke disse tallene på, sier
Thuen til NRK.
Det var i mange år er økende trend at ekteskapene røk, og
Thuen tror det er flere årsaker
til at flere holder sammen.
– Det er få som holder
sammen for enhver pris. Barna
er et viktig moment, men mange føler at økonomi gjør at man
prøver en ekstra runde før man
konkluderer med at man må gå
ut, påpeker han.
STORE ULIKHETER
Ved inngangen til inneværende
år var det 9.157 ekteskap med
adresse i Skedsmo kommune. I
Lørenskog telles det 6.581 ektepar. Vi har satt antall skilsmisser
opp mot eksisterende ekteskap,
og kan dermed på uoffisielt vis

DISSE PENDLER TIL OSS
Det går selvsagt an å snu
SSB-tallene på hodet, og finne
ut hvordan pendlerstrømningene er motsatt vei også. Da
kan vi altså se hvor pendlerne
kommer fra, de som reiser inn
til Skedsmo kommune.
Da finner vi også Oslo kommune på topp. Blant de totalt
18.518 pendlerne som strømmer til Skedsmo, så var det
4.382 som kom fra hovedstaden. Deretter følger Rælingen
kommune med 1.727 arbeideFLERE MULIGHETER
re, og Lørenskog med de nevnDet er så mange som 182 kom- te 1.704 pendlere til Skedsmo.
I
Lørenskog
kommune
muner på listen over kommuner som folk fra Skedsmo tas det imot 14.046 pendlere, og 5-084 av disse kommer
Spar tusenlapper!
pendler til. Og 158 på LørenfrapåOslo.
Her56er
skog-listen. Alt fra Alta til SandTa kontakt
tel 93 43
95det Skedsmo
(2.248
stk)
og Rælingen (1.137)
nes. Dette behøver selvfølgelig
og henvis
til denne
annonnsen
for et godt
tilbud.
som
følger på de neste plassene.
ikke å dreie seg om dagpendlng. SSB forklarer på sine nettsider at de aktuelle pendlerne

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.

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.
www.norskkjokkenfornying.no

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

kåre ”vinnerne” og ”taperne”
i denne statistikken. Hvor står
ekteskapene sterkest, og hvor er
det tilsynelatende større sjanse
for at det blir slutt?
Spørsmålet er absolutt på sin
plass, for det er svært store forskjeller fra fylke til fylke. Best
ut kommer Sogn og Fjordane
som bare hadde 1,5 brudd per
100 ekteskap i fjor. Vestlandet og Trøndelag troner øverst
på denne tabellen. Verst ut er
Finnmark med 3,1 brudd per
hundre. Altså mer enn dobbelt så ofte i forhold til Sogn
og Fjordane. Østfold og Oslo er
også høyt oppe med 2,8 brudd
per 100. Akershus har i snitt 2,3
brudd per hundre.
BEST OG VERST
Denne oversikten finnes altså på kommunenivå også. Og
vi gjør litt stas på Hægebostad
kommune i Vest-Agder. Dette
er den som har flest ekteskap av
de 17 kommunene i Norge med
kun to eller færre brudd per
hundre ekteskap.
På denne landsoversikten

Tøffe samlivsbrudd blir
man nok ikke kvitt, men i Norge
har det vært en nedgang i antall
skilsmisser det siste året. Det er
imidlertid ulikt stilt fra kommune
til kommune. (Illustrasjonsfoto)

BRUDD :

med 428 kommuner, med
Hægebostad på topp, kommer
Skedsmo helt nede på 380.
plass, med sin skilsmisserate
på 2,9 per rate. Skedsmo må
sammen med Ullensaker finne
seg i å bunne tabellen i Akershus. Gjennomsnittet i Norge
var i fjor på 2,3 brudd per 100
ekteskap. Lørenskog er å finne som nummer 271 med 2,3
brudd per hundre.
I Akershus er det Hurdal
kommune som kommer best
ut, med 1,3 brudd per 100.
I den lille kommunen Modalen i Hordaland førte fire brudd
til en plassering på bunnen av
landsoversikten, med 6,7 brudd
per hundre.
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Veil. 4799,-

3490,-

BESTSELGER
OG TESTVINNER!

SIRONA BARNESETE
•
•
•
•
•
•

EKTESKAPSBRUDD 2013

ALT
TILBEHØR

30%
lle våre
Gjelder på aodukter
barn-i-bil pr

Bak- og forovervendt
Fra 0-18 kg, opptil 4 år
God benplass i bakovervendt posisjon
Kan roteres til siden for enkel plassering av barn
Kan settes fremovervendt fra 9 kg
Finnes i fargene: Charcoal, Ocean og Lollipop

* test: Stifttung Warentest mai 2014

Skilsmisser og separasjoner, kilde: SSB

Skedsmo
Lørenskog
Akershus

		
Antall
Utv.
262
34
150
-3
2507
-77

Norge

20.648

-375

Brudd per
hundre ekteskap
2,9
2,3
2,3
2,3

BILXTRA STRØMMEN
www.bilxtra.no

Størst på bilutstyr og deler

Strømsveien 43, Strømmen
Epost: ordre.skarer@bilxtra.no • Tlf: 67 91 27 10
Åpningstider: hverdager 9 - 20 • lørdager 10-17

Med forbehold om trykkfeil. Tilbudet gjelder så langt beholdningen rekker.

Det var 824 personer fra Skedsmo og Lørenskog som opplevde
skilsmisse eller separasjon i løpet av fjoåret. I motsetning til
trenden ellers i Norge har det vært en stor økning i antall brudd
i Skedsmo.

en viss svakhet i tallmaterialet,
og det viser seg at pendling inn
til storbyer har en tendens til å
bli overvurdert i statistikken.

Lyst på nytt kjøkken?
Lyst på nytt kjøkken?

Skedsmo, mens tredjeplassen
går til Ullensaker kommune,
hvor 889 fra Skedsmo pendler
til for å arbeide. Statistikken
skiller ikke mellom fulltid og
deltid. Alle sysselsatte er med i
tabellene.
I den samme statistikken
finner vi 12.123 personer fra
Lørenskog som pendler ut av
egen kommune. På denne listen er det altså Oslo som troner
øverst, med 8.081 i tallet. Deretter følger Skedsmo kommune
med 1.704 pendlere fra Lærenskog, mens Bærum kommune
tar imot 491 arbeidere fra Lørenskog.

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkken

I dag kan vi presentere en komplett over- like gjerne kan være ukependog folk som bare har deler
sikt over hvordan pendlerstrømningene er lere
av arbeidet sitt i disse kommuher lokalt. Til hvilke kommuner reiser vi? nene. Eller at man jobber helt
eller delvis hjemmefra i en beOg hvor kommer de fra, de som pendler
drift med adresse i en annen
som
n y i n g k Dette
j ø k kmå
e nanses
forn
yingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenforny
inn til Lørenskog og Skedsmo? k j ø k k e n f o rkommune.
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Stor hybeltelling:

Har du svaret?

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

Mange boliger
med utleiemulighet

JKE Kjøkkendesign

Lørenskog kommune huser 519 eneboliger med hybel- eller
sokkelleilighet som kan leies ut. I forhold til mengden hus er
dette en svært høy andel. Skedsmo er ikke stort dårligere.
Skårersletta 61
i Lørenskog
(sett fra nord).
Eller som på
folkemunne:
«NAV-bygget».

VINNER:
KIRSTI M. BLOMDAL
NORDLIFARET 16
1473 LØRENSKOG

Takk til alle som sendte inn!

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!

Maskinførerkurs 32 t.
Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:

Hamar 29. - 31. aug.
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner.
Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding:
Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31
www.granlundkompetanse.no

Kompetansesenter for bygg og anlegg
Sertifiseringsnummer: ATS-047

SVAR:

Hvor er dette

bildet tatt?
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Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no
Det er per 1. januar i år registret 4.323 eneboliger i Lørenskog kommune. Og av disse er
det 519 som innehar mulighet
for utleie av hybel eller sokkelleilighet. Det betyr at tolv prosent av eneboligene har denne
muligheten.
I forhold til landsgjennomsnittet er dette en ganske høy
andel. I hele Norge er det totalt 1.004.692 eneboliger, og
85.520 av disse har utleieobjekter. Det betyr 8,5 prosent av
alle eneboligene.
OMFATTENDE
OPPTELLING
Tabellen som ble offentliggjort
av SSB tidligere i sommer viser at det er 5.487 eneboliger i
Skedsmo kommune. Av disse er
det mulig å leie en bobel i 628
stykker, noe som her gir en andel på 11,4 prosent.
Statistikken over all bygningsmasse i Norge er ganske
omfattende og detaljrik . Her
er det oppført hvor mange eneboliger det er i hver kommune,
hvor mange rekkehus, garasjer
og gatekjøkken det er. Og transformatorkiosker, silobygninger
og offentlige toaletter. Bare for
å nevne noe. Den skal gi en
oversikt over samtlige bygninger i Norge.
Antall registrerte bygninger
i kommunene kan endre seg
noe fra år til år på grunn av
”opprydningsarbeid” i kode-registeret. Kvaliteten blir stadig
bedre.
ØKONOMISK GEVINST
Opptellingen av eneboliger
som har hybel eller sokkelleilighet er interessant, da det gir
et visst bilde over utleiemarkedet i en kommune. Tallene sier
imidlertid ingenting om etterspørselen på de enkelte plassene. Vi ser likevel at typiske
pendler- og studentkommuner
har en høyere andel.
- Over halvparten av utleieboligene i Norge er hybler og
sokkelleiligheter i nettopp eneboliger. Det er dette tilbudet
som avhjelper boligbehovet for
mange studenter, pendlere og
andre som er på leiemarkedet
for en kortere periode, sier Peter
Batta, administrerende direktør

i Huseiernes Landsforbund.
- Utleie av slike leiligheter er
i de fleste tilfeller skattefri inntekt og kjærkomment bidrag til
nedbetaling av boliglån og renter, legger han til.
UTVIKLINGEN I
LØRENSKOG
Vi har fått tilgang til tilsvarende statistikk fra 2006, og kan
dermed se utviklingen de siste
åtte årene. På landsbasis har andelen økt fra 7,9 til 8,5 prosent.
I Lørenskog kommune har andelen gått opp hele 2,1 prosentpoeng, som må sies å være en
bra vekst. I Skedsmo har andelen økt med 1,1 prosentpoeng,
også det en god økning.
- Det er gledelig at det bygges
utleieboliger i en økende andel
av nye eneboliger. I mange eneboliger blir det sikkert innredet
hybler og sokkelleiligheter etter
at boligen er bygget. Det skjer
gjerne når barna flytter hjemmefra og foreldrene får plass til
overs. Dette bidrar til å utnytte
samfunnets boligressurser på
en bedre måte, poengterer Batta.
-KUNNE VÆRT FLERE
Batta mener imidlertid at enda
flere utleieobjekter kunne blitt
realisert om de tekniske kravene hadde blitt mindre krevende, kompliserte og kostbare.
- Ved å forenkle de tekniske kravene til innredning av
hybler og sokkelleiligheter vil
enda flere eneboliger blir bygget med utleiedel. Det vil føre

Trygt boligkjøp
i Spania
(Costa Blanca kysten)

VIL HA ENKLERE REGLER :

Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta,
mener de tekniske kravene for å
bygge utleieleilighet er for krevende og kostbare. (Pressefoto)

til mindre press i leiemarkedet
og lavere leiepriser for studenter
og andre økonomisk svakstilte
grupper, sier Batta.
-Dette har vi nylig tatt opp i
møte med kommunaldepartementet, tilføyer han.

Priser fra nok 450 000,Nye og brukte boliger

Visningsturer

30 års erfaring
www.atlasinternational.com
E-post: norge@atlasinternational.com - Tlf. 67 80 85 00 eller 92 61 14 03
Ring for gratis katalog eller avtal et møte på vårt kontor i Asker.

PÅ TOPP
Landsoversikten viser at Førde
kommune i Sogn og Fjordane
topper med en andel på hele
38,9 prosent. Deretter følger
Tromsø med drøye tredve prosent. Lørenskog er landets 47.
største hybel-kommune blant
de 428. Skedsmo er nummer
55. I Akershus er det Asker kommune som ligger på toppen,
med sin andel på 17,3 prosent.
Oppegård følger så med 13,3
prosent.

ENEBOLIGER MED HYBEL/LEILIGHET
Per 1. januar 2014. Utvikling fra 2006. Kilde: SSB
		
Andel
Antall
(prosent)
Lørenskog
519
12,0
Skedsmo
628
11,4
Norge
85.520
8,5

Utv.
(prosent)
2,1
1,1
0,6

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

Gjelleråsen (ved ST1 og Brødbakern),Bryn (Tvetenv 55), Alnabru
(Brobekkveien107) og Holmlia (Rosenholmveien 7)
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2000,1000,rabatt på ALLE progressive briller!

rabatt på ALLE enstyrke briller!

Bestil nå på

Farvel stress og jag

2198 4260

Goddag total
afslapning

Oppgi rabattkoden
2411 samt priskode som
du finner i annonsen
Åpent hverdager
kl 8.30 – 16.00

Tilbudene gjelder ved kjøp av komplett brille.
Hotel Vejlefjord, Vejle 

Hotel Vejleord er meget mere end en god opplevelse. Her finner du
en verden av tidløs forkælelse og endeløs nytelse. Ut over wellnessavdelingen skal du nyte parken med de store fantastiske rhododendron,
som stadig står i full flor.

N LOKALE LEVERANDØR
HELSE- OG SYKEPLEIEARTIKLER

Åpningstider: 10-17, torsdag 10-20, lørdag 10-15
Solheimveien 110, 1473 Lørenskog. Tlf. 69 90 08 50
www.coptiokkskarer.no coptikk@skarer.no

ent av NAV for utlevering
tyr på blåresept

tinens
erisering

proteser
ring

SKODAGER

Anerkendelser & Awards
Vinner av Årets spa ved Danish Beauty Award 2014
Dommerene fortalte disse flotte ord om Vejleord hotel: ”Det er
stort, det er flott, det er innbydende. Her blir sansene stimuleret med
lyd- og lysopplevelser, kulde og varme, innenfor og utenfor. Med en
lang historie i bagagen er det lykkes å skape et nutidigt miljø med
sjæl, som skaper opptimale rammer om et wellness-opphold.
TripAdvisor 2014 anerkendelse
Kun de allerbeste 10% TripAdvisor registrerende virksomheter, får
denne prestigefyldte pris. På Hotel Vejleord er vi meget stolte over
å motta utmerkelses sertifikat fra TripAdvisor©, som kun gis til
steder, der konsekvent får enestående anmeldelser fra deres gjester.

Pris i DKK pr. person
i delt dobbeltrom

SPAR

3275,

2.595,-

Helge tillegg fredag til søndag:
DKK 495,- pr. person
2 x overnatning
Spaprodukter som velkomstgave
2 x morgenbuffet
2 x 3-retters menu
Picnickurv dag 2 og vitalbuffet
i de termiske bade på avreisedag
Gratis inngang til de termiske bad
under oppholdet

Ankomst fra søndag til og med torsdag frem til 30 april 2015.

Priskode: L219f

Weekend i København

Pris i DKK pr. person
i delt dobbeltrom

Rabatkode: 2411

Hellerup Parkhotel, Hellerup 

hos Lørenskog Bandasje AS

Hellerup Parkhotel ligger på Strandvejen i hjertet av Hellerup.
Hotellet ligger som nabo til Øregårdsparken, bare 2 minutters gang
fra Øresund og på en klar dag er der en fantastisk utsikt over vannet.

Din lokale Bandagist gjennom 20 år!

Københavns sentrum er bare 7 km. Fra hotellet og det er gode
forbindelser med transport hele døgnet.

produktområder

er og støttebandasjer
strømper og
resjonsbehandling
strømper
odukter
MBT v/ Hans Petter Buraas er tilstede i butikken
og fotpleie
tirsdag 23. september fra kl. 12.00 – 17.00
sko

Det er strålende muligheter for Shopping, attraksjoner samt et livlig
caffe og bar liv.

NEW FEET v/Fotterapeut Renate
Røynestad, er tilstede i butikken
onsdag 24. september
fra kl. 11.00 – 16.00

1.050,-

Barn max. 12 år i ekstra opredning
(max. 1 opredning pr. rom): DKK 300,2 x overnattning i delt
double superior værelse
2 x morgenbuffet

Oppholdet inkluderer middag som nytes i den italienske restaurant
på hotellet ITALIAN by LANTZ, Italienske kjøkken som krydrer det
med inspirasjon fra hele verden.

Ved kjøp av 1 par New Feet sko vil du
få med 1 par New Feet såler gratis.

utkjøring avVed
varer
kjøp av 1 par MBT vil du få 10 % rabatt denne dagen.

SPAR

995,

Ankomst alle fredager eller lørdager i perioden frem til
1. maj 2015. Begrenset antall værelser til rådighet.

Priskode: L233e

Rabatkode: 2411

Montra Odder Parkhotel, Midtjylland 

Spesielt med MBT:
• Bedrer kroppsholdning
• Stimulerer balanse
• Leddavlastende
• Belastning på knær,
rygg og hofter reduseres
• Økt muskelaktivitet i
legg, lår, sete og rygg

Trygg og profesjonell hjelp:

Spesielt med NEW FEET:
• Myke hudvennlige materialer
• Myk støtabsorberende
innvendig såle
• Stabil hælkappe
• Ingen innvendige irriterende
sømmer

Fortryllende juleopphold
i Odder

Show, stand-up og fantastisk musikk
Opplev et fortryllende juleopphold på det 4-stjernede Montra Odder
Parkhotel tett på Aarhus.
Hotellet holder julefest med deilig julebuffet, god musikk og
fantastisk underholdning med Anders Bircow. Showet inneholder
musikalske goder, parodier og stand-up.
Inkluderet i tilbuddet er kveldskaffe og kaker, julebuffet, Anders
Bircow show, musikk og dans, samt overnattning og forkostbuffet.

Pris i DKK pr. person
i delt dobbeltrom

1.000,-

JULE
OPHOLD

1 x Kveldskaffe med julekringle
1 x overnattning
1 x julebuffet
Anders Bircow show
Musikk og dans
1 x frokostbuffet

Kort sakt et fortryllende juleopphold.

Vi ekspederer din blå resept,
elektronisk (E-resept)
og på papir.

UTIKKEN VÅR FINNER DU PÅ SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET) PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 96 72

BUTIKKEN VÅR FINNER DU PÅ SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET) PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 96 72

Ankomst fredag eller lørdag i ukene 47, 48 og 49 i 2014. Ring for
ekstra overnattning.

Booking via www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten eller til tlf. 2198 4260.
Oppgi priskoden og rabattkode 2411 ved telefonbestilling.

Priskode: L210k

Rabatkode: 2411

Ingen ekspedisjonsgebyr eller avbestillingsgebyr. Forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Begrenset antall rom til rådighet.

Vinner av Årets spa ved
Danish Beauty Award 2014

Vi fører kjente
merkevarer som
• Ray Ban
• Marc Jacobs
• Gucci
• Versace
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Ble hekta på
kromspringflygning
MUSKELKRAFT: Akroflyet veier bare litt over 500 kilo. Piloten behøver derfor ikke bruke mye muskelkraft for å skyve flyet ut av hangaren.

- Det er veldig interessant å
hjelpe til med å få nye folk opp
i lufta.
- Hva er det med akroflyging
som tiltaler deg?
- Det er litt for å teste grenser
og se hvor langt jeg kan drive
det. Det er en ganske hard påkjenning når man flyr slikt. I
en sekvens i konkurransen får
man kjenne g-kreftene på kroppen. Da får kroppen litt juling.
Dette skjer i løpet av fire til fem
minutter med 10 til 12 øvelser,
forklarer Belstad.

Når Morten Belstad (57) setter seg bak
flyspaken går det oppned og trill rundt.
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no
- Interessen for akroflyging
startet i 2007 da jeg kjøpte meg
en tur med Harvarden for å
teste noe annet enn de vanlige
turflyene, sier Belstad.
Flyentusiasten er oppvokst kun
et slapt steinkast fra Kjeller flyplass. Som guttunge var han
ofte på småflyhavna der han
vasket fly og hjalp til med småting. For innsatsen fikk han lov
til å sitte i baksetet når pilotene

tok en tur.
AKROTURER
Da han var 34 år tok han flysertifikat. Den første soloturen
ble gjennomført en vinterdag
på Gardermoen i 1991, etter ti
timer med flyinstruktør. Det
var lite trafikk og han hadde
stort sett hele luftrommet for
seg selv.
- Det er veldig spennende
når instruktøren går ut og lukker døra etter seg. I det hjula
forlater bakken har du bare deg

selv å stole på. Det er en veldig
spesiell opplevelse. Men den
første soloturen er kanskje den
mest konsentrerte turen du tar
i hele livet. Du er superkonsentrert og innstilt på å gjøre alt
100 prosent riktig slik du har
lært, forteller 57-åringen.
Belstad fikk oppleve litt
akroflyging med Harvarden.
Han forteller at han da følte at
tiden var inne for å gjøre noe
mer ut av sin egen flyging. På
sin 50 års dag fikk han en tur
med jetflyet Vampire i gave av
sin kone.
- Da fløy vi også litt akro og
jeg tenkte at dette må jeg prøve
mer av.

ANDELSFLY: Extra 230 er en maskin du kler på deg. Siden du skal
utsettes for litt g-krefter er det viktig å sitte godt fastspent. Vi er et andelslag på seks personer som eier dette flyet, forteller Morten Belstad,
som også er andelseier i en Saab Safir.

I og med at det er et godt
akromiljø i Nedre Romerike flyklubb på Kjeller var det enkelt
for ham å komme i gang med
akro.
NYE MÅL I LUFTEN
- Målet er selvfølgelig å se hvor
langt jeg kan dra det. Jeg har i
løpet av fire år gått fra basic til
advanced-klassen. Målet er å
bli topp tre i Norge innen et par
år, sier akroentusiasten.

Han påpeker at om man skal
hevde seg i konkurranser bør
man trene ofte. De beste tar
gjerne et par turer i uka. Men
dette er korte, effektive turer.
- Det er såpass hardt, det du
gjør, så du orker ikke mer enn
maks 10 til 15 minutter før du
må lande.
Belstad har vært aktiv i akromiljøet fra han startet. Han er
nå leder av Aerobatic Club of
Norway.

BRA REKRUTTERING
Belstad opplyser at det er over
100 som flyr akro i Norge. 27
piloter deltok i NM sist helg på
Eggemoen. 14 av disse kommer

fra Nedre Romerike flyklubb.
Eldste mann som flyr NM er 76
år. Den yngste var 23 år.
- Vi har ikke noe aldersbegrensninger. Her møtes folk fra
ulike generasjoner. Og hvert
år kommer det nye deltagere
til. Det er cirka 15 piloter i året
som tar akro-utsjekk. Dette er
folk som har fått den grunnleggende utdannelsen i å fly basisøvelser.
- Hva er det som er spesielt med
fly?
- Det er først og fremst en
frihetsfølelse, og det å kunne
bevege seg i et tredimensjonal
miljø. Og så er det å kunne
mestre noe som er på siden av
det jeg eller driver med til vanlig, forteller Belstad, som daglig

jobber som musiker og lærer på
Lillestrøm videregående skole.
I konkurranser er det et fast
grunnkonsept.
Programmet
varieres litt fra år til år. Her
skal pilotene utføre et kjent
program, et friprogram og et
ukjent program som de får
dagen før konkurransen. Det er
fire deltagerklasser: Advanced,
Intermediate, Sportsman og Basic. Pilotene kan kun delta i én
klasse.
- Av og til får vi øvelser vi aldri har prøvd ut tidligere. Det
finnes rundt 12.000 varianter
arrangøren kan sette sammen.
De aller fleste får seg en overraskelse.
57-åringen har deltatt i forskjellige mesterskap de siste årene. I år er han i advanced-klassen. Under Nordisk mesterskap
i Sverige i august kom han på
6. plass i advanced-klassen, noe
han er svært fornøyd med.
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klarer man ikke å samle kompetansen som finnes på Kjeller
i dag på et annet sted. Det vil
antagelig pulveriseres og forsvinne, forteller Belstad.
Vern av flyplassen er på
dagsordenen når pilotene snakker sammen. Belstad forteller at
flere hundre arbeidsplasser vil
forsvinne, noe som igjen fører
til at flere tusen mennesker bli
berørt.
- Det snakkes om å plasser
30.000 mennesker her. Jeg vet
ikke om alle har tenkt på hva
dette vil medføre av støy og forurensning. Når vi tar en flytur
rundt her ser vi mange andre
områder som kan bygges ut. Vi
i flymiljøet må bare presse på,

men politikerne er vage når vi
prøver å få noe ut av dem. Det
blir sikkert en pengemaskin for
kommunen hvis de bosetter
30.000 mennesker på flyplassen, men miljøproblemene vil
bli store, advarer piloten, som
mener han har verdens fineste
utsikt til verdens fineste flyplass fra sin bolig på Kjeller.
- Flyplassen er 102 år gammel. Det er ting som er langt
yngre enn flyplassen som har
blitt vernet. Kjeller burde helt
klart ha blitt vernet. Her finnes
masse kulturhistorie. Bygges
det høyhus her blir det stusslig
på alle måter, bemerker Belstad.

ØNSKER VERN AV
FLYPLASSEN
Når forsvaret takker for seg på
Kjeller kan dette bety slutten
for veteran- og småflymiljøet
på Kjeller. Skedsmo kommune
kan tenke seg å bygge boliger
på området.
- Jeg synes det er tragisk om
det skjer. Dette er en av verdens
eldste flyplasser som fremdeles
er operativ. Her finner du et
unikt miljø i europeisk sammenheng, særlig på veteransiden. Legges flyplassen ned

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.

11

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

e-HDi 90 L1
Leasingleien er basert på ei forskudds leie på 29 000,-. Alle priser er å forstå eks. mva. Termin- og etableringsgebyr kommer i tillegg. Pris pr. 01.04.14. Begrenset antall biler. Tilbudet gjelder kun hos Autovie AS på Lørenskog.

* alternativ 36 mnd / 45 000 km 1.495,- pr mnd.

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)
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Vask bilen ofte og unngå rust
- På EU-kontrollen finner ofte kontrollørene
rustskader på undersiden av bilen. Er det skade på bremserør, bremseskiver og bærende konstruksjoner får bilen anmerkning, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF.

GRUNDIG SJEKK:

- Nei, her er vi igjen tilbake
til hva den enkelte bileier gjør
av vedlikehold og spyling. Du
finner biler med mye rust, men
da er det gjerne bileieren som
ikke har gjort jobben sin.
I tillegg til å være nøye med
å få vekk salt fra hjulbuer og
under bilen anbefaler NAF å
sjekke bilen for sårskader ved
hver vask. Repareres disse raskt,
unngår du at rust får utvikle
seg.
- Det er ikke bare bilen som
bør være ren vinterstid. Også
dekkene på bilen må holdes
rene. Salt binder veistøv og annen forurensing til dekkene, slik
at de blir glattere. Jo mer forurensing på dekkene, dess glattere blir de, sier Engebretsen.

gen og vann. Og dermed starter
rustangrepet.
- Så fort du har fått en steinsprut på panseret, bruk en lakkstift og dekk på, ellers lar du
rusta få grobunn i merket etter
steinspruten. Gjør du ikke dette
blir det bare mer utover. Du må
aldri la rusta få lov til å hvile,
sier Engebretsen.
Når rustangrepet går på
bremserør, bremseskiver og
bærende konstruksjoner blir
det en vurderingssak for bileier om han velger vraking eller
reparasjon. Spørsmålet som da
melder seg er: Kan man reparere og stoppe rusten, eller er det
for seint?
- Det er 3.000 kroner å hente
ved å vrake bilen. Men bruksverdien er ofte mye høyere.
Men så lenge det går på sikkerheten må man ta det på alvorlig, forteller Jan Ivar Engebretsen.

ARNE GULBRANDSEN

spesialverksted for BMW i mer enn 35 år!

Årlig vrakes et stort antall biler på grunn
av rustskader. Vil du ha bilen lenge anbefaler NAF at du vasker bilen ofte.
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@avisdrift.no
Det er viktigere å vaske bilen
ofte om vinteren enn om sommeren. Husk også å spyle av saltet fra understell og hjulbuer,
sier Jan Ivar Engebretsen, bilekspert og kommunikasjonsrådgiver i NAF.
Hvor mye rust som skal til
før bilen ikke kommer ut fra en
EU-kontroll med skiltene i behold avhenger av vedlikeholdet
til bileier.
ANBEFALER
UNDERSPYLING
- Det er viktig å holde bilen ren
til enhver tid slik at rusten ikke
får muligheten til å jobbe. Har
du muligheten for underspyling av bilen bør du også spyle
der samtidig, sier Engebretsen.
Ifølge NAF gir de veldig mange anmerkninger for rustskader
på bremserør og på baksiden av
bremseskivene. Bremseskivene
kan nærmest se ut som om den
er ny fra utsiden, men på baksiden kan kontrollørene finne så
mye rust at bileier ikke får godkjent bilen sin. Dette fordi det
er et område der rusten har fått
lov til å være i fred og jobbe.
- Er skaden omfattende må
du skifte bremseskiva. Det blir
en kostnad på noen tusenlapper når bilen settes på verksted.
- Hva kan bileier selv gjøre for å
unngå rustskader?
- Du bør polere bilen to ganger i året. På høsten bør du polere bilen for å møte vinteren.
Har du polert bilen på våren
har du nøytralisert denne po-

leringen med bilvask når vinteren kommer. Polerer du ikke
bilen er det lettere for saltet å
sette seg. På vinteren må du
tenke på at det er metallpartikler fra bremseklossene som
kommer opp på siden og fester
seg på bilen. Hvem har ikke sett
de små, røde prikkene i lakken?
Etter som metallpartikkelen er
varm har de satt seg fast i lakken. Men de har ikke satt seg
hardere fast enn at du enkelt
kan fjerne dem.
Engebretsen anbefaler at du
reiser til en bilrekvisitabutikk
og kjøper en leirklump. Dette

STEINSPRUT
Har steinen klart å gå gjennom
lakk og grunning, og helt ned
til metallet, får metallet oksyer en spesiell leirklump som i
kombinasjon med vann strykes
over og fjerner de røde flekkene. Samtidig fjernes også andre
forurensningspartikler som har
satt seg på lakken.
HØST OG VÅR
VEDLIKEHOLD
Høstpoleringen av bilen er for
å hindrer at veisaltet setter seg i
lakken. På våren polerer du for
å fjerne det som eventuelt har
satt seg i lakken. NAF råder bileierne til å vaske bilen hyppig
hele året. Bruker du vanlig såpevann sliter du mindre på poleringa. Kjører du i en vaskehall
blir bilen gjerne vasket med litt
sterkere stoffer, som igjen svekker poleringa.
- Er det noen bilmerker som
er spesielt utsatt for rustskader?

ARNE GULBRANDSEN

spesialverksted for BMW i mer enn 35 år!

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

NAF anbefaler at du også spyler bremseskivene når
du vasker bilen. Da får du bort salt og veistøv slik at rusta ikke får
arbeidsro.

SPYLING :

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

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

• 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
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- Ingen ting er vel mer behagelig og lettvint
enn å kunne stoppe nesten hvor som helst og nyte naturen eller
folkelivet. I bobilen har du kjøkken, soverom, kjøleskap, toalett og dusj,
sier Smari Rafn Haraldsson.

BEHAGELIG FERIE :

www.dmt.no

Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

18.
19.
20.
21.

sept.
sept.
sept.
sept.

12 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18

BILLETTER:
Voksne ............... 170,Barn (7 – 15 år) ... 90,Familie ................ 370,Honnør .............. 120,-

www.caravanmessen.no

Stadig flere vil
prøve bobil-livet
Mange tar turen innom en bobilutleier for
å se og teste ut om bobil er noe for dem.
- Veldig mange har lyst til å prøve ut bobilcamping før de selv
skaffer seg en bobil, sier daglig
leder Smari Rafn Haraldsson
hos McRent Oslo.
Hytteeiere, båteiere, turister
og andre snuser på kjøretøyet
som gir frihet og muligheten
til å oppsøke godt vær og nye
steder. McRent Oslo flyttet for
to år siden til Jessheim for å
komme nærmere Gardermoen
og hovedflyplassen.
FLEST UTLENDINGER
- 80 til 90 prosent av kundene
våre er utlendinger. De kommer med fly til Gardermoen,
leier bobil og reiser rundt i Norge i 10 til 14 dager. Men vi ser
også at det er begynt å kommer
flere nordmenn innom for å
leie bil, forteller Haraldsson.
Daglig leder opplever at
mange har lyst til å prøve ut
bobilcamping før de skaffer

seg en slik bil. Han opplyser at
nordmennene er veldig positive etter å ha prøvd en ferie med
bobil.
- Vi har også de som kommer
tilbake år etter år for å leie bil.
De synes bobil er litt kostbare
og foretrekker heller å leie for
et par uker i året. Dermed trenger de ikke å ha noe mer med
bilene å gjøre, sier Haraldsson,
og legger til at utleieselskapet
hans tar inn nye bobiler hvert
år.
- Hvordan har salget av bobiler
vært?
- Det øker og kundegruppen
blir større. Vi merker at også
yngre familiefolk kjøper seg
bobil. Tidligere var det mange
eldre og pensjonister som kjørte slike biler, men nå blir kundegruppen yngre og yngre. Vi
hører ofte at folk selger hytta og
båten sin for å skaffe seg en hytte på hjul, forteller Haraldsson.

McRent bobilutleie er samarbeidspartnere med Sørlandets
Caravansenter i Grimstad og
Oslo, hvor du kan leie bobiler
og campingvogner. McRent
er etablert i Norge, Tyskland,
Nederland, Spania, Frankrike,
Portugal, Italia, Sverige, Island,
Storbritannia og Sveits.
OPPLEVER NORGE PÅ
HJUL
Bobilturistene ønsker å få med
seg de kjente, norske turistmålene. På nettet leter de seg
fram til anbefalte turruter.
Haraldsson har inntrykk av at
veldig mange har planlagt turen sin grundig før de oppsøker
McRent.
- Det er egentlig en grei måte
å gjøre det på. Alle forstår ikke
hvor lang tid det tar å kjøre 200
kilometer i Norge.
- Hvor går bobilturene?
- Turistene kjører nordover
til Lofoten. På veien tilbake
kjører de gjerne innom Trondheim, Molde og Geiranger. Jeg
har også inntrykk av at alle

skal til Bergen. Ofte blir turen
da lagt til Gol, Geilo, Ålesund,
Kristiansund og Trondheim. Eller de kjører sørover og tar Lysefjorden, Prekestolen, Stavanger
og derfra til Bergen. Populære
steder er Flom, Lom og Geiranger, forklarer bobilutleieren.
Det kan være mange tusenlapper å spare ved å leie en av
de korte bobilene om du kjører
kystveien. Fergeprisen i Norge
blir to og tredoblet når billengden kommer over seks meter.
- En bobil på under seks meter går som personbil på fergene. For lengre biler må du betale den samme prisen som en
lastebil, forklarer Haraldsson.
LITE SK ADER
Å komme fra en liten personbil og skulle tilbringe tiden bak
rattet i en stor og lang bil kan
by på visse utfordringer. Ifølge
bilutleieren takler de fleste kundene overgangen bra, og leverer
bilen tilbake uten skader.
- Mange tror det er vanskelig
å kjøre slike biler, men de finner

- I år har
jeg 39 utleiebobiler.
Neste år blir det 40, sier
daglig leder Smari Rafn
Haraldsson hos McRent
Oslo.

UTVIDER :

Honda Civic Tourer
Pressen har talt

«Klassens beste bil»

«Suveren motor og svært hyggelige
kjøreegenskaper. Dessuten har bilene
bortimot legendarisk driftssikkerhet»
TV2/ Broom

Nettavisen

fort ut at bilene er lettkjørte.
Når kundene kommer tilbake
forteller de at det ikke var noe
problemer med å kjøre bilen,
forteller Haraldsson, og opplyser at de fleste av bilene hans
kan kjøres med B-førekort.
- Hvilke skader får bilene?
- Sidespeilene stikker veldig
langt ut. Det hender derfor at
noen biler blir levert tilbake
med knust speil. Noen skrubber borti noe når de kjører ut
av parkeringsplasser og campingplasser. Ofte er ikke skaden større enn at bilen har fått
noen skrubbsår og baklykter
har blitt skadet.
- Hva må kunden betale når de
får en skade?
- De må betale for skader
opp til 15.000 kroner, som er
vår egenandel. Etter dette tar
forsikringen over. Heldigvis er
det veldig sjelden det blir store
skader. Ofte ligger skadene fra
2.000 til 5.000 kroner. Å erstatte et knust speil koster rundt
4.500 kroner, forteller Haraldsson.

Pressens dom er enstemmig. Du skal lete lenge etter mer og morsommere bil for pengene.
Klassens største bagasjerom på hele 624 liter, og 120 dieselhester som nøyer seg med
utrolige 0,38 l/mil. Det er bare å avtale prøvekjøring jo før jo heller.

«Totalinntrykket av Civic Tourer er at dette er en aldeles fabelaktig
bil, og savnet av den var stort etter at låneperioden var over.
Civic Tourer tilbyr gode kjøreegenskaper, flott langturskomfort, en god
dieselmotor, lavt forbruk, stilig eksteriør og interiør, behagelige seter, god
bakseteplass, formidabel bagasjeplass og en særdeles hyggelig prislapp.
Ta med Hondas formidable kvalitetsrykte, og du får en bil som langt flere
nordmenn burde vurdere som sin neste stasjonsvogn.»
Autofil

Kampanjerente
Privatleasing pr. mnd

x,xx%
1.971,-

Startleie:
eks. mvasequiae
- 1.99%
FoDe 30.000,mosti dolorem
3 års
bindingstid
Kjørelengde
45.000 km
eiciae et harum quas duntota

*Veil. pris levert forhandler. Forbr. bl. kjøring: 0,38-0,66 l/mil. CO2 utslipp: 99-155 g/km. Utstyr og farge kan avvike fra avbildede modell. 5 års garanti og hele 5 stjerner i EuroNCap.
Med forbehold om trykkfeil. Importør: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). For mer info, se www.honda.no

2743 Harestua • Tlf. 61 32 68 00 • harestua-auto.no
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HVA SKJER?
LØRENSKOG

FRIKK HEIDE-STEEN MED
THE EVENING BAND.

19.SEPTEMBER KL 20.00
LØRENSKOG HUS
YOUNG AT HEART – En hyllest
til FRANK SINATRA Frank Sinatra
blir av mange sett på som storbandsjangerens ”grand old man”,
og med nærmere 70 album og
rundt 300 singler på samvittigheten har han etterlatt seg mange
spor for ettertiden som vi vil kunne
glede oss over i lang tid. Dette er
utgangspunktet for konserten Young at Heart. Frikk Heide-Steen og
The Evening Band, under ledelse
av Magnus Dobbedal, presenterer
kjente og mindre kjente låter sunget
av Frank Sinatra igjennom hans
lange karriere.

VANDRETUR
LØRENSKOG-SAGDALEN.

LØRDAG 20.SEPTEMBER KL 10.15-13.30.
STRØMMEN STASJON.
Bli med på en historisk vandring
litt utenom det vanlige. Denne
dagen tar vi toget fra Strømmen til
Lørenskog. Derfra går turen langs
Langvannets vestside til Rådhusparken, derfra videre langs Fjellhamarelva og Sagelva til Mølleparken
i Sagdalen, der Strømmensaga
og Strømmenkverna vil bli demonstrert. Guider blir Alf Stefferud og
Svein O. Arnesen. Kartutsnittet
viser Norsk Hoved-Jernbane i

ER NÅ
BØR
KJØPEBOBIL
BOBIL
DETDET
ER NÅ
DUDU
BØR
KJØPE
BØR
KJØPE
AVOSS!
OSS!
OG OG
DU DU
BØR
KJØPE
AV

KUN PÅ MESSEN: 3 ÅRS SERVICE TIL VERDI AV
UN PÅ
3 ÅRS SERVICE
TILAV
VERDI
AV
KRMESSEN:
24 000 INKLUDERT
VED KJØP
BOBIL!

R 24 Velkommen
000 INKLUDERT
KJØP
AV BOBIL!
til Caravanmessen påVED
Lillestrøm
18.–21. september.
Spør etter SERVICETILBUD fra SØRLANDETS CARAVANSENTER

lkommen til Caravanmessen på Lillestrøm 18.–21. september.
ør etter SERVICETILBUD fra SØRLANDETS CARAVANSENTER

www.caravansenter.no

En av Norges største forhandlere • Grimstad tlf. 970 55 666 • Jessheim tlf. 970 55 855

DETHLEFFS
EURA MOBILtlf. 970
HOBBY55 855
SUNLIGHT
FINNER OSS
PÅ FØLGENDE
STANDS: CARTHAGO
av NorgesDUstørste
forhandlere
• Grimstad
tlf. 970 55
666 • Jessheim

FINNER OSS PÅ FØLGENDE STANDS: CARTHAGO

DETHLEFFS

EURA MOBIL

HOBBY

SUNLIGHT

RAPIDO
NIEWIADOW POLETTA
www.caravansenter.no

LA STRADA

LA STRADA

RAPIDO

NIEWIADOW POLETTA

1904. Dette bildet viser Lørenskog
stasjon, selv om det står Robsrud på veggen. Bildet er tatt ved
Hovedbanens femtiårsjubileum i
1904. Stasjonsnavnet ble endret i
1909, etter at Lørenskog ble skilt ut
fra Skedsmo året før. Dette var på
denne tiden den eneste stasjonen
innenfor Lørenskog. Turen er ca 6
km lang, og vi beregner ca. 3 timer
inklusiv pauser for orienteringer
og mat. Ta med litt niste og drikke,
gjerne også sitteunderlag.

ÅPEN DAG
PÅ BRANNSTASJONEN.

LØRDAG 20.SEPTEMBER
KL 11.00-15.00.
Vi inviterer barn og voksne til en
spennende dag på fem av våre
brannstasjoner 20. september
2014 kl 11-15. Disse stasjonene
kan du besøke:
•Lørenskog brannstasjon
•Sørumsand brannstasjon
•Nittedal brannstasjon •
Bjørkelangen brannstasjon
•Fetsund brannstasjon

HØSTFERIEAKTIVITETER FOR
BARN OG UNGE.

29.SEPTEMBER TIL 3.OKTOBER
LØRENSKOG KINO, LØRENSKOG BIBLIOTEK, KJENN FOLKEBAD, SKÅRERHALLEN,
SØRLIHAVNA AKTIVITETSSENTER, LOSBY
BESØKSGÅRD
På biblioteket blir det tegneseriekurs
med Johann Grimstvedt for barn fra
12 år og oppover, onsdag 1.oktober.

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

Lørdag 27.september blir det Barnas
Lørdagstime og ellers i høstferien
kan du spille Playstation 4, Xbox, Wii
og Nintendo DS når du vil og du kan
lese bøker og tegneserier, se film og
bruke en av de 11 PCene som er
tilgjengelig på biblioteket. Sørlihavna
arrangerer friluftsskole i samarbeid
med Oslo og Omegn Friluftsråd fra
mandag til torsdag. Kinoen setter
opp aktuelle barne- og ungdomsfilmer på dagtid hele høstferieuka til
reduserte priser, blant annet «Fly
2 – brann og redning» og «Kaptein
Sabeltann og skatten i Lama Rama».
Der blir det også tegneverksted og
annet gøy i kinofoajeen. Besøksgården tilbyr aktive høstferiedager
for barn, Kjenn folkebad er åpent
mandag til fredag fra kl 10-21 og
Skårerhallen er åpen for fri aktivitet
mandag til torsdag kl 11-15 (gratis
inngang).

Månedens kunstner på Skedsmo bibliotek
Månedens kunstner i
september er Kirsten
Viola Heiberg.
Kirsten tok sitt første kurs i akvarellmaling i 1993. I perioden 2001-2011
har hun tatt flere kurs i akvarellmaling hos Liv Halvorsen, og tegnekurs
hos Dag Vatle. I akrylmaling, har hun
tatt kurs hos Bjørn Engkrog fra 2011
fram til i dag.
Kirsten har deltatt på flere sommerkurs med akrylmaling i Sverige med
Niklas Eneblom og Geir Yttervik.
Kirsten er medlem av Skedsmo
kunstforening og Lørenskog kunstforening. Hun er også medlem i Steinbruddets malegruppe og har deltatt
på flere elev- og fellesutstillinger.

Utstillingen er i samarbeid med
Skedsmo Kunstforening og kan sees
i bibliotekets åpningstid.

Forleng sommeren med en deilig
tur til Tossa de Mar på Costa
Brava kysten i Spania. Vi bor 7
dager på det flotte Golden Bahia
i Tossa de Mar. Hotellet har stort
uteområde med svømmebasseng,
SPA senter, mye underholdning
om kvelden, bare noen minutters
gange fra den sjarmerende gamlebyen og stranden. Utflukt til
Barcelona, klosteret Montserrat
og vinprodusenten Torres. Båt
Oslo - Kiel t/r 1/2 pensjon + 2
lunsjer. 15 dager kr 14 990

9. November 1989 strømmet store menneskemengder fra Øst til
Vest. Siden den gang har Berlin
vært en by hvor det har skjedd
store endringer. Bli med og se
selv. Båt Oslo - København t/r. 3
netter på 4* Hotell Berlin 1/2
pensjon Besøk på DDR museet,
lokal guide 6 dg kr 6 300,-

Vi besøker Zadar, Split, Trogir, Sibenik
og Krka Nationalpark. 7 netter på 4*
Hotell i Biograd. Aller rom har havsutsikt. 15 dager kr 16 500,-.

Annonsere
her?

Snekkerfirma

ODD BORGEN

Ring
Elisabeth
på

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

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379
Runivegen 2, 2005 Rælingen

483 23 443

Vanntett grunnmur
Vi utfører innvendig vanntetting
av grunnmurer og ellers alt av
betong/leca. Gode referanser.
10 års garanti. Gratis befaring.
www.norteknikk.no.

Tlf. 400 68 028

Alle bilmerker og alle
forsikringsselskaper

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm
postmaster@altibiloppretting.no

Freimarkt i Bremen er Tysklands eldste
folkefest. Arrangeres for 977 gang. Stor
opptog i Bremen på lørdag. Båt Oslo Kiel t/r, 2 netter på Atlantic Grand Hotell
midt i sentrum av Bremen. Bli med på en
storslått tysk folkefest.

5 dg kr 6 300,-

Lille Lotte har
endelig blitt stor...

Andre turer
28/10 København 4 dg kr 3 990,1/11 Praha 7 dg kr 7 990,13/11 Egeskov Slott 4 dg kr 5 390,14/11 Gøteborg og Liseberg 3 dg kr 2 750,17/11 Oset Hotell Julemarked 3 dg kr 2 950,26/11 Julemarked i Rüdesheim 7 dg kr 7 900,4/12 Julemarked i Schwerin 5 dg kr 4 990,10/12 Celle, Goslar Hannover 6 dg kr 5 990,3 julemarkeder på en tur!!

N Y H ET E R

• Broderipakker
• Sandnesgarn
• Duftlys
• Snella & Petronella knapper

Vi fører fortsatt
garn fra:

Har du epler til overs?
Lever dem til oss og få
velsmakende produkter
tilbake. Vi kjøper modne og
friske epler fra hageeiere.
Velkommen til oss for
epleinnlevering og en
hyggelig handel!

Åpningstider i Askim:
mandag – fredag 9-18
og lørdager 9-16.
Finn ditt nærmeste
eplemottak på www.afb.no

TLF. 69819800 – OSLOVEIEN 93, ASKIM – www.afb.no

• Dale
• P.T
• Drops
• Du store alpakka
• Hillesvåg
• BC
• Jarbo
• Kauni

Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm
Man. - ons/fre. 10-18, tors. 10-20, lør. 10-16
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X–ORD

Vi trekker ut en heldig vinner

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

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

Orgel gis bort

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

TIL SALGS
Spesiell kiste med smijernbeslag, 80x55x60cm selges for
500kr. Like pen som ny. Bør
sees! Tlf. 92 65 62 87.

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

HARMONI OG IDYLL
Rund taklampe i krystall kr.
500. Flott hytte taklampe i
tre og metall, bonde-farger, 5
lyspunkter. Kr. 700,- Oljemaleri
med motiv fra Vestlandet sign.
E Nordlien kr. 900,- Oljemaleri

VINNER AV FLAXLODD
REIDUN A.
GULDAHL HANSEN
GRESSRUDVN. 5
2010 STRØMMEN

Bodsalg. Store og små bilder,
vegglamper, taklampe, tinnprodukter i forskjellige størrelser, kakebokser, kontorbord
(pc-bord), jakker str. 38 (M) og
en rekke andre ting. Tlf. 92 65
55 40.

med motiv fra Trollheimen sign
S. T. Sørensen, kr. 1000,- Oljemaleri med motiv fra Eggedal
sign. Hagan-52. kr. 1200,Teak møbler salongbord, hjørnebord. Rimelig. 2 golvtepper
(husflidstepper) 100 % ull str
200 x300 Kr 500,- Et mindre
Kr 300,- Krogenes 4 seter sofa
i blått ullstoff pent brukt Kr
800,- Entrekommode med 2
skuffer, smijernsbeslag + speil
Kr 1500,- Krogenes lenestol
regulerbar med løs fotskammel i blått bunads- ullstoff Kr
1000,- Krogenes slidestol med
originale puter Kr 400,- Krogenes tallerkenhylle h 70 b 88 Kr
600,- Rosemalt hjørnehylle h
90 Kr 500,- Antikk pianokrakk,
Kr 400,- Eldre toilett-kommode
Kr 500,- Kiste med buet lokk
og smijernshåndtak fra 1920
L 80 cm. Kr 500,- Kiddo bar-

FETTFJERNING MED LASER
OG CELLULITTBEHANDLING
SMARTLIPO

nestol lys bøk med bøyle (som
ny) Kr 400,- Blå lenestol med
vipp og sving Kr 400,- Sort
lenestol i skinn Kr 300,- Ny
lys gul porcelenvask Kr 200,Grønn emaljert håndvask Kr
200,- Pastellgrønn servant og
bide (fotvask) Kr 400,- Skrivebord ca 100 år gammelt med
flotte utskjæringer pent brukt
Kr 3500,- 2 lys bjerk bokhyller
H 2 m B 60cm Kr 200,- pr stk.
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.
Hardføre planter som det ikke
er vedlikehold med: 78 cm
høy kaktus inkludert 32 cm
høy sukkulent (pengetre), pris
rimelige kr 125,-46 cm høy
aloe vera inkludert en liten
kaktus, pris rimelige kr 70,54 cm høy optunia kaktus
inkludert en liten kaktus pris
kr 40,- Plantene befinner
seg på Løvenstad og selges
enkeltvis eller samlet. Tlf 47
39 01 31.

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : .................................................................................................................................................................
NAVN : .........................................................................................................................................................................

Ønsker å kjøpe ”Den store
boken om Homeopati” av A.
Lockie og N. Geddes og ”Naturlige kurer og botemidler” fra Det
Beste. Tlf 41 62 79 88. E-Mail
kjellfani@yahoo.no.

Herresykkel, 21 gir, lite brukt.
Selges kr 2.000. Diamant
damesykkel, 7 gir, lite brukt.
Selges kr 2.000.
Tlf: 91 75 44 15

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler. Annet
militært fra krigen er også av
interesse. Tlf. 40 40 62 16.

Sort kort skinnjakke, str 36 fra
Voice of Europe selges kr 400.
Tlf. 47 85 11 08

Platespiller ønskes kjøpt. Alt av
interesse også deffekt. Tlf. 90
07 34 30. E-mail: hpst45@
gmail.com.

Lego Duplo selges kr 300,-. Tlf
47 85 11 08
Pen burgunderfarget Stressless
m/skammel. Lavt bokskap og
ett noe høyere. 2 hvite rør kjøkkenstoler. 1 gjerdesag, eldre,
men absolutt brukbar. Hvis
interesse for kjøp, ring mobil 90
13 05 37.
Mariusgenser, mørk blå original.
Str XS. Sandnesgarn smart. kr
1.000. NY. Tøfler tova i str 37
og 3 år. 100,- 230,-Vinposer i
selby mønster. Tova. kr 200,Selbuvotter: barn, dame og
herre. Kr 110-210. Ørevarmere
med rosett/perle. Kr 50. Marius
mobiletui m/knapp. Kr 80,Sokker lange, str 33 (blåfjell).
Kr 150,- Alt er hjemmestrikka
og nytt. Skjerf, korte, lange og
firkante bomulls-silke o.s.v. 10
stk 150,- samlet. Ring 97 66
53 93.
Selger to relikvier: mobiltelefon NOKIA 1112, og nesten
ubrukte, computer Commodore
64. Tlf. 95 45 39 66.
5500,-. Ring 45 48 09 84.

ÅPEN DAG

på Anyu klinikken, Skårersletta 18, 5. etg,
onsdag 17.9 kl 15.30 - 19.00
Anyu klinikken, Skårersletta 18, 5. etg., ons. 17.09.14 kl. 15:30-19:00.
Prøv ut våre tilbud innen massasje, rosenterapi,
Prøv ut våre tilbud innen massasje, rosenterapi,
akupunktur og yoga.
Bli med
i trekningen av
akupunktur
og yoga.
gavekort på behandlinger og kurs.

Brevkortalbum og gamle norske
postkort kjøpes av lokal samler
til god pris. Tlf 930 40 550.

TJENESTER
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.

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.

www.anyu.no - Tlf: 40 67 08 85 - post@anyu.no

www.anyu.no - tlf: 40 67 08 85 - post@anyu.no

Permanent effekt
Utføres av kirurg
Minimalt ubehag
og risiko
Kort rekonvalens

TILBUD

Tips oss!

tips@romeriksposte.no

Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege

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

ADRESSE : ................................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 16. september

Ønsker å kjøpe et pent brukt
CD-stativ i furu, en lengde, ca.
1 ½ - 2 meter høyt. Pris maks
ca.kr.250,- Bor i Lørenskog. Tlf:
95 73 29 88.

Technics Hammondorgel U-60
gis bort. Lite brukt. Med krakk.
Gis bort, må hentes på Lørenskog. Tlf. 480 66 855

ÅPEN DAG
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ØNSKES KJØPT

Karenslyst Alle’ 12, Skøyen
0287 OSLO

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør
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TV & UNDERHOLDNING

TV & UNDERHOLDNING

Nr. 32 – 2014
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Aktuell kampanje:

30%

l
hver sti

Stort utvalg
Kjente varemerker

1049
FØR: 1499 SpAR: 450

orion taklampe

S-formet, i stål med frostet glass
• Lengde: 88 cm
• G9. Maks 4x40 watt

699

349

FØR: 999 SpAR: 300

FØR: 499 SpAR: 150

emil taklampe

Hvit med krom detaljer
• Lengde: 56 cm
• GU10. Maks 3x25 watt

brandon leselampe vegg
I sort, med fleksibel lengde
• Lengde på justerbar arm: 30-65 cm
• E27. Maks 60 watt

FAST LAVPRIS

199

GRIp
SJANSEN!

50%

på ALLE
lykter til stearin

ella pendel

I beige, brun eller offwhite keramikk
• Høyde med ledning: 138 cm
• Ø: 16 cm
• E14. Maks 40 watt

TRIADEN STORSENTER
METRO SENTER

STONE FIELD

JESSHEIM STORSENTER
STRØMMEN STORSENTER
www.lampehuset.no

