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Nedre

TOK UT TØMMER FOR
2,6 MILLIONER
Enklere liv
til Triaden
Enklere liv vil gjøre folks liv enklere, og konseptet har slått an.
Tirsdag åpner butikken på Lørenskog storsenter, og blir dermed
butikk nummer 55 i Norge.

Side 20

Annonsere her?
Kontakt Marianne på
tlf. 483 20 157

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

I løpet av fjoråret
ble det foretatt trehogst til en verdi av
2,6 millioner kroner
blant skogeierne i
Lørenskog og Skedsmo. - For å nå klimamålene bør det taes
ut flere trær, sier
skogeierforbundet.
Side 6
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HAR DU TATT ET
BLINKSKUDD PÅ
ROMERIKE?
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.

VAR SNITTEMPERATUR
SISTE 30 DAGER. DET
ER 5 GRADER MER ENN
NORMALT FOR PERIODEN.
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ULLERN GÅRD

Vanntett grunnmur

Trygt og tilgjengelig
Tlf. 980 15 003

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

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

www.ulg.no

Tlf. 400 68 028
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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

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

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

(fraktfritt etter avtale)

OPPLAND
www.crawfordcenter.no

oppland@crawfordcenter.no

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

Lillestrøms første skole

Lillestrøm fikk sin første faste skole i 1863. Den ble
bygd og drevet av sagbrukseierne, og ble derfor kalt
bruksskole. Den sterke folkeøkningen gjorde bruksskolen og den første kommunale skolen som ble bygd i 1887,
for små på kort tid. Med over 50 elever i klassen var det ingen
spøk å drive undervisning.
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I forrige nummer av avisen i artikkelserien Historien vår, krediterte vi
feil person i artikkelen om samferdsel.
Artikkelen var skrevet av Steinar Bunæs, Skedsmo historielag

gaten skole, der det gikk opp til
50 elever i hver klasse, ble forholdene så uholdbare at kommunen etter pålegg fra departementet måtte bygge ny skole på
Nesa. Den fikk navnet Sørum
skole, og stod ferdig i 1902.
Elevene ved bruksskolen
hadde 18 ukers skoleplikt, men
det ble undervist opp til 16
uker mer. Skoleåret kunne dermed vare i åtte måneder. Elevene gikk tre dager på skolen
hver uke. I tillegg fikk guttene
snekkerundervisning to ettermiddager i uka.
(1845-1925)
var den første kvinnelige læreren i
Lillestrøm. Foto: Akershusmuseet.
SOPHIE RADICH

Tekst: Nils Steinar Våge
Prosjektleder Skedsmos lokalhistoriewiki.

mellom Rådhuset og Nitelva og
vegg i vegg med Lillestrøm arbeidersamfunn.

ELEVER OG LÆRERE ved Lillestrøm bruksskole mellom 1914
og 1918. Foto: Akershusmuseet.

STORT BEHOV FOR SKOLE
Folketallet økte kraftig i Lillestrøm etter 1860, fra 458 innbyggere i 1865 til 1245 i 1875
og 3782 i 1900. I begynnelsen
av 1860-åra var det over 50
barn i skolepliktig alder. Den
nye skoleloven av 1860 bestemte at det skulle bygges fastskoler
i kommunene i landet. Det ble
bygd flere skole i Skedsmo, men
ingen i Lillestrøm der befolkningsveksten var størst. Holdningen til flertallet i kommunestyret som var sammensatt
av bønder fra Skedsmobygda,
var at det ikke skulle brukes for
mye penger i det nye tettstedet
som vokste fram ved Nitelva.
Derfor måtte barna fortsette
å gå på omgangsskoler på gårdene omkring, og de lå langt
unna.
Formannen i Skedsmo skolekommisjon (skolestyre), sokneprest Frederik Ingier, henvendte seg til sagbrukseierne
ved Brandvalsaga og Ekelund
Dampsag for å få dem til å opprette en bruksskole. Skoleloven
bestemte nemlig at der det
fantes industrielle anlegg med
minst 30 faste arbeidere, skulle
det opprettes egen skole for arbeiderbarna. Bedriftene skulle
drive skolen og betale lærerne.
De besluttet å opprette skolen
og ansette en lærerutdannet
mann. I 1863 ble skolen satt i
drift, og klasserommene var
i andre etasje i Brandvalsagas
bestyrerbolig. Bygningen eksisterer fremdeles, og den står

BRUKSSKOLEN FIKK
EGEN BYGNING
Elevtallet steg raskt som følge
av at flere sagbruk ble reist, og
Lillestrøm fikk dermed stor tilflytning.

kunne høre de taktfaste slag
mot kateteret og hennes stemme når en gikk forbi. Hun gikk
helt opp i sin gjerning, og hennes oppofrelse for sine elever
var enestående.”
Både Kristensen og Radich
har fått gater oppkalt etter seg
i Lillestrøm.
Bruksskolen ikke bare for arbeiderbarna
Bruksskolen var egentlig
bare for barna til de fast ansatte
sagbruksarbeiderne. Da skolen
ble satt i drift, hadde 29 av de
59 elevene fedre som ikke hadde fast sagbruksarbeid. Bruksskolen hadde ikke plikt til å ta
inn disse barna, men skolekom-

Elevtallet ved Lillestrøm
Brugsskole de første 15 årene.
År
1863
1868
1872
1878

Antall elever
59
85
143
219

Skolelokalet ble etter kort tid for
lite og utilfredsstillende, og lærer Herman Aars skrev i 1873 en
nedslående rapport om forholdene ved skolen. En kommisjon
sammensatt av dampsageierne,
skoledirektøren, soknepresten
og ordføreren ble satt ned, og
den foreslo at Lillestrøm burde
få egen bruksskolebygning. I
1876 stod bygningen ferdig der
Storgata 6 er i dag. Skolen hadde to klasserom, et forsamlingslokale og to lærerleiligheter.
I tillegg til lærer Nils Kristensen ble det ansatt en lærerinne,
Sophie Radich (1845-1925),
som skulle undervise de minste
barna i lesing og skriving. Hun
var den første kvinnelige læreren i Lillestrøm, ble ansatt ved
bruksskolen i 1875 og var lærer
ved skolen i 43 år.
Det fortelles om Sophie Radich: ”Hun banket bokstavelig
talt kunnskapen inn i de små
elevers hjerner med linjal. Man

misjonen i Skedsmo inngikk
en avtale med dampsageierne
om at alle barna i Lillestrøm
skulle gå på bruksskolen. For
disse skulle kommunen betale
en fast årlig avgift på 100 spesidaler, men kommunestyret
presset avgiften ned til 25 spesidaler. Ordningen ble værende
slik til den første offentlige skolebygningen, Kirkegaten skole,
ble bygd i 1887. Bygningen ligger i dag like overfor jernbanestasjonen, og den utgjør en del
av Gamle Lillestrøm.
ELEVTALLET FORTSATTE
Å ØKE
Som følge av den sterke tilflyttingen til Lillestrøm fortsatte
elevtallet å øke. I 1896 hadde
bruksskolen nærmere 400 elever, og det gikk over 40 elever i
hver klasse. Både ved bruksskolen og den kommunale Kirke-

STORT FRAVÆR
Det var stort fravær ved bruksskolen. En hovedgrunn var mye
sykdom som følge av at smitte
spredte seg raskt i de trangbodde husene og av den generelt
mangelfulle og lite næringsrike
kosten i hjemmene. Dessuten
ble mange barn holdt hjemme
for å gjøre arbeid for foreldrene.
Gutter ned til 10-12-årsalderen
måtte jobbe på sagbrukene,
også ofte om natta, for at familier ikke skulle sulte. I 1889
grep skoledirektøren inn og
holdt et møte med sagbrukseierne der de måtte love å gjøre
«hva de kunne så ikke barna
deltok i nattarbeid». En av lærerne gir et eksempel på et fattigdomsforfold i en rapport til
skolekommisjonen. Han skriver: «NN er bestandig syg og
saa fattig, at hans ældste Datter
nødes til at gaa om at bede for
sit Brød, af denne Grund udebliver hun af Skolen, hvilket er
yderst beklageligt, saa meget
meere, som ogsaa hun er syg og
derhos tungnæm og har næsten ingen Børnelærdom.»
I 1918 ble bruksskolen kommunal da Lillestrøm kommune
kjøpte inventar og bygning og
drev den videre.

Samarbeid om stort kunstmarked på Kjenn skole
Lions Club Lørenskog samarbeider
med Jan Bøckman
Pedersen om et
stort kunstmarked
på Kjenn skole – og
om støtte til et barnehjem i Polen.
Lions Lørenskog har vært så
heldige at de har fått hjelp av
Jan Bøckman Pedersen med å
arrangere sitt store kunstmarked den 29. og 30. November
på Kjenn Skoles aula.
Jan er en pensjonert kunstsamler som gjennom sitt arbeid i et stort, multinasjonalt
firma har jobbet i Stockholm,
Paris og Brussel i 22 år. Særlig under tiden Paris fikk han
mulighet til å starte og utvikle
sin kunstinteresse/-samling og
traff der kjente franske kunstforleggere som; Joseph Foret
(Picasso, Utrillo, Cocteau og
Dali), Michele Broutta (kunstbøker illustrert av Dali: Quete du Graal, Dekameroen og
Tristan og Isolde) og Edouard
Weiss som bl.a. utga de kjente
Ibsenbøkene med kjente norske

JAN

Bøckmann Pedersen og Ella

kunstnere som Frans Widerberg, Ørnulf Opdahl, Håkon
Bleken og andre).
Tilbake i Norge fortsatte Jan
sin interesse og knyttet kontakt
bl.a. med kunstneren Elling
Reitan og hjalp han og andre
kunstnere med større utstillinger i Norge og utlandet. Elling Reitan illustrerte bl.a. sin
kunstbok «Salomos Høysang»
med Edward Weiss og hans
sønn, Julien, for noen år siden.
Jan kommer til å være tilsted
under kunstmarkedet og svarer

gjerne på spørsmål. Noen av
de Daliverk beskrevet ovenfor
vises på utstillingen sammen
med bl. a. Elling Reitans» Salomos Høysang».
Jan har hjulpet flere Lions
klubber og bidro i sin tid mye
til finansiering av det nye
Dronning Sonjas Kirke- og Kultursenteret i Paris.
I 2014 deltok han sammen
med sin golfklubb Oppegård
på en golftur til Polen og etter
et besøk på et nærliggende barnehjem har han og en kollega
samlet inn de første 60.000 for
dusj/baderom til barna der. Lions Club Lørenskog har også
besluttet å støtte dette prosjektet.
Jans fortelling om barnehjemmet i Polen, har berørt LC
Lørenskog, slik at de vil gi av
overskuddet fra sin kunstutstilling til barnehjemmet.
Kunstutstillingen – kunstmarked – som arrangeres den
29. Og 30. november foregår i
flotte aulaen på den renoverte Kjenn skoles. Det stilles ut
kunstverk fra over 50 kunstnere og i alt 200 kunstverk. Her
er det kjente lokale, nasjonale
og internasjonale kunstnere i
et utstilling som er verdt et besøk.

Litteratur
Hals, Harald: Lillestrøms historie.
Bind I og II. Lillestrøm 1978.
Lindbæck, Odd m. fl.: Byen på
Måsan. Trekk fra Lillestrøms historie. Lillestrøm 2000.
Nordanger, Knut Monsen: Lillestrøm. Et tilbakeblikk i anledning
kommunens 25 års jubileum.
Oslo 1933.

bestyrerboligen som tilhørte Lillestrøm
Dampsag og Høvleri. Bygningen ble reist av Brandvalsagas eiere i
1859. Foto: Nils Steinar Våge.

DEN NYRESTAURERTE

Den som ønsker å lese mer om
skolene i Skedsmo, kan gå inn på
kommunens lokalhistoriewiki:
http://lokalhistoriewiki.no/index.
php/Skoler_i_Skedsmo

Jessheim: Gardermoveien 1. Tlf: 63 94 05 30. post@studiosigdal-jessheim.no
Lørenskog: Skårersletta 60. Tlf: 67 91 20 60. post@studiosigdal-lorenskog.no
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Tok ut tømmer for 2,6 mill.

I løpet av fjoråret
ble det foretatt trehogst til en verdi av
2,6 millioner kroner
blant skogeierne i
Lørenskog og Skedsmo. - For å nå klimamålene bør det taes
ut flere trær, sier
skogeierforbundet.

Tekst:Yngve Johnsen

yngve @romeriksposten.no
I løpet av fjoråret ble det tatt ut
5.300 kubikkmeter med tømmer
fra skog i Skedsmo kommune,
viser nye tall fra Statistisk
sentralbyrå (SSB). Tabellene
forteller også at 90 prosent av
dette var gran, og resten furu.
I Lørenskog kommune ble det
avvirket 3.500 kubikkmeter, også
her var mesteparten gran (89
prosent).
UTVIKLINGEN I SKEDSMO
Administrerende direktør i

Norges Skogeierforbund, Erik
Lahnstein, sier at det må avvirkes langt mer enn det man gjør
i dag.
- FNs klimapanel er helt tydelige. Vi må erstatte fossilt råstoff
med grønt råstoff dersom vi skal
kunne nå klimamålene. Dette
kombinert med at regjeringserklæringen er tydelig på at man vil
tilrettelegge for økt avvirkning,
burde gi grunnlag for økt aktivitet i årene fremover, sier han.
Fjorårets avvirkning i Skedsmo kommune er en god del større
enn hva som var tilfelle i 2012.
Nærmere tallfestet viser rappor-

1916:

«Norges skoger med
stormskridt mot
undergangen»

Det er skogeierne som selv treffer beslutningen om hogst.
Hogsten blir normalt satt bort til profesjonelle skogssentreprenører.
Her er en skogsmaskin i full vigør etter mørkets frembrudd (Foto:
Yngve Johnsen)

I VIGØR :

tene at det ble tatt ut over 4.000
kubikkmeter mer i fjor enn året
før. I Lørenskog kommune ble
det nesten ikke tatt ut tømmer i
2012.
PÅ TØMMER-TOPPEN
Fjorårets største tømmer-kommune i Akershus er uten tvil
Aurskog-Høland. Her var det
en avvirkning på over 89.000
kubikkmeter for salg i fjor. Totalverdi i denne kommunen
landet på 43 millioner kroner.
Nest største tømmerkommune
er Nes, med drøyt 79.000 kubikkmeter.
Når vi skal finne de største
tømmer-kommunene i Norge,
så må man til indre Østlandet.
Kongsvinger topper landsoversikten med nær 327.000 kubikk
til en verdi av 108 millioner kroner. Elverum og Trysil følger så.
På Norges Topp 20 finner vi ikke
mindre enn 13 kommuner fra
Hedmark. Av alle de 428 kommunene i Norge, så er det 75 av dem
som ikke har hatt skogavvirkning
i det hele tatt i fjor.
Skedsmo var landets 225. største tømmer-kommune, mens Lørenskog er på 254. plass her.
PRISEN HAR GÅTT NED
- Prisen på tømmer har over tid
gått ned. Samtidig har det vært
en enorm produktivitetsutvikling i skogbruket. Avvirkningen har derfor holdt seg rimelig

stabil, sier Lahnstein.
I følge SSB fikk skogeierne i
gjennomsnitt 309 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2013,

Skogavvirkning
i Akershus
2013. Kilde: SSB
Kommune

Kubikkmeter

AURSKOG-HØLAND 132.838
NES

111.350

HURDAL

64.580

EIDSVOLL

62.564

ULLENSAKER

37.422

ENEBAKK

36.389

SKI

28.207

NANNESTAD

27.718

SØRUM

25.261

VESTBY

23.681

NITTEDAL

22.183

BÆRUM

19.116

NESODDEN

12.983

FET

11.497

ÅS

10.459

FROGN

10.235

GJERDRUM

9.479

SKEDSMO

5.303

ASKER

4.529

LØRENSKOG

3.456

OPPEGÅRD

2.754

RÆLINGEN

1.449

noe som er 19 kroner lavere enn
året før.
- Det siste året har den internasjonale markedsprisen på tømmer
gått opp og avvirkningen har steget, forteller Lahnstein.

VIL HA AKTIVITET: Erik
Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund,
mener det er viktig å få etablert
ny skogindustri i Norge. (Foto:
Åsmund Lang/ Magasinet Skog)

VERDIEN I SKEDSMO
I følge SSB har skogeierne i
Skedsmo tatt ut tømmer til en
bruttoverdi av 1,5 millioner
kroner i løpet av fjoråret. I Lørenskog kommune hadde skogavvirkningen en verdi på 1,1
millioner kroner i fjor. På landsbasis hadde tømmeret solgt til
industrien for 2,7 milliarder
kroner i 2013. Ved til brensel
inngår ikke i statistikken.
Gjennom økt eksport har norske skogeiere kompensert for at
en vesentlig del av den innenlandske industrien er lagt ned.
Men å være avhengig av eksport
gir større svingninger i avsetning
og priser.
- Det er derfor viktig å få etablert ny skogindustri, poengterer
direktøren i Norges skogeierforbund.

Trærnes ti på topp
i Norge - i antall
Det er klart mest bjørk og
gran i Norge. Henholdsvis ca
40 og 31 prosent av alle trær
tilhører disse slagene. Furu er
et like godt nummer tre-tre,
med 14 prosent av skogen.
Bjørk:
Gran:
Furu:
Gråor:
Rogn:
Osp:
Selje:
Eik:
Hassel:
Hegg:

4 milliarder
3,1 milliarder
1,4 milliarder
342 millioner
276 millioner
131 millioner
124 millioner
87 millioner
75 millioner
38 millioner

HER HAVNER
TØMMERET
17 prosent av tømmeret gikk

til utenlandske kjøpere, viser
tall fra Statistisk sentralbyrå.
Sagbruk og trevareindustri
kjøpte 44 prosent, mens 29
prosent gikk til tremasse- og
celluloseindustrien. Resten (9
prosent) gikk til øvrig innenlandske kjøpere.

Dette var tittelen på en artikkel i Tidsskrift for skogbruk i
1916. En kan trygt si at innholdet har gått ut på dato, for
nå er det over ti milliarder
trær i Norge.
L a nd sskog t a k se r i nge n
ved Norsk institutt for skog
og landskap har siden 1919
talt og registrert skogen i
Norge. De siste tellingene viser at det er over ti milliarder
trær i Norge. Om vi tar med
alle trær som ennå ikke har
nådd brysthøyde og minst
fem centimeter i diameter,
så er vi oppe i 80 milliarder
trær i dette langstrakte land.
Så da kan vi slå fast at det
er 15.000 trær til hver enkelt nordmann. Dette i følge
nettstedet forskning.no
I 1916 publiserte skogforvalter Agnar Barth artikkelen «Norges skoger med
stormskridt mot undergan-

gen» i Tidsskrift for skogbruk.
Bekymringene og mangel
på kunnskap om skogtilstanden førte til opprettelsen
av
Landsskogtakseringen
i 1919, og en økt satsing på
skogbruk.
- Over hele landet startet
en mer systematisk planting og stell av skogen etter
moderne prinsipper. På det
meste ble det på 1950- og
1960-tallet plantet mer enn
100 millioner planter hvert
år. Det er denne skogen som
i dag nærmer seg hogstmoden alder, og som vi høster
av i dag, forteller forsker Aksel Granhus ved Norsk institutt for skog og landskap til
forskning.no
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Hvor er dette

bildet tatt?

8

Har du svaret?

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

SVAR:
NYTT KONTORBYGG I
SOLHEIMSGT. 21,
LILLESTRØM
Forrige uke fikk vi ikke med svar og vinner
i avisen. Forrige ukes vinner var
Nina Berget, Åråsveien 63, 2007 Kjeller
Bildet var tatt i Rådhusparken i Lillestrøm,
mellom rådhuset og Nitelva.

VINNER:
Reidun A. Guldahl
Hansen
Gressrudvn. 5
2010 Strømmen

Takk til alle som sendte inn!
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HVA SKJER?
SKOLE PÅ TIMEPLANEN

TORSDAG 20. NOVEMBER KL. 12.00.
DOKTORGÅRDEN LILLESTRØM
Åpent møte i lop Nedre romerike.
Tidligere rektor Tor Nakstad, med
over 40 års erfaring fra videregående skole, holder foredrag
med tittelen: " hvor står norsk
skole idag ? Noen utviklingstrekk
de siste tiårene". Det blir servering og utlodning. Alle er velkomne

Ny sangfest for alle sang- og
musikkglade romerikinger! “Åpen
scene”. Cafégjestene underholder! Humørsprederne “Jubel&Fryd”.
Husorkesteret.(Bildet) Fra v.: Thor
Johnsen,Hasse Forslund, Arve
Engebråten og Tom Svendsen.
Allsang. Ønskesanger. Rimelig
middag og småretter. Trivelig
cafémiljø med “løs snipp”.. Bli
med på festen! NB! Minner om
påmelding til årets julecafé 4.
desember. Tlf. 90695737.

LØRENSKOG SENIORKOR

TORSDAG 20.NOVEMBER KL 11.0013.00, ROLVSRUDHJEMMET
Lørenskog Seniorkor øver hver
torsdag fra 11 til 13 på Rolvsrudhjemmet. Vi ønsker oss gjerne
flere tenorer og basser. Velkommen!

SANGCAFEEN I LØRENSKOG

TORSDAG 20.NOVEMBER KL 18.00,
SALEMKIRKEN

ÅPENT MØTE OM SKOLEN I
LOP NEDRE ROMERIKE

TORSDAG 20.NOVEMBER KL 12.00,
DOKTORGÅRDEN
Skole på timeplanen i Doktorgården i Lillestrøm! Tidligere
rektor Tor Nakstad, med over
40 års erfaring fra videregående
skole, holder foredrag. “Hvor står
norsk skole i dag? Noen utvikling-

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

strekk de siste tiårene”. Det blir
også servering og utlodning.
Velkommen!

SPEIDERMØTE

TORSDAG 20.NOVEMBER KL 17.3019.00, STRØMMEN MENIGHETSHUS
Strømmen KFUK-KFUM speidere
holder speidermøter hver torsdag
på Strømmen menighetshus for
alle jenter i 2. klasse og oppover.
Vi er en gruppe jenter som leker
leker, drar på turer, lærer om
speidere fra andre land og mange
andre speiderting mens vi har det
utrolig morsomt! Det er bare og
møte opp hvis du har lyst til å se
hva vi holder på med!

MEDLEMSMØTE OG NOMINASJONSMØTE
TORSDAG 20.NOVEMBER KL 18.00 20.00, SKEDSMO RÅDHUS

Medlemsmøte kl 1800 – 2000
med partiprogram for Skedsmo
Arbeiderparti og Budsjett for
Skedsmo kommune på programmet Nominasjonsmøte fra kl
2000 – 2100 hvor nominasjon av
kandidater til kommunevalglista
står på dagsorden.

FOREDRAG I K9 NOSEWORK
MED RON GAUNT FRA USA

FREDAG 21.NOVEMBER KL 18-21, LAHAUGMOEN HUNDESENTER, SKJETTEN
Ron Gaunt er en av grunnleggerne til K9 Nosework,- hundesporten som nå er på full fart
inn i flere land i Europa.Han
kommer til oss på Lahaugmoen
Hundesenter for å holde kurs og
vil også holde et foredrag. http://
www.k9nosework.com/about-us/
founders Foredraget er gratis og
åpent for alle interesserte,. Begrenset antall plasser. På melding
skjer til Sissel@canis.no eller
Aase@canis.no

NATTKONSERT

FREDAG 21.NOVEMBER KL 22.00,
LILLESTRØM KIRKE
Vokalgruppa Adiemus med
Skedsmo Voices som gjester
inviterer til nattkonsert i Lillestrøm
kirke. Urfremføring av Kyrie og
Gloria for dobbeltkor og apper!
Komponister: Hans Olav og Peter
Baden I tillegg blir det varme,
stemningsfulle toner i kombinasjon med lekent vokalgruppestoff
inspirert av bla The Real Group
og PUST. Pris: kr 100 (voksne) kr
50 (barn/studenter)

BRYGGERIGANGEN BLUESBAND

LØRDAG 22.NOVEMBER KL 15.00-17.00,
KULTURPUBEN, LILLESTRØM
Bryggerigangen Bluesband ble
startet i 1978, og navnet kommer
av at alle bandmedlemmene bodde i “Bryggerigangen Borettslag”
i Oslo. Bandet spilte inn plata
“Blått Brygg” samme år, og NRK
laget et 50 minutters TV-program
om dem i gården, i studio og på
scenen. Absurde verbalinnslag og
komiske tekster, ofte framført på
en teatralsk måte, ble etterhvert
bandets varemerke, og musikken
bar preg av at medlemmene har
bakgrunn fra rock og blues.

UTSTILLINGER MED CHRISTINA LEITHE H./ MARGARIDA
PAIVA/ CLEMENT PAGE
SØNDAG 23.NOVEMBER KL 12.0017.00, AKERSHUS KUNSTSENTER

Velkommen til tre nye utstillinger
på Akershus Kunstsenter! De
tre kunstnerne Margarida Paiva,
Christina Leithe H. og Clement
Page viser video og fotokunst
hvor natur og menneskelige relasjoner står i fokus. Utstillingsperiode: 7. november–7. desember.
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Rica Hotel Gardermoen
blir en del av Nordens
største hotellkjede
På 14 uker skal 42 Rica-hoteller bli til Scandic. Aldri før
har så mange hoteller byttet
profil på så kort tid i Norden.
Dette gjør Scandic til Norges
ledende og Nordens største hotellkjede. I Norge har kjeden nå
84 hoteller, fra Kristiansand i
sør til Nordkapp i nord. Hotellene har tilsammen nesten 13
500 rom, og kommer til å huse
rundt 15 000 gjester hver dag.
Det tilsvarer ti nye gjester i minuttet. Totalt har Scandic-kjeden 230 hoteller i åtte land.

HOTELLVANER I KRAFTIG
ENDRING
Scandic Hotels har over 50 års
erfaring i hotellbransjen, og
administrerende direktør Svein
Arild Steen-Mevold forteller at
hotellgjestenes ønsker og vaner
er i endring.
– Dagens hotellgjest ønsker
valgfrihet, samt moderne og
digitale løsninger kombinert
med tidløse servicetilbud, sier
Steen-Mevold.

Nasjonal tilskuddsordning
mot barnefattigdom
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser
Nasjonal
tilskuddsordning
mot barnefattigdom for 2015.
Tilskuddsordningen skal være
et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og
ungdom skal få delta på viktige
sosiale arenaer, som ferie- og
fritidsaktiviteter, uavhengig av
foreldrenes inntekt og sosiale
situasjon.
Offentlige instanser, private
aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

– Din lokale Bandagist gjennom 20 år!
Vi ekspederer din blå resept,
elektronisk (E-resept) og på papir.
SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET) PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 96 72

Søknadsfrist er 21. november 2014.
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.
Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen
når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.
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Ikke skift ut eldgamle vinduer
Har du vinduer fra
før 1940, bør du
tenke deg godt om
før du bytter dem
ut. Eldre vinduer
er ofte langt bedre
enn nye.
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Det er ikke bare utseendet som
gjør de gamle vinduene verd å
bevare, men også kvaliteten, i
følge eksperter.
– Moderne vinduer har langt
kortere levetid enn de originale
og må derfor raskere skiftes ut.
Mens levetiden til nyere vinduer anslås til rundt 20-30 år, kan
100 år gamle vinduer fint forlenge levetiden med 100 nye år
dersom de blir riktig behandlet,
sier Olaf Piekarski.
Han er restaureringssnekker
og leder av Antikvarisk Verksted ved Bygningsvernsenteret
på Røros.
På 1960-tallet kom Husmorvinduet. Med store ruter uten
sprosser og en vippefunksjon,
var det langt enklere å rengjøre.
I løpet av få år var det moderne
vinduet en suksess i Norge, og
masseproduksjonen var i gang.

– Det er lett å forstå hvorfor
mange gikk over til disse enkle
og moderne vinduene, men i
dag ser vi at de eldre vinduene
også gjør nytten og ofte passer
langt bedre til det opprinnelige
huset eller fasaden de er laget
for, sier Simen Bjørgen i Norsk
Kulturminnefond.
Norsk Kulturminnefond gir
hvert år 60 millioner kroner i
støtte til bevaring og restaurering av verneverdige kulturminner.
– Vinduene er en viktig del
av fasadens autentisitet. De er
husets øyne utad, sier Bjørgen.
Han synes det er positivt at
folk søker om støtte til å ta vare
på gamle vinduer istedenfor å
bytte dem ut. Også rent funksjonelt kan det være en fordel å
bevare de originale.
– Ikke alt er bedre nå enn
før. Mange av vinduene er laget
spesielt for å passe inn i huset
eller bygningen. Et nytt vindu
passer ikke nødvendigvis inn i
målene, og fuktskader kan oppstå, forklarer han.
VALGTE DET BESTE
Det er materialbruken og byggemetoden som gjør de gamle
vinduene så solide. Treverket
ble valgt med omhu.
– Rammen på vinduene er
ofte bygget av kjerneved som
er den innerste delen av stam-

men. Dette treet er hardere
og mer varig enn den ytterste
delen av treet. Den inneholder
også harpiks som fungerer som
impregnering, forklarer Piekarski.
Teak er en tresort man ikke
bruker i dag av hensyn til regnskogen.
– Har man et slikt vindu, bør
man ta godt vare på det. De er
nærmest evigvarende og spesielle med sin mørke farge, sier
Piekarski.

Når det gjelder glasset, er det
først og fremst det estetiske som
er viktig når det kommer til bevaring.
– Hvis du går rundt i en by
med eldre bebyggelse vil du
fort se hvilke glass som er nye
og gamle. De nye er glattere og
har et annet skinn i seg enn de
gamle. Vinduene har mye å si
for fasadens utseende, sier han.
HOLDER TETT
Mange innen byggbransjen

oppfordrer beboere i gamle hus
til å bytte ut vinduer og dører.
Det argumenteres ofte med at
eldre vinduer har stort energitap. I følge eksperten er det ikke
alltid riktig.
– Setter man inn et innervindu med en god tettning som de
fleste med originalvinduer gjør,
blir energitapet nesten ubetydelig sammenliknet med nyere
vinduer. Doble glass kan være
like lydisolerende som moderne vinduer, sier Piekarski.
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BLINKSKUDD!

Under jaktsesongen i oktober
gikk jeg på denne elgen ved
Losby. Snakket med noen jegere, men de hadde ikke sett snut-

ten av elgen. Veldig glad jeg fikk
«skutt» elgen før jegerne :) skriver
Fredrik Pettersen fra Rasta og deler
dette flotte blinkskuddet med leser-

ne.

BLINKSKUDD FOTOGRAFEN

Fredrik Pettersen

Utdannings- og yrkesmesse
på Rasta opplæringssenter
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

TILBUD

Med slagordet: JEG
KAN – arrangerte
Rasta opplæringssenter onsdag 12.
november for fjerde
gang en utdannings- og yrkesmesse. Foreleserne
denne dagen var
tidligere deltakere
ved opplæringssenteret som delte sine
erfaringer om det
å når egne mål, til
inspirasjon og motivasjon for dagens
elever på Rasta
opplæringssenter.
Rådgivere ved veiledningssenteret på Romerike og ved voksenopplæringen på Lørenskog
videregående var også til stede
og informerte om regelverket

og mulighetene for dagnes
elever. Ledere for ulike enheter
i Lørenskog kommune informerte om hvilke kvalifikasjoner de så etter ved ansettelser.
Messen var ifølge Lørenskog
kommunes nettsider en suksess.
Alle rom var fulle hele dagen, og
totalt var 23 «forelesere» og 130
deltakere til stede.
Grunnskolesjef i Lørenskog,
Ståle Stenersen, og Camilla Sandstrøm Mathiassen, rådgiver ved
oppvekst- og utdanningskontoret
var også til stede på arrangementet.

Denne dagen ble igjen en dag
der det var mye aktivitet, mange
gode samtaler fant sted og nye
tanker for fremtiden ble sådd –
JEG KAN, skriver kommunen på
nettsidene sine.
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NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

Henv. tlf 47390131, Løvenstad, 5
minutter fra strømmen storsenter.)
tlf. 679 02 903

Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av samler til god
pris. Tlf 930 40 550
Bok om Grønnberg gutta som levde
i skogen i Rælingen og Lørenskog
er det noen som har den tilsalgs
eller som vet hvor jeg kan få tak i
den.Tlf. 63843377

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

Nasjonal Samling. Merker, medaljer
klær osv fra NS ønskes kjøpt av
samler. Tyske saker fra krigen er
også av interesse.Tlf: 920 98 300
Spisestue til salgs kr 2400,-Bord
i mørk lakk og 6 (+3) stoler med
rygger i chappendale-mønster. Tlf
920 951 102

MATERIELLFRIST:
TORSDAG KL 17.00

Noen som har en slik glasskuppel
til overs? Tlf 917 05 726

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

TJENESTER

TIL SALGS

Flott brodert bilde kr. 400
Tlf. 95220047
Gammel telefon Kr. 200
Tlf. 95220047

Gammelt fint sofabord til salg kr.
650. Tlf. 95220047
2 gamle kaffekanner Kr. 900 for
begge to. Selger også bare en hvis
det er ønskelig. Tlf. 95220047

Billige 2 settbord kr. 200 for begge.
Tlf. 95220047
Vakker DRACAENA plante med
4 stammer tilsalgs. Den høyeste
stammen er 235 cm høy. Enkelt å
beskjære, hvis man vil ha en lavere
plante. Kr 350,-. Det enkleste er
at kjøper henter den selv, siden jeg
ikke har bil. Har også diverse kaktuser og Aloe Vera planter for salg.
Tlf: 473 901 31, Løvenstad, 5 min.
fra Strømmen Storsenter.
Citroën Berlingo 2002 mod.
5 seter. Mye påkostet ved EU kontroll.Meget pen og Velholt. Har gått
250.000, men bærer ikke preg av
det. Ca. 0,5 pr.mil i bensin. Bør
sees. Kr 24.000kr Tlf:952 54 992

TV-skap, eik m/dreibar plate 88x70,
kr 1000,-. Salongbord m/mørk
glassplate 90 cm diameter. kr.
500,-. 2 store skinnstoler kr. 500,Liten grønnmalt kommode m/speil
kr. 100. Lite respatex kjøkkenbord
kr. 100,- +diverse selges billig.
Kan hentes i Lillestrøm. Tlf. 908
48 124.
Møbler selges Pen skjenk med
to glasskap m/ belysning. Som ny.
Selges samlet kr.8500. 2 pene og
solide glassbord selges. Salongbord
kr. 1000. Sidebord kr. 500.
Tlf : 97578958

Piano fabr. Weinbach i brun farve
selges kr 5500,- Pianoet har vært
lite brukt og er i meget god stand.
Tlf 920 951 10

Danske kvalitetsmøbler selges.
Reol med hyller, dør og skuff. lys
bøk i topp dansk håndverk. Tidløst
design. mål: b.106 cm. d.46 cm.
h.86 cm. nypris 4790,- Selges
for kun kr. 650,-Skap med dør og
skuff. mål: b.59 cm. d.46 cm. h.
86cm. nypris kr. 2990,- selges
for kun kr. 400,- Eventuelt samlet
kr. 1000,- Møblene selges p.g.a.
flytting. Rasta, Lørenskog.
Tlf. 90786781
Kombinert grammofon og kassettspiller av merke Radionette selges
for kr. 20,- Den har en mindre
feil, og må repareres. Hvis du liker
å fikse ting, er dette noe for deg.

Minkpels str. 40 -42 til salgs kr
2500,- Lengden er ca 110 cm.
Pelsen er meget velholdt og tilsvarer tidligere års moter.
Tlf 920 95 110

ØNSKES KJØPT
Sykler hentes. Hei, ikke kast sykkelen din. Ikke la den bli til spiker
i naboens nye bod. Jeg tar imot
alle typer sykler uansett stand for
gjenbruk. Ring meg og jeg henter.
Alternativt så kan den avsettes hos
meg. Ring for hyggelig samtale.
Også interessert i gamle motorsykler. Tlf: 928 24 901

FETTFJERNING MED LASER
OG CELLULITTBEHANDLING
SMARTLIPO

Permanent effekt
Utføres av kirurg
Minimalt ubehag
og risiko
Kort rekonvalens
Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege

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

Karenslyst Alle’ 12, Skøyen
0287 OSLO

Vinterklar hage. Har du ennå ikke
rukket å rake løv, klippe ned planter
og busker samt sette tulipanløk?
Dette må gjøres før minusgradene
kommer, så det begynner å haste.
Jeg kan bistå med dette, samt å
rydde inn hagemøblene, stenge
av vannkraner og forhindre frosne
vannrør. Jeg har lang erfaring fra
oppdrag gjennom Frivilligsentralen.
Ring trygt. 90 99 01 80

BEDRIFTSANNONSE

SOLSKJERMING
HØSTKUPP

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
HØSTKUPP

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.

VÅRE HUNDER
HUNDESALONG

Over 14 års erfaring. Tar
imot hunder til klipp, vask og
kloklipp. Vi jobber i stille og
rolige omgivelser kun 5 min.
fra Lillestrøm. Ring Marie på
tlf. 92 09 37 34 for å bestille
time. Facebook: våre hunder
hundesalong.

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør
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Nå blir livet enklere i Lørenskog

I noen uker har man bygget
klart butikken og snart kommer det medarbeidere som vil
jobbet på spreng med å fylle
hyllene fulle av varer
– Vi har rundt 1200 ulike
varer her, sier salgssjef Maren
Sørum.
TRE BUTIKKER PÅ
ROMERIKE
Fram til nå har butikkjeden,
som finnes i Norge, Sverige
og Danmark hatt et utsalg på
Strømmen og Jessheim i noen
år, men nå får altså Lørenskog
også en butikk.
– Vi merket at det var godt
salg av varer over internett til
kunder bosatt i Lørenskog og
omegn, og det har vært medvirkende til at kjeden ville åpne
en butikk i Lørenskog også, sier
Sørum i Enklere Liv.
Butikken selger varer du ikke
engang ante eksisterte. Kjeden
er norsk og feirer nå ni år.
– Åpningen i Lørenskog blir
den 55. butikken vår i Norge og
den siste vi leverer av hele 18
nyåpninger dette året, sier Sørum i Enklere Liv .

TING DU IKKE ANTE FANTES : Enklere liv selger blant

annet mange ting du ikke ante
eksisterte.

ENKLE GLEDER : Senterdirektør Jørgen Lund Solvei gleder seg
over å få Enklere Liv i "stallen".

Enklere liv vil gjøre folks liv enklere, og
konseptet har slått an. Tirsdag åpner
butikken på Lørenskog storsenter, og blir
dermed butikk nummer 55 i Norge.

VIL GJØRE FOLKS LIV
ENKLERE
– Tanken bak er å gjøre livet
enklere for folk, enten de sliter
med helseplager og har vanskelig for å bruke diverse utstyr eller at man bare vil spare tid eller ha en mer praktisk hverdag,
sier Sørum
Mange av kundene til Enklere Liv er eldre mennesker som
sliter med enkle oppgaver. Det
kan være å få opp korken på
en flaske, bruke kjøkkenutstyr
eller andre hverdagslige gjøremål.
– En ting er å strekke seg
etter oss når du trenger hjelp,
men veldig mange der ute bør
også fokusere på å iverksette
noen tiltak før de kommer så
langt.
Blant annet tilbyr hun brodder for mange ulike skotyper,
krykker og ulike produkter som
masserer forskjellige muskelgrupper.

For de litt yngre er en hårbørste som ikke lugger en bestselger.
- Vi garanterer at selv 2-åringer som normalt blir helt stive
når man kommer med børsten
kommer til å stå stille.
En annen populær vare er
en vekkerklokke med hjul. Når
den ringer hopper den ned fra
nattbordet og kjører rundt på
gulvet mens den ringer. Dermed tvinges du til å stå opp for
å skru den av.

Når butikken åpner tirsdag
25.november slår de på stortromma og setter ned prisen på
samtlige varer.
- Vi gleder oss stort til at Enklere Liv åpner her hos oss på
Triaden Lørenskog storsenter,
sier senterdirektør Jørgen Lund
Solvei.
Dette er en meget etterspurt
butikkkjede hos oss og vil tilføre Lørenskog en populær butikk.
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TV & UNDERHOLDNING
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X–ORD

Vi trekker ut en heldig vinner

som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

FULL FART I LØYPA
VINNER AV FLAXLODD
GRETE EVENRUD
VESTAVEIEN 26
1476 RASTA
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SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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