5. årgang – Nr. 42 – 3. desember 2014

Svir av 967
millioner
I løpet av julemåneden vil innbyggerne i Lørenskog og Skedsmo
legge igjen smått utrolige 967
millioner kroner til gaver, mat og
drikke. Én ekstra juledag sikrer vekst
fra i fjor.
Side 4

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

Kraftigere
lønnsvekst i
Lørenskog
Innbyggerne i Lørenskog gjør et lite rykk og
øker avstanden fra naboene i Skedsmo lønnsmessig. Begge kommunene har imidlertid
vesentlig høyere inntekt
enn landet for øvrig.
Side 6

Nedre
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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 LAVESTE TEMPERATUR SISTE 30 DAGER
(25. NOVEMBER)
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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

Leddheisport G60 ELLIPSE
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#lillestrøm
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ellisivers

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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I gang med julen:

Svir av 967 millioner kroner
I løpet av julemåneden vil innbyggerne
i Lørenskog og Skedsmo legge igjen smått
utrolige 967 millioner kroner til gaver, mat
og drikke. Én ekstra juledag sikrer vekst
fra i fjor.
Tekst: Yngve johansen
yngve@romeriksposten.no

Hovedorganisasjonen Virke har
laget en prognose som sier at
hver nordmann kommer til å
julehandle for 10.350 kroner.
Og da snakker vi om både store og små. En familie på fire vil
altså i gjennomsnitt bruke over
40.000 kroner på detaljhandel i

desember.
- Dette er omlag 400 kroner
mer enn i fjor, eller rundt fem
prosent økning. Bakgrunnen for
økningen er todelt. For det første er det en naturlig årsak i befolkningsøkningen, og dernest at
vi får én ekstra dag til å handle
på, forteller leder for analyse og
bransjeutvikling i Virke, Johanne
Kjuus.

Helsebånd
kan bli
årets vinner
Trening og sosiale medier er i vinden
som aldri før, og en kombinasjon av
dette kan bli årets slager undre juletreet.

Detaljhandelen vil få en moderat vekst, om vi kal bruke Virkes egne betegnelser, her representert med analyseleder Johanne Kjuus. Vi kommer til å bruke 400 kroner mer per person denne julen i forhold
til forrige desember. (Pressefoto)
MODERAT VEKST:

Når vi spør Johanne Kjuus i
Virke om hvilke produkter
som kommer til å bli årets
julevinnere på gavefronten,
så understreker hun i svaret
at dette ikke er noe Virke har
sett spesielt på.
- Men mange trekker frem
at aktivitetsbånd blir den
store slageren under juletreet. Aktivitetsbåndet reflekterer den tid vi lever i; nemlig
helse, sier hun.

- Treningstrenden er i
dag sterkere enn noensinne,
samtidig som vi kontinuerlig er oppkoblet mot nett og
sosiale medier. Aktivtetsbåndet kombinerer den sterke
helsetrenden med trenden
om å ville dele sine aktiviteter med venner og kjente,
sier hun.

MILLIONER FRA
SKEDSMO
Det er gjort prognoser for hvert
fylke, for det er noe forskjeller på handlenivået rundt om
i Norge. Først og fremst er det
lekkasje til utlandet, samt generelle inntektsforskjeller som
sørger for forskjellene. Østfold
er sist på tabellen med 8.800
kroner per innbygger, mens
Oslo er øverst med 11.300 kroner per snute. I Akershus vil
hver person handle for 11.150
kroner.
Således kan vi med Skedsmos
51.700 innbyggere slå fast at det
vil bli handlet for nær 577 millioner kroner blant innbyggerne i
løpet av desember. Det forteller
ingenting om hvor i fylket man
legger igjen pengene. Det kan
være i butikkene i Skedsmo, men
også i nabokommunene.
I Lørenskog vil alle de 35.000
innbyggerne handle for 390 millioner kroner. Samlet sett er man
altså i nærheten av en milliard
kroner i Skedsmo og Lørenskog.
Totalt skal det handles for 53
milliarder kroner i Norge, og av
dette vil butikkene i Akershus sitte igjen med nær 6,5 milliarder
kroner.
ØKER KRAFTIG PÅ NETT
Netthandel blir mer og mer
vanlig. Det er liten tvil om at
det sitter folk på PC, ipad og
mobil i Lørensog eller Skedsmo
og klikker frem julegavene og
legger dem i den digitale handlekurven ”as we speak”.
- Vet dere noe om hvor stor
andel av årets julehandel som
kommer til å foregå på nett? Øker
julegavehandelen mye år for år?
- Vi vil se en betydelig vekst i
julehandelen på nett i år. Flere og
flere foretrekker å ta julegavekjøpene fra sofaen hjemme. Så mange som seks av ti sier nå at de vil
handle julegaver på nett, forteller
Kjuus.
Virke forventer en økning i
julehandelen på nett på 15 prosent fra i fjor, i tråd med økning
i netthandel gjennom resten av
året.
- Julehandelen på nett har
startet for lengst, men det er i
forbindelse med Black Friday den
siste fredagen i november at det
virkelig tok seg opp. Det er på
mange måter den nye starten på
julehandelen, forteller Kjuus.
SPISER OG DRIKKER
GODT
Mat og drikke utgjør naturlig
nok en stor del av handelen i
desember. Av all detaljhandel
går 42,5 prosent til dagligvarehandel. Det betyr at vi bruker

20 prosent mer på mat og drikke i desember enn gjennomsnittet resten av månedene i
året.
Mersalget i desember, altså
hvor mye mer vi bruker sammenliknet med resten av året,
har imidlertid gått ned de senere
år. I 1992 handlet vi femti prosent mer i desember enn snitt for
øvrige måneder. I år vil vi, i følge
Virke, handle for 34 prosent mer
i desember.
- Nordmenn har god råd og vi
handler mer gjennom hele året.
Derfor blir desember en mindre

viktig handlemåned. Men jula
er en tradisjonsrik tid, så vi investerer fremdeles mye i kos og
hygge. For mange butikker betyr
julehandelen fremdeles mye. De
som er mest avhengig av julehandelen er for eksempel leketøysbutikker, gullsmeder og bokhandlere. Noen av disse bransjene
tredobler sin omsetning i desember, sammenliknet med en normalmåned, understreker Kjuus.

MAURTVEDT

Leverer all slags ved til alle husstander i Oslo, Akershus
og Østfold-området.

Tar i mot bestilling på tlf og epost.
TLF 69 89 45 64 | OLEMAUR@ONLINE.NO
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Tjener 31.000 kr mer i Lørenskog
Den typiske bruttoinntekten i Lørenskog
er hele 31.000 kroner
mer enn normal-inntekten i Norge. Det
siste året har dessuten veksten vært en
del bedre enn vanlig.
Tekst: Yngve johnsen
yngve@romeriksposten.no

Helt ferske oppdateringer fra
Statistisk sentralbyrå (SSB) viser
at Lørenskogs befolkning hadde et noe bedre inntektshopp
enn ”normalen” i fjor. Økningen i Lørenskog var på 4,1 prosent, mens det på landsbasis
var en oppgang på 3,8 prosent.
Tilsvarende var det en vekst på
”bare” 3,3 prosent i Skedsmo
kommune.
PERSONEN I MIDTEN
Tabellene fra SSB handler om
det som kalles for den typiske
inntekten i kommunen. På fagspråket heter det medianinntekt, og gjelder den personen
blant alle innbyggere over 17 år
som har den midterste inntekten. Altså like mange over seg
som under seg på listen.
Den typiske bruttoinntekten i Lørenskog kommune er på
384.300 kroner, og gjelder alle
former for inntekter som legges
til grunn for fjorårets ligning.
Dette er dermed 31.000 kroner
mer enn inntekten til Ola Nordmann, som er på 353.300 kroner.
LØRENSKOG RANGERT
Den typiske inntekten i Skedsmo kommune er på 378.600
kroner, som dermed er 25.300
kroner mer enn det som er
gjengs i resten av landet.
Det er Bærum kommune som
har høyeste medianinntekt i Nor-

ge, med sine 423.600 kroner. Sola
kommune i Rogaland er nummer
to med 419.300 kroner. Akershus
og Rogaland innehar faktisk de
elleve øverste plassene på landsoversikten. På bunnen finner vi
Kautokeino i Finnmark med kun
257.400 kroner. På denne oversikten finner vi Lørenskog oppe på
19. plass, mens Skedsmo er nummer 28. I hele Akershus er tilsvarende inntekt på 388.500 kroner.
– Hvor høyt eller lavt inntektsnivået er avhenger i stor grad av
hvilke næringsvirksomheter og

bransjer som dominerer i de ulike
områdene,sier forbrukerøkonom i
Nordea Bank, Elin Reitan.
FLERE TING AVGJØR
– Også faktorer som alderssammensetninger, utdanningsnivå og etterspørsel kan påvirke
lønnsnivået. Det samme gjelder svingende konjunkturer
som slår ulikt ut i ulike bransjer. Rogaland, for eksempel, er
oljeAkershus fremfor noen. Det
er grunn til å tro at høy aktivitet i petroleumsnæringen har
bidratt til å trekke opp lønningene her, sier Reitan.
På fylkesoversikten ser vi at
Oslo, Akershus og Rogaland topper foran resten av Vestlandsfylkene. I bunnen finner vi Østfold
og fylkene på indre deler av Østlandet (Hedmark og Oppland).
Også Telemark og Aust-Agder er
godt under det midterste nivået.
– Det er viktig å merke seg at
selv om lønnsforskjellen er reelle,

Forbrukerøkonom i Nordea Bank, Elin Reitan, sier at næringsstruktur ofte er avgjørende for hvilket nivå inntektene ligger på.
I Lørenskog kommune var den typiske inntekten i fjor på 384.300 kroner,
mens den i hele Norge var på 353.300 kroner. (Pressefoto)
STRUKTUR AVGJØR :

så må de ses i sammenheng med
at levekostnadene varierer i de
ulike fylkene, poengterer Reitan.
UTVIKLINGEN HER
LOK ALT
Landsoversikten som viser utviklingen fra 2012 til 2013 har
Beiarn i Nordland på topp. Her
hadde den midterste inntekten

en økning på hele hele 15 prosent i fjor. Av de 428 kommunene
hadde Lørenskog den 126. beste
utviklingen i fjor, mens Skedsmo
plasserer seg som nummer 260 på
”voksetoppen”. Beste utvikling i
Akershus hadde Hurdal kommune, hvor medianinntekten økte
med 5,3 prosent.

Den typiske inntekten
Median bruttoinntekt 2013, utvikling siste år. Kilde: SSB
Inntekt

Utv.

Utv. (%)l

LØRENSKOG

384300

15000

4,1

SKEDSMO

378600

12200

3,3

AKERSHUS

388600

14400

3,8

NORGE

353300

12800

3,8

Forventer inntektsøkning i nord
Forbrukerøkonom Elin Reitan tror ikke at inntektsforskjellene i Norge vil øke i samme grad
som den har gjort de seneste årene. Det forventes imidlertid økning helt nord.
– Det er ventet en avkjøling i
oljesektoren fremover, noe vi
allerede har begynt å se tendensene av. Dette vil trolig bidra
til å minske lønnsforskjellene

mellom Rogaland og andre fylker i tiden fremover, sier Reitan.
Barentshavet har blitt et mer
aktuelt område for oljeproduksjon, og da særlig med tanke

på Johan Castberg-feltet som er
forventet full aktivitet på innen
fem år.
– Dette kan føre til økt etterspørsel etter arbeidskraft i
Finnmark, noe som kan bidra
til å trekke lønningene oppover
her, tror hun.
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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:

Feiring Bruk,
Lørenskog

VINNER:
Paul Kranå
Stavikbakken 26
1472 Fjellhamar

Takk til alle som sendte inn!
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HVA SKJER?
LILLESTRØMREVYEN 2014

TORSDAG 4.DESEMBER KL 18.30, LILLESTRØM KULTURSENTER, CONNECT
Lillestrøm Teaterselskab, i samarbeid med Lillestrøm Kultursenter, har gleden av å invitere til
JULESELSKAB!!! På menyen står
det galskap og moro dandert på
en seng av sang og musikk. For
8. gang serverer denne muntre
gjengen sketsjer, musikalske
sprell, tull og tøys, sludder og
pølsevev! Denne gangen pakkes
det hele inn i julepapir. I år kan
du få julaften to ganger! Medvirkende på scenen er: Atle Aas,
Jørgen Sørebø, Simen Kristensen,
Øystein Løkka, Stine Iren Fremstad, Grete Nilson, David Karlsen
og Karoline Sollie.

GU KOR GØY

TORSDAG 4.DESEMBER KL 19.00,
LILLESTRØM KULTURSENTER
Gjør deg klar til å le igjen! Humorshowet "GU KOR GØY!” med
Bjarte Hjelmeland er allerede
sett av 45 000. Publikum og
kritikere jubler over showet, som
har høstet yatzy i terningkast 5
og Komiprisnominasjon. Endelig
kommer forestillingen til Lillestrøm
Kultursenter. I showet møter du
Bjartes morsomme karakterer
inkludert en bejublet parodi på Siv
Jensen. I løpet av den halvannen
times lange forestillingen skifter

han klær, dialekt og personlighet
12–13 ganger. Tekstene i showet
er skrevet i samarbeid med humortopper som Lene Kongsvik, Ingrid Bjørnov og Pernille Sørensen.
“Seriøst moro, gu kor gøy!” skrev
VG, mens Aftenpostens Mona
Levin stemte i med “Begavet humor” i sine toppkritikker. Se bilder
fra forestillingen og følg Bjarte på
Facebook Forestillingen varer i 1
time og 25 minutter (uten pause).

BOKBAD MED LEVI HENRIKSEN
FREDAG 5.DESEMBER KL 12.00, HOVEDBIBLIOTEKET
Bokprat blir bokbad i Skedsmo bibliotek! Møt forfatteren
Levi Henriksen til bokbad med
Elisabeth Johansen, om bl.a.
hans nyeste roman “Harpesang”.
Servering av kaffe og kringle.
Gratis inngang.

EN KVELD PÅ BIBLIOTEKET EN LAIV BLANT BOKHYLLENE

FREDAG 5.DESEMBER KL 16.30, LØRENSKOG BIBLIOTEK
Velkommen til en kveld på biblioteket du sent vil glemme. Hva
skjer når Sauroman slår seg sammen med Voldemort? Hvorfor har
Jane Eyre blitt uvenner med James
Bond? Og hva skjedde egentlig
den gangen Varg Veum gikk en
måneskinnstur med Wonder
Woman? Har du noen gang lurt

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

på hva som skjer på et bibliotek
etter stengetid? Jo, da våkner de
litterære figurene til live. Romanser blomstrer, allianser dannes,
men den evige frykten for kassering er alltid til stedet. Leses ikke
bøkene vil de litterære skikkelsene
dø… Laiv eller levende rollespill
er en form for improvisert teater
eller rollespill der deltakerne får
utdelt eller skaper gitte roller i en
konstruert eller arrangert «virkelighet» og spiller disse. Til forskjell
fra teater foregår laiv uten manus
eller publikum. Spillerne kan være
en valgfri figur fra den litterære
verden. Både romaner, dikt og
tegneserier er lov. Man kan melde
seg på i grupper av typen «Ringens Brorskap» eller enkeltvis.
Flere kan ikke spille den samme
figuren. Rollen din vil være det
litterære verket han/hun opptrer
i så man må regne med å lese
seg opp på forhånd., arrangørene
stiller med plott og relasjoner. Det
vil være lave kostymekrav som
deltageren stiller opp med selv,
men tenk på at kostymet ditt skal
illustrere personen du har valgt.
For eksempel kan Sherlock Holmes ha et forstørrelsesglass og
Harry Potter har et arr i pannen.
Om man vil gjøre mer ut av det
kan man selvsagt gjøre det.

JUL MED TESKJEKJERRINGA

FREDAG 5.DESEMBER KL 18.00
Akershus Teater, Lillestrøm Kul-

tursenter og Norsk ballettinstitutt
har slått seg sammen om årets
juleforestilling: «Jul med Teskjekjerringa». «Det var en gang ei
kjerring som la seg og sovna om
kvelden, slik som kjerringer pleier
å gjøre, og dagen etter vakna
hu, slik som kjerringer pleier å
gjøre, men da var kjerringa blitt
så lita som ei teskje, og det pleier
ingen kjerringer å bli.» Med mye
musikk, sang og dans trekker vi
Alf Prøysens klassiske historie om
Teskjekjerringa opp på scenen, og
skaper et magisk juleeventyr med
hjertevarme, forviklinger, humor og
ekte juleglede for hele familien. I
rollen som Teskjekjerringa møter
vi sanger og skuespiller Ellen
Nicolaysen som debuterer i sin
«minste rolle» noensinne til glede
for både store og små publikummere.

VI AKER OG GRILLER PÅ SØRUM GÅRD

LØRDAG 6.DESEMBER K11.00-13.00,
SØRUM FRITIDSGÅRD, LILLESTRØM
Ta med akebrett av alle slag og
vi aker på baksiden av Sørum
gård, på jordet. Der er det en
fin høyde hvor vi kan lage et lite
hopp og det er passe til å løpe
opp og ned. Har vært en suksess
for både barn og voksne sist vi
var der. Om vi skulle være så
uheldige at det ikke er snø, kan vi
leke i skogen ved edderkoppen
og tenne bålet. Vi griller enten

med kull i en tønnegrill eller på
den faste ildplassen ved eslene.
Ta med akebrett (rumpeakebrett/
kjelker ol., varme klær, varmt i
termosen, vannflasker, mat til å
grille, sitteunderlag og skift. Om
du har ta med noen kubber med
ved, det blir vi veldig glade for!
Turledere: Christopher Hågensen
og Kate Burhol

JULEMARKED

LØRDAG 6.DESEMBER KL 12-16,
SKÅRER GÅRD
For tolvte gang arrangerer
Husflidslaget sitt tradisjonelle
Julemarked på Skårer gård.
Lørdag og Søndag, 6.-7. Desember fra klokken 12-16 Kom og få
julestemning på det tradisjonelle
julemarkedet! Her kan du nyte
noen timer i julepyntede lokaler
og handle mange julegaver som
er laget av flittige hender. Ute
på tunet selges også fuglenek,
dekorasjoner og gløgg, i kjelleren
er det kafe med tradisjonsrik mat.
Det blir juleverksted for barn og
liten og stor kan også bake sin
egen lompe og spise den varm
med brunost eller smør. Det blir
underholdning fra Lørenskog
Trekkspillklubb, toradertrioen
fra Lørenskog og Leikarringen
Hunar. Det blir også mulighet til
å kjøre en tur med hest og slede.
Juletreet tennes lørdag kl. 15, og
da kommer kanskje også selveste
julenissen!

JULEMESSE I FJELLHAMAR
KIRKE

LØRDAG 29. DESEMBER
Fjellhamar menighet har julemesse i Fjellhamar kirke , fra
kl. 11.00 - 14.00 lørdag 29.
november. Det blir salg av deilige,
hjemmebakte julekaker og håndlagete julegaver. Det blir åresalg
(utlodning) med veldig mange
flotte gevinster. Barnekorene
Minigjengen og Maksigjengen
kommer og underholder. Svein
Skarholm vil si noen ord. Det blir
kafe med salg av grøt, kaker, kaffe
og brus.
Hjertelig velkommen!

JULEKONSERT

LØRDAG 6.DESEMBER KL 16.30, LILLESTRØM KIRKE
Skedsmo Voices inviterer
tradisjonen tro til julekonsert i
Lillestrøm kirke. Skedsmo Boyses,
Miniklang, Adiemus og Voices vil
presentere et variert juleprogram
med tonefølge av Romus og
Edvard Synnes m/band. Pga. et
stadig større publikum de siste
årene, vil vi nå tilby to konserter
samme dag. Kl 16.30 og kl 19.30
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Historien vår

Leirsund – bygdesenteret som
ble soveby

En dag i 1557 skulle Oluff Sundmann i Leirsund sette Herr Gulbrand, som var prest ved Asak kirke, over
sundet på en flåte. Det oppsto en krangel mellom
presten og sundmannen, sannsynligvis om betalingen. Krangelen endte med at Oluff ga presten en smak av kniven og påførte ham et blødende sår. Å skade en øvrighetsperson på denne
måten var en alvorlig sak den gang som nå. Saken endte med
at sundmannen ble dømt til å betale 2 daler i bot for knivstikket. Hendelsen ble ført inn i Lensregnskapene, og dette er den
eldste skriftlige kilden der Leirsund er nevnt.
tong og jern, og denne brua blir
benyttet som gangbru i 2014.
Fra gangbrua kan man ved lav
vannstand se pælene i elvebunnen etter den første trebrua.

Tekst: Nils Steinar Våge

SUNDMANNEN setter reisende
over elva. Tegning av Eli Møller.

Prosjektleder Skedsmos lokalhistoriewiki.

SUNDSTEDET LEIRSUND
Sundstedet Leirsund har eksistert så lenge det har vært ferdsel
på oldtidsveien som var hovedveien fra dagens Oslo og nordover til Opplandene og Trondheim. Fra Skedsmo kirke gikk
denne veien langs Farseggen og
ned til elvebredden ved Leira i
Leirsund. Her måtte de vegfarende settes over elva på en flåte, og det var både mennesker,
husdyr og hestelass med mange
ulike varer som skulle til markedene. Det var faste takster for
ferdsel over sundet, og takstene forteller hva som ble fraktet
over elva. Den som eide området ved sundet, i dette tilfellet
Leirsund gård, hadde rettighetene til fergedrift, og dette ga
eieren god inntekt. Sundmannen, som han ble kalt, bodde i
en stue nede ved sundet som
lå ca. 30 – 40 meter ovenfor
dagens gangbru.
I 1690 satte sundmannen
opp en stue der de reisende
kunne kjøpe mat og drikke,
og der det var muligheter for
å overnatte. Oppgaven som
sundmann gikk i arv. I 1856 ble
inntektene betydelig mindre
fordi jernbanen kom i 1854,
og den fraktet mennesker og
varer både billigere og raskere.
Sundmannen ble likevel ikke
overflødig, og han fortsatte til
1862 da det ble bygd gang- og
kjørebru over Leira.
BRU OVER LEIRA
Skedsmo herredsstyre bestemte

på Leirsund der
sundmannen bodde.
Foto av maleri: Nils P. Sundstu

SUNDSTUA

i 1862 at det skulle bygges bru
over sundet mot at sundtollen
falt bort. Brua ble bygget av
trevirke, og Skedsmo herredsstyre bestemte at for å unngå
at den skulle brenne, var det
røykeforbud på brua. Isgang,
tømmerfløting og flom gjorde
skader på brua, og den trengte
ofte reparasjoner og utbedringer. Kjørebanen besto av runde
trekavler eller planker med jord
og grus oppå. Dette medvirket til at materialene råtnet. I
1929 ble ny bru bygget av be-

UTVIKLINGA KOM MED
JERNBANEN
Leirelva, oldtidsveien og etableringa av jernbanen mellom Christiania og Eidsvoll i
1854 ble viktig for utviklinga i
Leirsund. Jernbanen som fikk
stoppested her i 1859, satte
fart på utviklinga. Den første
stasjonsbygningen sto ferdig i
1865. I stasjonsområdet vokste etter hvert frem et bygdesenter. Poståpneriet, det første i Skedsmo, ble etablert på
Leirsund gård i 1869. Så kom
flere landhandlerier, bakeri,
trevarefabrikk (1907), meieri
(1913),
elektrisitetsforsyning
(1913), mølle (1918), sagbruk
(1918), vannforsyning (1922),
bad (1938) m.m. I 1905 ble det
anlagt en smalsporet jernbane
fra sandtaket på Berger til Leirsund stasjon. Banen fikk navnet Sandbanen.
SKOLEN STO FERDIG
I 1865
I 1860 kom loven om folkeskolen på landet. Den bestemte
blant annet at det skulle bygges
skolehus på landsbygda, og omgangsskolene skulle nå opphøre. Asakbøndene var ikke seine
om å ta opp saken i Skedsmo
kommunestyre om at det måtte
bygges skolehus i bygda. Kommunestyret ville ikke godta
Asak-bøndenes krav om skole,

ved Leirsund pyntet til åpningsseremonien 1929. Gammel
bru til høyre. Foto: Skedsmo historielags samlinger.
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LEIRSUND

ASAK SKOLE 1970. Eldste del fra 1865 til venstre, tilbygg
NY del fra 1959 bak til høyre. Foto: Hans Martin Faller.

men da tok de driftige bøndene saken i egne hender. De
stilte gratis tom til disposisjon
i Asakgrenda, bekostet byggingen sjøl og 1865 sto skolen ferdig. Denne bygningen utgjør
i dag en del av Asak barne- og
ungdomsskole.
LAG OG FORENINGER
Fra århundreskiftet oppsto et
aktivt foreningsliv. Det ble
stiftet idrettslag, velforening,
husmorlag, misjonsforeninger,
søndagsskole, yngresforening,
speiderforening,
sangkor,
hornmusikkorps og gammeldansorkester for å nevne noen.
Men foreningene måtte ha lokaler til sin virksomhet. Det
sørget fabrikkeier Bjørn Berntsen ved Leirsund trevarefabrikk
for. Foreningene fikk leie gratis
arbeidernes spise- og oppholdsrom. Dette lokalet fungerte
også som et grendehus for hele

fra 1911,

bygda.
Nils Sundstu (1945-2014)
hadde et spesielt minne fra
dette ”grendehuset” i 1960:
”NRK hadde nettopp begynt
med fjernsynssendinger, men
de aller færreste på Leirsund
hadde TV- mottaker på den tiden. Berntsen hadde imidlertid kjøpt et TV-apparat som ble
plassert i fabrikkens spisebrakke under sendingene fra sommerolympiaden i Roma, og der
satt vi og så den elegante amerikanske sprinter Wilma Rudolph
løpe inn til gull på 100 og 200
m.”
LEIRSUNDS FØRSTE BUSS
I 1950-åra var det få som hadde
privatbil i Leirsund, og Berntsen stilte velvillig fabrikkens
lastebil til disposisjon for folket.
Han fikk snekret en hytte over
lasteplanet der det ble plassert
benker, og dermed hadde man

LEIRSUND STASJON mellom 1863-1870. Stasjonsbygningen til
høyre, Sundstua midt i bildet. Foto: Skedsmo historielags samlinger.

ved Leirsund 1910.
Foto: Skedsmo historielags samlinger.
STASJONSOMRÅDET

sentrum på 1950-tallet. Foto: Skedsmo historielags samlinger.

en ”buss”. Den ble mye benyttet av lag og foreninger og
grupper som bl. a. reiste på tyttebærturer til Mangenskogen.
Særlig viktig var den for fotballaget som benyttet ”bussen”
som transportmiddel til lagets
bortekamper.

brikken,
meieriet, bakeriet,
elektrisitetsforsyningens
administrasjon, mølla og sagbruket. I en periode på 1980-tallet
hadde Lillestrøm sparebank
filial på Leirsund. Denne virksomhet utgjorde omkring 110
arbeidsplasser.

BYGDESENTERETS
STORHETSTID
Aktiviteten i bygdesenteret
Leirsund hadde sitt høydepunkt i mellomkrigstida og
fram til ca. 1970. I denne periode hadde stedet i tillegg til
det nevnte ovenfor flere butikker, skomakerverksted, salmakerverksted, skredder, flere
sydamer, frisørsalonger både
for damer og herrer, trappesnekkerverksted. Og fremdeles
fantes posthuset,
trevarefa-

SÅ KOM NEDGANGEN
Med utbyggingen av store
sentre i Lillestrøm, på Skedsmokorset og på Strømmen,
sentralisering av post, elektrisitetsforsyning m.m., bilen
som allemannseie, for å nevne
hovedgrunnene, forsvant butikker og industriproduksjon
fra Leirsund. Det livskraftige
bygdesenteret har blitt en soveby for de som arbeider andre
steder i Skedsmo eller i andre
kommuner. Et aktivt forenings-

liv har imidlertid Leirsund
klart å beholde. Dessuten er det
vekst i boligbyggingen.
Artikkelen bygger på de mange
artiklene som Nils P. Sundstu
(1945-2014) skrev om Leirsund på
Skedsmos lokalhistoriewiki. Sund-

stus artikler finner du på denne
nettadressen:
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Liste_over_
artikler_om_Skedsmo_kommune.

over Kongeveien
ved Leirsund ca. år 1800. Viser
brua over Leirelva ved Enger
gård. Tilrettelagt av Nils P.
Sundstu 2012.

K ARTSKISSE
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Fikk status som
universitetsskole
Hammer ungdomsskole er fra
2015 innvilget status som universitetsskole.
En universitetsskole forplikter seg å stille som arena for
universitetets studenter når de
skal i lærerpraksis, samt å involvere studentene i forskningsog utviklingsarbeid. Hammer
ungdomsskoles tildeling av
universitetsskolestatus gjelder
for perioden 2015-2017.
I samarbeidet ligger også en
forpliktelse til gjennomføre

kompetanseutvikling av skolens ansatte i samarbeid med
universitetets forskere.
- Vi er en av syv nye søkere
som har blitt godkjent, og til
sammen er det nå 20 slike skoler i Norge. Det har vært god
konkurranse, og vi har blitt
nøye vurdert, derfor er det ekstra hyggelig at vi ble valgt,
sier Mette Nordeng rektor ved
Hammer ungdomsskole til Lørenskog kommunes nettsider.
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En annerledes aktivitetsbok:

Møt Pingla
Med boken Pingla vil Gunn Birgirsdottir skape lyst til å lære om skogen, samt gi ideer
til hvordan å bruke ting som finnes i naturen
på en kreativ måte. Pingla viser vei i boken
med samme navn. Førstkommende lørdag
kan du møte Gunn og Pingla på Strømmen
storsenter.
Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@romeriksposten.no

Gunn Birgirsdottir vil med boken Pingla gjøre turen ut i skogen litt enklere, ved å motivere
deg ut på oppdagelsestur, og
skape lyst til å lære om skogen.
I en travel hverdag kan det
være vanskelig å finne tid og
motivasjon til å oppsøke opplevelser og aktiviteter i naturen.
- Å gå tur i skogen er en opplevelse i seg selv, men noen ganger
kan det være lettere om man har
et mål med turen, for eksempel å
lete etter noe spesielt, oppfordrer
Birgirsdottir.
SK APERGLEDE
Den kreative sjelen fra Sande
i Vestfold har i ett og et halvt
år tråkket rundt i skogen med

pinnsvinet Pingla. Sammen
har de laget en aktivitetsbok
for store og små som vil komme seg ut i naturen, og kanskje
samle noen materialer til å lage
ting.
Boken er full av ideer og
illustrasjoner som viser hvordan
du enkelt kan lage forskjellige
ting med materialer fra naturen,
enten det er høst, vinter, vår eller

sommer.
- I boka finner du ideer om hva
du kan lage av naturmaterialer og
brukte små ting. Fremgangsmåtene og materialene kan du variere og velge selv, her gjelder det å
bruke fantasien. Det viktigste er
skaperglede, forteller Gunn.
LÆR OM SKOGEN
Sammen med utallige kreative
oppskrifter på ting man kan
lage, er det også samlet masse
informasjon om naturen og de

som lever i den.
Boka inneholder ikke et fullstendig oppslagsverk over planteriket og dyreriket, men litt om
mye. Kanskje vil noen av temaene skape nysgjerrighet og et øn-

ske om å få vite mer?
- Den beste måten å lære på
er jo å oppleve det selv. Ut i skogen og opp i trærne, oppfordrer
Gunn.
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TIL LEIE

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

Vinteropplag for biler el. a. motorkjøretøy. Tlf: 93618202

ØNSKES KJØPT

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

Stort brodert bilde selges 98x113
cm. Tlf. 922 54 392

MATERIELLFRIST:
TORSDAG KL 17.00

Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av samler til god
pris. Tlf 930 40 550
Nasjonal Samling. Merker, medaljer
klær osv fra NS ønskes kjøpt av
samler. Tyske saker fra krigen er
også av interesse.Tlf: 920 98 300

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

TIL SALGS

BEDRIFTSANNONSE

Selger spisestue for 16 personer ny
pris 70 000 selges 25 000. Stoff
ensfarget isblå Tlf: 450 30 998
TV-skap, eik m/dreibar plate
88x70, kr 1000,-.
Dukkevogn selges kr. 800.
Tlf: 450 30 998
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, 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.

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

Gyngehest selges kr. 2000. Tlf: 450 30 998
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.
Henv. tlf 473 90 131, Løvenstad,
5 minutter fra strømmen storsenter.

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

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. 90848124.

Følgende møbler er til salgs:
Dobbelt sovesofa "Futong" med
plass til sengetøy under.Som ny.
kr 2000 (ny 3500)Bodegatønner:
to store og to små: kr. 2600.
Amerikansk gyngestol 150 år gl.
med håndvevet gobelintrekk: kr.
3500. Lillestrøm Tlf: 99532807
Til salgs: Vinreol i tre (ny) selges
kr 500. To retrolamper selges kr.
500 pr stk. 2 gamle damehatter fra beg. av 1900-tallet (m.
fasanfjær) selges høystb. over
500 pr stk. Flosshatt fra beg. av
1099-tallet selges høystb. over
kr. 500. Barnereiseseng selges
kr. 300. Gammel Clipmaster (for
dogs&horses) 1949 -USA-Canada
selges. Tlf: 93618202
Solid salongbord selges.
L 145, B 85, H 52, mørk brunt.
Tlf: 480 66 855

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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Arrangerte multikulturell
fotballturnering

Lørenskog tamilske fotballklubb arrangerte i helgen multikulturell fotballturnering for andre året på rad.
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

48 fotballag fra 24 ulike idrettsklubber fra Oslo og Akershus

deltok i helgens turnering.
Blant spillerne var det hele 15
forskjellige nasjonaliteter.
- Vi ønsker å møte andre
klubbmedlemmer med mange

forskjellige nasjonaliteter og
flerkulturell bakgrunn for å bli
kjent med hverandre og skape
trygt og sunt idretts miljø for
våre barn i lokal samfunnet,

forteller klubbleder Sivakumar
Vinayagamoorthyi en pressemelding.
Lørenskog tamilske sportsklubb ble stiftet i 2000 av tamilske venner bosatt i Lørenskog kommune.
- Et godt samarbeid med god
frivillig dugnadsinnsats har

fått klubben til å vokse. Vi gir
mange voksne og barn fra forskjellige aldersgrupper et tilbud
om varierte aktiviteter med
ballspill og fysisk trening som
svømming og gruppe trening.
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Adventskonsert for 16. gang

Søndag 14.desember blir det liv i Fjellha-

mar kirke. Da skal den tradisjonelle adventskonsert gå av stabelen for 16. gang.

TILBUD

Barne- og ungdomskoret Voice,
Lørenskog damekor og Lørenskog mannskor skal alle synge
på adventskonserten i Fjellhamar kirke.
Dame- og mannskoret startet opp med felles adventskonsert i Fjellhamar kirke 1998.
Konserten er blitt så populær
at den ifølge arrangøren selv
fyller kirken to ganger hver 3.
søndag i advent hvert år. Fjellhamar kirke jubilerer med 25 år
i høst. Det vil korene markere
med en del nye sanger og arrangementer, opplyses det i en
pressemelding.
Alle tre korene har hver sin
avdeling. Sogneprest Tor Martin Synnes vil si noen ord og
felleskoret bestående av over
100 sangere vil runde av konserten på storslått vis, opplyses
det.
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Romerikinger i NHOs prestisjeprogram Global Future:

Mehdi og Tim blant de utvalgte
økonomifirma med vekt på rådgivning knyttet til skatt og avgifter, kjøp og salg av virksomheter
og verdivurdering.
STOR SUKSESS
Hvorfor ville han så være med
på Global Future-programmet?
- Et sterkt ønske om videre
personlig utvikling og nettverksbygging. Jeg håper å kunne tilegne meg kunnskaper som gjør at
jeg har mulighet til å nå målene
mine og utvikle meg både faglig
og som person. Derfor ble jeg så
utrolig glad da jeg fikk beskjed

om at jeg kom med i programmet. Jeg vet det blir krevende,
men nå har jeg møtt så mange
flotte og positive kolleger i Global
Future at jeg er sikker på at vi kan
hjelpe hverandre framover, slutter Mehdi.
Det er tredje runde i NHOs
Global Future-program som
igangsettes i disse dager. Erfaringene har vært fantastiske. En av
kandidatene fra forrige runde er
for eksempel sjef for Norges største planleggingsprosjekt, utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen.

DETTE ER GLOBAL FUTURE:

160 flerkulturelle nordmenn søkte på NHOs
lederutviklingsprogram Global Future. Mehdi
Sorodi fra Strømmen og Iran og Tim Nguyen fra Rælingen og Vietnam er to av de 25
utvalgte. Nå venter 18 måneder med store
utfordringer, tung kunnskap, nettverksbygging og coaching. Slik skal de skoleres for
lederjobber og styreverv i norsk nærings- og
samfunnsliv.
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Det er et krevende lederutviklingsprogram de to kaster seg
ut i med entusiasme og forventninger. Med noen av landets
fremste næringslivstopper som
mentorer og med hele toppledelsen i NHO i ryggen, og 23
høyt utdannede kolleger fra
20 land på laget, skal de få ballasten de trenger på veien mot
lederjobber og styreverv som er
relevante for utdanningen og
bakgrunnen deres.
- Jeg ble selvsagt kjempeglad
for å bli valgt ut. Det var mange
som søkte, vedgår Tim Nguyen.
Han kom til Norge som fireåring,
etter en dramatisk flukt som inkluderte fire uker på havet, før

flyktningebåten endte i Thailand.
Faren hans hadde allerede flyktet,
og kommet til Norge. Tim og moren kom omsider til Bergen, og
ble gjenforent med faren. Noen
år senere flyttet familien til Rælingen, der Tim fortsatt bor.
EK TE ROMERIKING
- Jeg føler meg som ekte romeriking, sier Tim, som tok siviløkonomutdanning på BI. I dag
er han salgsleder i IT-bransjen.
Han hadde mange gode grunner til å søke seg inn på lederutviklingsprogrammet til NHO.
- Personlig utvikling, slik at jeg
kan oppfylle ambisjonene mine
om å fortsette lederkarrieren og i
tillegg vil jeg gjerne bli et positivt
forbilde for andre med innvandrerbakgrunn, ved å være synlig

og vise dem at de også kan oppnå suksess innenfor det de jobber
med, sier Tim, som blant annet
har engasjert seg i en organisasjon for norsk-vietnamesere.
- Det var helt utrolig flott å
slippe gjennom nåløyet. Jeg gleder meg overl alt vi skal lære og
oppleve i fremover. Jeg er imponert over både kollegene og samarbeidspartnerne allerede. Dette
blir spennende, krevende og veldig givende, fastslår Tim.
FLYK TET FRA KRIG
Bare fem minutter unna Tim,
bor hans Global Future-kollega
Mehdi Sorodi, som også flyktet
fra krig.
- Vi kom oss ut av Iran, mens
krigen mellom Iran og Irak raste,
like før det ble innført utreiseforbud for alle gutter over 11 år.
Barna skulle ut i krigen for det
iranske regimet og kjempe mot
Saddam Husseins krigsmaskin.
Mehdi var 12 og i fare for å bli
innrullert i hæren.
- Vi endte i Norge, etter stopp
i blant annet Tyrkia og Bulgaria,
sier Mehdi.
Han har utdanning som rørlegger, teknisk fagskole, har fagbrev som kjøttskjærer, og har
blant annet jobbet som trikkefører, vekter og drevet utestedet Sikamikanico i Oslo. Nå leder han et

• Global Future er NHOs talent- program for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale
stillinger og styreverv i norsk næringsliv.
• Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre våre
bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet.
• Programmet går over 18 mnd.
• 500 personer fra 100 land har deltatt.
• 2/3 av deltakerne har opplevd karrierefremskritt
• 90% av deltakerne er godt fornøyd med programmet
PROGRAMMET OMFATTER:
• Lederutvikling med mentorordning
• BI-kurs i styrekompetanse
• Retorikk
• Lederutvikling med mentorordning skal bidra til:
– At deltakerne i større grad får brukt sine ressurser
og kvalifikasjoner i relevante jobber, til glede for
norsk nærings- og arbeidsliv.
– Bygge broer og styrke deltakernes nettverk
– forståelse av betydning, innsikt og ferdigheter
– Styrke kulturforståelse og selvinnsikt; kunnskap om
norsk kultur og refleksjoner rundt egen (opprinnelig) kultur.
– Gjennom dette – forståelse, perspektiver og ferdigheter for å lykkes i norsk nærings- og arbeidsliv
– Bevisstgjøre og styrke deltakernes relasjonelle
kompetanse som ledere
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Sjekk brannslukkeren før jul
– Jeg har vært på mange befaringer, og det er overraskende
mange som ikke har fått med
seg at brannslukkeren skal
være lett tilgjengelig. Ikke sjelden står den fortsatt i esken sin,
bortgjemt i et skap, sier administrerende direktør Dagfinn
Kalheim i Norsk brannvernforening.
Han oppfordrer alle til å sjekke hvor de har apparatet med
slukkepulver eller slukkeskum.
– Antallet boligbranner øker
dramatisk på denne tiden av
året på grunn av mer inneaktivitet, matlaging og levende lys.
Derfor er det viktig å øke egen
bevissthet om brannberedskap,
sier Kalheim.
DESIGNSLUKKER
De fleste branner oppstår på
kjøkkenet og i stua, men langt
fra alle syns det er fristende å
ha et stort sekskilos, rødt apparat stående synlig fremme.
– Nå har det kommet et apparat som tåler dagens lys. Designerne hadde som mål å lage
en brannslukker som er så pen
at man vil ha den fremme som
en del av innredningen. Det
syns jeg de har fått til, sier produktsjef Stig Ekelund i Jernia.
De svenske industridesignerne Lars Wettre og Jonas Forsman har allerede fått priser for
brannslukkeren Firephant.
– Apparatet er utformet med
et stort håndtak som er plassert
høyere enn vi ert vant til fra
vanlige brannslukkere. Det gjør
det bokstavelig talt lett håndgripelig, sier Ekelund.
Han presiserer at apparatet
er et supplement.
– Slukkeren kommer i ett-kilos- og to-kilosutgave og tar
branner helt i startfasen. Alle
boliger er pålagt å ha minst ett
slukkeapparat på seks kilo, sier
Ekelund.

Fra 1. juli neste år forandres
minstekravet til de påbudte
brannslukkere til kun å gjelde slukkeeffekten. Det blir det
samme hvor mye apparatet
veier så lenge det står 21A eller
høyere på det. Skalaen går opp
til 55A og betegner hvor store
testbål apparatet klarer å slukke. Jo større bål, desto høyere
tall.
SLIK SJEKKER DU
Et apparat på seks kilo skal kontrolleres hvert femte år og på
service hvert tiende. For bedrifter skal kontrollen skje årlig.
Men ute av syne er gjerne ute
av hodet. Brannekspertene anbefaler at alle tester brannslukkeren
nå ved inngangen til julemåneden.
– En god vane er å snu på apparatet et par ganger i året, for
å høre at pulveret fortsatt rasler
rundt der inne. Vi vet om tilfeller hvor det har kommet inn fukt
under produksjonen og pulveret
har klumpet seg. Når apparatet
skal brukes, kom det så bare drivgass ut, sier Kalheim.
Pilen på toppen skal stå på
grønt felt, som viser at det er nok
trykk i apparatet. Er plomberingen brutt, skal det til kontroll.
Det har hendt at ørsmå mengder pulver på avveie har lagt seg
i ventilen og sørget for at trykket
har sivet sakte ut.
Kalheim oppfordrer også folk
til å ta en revurdering av gammel
julepynt, om enn aldri så kjær.
– Jeg har for eksempel måttet
anmode min egen mor om ikke
lenger å hente fram julepynten
jeg laget på skolen. Det var en
halv vedkubbe med hull til stearinlys og en krans av granbar
rundt. Et hyggelig minne, men i
praksis et knusktørt bål på bordet, sier Dagfinn Kalheim.

– 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
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TORVET 1915 - 2014
Lillestrøm kommunes administrasjonsbygning fra 1909 til 1962 (Der Lillestrømbanken holder til i dag). Bygget av Øl- & Vinsamlaget i 1903. Mandag
9. februar 1981 ble bygningen totalskadet av brann, og måtte rives. Med
brannen mistet også Lillestrøm sitt eneste offentlig pissoar, som var i kjel-

1915

2014

leren. Nabobygget er A. Johansen Lillestrøm Conditori. I 2014-utgaven av
Torvet er de gamle trebygningene blitt erstattet av bolig- og forretningsbygget Solsiden. Sommeren 2003 ble det som sto igjen av gamle trebygninger
revet. Ett år etterpå var Solsiden på plass.
Av: Roy Mortensen
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TV & UNDERHOLDNING

TV & UNDERHOLDNING

Nr. 43– 2014

39

40

Nr. 43– 2014

Nr. 43 – 2014

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:

DEN SOM VENTER PÅ
NOE GODT
VINNER AV FLAXLODD
THOR THORESEN,
RINGVEIEN 12,
2010 STRØMMEN
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SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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