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Det glade Paris

Historien vår:
Sten skole

TEMA: HYTTE

Paris er alltid en god ide.
Byen er varm og het om
sommeren, litt avdempet
om vinteren, deilig og
mystisk om høsten, og
vakker i vårsolen.		

Side 12

Den første faste kommunale skolen
i Skedsmo ble tatt i bruk i 1844,
og den fikk navnet Sten skole.
Skolen lå like ved Skedsmo kirke.
Første året var det 65 elever ved
skolen i alderen 7 til 14 år, og de
var fordelt på tre klasser

Side 6

STORT
HYTTETEMA:
Fokus på hytte
i vårt i vårt
16-siders
Vi
Nyere hyttebilag
bruktbil

FÆRRE MOTTOK
SOSIALHJELP I FJOR
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012 MINI One 1.6
hili red

1 300 km

Annonsere
her?
165.900,

kr

013 BMW 5-serie
25X DAT M-Sport

80 km

kr

Kontakt Elisabeth på
tlf. 483 23 443

719.900,-

013 Mercedes-Benz C-Klasse
180T CGI, Krok, Navi, Soltak

000 km

kr

I løpet av fjoråret var det 1.108 personer fra Skedsmo som mottok økonomisk sosialhjelp, som er en økning
fra året før. Totalt ble det utbetalt
nær 58 millioner kroner i drahjelp i
Skedsmo.

449.900,-

Se vår annonse på side 33

e alle våre biler på www.nordicbil.no
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DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler

– DIN LEVERANDØR
AV NYERE BRUKTBILER
www.nordicbil.no

www.triaden.no



Se vår meny på side 5
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HARDE
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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. Hashtag bildet på Instagram med #romeriksposten og hvor
bildet er tatt.

GRADER VAR LAVESTE
TEMPERATUR
I LILLESTØM SISTE
30. DØGN (14. MARS)
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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

BUSSREISER
FERIEKATALOGEN ER KLAR
Spa helsereise til Pærnu i Estland
inkl 3 behandl pr dag og full pensjon. ½
pensj. reisen 8/4 kr 7250.- 6/5 kr 7450.22/4 Praha og Berlin 7 dgr
kr. 6490.11/5 Tallinn 5 dgr
kr. 4190.18/5 Hardanger 4 dgr.
kr. 4999.19/5 Blomsterreise i pinsen
til Tyskland7 dgr
kr. 7490.20/5 Gotland 6 dgr
kr. 7790.8/6 Syd England 10 dgr
kr. 13190.11/6 og 10/7 og 3/8 Stavanger
med flor og fjære 6 dgr
kr. 7990.19/6 GBornholm 6 dgr
kr. 7190.+ mange flere reiser!!
Alle våre turer har mye inkl.
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Ring for mer info og be om vår feriekatalog!
Påstigning etter avtale.

VINTERTILBUD
Tlf: 62 83 52 20 Mobil: 959 06 282
www.kjetilsbussreiser.no
Online booking

Annonsere her?
Kontakt Marianne på
tlf. 483 20 157

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

DØGNVAKT!

Modell 751, helpolert
Fra
kr.

Modell 711, helpolert
Fra
kr.

16.900,-

17.900,-

Lykt kommer i tillegg

Kom å se vår store utstilling
Strømmen Steinhoggeri

Ring 63 81 05 82

Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60
strommen@steinriket.no - www.steinriket.no

post@akershusvvs.no

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.
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Færre mottok sosial

Økonomisk sosialhjelp i Akershus

2014, utvikling siste år. Konsern-tall. Kilde: SSB/Kostra
Antall
Aurskog-Høland
Ski
Eidsvoll
Lørenskog
Skedsmo
Hurdal
Vestby
Nesodden
Ullensaker
Rælingen
Enebakk
Nes
Ås
Asker
Sørum
Bærum
Fet
Nannestad
Nittedal
Gjerdrum
Frogn
Oppegård

474
713
592
754
1108
59
344
374
712
348
214
379
334
1005
294
1950
182
204
363
98
228
371

Utv.
60
-116
12
59
-63
12
20
42
24
19
-9
26
47
14
32
-14
-9
-1
15
22
-20
-3

Andel (%) Rangering (Etter andel)
4,6
3,9
3,9
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,1
3,1
2,8
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,3

134
193
194
259
260
261
274
275
276
291
292
318
325
326
327
341
342
343
353
364
370
371

I løpet av fjoråret
var det 1.108 personer fra Skedsmo
som mottok økonomisk sosialhjelp,
som er en økning
fra året før. Totalt
ble det utbetalt nær
58 millioner kroner i
drahjelp i Skedsmo.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Hvert år publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) utviklingen innen
økonomisk sosialhjelp i norske
kommuner. Dette skjer gjennom

Kostra-tabellene,
som er tall kom
munene
selv rapporter inn til Staten.
Oversikten fra SSB viser at det i
fjor var en nedgang i antall mottakere av sosialhjelp i Skedsmo
kommune. Lørenskog hadde
derimot økning.
SÅ MANGE FIKK HJELP I
SKEDSMO
Tabellene forteller oss at det i
fjor var 1.108 personer bosatt
i Skedsmo som mottok økonomisk drahjelp fra kommunen.
Dette er 63 færre enn året før.
Den økonomiske bistanden
summeres til 57,9 millioner
kroner i netto utgifter for Skedsmo kommune. Dette i form av
direkte utbetalinger eller stønad til betaling av regninger.

Indisk bar & restaurant
God atmosfære – god service

Bestill bord på
/
tlf. 66 71 89 00
41 55 95 96

Ambassadør Tandoori
Strømsveien 45D, 2010 Strømmen • Man-tors 15-22 • Fre-lør 15-23 • Søn 14-22

Summen
er en halv million
k ro ner mindre enn året før, som
er en reduksjon på 0,8 prosent.
Antall personer med støtte går
ikke alltid hånd i hånd med utgiftene, all den tid dette er individ-basert og har ulike grader
av bistand.
Bunnlinjen i Lørenskog viste 34,8 millioner kroner i ulik
økonomisk bistand til dem
som ikke klarte å sørge for sitt
eget livsopphold. Dette er 3,9
millioner kroner mer enn hva
den samme posten viste året i
forveien, som utgjør en vekst
på 12,6 prosent. Totalt var det
754 personer fra Lørenskog som
mottok tilskudd, som er 59 flere
enn året før.
20-66 ÅR
Det er ulike måter å måle andelen innbyggere som mottar
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lhjelp i fjor
økonomisk sosialhjelp. For ikke
å forvirre mer enn å informere
har vi valgt å holde oss til SSBs
variabel «Andel sosialhjelpmottakere i alderen 20-66 år, av
innbyggerne i samme aldersgruppe». Det gir oss et godt
bilde over situasjonen innenfor
dem dette faktisk gjelder.
I Norge er det befolkningen
på Vestlandet og sentrale deler
av Østlandet som har minst
andel innbyggere med behov
for økonomisk støtte. Største
andeler finner vi i Nord-Norge,
indre deler av Østlandet, samt
Telemark og Aust-Agder.
ANDELEN I SKEDSMO
I hele Norge har andelen økt
fra 3,8 prosent i 2013 til akku-

rat fire prosent i fjor. Statistikken viser at 3,4 prosent av innbyggerne mellom 20 og 66 år
i Skedsmo kommune har fått
en eller annen form for økonomisk tilskudd. Andelen er altså noemindre enn hva som er
«vanlig» i Kommune-Norge. I
Lørenskog kommune er det også
3,4 prosent av beboerne i denne
aldersgruppen som har fått økonomisk drahjelp fra kommunen.
KOMMUNENE RANGERT
Når vi rangerer kommunene etter denne andelen, så må en ha i
minne at småkommuner kan få
store utslag selv ved få tilfeller. I
følge Kostra-tabellene finner vi
Hasvik kommune i Finnmark
øverst på «verstinglisten». Av

alle innbyggerne mellom 20 og
66 år er hele 21,5 prosent blitt
hjulpet i mer eller mindre grad
der i løpet av fjoråret. Altså mer
enn hver femte person. Finnmark legger faktisk beslag på de
seks øverste plassene på denne
landsoversikten. På listen med
alle 428 kommuner inkludert,
er Skedsmo og Lørenskog på en
delt 260. plass.
I Akershus er det Aurskog-Høland kommune som
topper listen, med en andel
på 4,6 prosent av dem mellom
20 og 66 år. Deretter følger Ski
og Eidsvoll med 3,9 prosent.
Best ut blant kommunene i
Akershus kommer Oppegård
og Frogn, som har en andel på
«bare» 2,3 prosent.

DETTE ER ØKONOMISK SOSIALHJELP
Økonomisk stønad etter lov om sosial
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse.
Sosialtjenesten i kommunen har både
rett og plikt til å utøve skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad,
og ved utmåling av stønaden. Stø-

naden skal utmåles på grunnlag av en
konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. Loven gir ingen veiledning
om det konkrete stønadsnivået, men
fra sentralt hold er det gitt veiledende
retningslinjer for utmåling av dette.

Gourmet Thai endelig i Lillestrøm!
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FORRETT
1A. PO PEAK THUD 35.-

Stekte våruller med kyllingfilét, egg, scampi og grønnsaker (2 stk)

1B. FRISKE VÅRULLER 50.-

Friske våruller med reker, kyllingfilét, egg, salat og hoisinsaus (2 stk)

1C. TOM YAM GOONG/KAI 65.-

Syrlig suppe med kylling eller scampi og
kokosmelk, sjampinjong,kefir, galangal, & limejuice.

THAI SALAT
2. THAI BIFF SALAT 125.-

Biffsalat med vårløk, rødløk, chili, lime, koriander m.m

THAI KARRI
KYLLING/BIFF/ SCAMPI

3A. PAD PED NOMAI (RØD) 95.3B. KHIAO WAN (GRØNN) 95.3C. MASSANAN MED PIANØTTER 95.-

DIVERSE RETTER

KAN BESTILLES MED KYLLING, BIFF ELLER SCAMPI

6. PAD GAI MEAD MAMUANG 100.Soyasause woket med grønnsaker og cashew.

7. PAD PIOWAN 109.-

Thai-tomatsaus woket med grønnsaker

8. NAM PRIK PAO 109.-

Thai-chilisauce woked med grønnsaker.

10. RAT SOT SOM 109.-

Orange saus med basilikum, apensin-juice, paprika, løk, ingefær

Mesteparten av
våre retter kan
bestilles med
kylling, biff eller
scampi. Styrken
reguleres fra
mild, medium,
sterk eller thaisterk f.eks. hvis
medium blir for
sterk så er det
mulig å bestille
medium minus
styrke. Vi pleier
å si at medium
tilsvarer norsk
sterk.

11. PA PRIO WAN (Sterk) 109.BBQ-saus woked grønnsaker

12. SZECHUAN RA HA 109.-

Thai-Szechuan saus woked med grønnsaker

13. KUNG BAO 109.-

Kung Bao saus woked med grønnsaker

14. SPICY SATAY 109.-

Pianøtt-satésaus woked m. grønnsaker

15. KAI / GOONG TORD 109.Innbakt kylling / scampi med sursøtsaus

16. NAM JIM SATAY 109.-

Pianøttsaus woked med lime og grønnaker

17A. PHAT KING 109.-

Hvitløksaus woked med ingefær

17B. SAI TAKRAI 109.-

Hvitløksaust woked med sitrongress og grønnsaker

18. SAI TAKRAI SATAY (sterk) 109.Sitrongress-sauce woked med grønnsaker

19. ORIENTAL SATAY 109.-

Oriental satay-sauce woked med grønnsaker

20. CHOP SUEY (Kinesisk) 109.Soyasaus woked med grønnsaker

AND

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingk
21. BBQ DUCK 145.Grillet and med BBQ-Saus.

Gourmet Thai, Storgata 25, Lillestrøm • Bestilling : 22 32 30 31 • lillestrom@gourmetthai.no
Åpningstider: Mandag - torsdag 11-21. Fredag- lørdag 11.00 - 22.00. Søndag 13.00 - 22.00

La drømmen
din
bli
rimelig
La drømmen din bli rimelig

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

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

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

ornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkken

Lyst
på
nytt
kjøkken
Lyst på nytt kjøkken?
kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenforny

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

www.norskkjokkenfornying.no
www.norskkjokkenfornying.no

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingk

økkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying
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Historien vår

Sten skole – den første faste
kommunale skolen i Skedsmo

ksikon

oriewiki - et nettle

Skedsmos lokalhist

riske artikler fra
en av over 620 histo
fra
ag
dr
ut
et
er
len
r.
Artikke
s det over 850 bilde
on. I artiklene finne
Skedsmos nettleksik
e:
smo-wikiens forsid
og bildene på Sked
Du finner artiklene
rside:Skedsmo_komiki.no/index.php/Fo
http://lokalhistoriew
nale
en del av det nasjo
mune. Nettstedet er
alhistoriewiki.no.
prosjektet www.lok

Den første faste kommunale skolen i Skedsmo ble tatt
i bruk i 1844, og den fikk navnet Sten skole. Skolen lå
like ved Skedsmo kirke. Første året var det 65 elever
ved skolen i alderen 7 til 14 år, og de var fordelt på tre klasser. Hver klasse gikk to dager på skolen, og skoletida varte fra
klokka 9 til 12 og 14 til 18 om sommeren og 9 til 12 og 14 til
16 om vinteren. I det to timer lange oppholdet midt på dagen
kunne elevene gå hjem og spise. Elever fra 16 av de nærmeste
gårdene i Skedsmobygda gikk på Sten skole, og kravet var at
de skulle ha 90 skoledager i året.
Tekst: Nils Steinar Våge
Prosjektleder Skedsmos lokalhistoriewiki.

OMGANGSSKOLE
FRA 1739
I 1739 ble det vedtatt å inn
føre offentlig skole i landet,
og lærerne dro til hver skolekrets og holdt skole i privathus.
Denne skoleformen ble derfor
kalt omgangsskole. Skoleloven
av 1827 bestemte at det skulle være minst en fast skole i
hvert prestegjeld. Den skulle
plasseres ved hovedkirken, og
læreren skulle også være kirkesanger. Den første faste skolen
i Skedsmo ble bygd på klokkergården Sten som lå like ved
kirken, og fra 1849 var læreren
også kirkesanger. Til å administrere skolen opprettet hvert
prestegjeld en skolekommisjon
med presten som selvskrevet
formann.
Noen minstelønn for fastskolelærerne ble ikke nevnt i
loven, og kommunene holdt

lønna lav. Derfor ble det her
som mange steder i landet stilt
jord til disposisjon for læreren.
Jorda som tilhørte klokkergården, ble lagt til skolen og ble
drevet av læreren.
TRANGT OM PLASSEN
Elevtallet steg mye, og i 1850
gikk det 99 elever ved skolen.

ver fra tavla eller fra bøker. På
et tidlig trinn måtte de lære å
skrive og lese både gotiske og
latinske bokstaver.

Denne 95 kvadratmeter store
skolen inneholdt bare ett klasserom, og i bygningen var det
dessuten kjøkken og stue der
læreren bodde sammen med
sin familie. I skolestua satt
elevene tett sammen på fire

meter lange benker med langbord foran. På kortveggen stod
kateteret med tavla bak, og ved
siden av kateteret et skap som
inneholdt få og nødvendige
læremidler. En kakkelovn i to
etasjer holdt varmen i rommet.

SKOLEN MÅTTE VIKE FOR
KOMMUNALE MØTER
Kommunestyret krevde at skolens klasserom skulle benyttes
til ulike kommunale møter, for
det fantes ikke passende lokaler
til større møter i bygda. Når de
kommunale møtene ble holdt,
ble elevene ble sendt hjem.

UNDERVISNINGEN
Kristendomskunnskap var som
tidligere det viktigste 

faget i
skolen, og pensumet fantes
blant annet i katekismen og
bibelhistorien. En nasjonal

statistikk fra 1853 forteller at

elevene i Skedsmo også fikk
under
visning i lesing og regning. På det laveste trinnet
lærte de å telle og skrive streker,
på det mellomste trinnet ble det
undervist i addisjon og i innlæring av bokstavene. På det øverste trinnet lærte elevene subtraksjon og multiplikasjon, og
her sto hoderegning sentralt.
Elevene på det øverste trinnet
regnet dessuten på t avla, og alle
skrev ordentlig i bøker.
Skriveredskapene var griffel og tavle. Elevene lærte seg
å skrive ved å kopiere boksta-

1860-LOVEN MEDFØRTE
STORE ENDRINGER
I det norske samfunnet foregikk det en gjennomgripende
forandring på flere plan fra
midten av 1800-tallet, og dette
påvirket selvsagt utviklingen i
skolen. Det kom til syne i den
nye reformloven i 1860. Nye
fag kom inn, lærerutdanningen ble styrket og økte krav til
skolebygninger og undervisningsmetoder skulle gjennomføres. Skrive- og regneundervisningen ble styrket, og de nye
fagene geografi, naturfag og
historie utvidet allmennkunnskapene. Dessuten ble det innført lesebøker med tekster som
kunne gi elevene faglig kunnskap. Nå var omgangsskolenes
tid forbi med noen unntak i
landet.

Lærere og elever ved Steen skole i 1928. Ytterst til venstre
lærerinne Randi Arneberg, ytterst til høyre lærer Anders Hus. Foto: Akershusmuseet.

STEEN SKOLE 1928 :

var den første faste kommunale skolen i
Skedsmo. Tegning: Harald Farup.

STEN SKOLE FRA 1844

SKOLETUR 1928 : Elever fra Steen skole på skoletur til Bergen i
1928. Foto: Akershusmuseet.

Etter at ny kretsregulering i
Skedsmo var vedtatt i 1861, ble
bygging av nye skolehus straks
satt i gang. Tre nye skoler sto
ferdig fram til 1868. De nye
skolene var Asak skole, Gjellerås skole og Tærud skole.
NYE SKOLEBYGNINGER I
1904 OG 1953
Den dårlig vedlikeholdte bygningen skrantet. I 1904 ble det
derfor oppført en ny, større og
mer tidsmessig skolebygning
med to klasserom og leiligheter
for lærer og lærerinne. I 1919
ble den gamle skolebygningen
revet, men deler av den levde
videre ved at i materialer ble be-

nyttet til å reise Skedsmos kommunelokale som lå like ved. I
1953 ble Sten og Tærud skoler
slått sammen til Sten-Tærud
skole.
LITTERATUR
Dokka, Hans Jørgen: En skole
gjennom 250 år. Oslo 1988.
Haavelmo, Halvor (red.):
Skedsmo. Bygdens historie.
Bind 1. Oslo 1929.
Statistiske Tabeller, ved
kommende Undervisningsvæsenets Tilstand i Norge
i Aaret 1853. Christiania
1857-58.

Elever ved Steen skole lytter til 17.mai-talen i 1910.
Noen er mer opptatt av fotografen. Foto: Akershusmuseet.

17. MAI 1910 :
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Bekymret for lånegjelden
økonomiplan, årsbudsjett og
årsrapport gir tilstrekkelig informasjon til kommunestyrene, anbefaler riksrevisoren.
Han bemerker også at det bør
vurderes om kommuneloven
sikrer bærekraftig gjeldsbelastning.
K AN BLI TUNGT
Sjefsøkonom i KS, Per-Richard
Johansen, har i et intervju med
Kommunal Rapport fortalt at
veksten i gjelden har vært mye
større enn veksten i inntektene, og at denne tendensen gir
grunn til bekymring.
– En slik vekst kan ikke fortsette i fremtiden. Selv om en
renteøkning ikke synes å være
nært forestående, så må vi regne med at den vil komme på
et tidspunkt. Da vil høy gjeld
være tung å bære, sier han til
KR – og råder kommunene til
å ta høyde for renteoppgang i
budsjettarbeidet.

BEK YMRET: Riksrevisor Per-Kristian Foss er ikke spesielt
fornøyd med den økonomiske situasjonen i mange norske
kommuner. En ny undersøkelse viser at svært mange kommuner er i faresonen dersom det skulle bli en renteoppgang
(Foto: Riksrevisjonen)

Nye tall viser at Lørenskog har en gjeldsgrad som er betydelig større enn snittet.
Riksrevisoren uttrykker bekymring for
situasjonen i Kommune-Norge, og mener
lokalpolitikerne får for lite informasjon
om konsekvensene.
Tekst: Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

Riksrevisor Per-Kristian Foss er
bekymret for kommuneøkonomien rundt om i landet. Han
peker på høye gjeldsnivåer, svake driftsresultater og lite disponible midler.
– Hver sjette kommune har
begrenset handlingsrom hvis
det kommer reduksjon av inntekt eller om rentene stiger, po-

Vindu • Parkett • Trelast
Byggevarer

Alltid 20-50%
www.byggevarer.net
Smalvollv 61, Oslo • Tlf. 950 63 105

engterer han.
GJELDEN I LØRENSKOG
Det er store variasjoner mellom kommuner i gjeldsnivå
og handlingsrom til å kunne
betjene gjeld. Gjelden måles i
prosent av inntektene kommunene har. En gjennomsnittlig
kommune hadde i fjor et gjeldsnivå som ligger på 73,5 prosent
av hva som tilkommer av inntekter. Og det betyr at Løren-

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

skog kommune har en god del
større lånegjeld enn hva som
kan sies å være «vanlig». De
nye Kostra-tallene viser nemlig
at Lørenskog har en gjeld som
tilsvarer hele 114 prosent av
inntektene.
Skedsmo kommune har et
mye mindre gjeldsnivå, da man
her har lånt tilsvarende 67,5
prosent av inntektene i kommunen.
STOR ØKNING SISTE TI ÅR
Foss understreker at den store
økningen i gjeldsnivået er særlig urovekkende. For ti år siden
var gjennomsnittlig lånegjeld
på 54,7 prosent, og har således
økt med 18,8 prosentpoeng
siden 2004. I Lørenskog kommune var lånegjelden på knapt
80 prosent den gangen for ti
år siden, og har dermed økt
med nesten 35 prosentpoeng. I
Skedsmo har det bare vært en
marginal økning.
Om økningen rundt om
fortsetter, så tror Foss at det vil
få konsekvenser.
– På sikt er det risiko for at
kommunene med minst handlerom ikke vil klare å håndtere

gjelden uten at det får konsekvenser for vesentlige velferdstilbud til nåværende og framtidige innbyggere, sier Foss.
– MANGLER INFO
Riksrevisjonens
undersøkelse av kommunenes gjeldsnivå
avdekket også en manglende
kunnskap om gjeldsbelastningen blant representantene i
mange av kommunestyrene.
Dette skyldes at lokalpolitikerne får lite informasjon om
gjeldsbelastningen i sine sentrale styringsdokumenter.
– Regjeringen bør iverksette tiltak slik at kommunenes

HANDLINGSROM
Innbyggere i kommuner med
lite økonomisk handlingsrom
risikerer betydelig kutt i velferden ved en velferdsøkning.
Høy lånegjeld kombinert med
svakt driftsresultat og lite disponible midler er «drepen»
for en kommune. Det er 38
kommuner i Norge som har
gjeldsgrad på over 100 prosent,
og Giske kommune i Møre og
Romsdal og Vardø i Finnmark
topper med 165 prosent av
inntektene. Det er da 73 kommuner som ikke har fått levert
regnskapet. Lørenskog kommune er helt oppe som nummer 15 på gjeldstoppen, mens
Skedsmo er nummer 167.
Riksrevisjonen sier at kommuner som får «treff» i alle følgende kategoriene virkelig er i
faresonen:
• De som har gjeldsnivå på
over 75 prosent av inntektene. Lørenskog har altså 114
prosent, og Skedsmo 67,5
prosent.
• Og et driftsresultat på under
tre prosent av inntektene. Resultatet til Lørenskog er 4,2
prosent, og Skedsmo fikk 4,7
prosent.
• Og et disposisjonsfond på
under fem prosent av inntektene. Her har Lørenskog fire
prosent, og Skedsmo 6,5 prosent.

Lånegjeld i kommunene
Lånegjeld i prosent av inntekter. Prosent. Kilde: Kostra/SSB (Konsern-tall)
NB! Enkelte kommuner kan sitte med fordringer som det ikke er tatt hensyn
til i Kostra-tallene
2004
LØRENSKOG
SKEDSMO
NORGE*

79,5
66,5
54,7

*Estimert gjennomsnitt

2014
114,1
67,5
73,5

ENDRING (%)
34,6
1,0
18,8
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BRILLER TIL SVENSKE PRISER!
Hos Svensk Optikk finner du et stort utvalg flotte innfatninger
til svenske priser! Velkommen til vår butikk som ligger 50 meter
fra Strømmen Storsenter. Handle briller til ”svenske priser”. Alltid!
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Sammenlign våre priser med andre optikeres,

det tjener du på!

SAGELVA

Vi selger Superdry, CAT, O´Neill, Morriz Of Sweden, Archipelago, Eye Love Me og andre.

Støperiveien 10A
Strømmen
Telefon 63 80 01 00
www.svenskoptikk.no
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Unngå pollenmareritt hjemme

Det hjelper ikke
alltid å flykte
innendørs i pollensesongen. Slurver du
med renholdet, kan
inneluften bli mer
forurenset av pollen
og støv enn luften
utenfor huset.
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

For nær én million nordmenn
er våren ensbetydende med nysing, kløende øyne og slapphet.
Selv om mange pollenallergikere prøver å holde seg mest mulig innendørs, forsvinner ofte
ikke plagene av den grunn.
– Inneluften forurenses av
partikler som vi selv drar med
oss inn. I tillegg kommer pollen og støv inn gjennom åpne
vinduer og luftekanaler. Til enkelte tider av døgnet kan luften
inne i huset bli mer forurenset
av pollen og støv enn luften
utenfor huset, sier Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i Norges Astma- og Allergiforbund
(NAAF).
Pollenspredningen fra ord
og hassel begynte to uker tidligere enn normalt i år. Sesongen
varer vanligvis fra mars til august, men den blir stadig lengre
på grunn av mildere klima.
Det er mulig å stenge noen
av partiklene ute ved å bruke
pollenfilter foran vinduer og
lufteventiler, samt ved å holde
vinduene mest mulig lukket.
– Likevel vil huset sakte, men
sikkert fylles opp av pollen og
støv. Vi frakter det med inn, og

det samler seg på overflater, i
tepper, på inventar, på klær og i
grove tekstiler. Våre bevegelser
i rommet bidrar til å virvle opp
pollen og støv som pustes inn
eller havner på øynene og slimhinnene, sier Gustavsen.
LUFTRENSER FJERNER
POLLEN
Mye tyder på at nordmenn begynner å ta inneluften på alvor.
Elkjøp opplever en eksplosjonsartet vekst i salget av produkter
som lover bedre inneklima.
– I 2014 solgte vi 60 prosent
flere luftrensere enn året før.
For avfuktere var økningen
hele 80 prosent, sier innkjøpssjef Espen Nordheim i Elkjøp.
Avfuktere gjør inneklimaet
bedre ved å fjerne luftfuktighet
og dermed redusere risikoen for
soppvekst og råte. Luftrensere
fjerner bakterier, virus og pollen fra luften.
– Vi omgir oss med utrolig
mange ting som trekker til seg
støv og pollen, for eksempel
skjermer og tørkestativer. De
nye luftrenserne er små og effektive. De suger inn støv, bakterier, virus og pollen og steker
dem på høy temperatur. Ut
kommer ren og frisk luft, sier
Nordheim.
Luftrenseren virker bare i
det rommet den plasseres i. Likevel trenger du ikke å kjøpe en
renser for hvert rom i huset.
– Bruk den i det rommet
hvor du oppholder deg mest,
for eksempel på soverommet.
Det vil bidra til færre allergiplager om natten. Uansett kan
luftrenseren enkelt flyttes på,
sier Espen Nordheim i Elkjøp.
FINN FRAM
STØVSUGEREN
Et svært effektivt tiltak mot

ALLERGIPLAGET:

Huset ditt kan bli en pollenfelle dersom du ikke tar forholdsregler. (Foto: Colourbox)

FJERNER POLLEN :

Støvsuging er effektivt mot allergiplager hjemme. (Foto: Colourbox)

pollen innendørs er å støvsuge
grundig og ofte.
– God luft inne er også avhengig av godt renhold. Støvsugere med partikkelfilter (HEPA-filter) bidrar til at luften
som blåses ut av støvsugeren
nesten ikke inneholder støvpartikler. Du kan også bruke
en tørr mikrofiberklut. Du bør
støvsuge lufteventilene over
vinduer og i ytterveggen, slik
at pollen, støv og døde insekter
fjernes fra luftekanalene, sier
Kai Gustavsen i NAAF.
Det er nesten umulig å fjerne all pollen i et hus. I stedet
foreslår Kai Gustavsen at man
prøver å gjøre ett rom i huset til
en pollenfri sone.
– Da har du i alle fall ett fristed hvor du får redusert allergiplagene, sier Gustavsen.

RÅD MOT POLLENPLAGER I HUSET
• Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide, og før
symptomene blir for sterke.
• Vask ansikt og hender når
du har vært ute i høysesong.
• Skyll hår og skift putevar
før leggetid.
• Pollenpartiklene samler seg
på overflater, i tepper og
grove tekstiler. De virvles
opp og pustes inn. Godt
renhold hjelper.
• Unngå utlufting av huset
når pollenutslippet er størst.
Luft på kveldstid eller natt,
eller på dager med regn.
• Ikke tørk klær eller sengetøy ute midt på dagen.
• Ha ikke allergifremkallen-

de blomster, bjerkeris og
”gåsunger” innendørs.
• Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen.
• Katter, hunder og andre
pelsdyr får pollen i pelsen
ute. En dusj hjelper.
• Bruk pollenfilter foran vinduer og lufteventiler.
• Lag deg et pollenfritt rom
ved å stenge vinduer og
ventiler. Montér tetningslister rundt døra. Støvsug ofte
og plasser en luftrenser i
rommet. Husk å dusje og ta
på pollenfrie inneklær før
du går inn.
Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund
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PÅSKEKAMPANJE

Alt du trenger for en trygg utfart!

5499,-

ELEGANCE TAKBOKS
•
•
•
•
•

Mål: L 225 x B 81 x 30 cm
Volum: 420 liter
5 års garanti
Semiuniversal, lavtbyggende takboks i carbon-look
Izi2Connect-hurtigfeste

LEVERES OGSÅ I ELEGANCE CARBON LOOK TIL SAMME PRIS

7990,Vi
monterer

1999,-*

GRATIS
for deg!

FX-SUV/FX-S TAKBOKS
•
•
•
•
•

Mål FX-SUV: L 210 x B 90 x 27 cm
Mål FXS: L 222 x B 90 x 27 cm
Volum: 400 liter
10 års garanti
Izi2Connect-hurtigfeste

WINGBAR EDGE TAKSTATIV

• For biler med faste festepunkter, lave og vanlige rails
• Universaltilpasning med uttrekkbare føtter (50 mm/side)
• City Crash-godkjent for 75 kg i samsvar med ISOforskrifter
• Enkel montering
* PRIS GJELDER FOR BILER MED ÅPEN TAKRAILS, FOR BILER UTEN ÅPEN TAKRAILS
KOMMER KIT TIL KR 399,- I TILLEGG.

3499,- 3999,- 3999,NYHET

IZI GO X1 BARNESETE
- INKL. ISOFIX-BASE
•
•
•
•
•

Gruppe 0+, 0-13 kg
5-punkts internbelte
Ergonomisk utformet bærehåndtak
Ekstra stor integrert solskjerm
Svært enkel høydejustering av internbelter

COMBI X3 FIX
BARNESETE

• Gruppe 2/3, fra 15-36 kg
• Enkel montering med 3-punkts sele
• SIR – Side Impact Rotation.Ved en
sidekollisjon roterer stolen lett, slik at
barnets hode beskyttes bedre
• Justerbar rygg- og hodestøtte

998,-

IZI UP X4
BARNESETE

• Gruppe 2/3, fra 15-36 kg
• Enkel montering med 3-punkts sele
• SIR – Side Impact Rotation.Ved en
sidekollisjon roterer stolen lett, slik at
barnets hode beskyttes bedre
• Justerbar rygg- og hodestøtte

1299,-

•
•
•
•
•

Gruppe 2/3, fra 15-36 kg
Enkel å montere - sikker å bruke
Justerbar enkelt proporsjonalt med barnet
To sitteposisjoner
Støtabsorberende materiale i hele stolen for økt
sikkerhet og komfort
• Farge: #64

IZI UP X3 BARNESETE
•
•
•
•
•

Sikrer barn mellom 15 og 36 kg
Enkel å montere - sikker å bruke
Justerbar enkelt proporsjonalt med barnet
To sitteposisjoner
Støtabsorberende materiale i hele stolen for økt
sikkerhet og komfort

*

Kjøp en av stolene til venstre og få med
gratis 1 sett med bakovervendt kit til en
verdi av 549,-

KID ISIZE
BARNESETE

• Gruppe 0+/1, fra 0-18 kg
• Bakovervendt
• Enkel justering av nakkestøtte og
internbelte
• Komplett EPS (støtabsorberende
materiale) i hele stolen
• Justerbar frontbøyle

1899,-

NYHET

IZI UP X2 BARNESETE

FÅ GRATIS!

IZI UP X3 FIX BARNESETE

• Gruppe 2/3, fra 15-36 kg
• Enkel å montere - sikker å bruke med belteføringer og
ingen beltehorn
• Justerbar enkelt proporsjonalt med barnet
• To sitteposisjoner
• Støtabsorberende materiale i hele stolen for økt
sikkerhet og komfort
• Med Side Impact Rotation (SIR): Stolen roterer vekk
fra sammenstøtet

FÅ GRATIS!

*

Kjøp en av stolene til
venstre og få med gratis 1
sett med forovervendt kit
til en verdi av 549,-

Demo fra
i butikk
tors 26/3

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. Byrå: GoFlow

2599,-
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DET GLADE PARIS

Paris er alltid en god ide. Byen er varm
og het om sommeren, litt avdempet om
vinteren, deilig og mystisk om høsten, og
vakker i vårsolen.

Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@romeriksposten.no

Det sies at Paris er romantikkens by. Og her er det duket for
romantikk i lange baner. Romantiske småbord med hvite
duker og levende lys, de lekreste viner og retter, brosteinsbelagte smågater og majestetiske
bygninger, alt i en pakke. Det
er koselig å vandre hånd i hånd
på en liten oppdagelsesreise
i Paris. Men du kan også nyte
denne praktfulle byen uten å
være i det romantiske hjørnet.
Våren er rett rundt hjørnet
her i Norge, men den er som
regel kommet til Paris på denne tiden. Byen ligger storslagen
og vakker i vårsolen, klar til å
bli oppdaget, eller glede med et
gjensyn.

EIFELLTÅRNET
Ingen tur til Paris er komplett
uten en tur til en av verdens
største turistattraksjoner. Hvert
år tar rundt 5 millioner turister
turen til det som kan beskrives
som selve symbolet på Paris. Så
her er det folksomt! Kom gjerne litt tidlig og forbered deg på
kø om du vil opp i selve tårnet.
Det kan ta litt tid, men det er
absolutt verdt det.
Tårnet rager 325 meter (med
antenne) over bakken og gir
deg en fantastisk utsikt over
byen. Har du lyst på et måltid
utenom det vanlige kan du spise i den eksklusive restauranten
Jules Verne som ligger et godt
stykke oppe i tårnet. Her er maten like fantastisk som utsikten.
Bestill bord lang tid i forkant

om dette frister.
Ønsker du å innta en lunsj
med utsikt til selve tårnet, kan
du ta en piknik i en av parkene
rett ved tårnet. Det er absolutt
noe spesielt å innta et måltid
med en så storslagen utsikt tett
på.
Om du derimot vil spise
lunsj med utsikt over hele tårnet, må du ha litt mer avstand.
Dra til den andre siden av Seinen til Jardins de Trocadero.
Her kan du sitte på en kafé
med hele tårnet i øyesyn. Det
er også her det er lettest å ta de
beste bildene av Eiffeltårnet,
siden det er vanskelig å få hele
tårnet med i bilde på nært hold.
SEINEN
Seinens elvebredder i Paris er
praktfulle. Hopp på en av de
mange elvecruisene som ligger langs elven. De fleste av de
mest populære turistattraksjonene i Paris ligger ved Seinens
bredder, og her er det enkelt å
hoppe av og på båten når du ser
noe du har lyst til å ta i nærmere syn. Selve cruiset er også
en nydelig opplevelse i seg selv.
Det er så mye å se på fra båten,
og om solen skinner er det en
behagelig opplevelse å sitte å
nyte utsikten fra vann.
LOUVRE
Tar du et elvecruise må du huske å hoppe av på Louvre. Dette er det mest besøkte museet
i verden, og også et av verdens
største med sine 60600 kvadratmeter.
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Louvre huser en imponerende samling av kunstverk fra en
rekke perioder. De mest kjente
verkene inkluderer Venus fra
Milo og Mona Lisa, Det finnes
også en imponerende samling
med verk fra blant annet Michelangelo, Rembrandt, Rafael
og La Caze.
Er du kunstinteressert er
dette et museum som du ikke
kan gå glipp av. Selve Louvre
er også et flott kunstverk i seg
selv. Bygningen var opprinnelig en festning, men etter den
franske revolusjonen ble det
omgjort til et museum, hvor
kunstverkene til kongelige og
adelige ble samlet sammen for
utstilling blant folket.
NOTRE-DAME
En annen severdighet som ligger langs Seinen er den gotiske
katedralen Notre-Dame.
Dette er et imponerende syn.
Bygningen ble påbegynt i 1163,
men begynte å forfalle 
etter

flere hundre år med lite vedlikehold. Katedralen led under
den franske revolusjonen, da
det ble gjort regelrett hærverk
på bygningen. I 1845 begynte
man en prosess med å restaurere bygningen til sin originale
tilstand, og i disse dager er det
fortsatt pågående arbeid for å
restaurere skulpturer. Katedralen skilter med imponerende
detaljer, og er også berømt for
de groteske gargoylene på utsiden av bygget. Det er absolutt
verdt å ta turen for en annerledes arkitektonisk opplevelse.
TRUIMFBUEN
På den vestre delen av den kjente handlegaten Champs-Élysées
ligger Triumfbuen. Monumentet er 50 meter høyt, og hyller
krigshelter som har kjempet
for fedrelandet, spesielt de som
kjempet under Napoleons tid.
Her er det mulig å gå trappene
i det historiske monumentet
som kan sies å være et symbol

på nasjonal stolthet.
Triumfbuen er også et godt
startsted for å ta turen ned
Champs-Élysées. Her kan du
få handlet nesten hva du måtte ønske, det er et utrolig godt
utvalg av butikker i alle klasser.
Det er også mengder av koselige småbord hvor du kan sitte
å ta en pust i bakken med noe
godt i glasset. Husk også å ta en
titt i de mange sidegatene langs
Champs-Élysées, her er det
mange litt bortgjemte skatter.

MONTMARTRE
Om du ønsker å oppleve en del
av Paris som ikke er så ordentlig
og tekkelig, må du ta turen til
Montmartre. Her er det en helt
annen stemning i luften. Området er litt bohemsk og kunstnerisk, med en mer avslappet
atmosfære. Går du rundt her på
dagtid er det utrolig mange koselige butikker og restauranter
å besøke, og mange spennende
mennesker å titte på.
Tar du turen hit på kvelden
er dette også stedet for farge-

rike burlesk og frekke kabaretforestillinger. Moulin Rouge
er det mest kjente stedet for
nettopp dette. Moulin Rouge
betyr rød vindmølle, og det er
en rød vindmøllen på taket av
bygningen som åpnet første
gang i 1889. Det er også hjemstedet til den berømte can-can
dansen som er en gjenganger
på forestillingene. Se et show,
det er utrolig underholdende –
akkurat som Paris.

ÅPENT HUS
LØRDAG
OG SØNDAG
15 MARS
FRA KL. 11 -15
åpent
hus14lørdag
7/3 fra
Kl 11-15
Besøk oss i Nordbyveien 226, 2013 Skjetten

Besøk oss i
hotvedtveien 103,
drammen

Uterom
for alle årstider

Besøk en av våre utstillinger - mange muligheter
- Rom for et aktivt liv, hver dag, året rundt.

Åpningstider: Tirsdag og torsdag 12.00-17.00
Hotvedtveien 103, 3023 Drammen | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem

lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | tlf. 917 51 147/454 84 892

Öppet alla
dagar i påsk!
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Pås
10 - 21
30/3 - 1/4:
10 - 20
Skärtorsdag:
10 - 20
Långfredag:
10 - 19
Påskafton:
10 - 19
Påskdagen:
10 - 20
sk:
på
ag
Annand

LD’S
MAXIMAT & MCDONA
21
09
Alla dagar:
HYPERMAT
Alla dagar: 09 - 22

SYSTEMBOLAGET
Skärtorsdag: 10 - 20
Påskafton: 09 - 15

PEPSI MAX

3-PACK
BACON
Majesty,
420gr

4x1,5L. Jfrpris:
3,32kr/L
Max 3 st
köp/hushåll

x

19

26

90

90

SEK

SEK

2 KGG

CONVERSE
Strl 35-45.
Max 2/kund
(Ord. 700:-)

DIDRIKSONS

Dam. Färger: Snow,
navy, lake garda &
raspberry.
(Rek. pris 1600:-)

399:- 499:SEK

13

SEK

Erbjudanden gäller 23 mars -6 april med reservation för ev. tryckfel och slutsålda varor.
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TEMA: HYTTE
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Flere vil leie hytte i Norge

TIL FJELLS : Om vinteren ønsker
utenlandske hytteturister snø og
gode skimuligheter, som her på
Geilo. (Foto: Novasol)

Flere utlendinger vil
leie hytte i Norge,
viser nye tall. Svakere kronekurs gir
muligheter for billigere ferie i Norge.
Tekst: redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

– Hittil i år har leie av hytter
økt med fire prosent sammenliknet med i fjor. Dermed fortsetter den positive utviklingen
vi har sett de siste årene, sier
salgs- og markedsansvarlig Pia
Buen i Novasol Norge.
Novasol er Europas ledende

formidler av ferieboliger og har
1500 hytter til leie rundt om i
Norge. Norsk hytteferie er mest
populært blant tyskere, dansker og nederlendere.
– Nå som vinterferien nærmer seg, lokker ulike fjelldestinasjoner mest. Da er det gode
snøforhold og skimuligheter
som gjelder, sier hun.
Det kraftige fallet i kronekursen gjør det billigere for utlendinger å feriere her, og de får
mer for pengene sine enn før.
– Samtidig ser vi at flere nordmenn velger å feriere i Norge i
stedet for å reise utenlands, noe
som kan være et resultat av at
lavere kronekurs har gjort det
dyrere for nordmenn å feriere i
utlandet, sier Buen.

VEGGLIFJELL

– inngangen til Hardangervidda

2,5 times kjøretur fra Skedsmo via
Kongsberg mot Geilo ligger Vegglifjell.
Vi har flere hyttetomter til salgs.
Se www.vegglifjellutvikling.no
eller ta kontakt på tlf. 926 53 807.
Vi er også på stand 123 Numedal
på Hyttelivsmessen.

VIL VÆRE AK TIVE
Trenden med at flere ønsker en
aktiv ferie, bidrar også til at flere utlendinger søker seg til Norge, mener hun.
– Det virker som mange jakter mer på opplevelser enn avslapning og varme. Nå vil folk
klatre, dykke, fiske, gå toppturer og stå på ski i ferien, sier
Buen.
Ifølge Innovasjon Norge kan
reiselivsnæringen se tilbake på
tidenes turistsommer i fjor og
en vekst som fortsatte ut året.
– Den svake kronekursen og
økt interesse for Norge vil nok
bidra til en videre vekst i antall
gjestedøgn i 2015. Vi anslår en
at det blir økning på rundt fem

prosent i antall utenlandske
ferie- og fritidsgjestedøgn i år,
sier reiselivsdirektør Per-Arne
Tuftin.
Geilo Holiday, som leier ut
hytter på Geilo, har også merket større pågang.
– Den siste tiden har vi hatt
et kraftig oppsving i bestillingene, noe som kan tyde på at
mange utlendinger har oppdaget at det er blitt billigere
å komme til Norge, sier bookingsjef Unni Forselv Moen i
Geilo Holiday.
TRENGER FLERE HYTTER
Hun forteller at de fleste av gjestene ønsker å delta aktivt på ulike arrangementer. Mange har
god råd og snur ikke på krona.

– Om vinteren er det ski,
hundekjøring, toppturer og
andre vinteraktiviteter turistene vil ha. Sommerstid er fiske,
fotturer og sykling populært.
Gode matopplevelser, spa og
andre luksuriøse tilbud kommer også høyt opp på listen,
sier hun.
Den økte interessen fra utlandet gjør at Novasol har behov for flere utleiehytter i Norge.
– Vi er stadig på jakt etter
flere hytter som kan leies ut,
enten det er ved kysten, på fjellet eller i innlandet. Utleieinntektene kan man for eksempel
bruke på nye ferieopplevelser,
sier Pia Buen.
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Velkommen til

Fulufjellet – hele året

• Høystandard vestvendte hyttetomter med ski inn/ski ut
• Tomtene er selveiet, byggeklare og romslige
• Alpinanlegg med snowboardpark, langrennsløyper
og kjelkebakke på 1600 meter
• Jakt-, ﬁske-, sykkel- og turterreng i uberørt natur
med rikt dyreliv

AS FULUFJELLET ALPINSENTER
2425 Ljørdalen
Jan Erik Nordnes, tlf. 959 85 861, janerik@ljoratunet.no
Kay Tore Svensson, tlf. 917 17 799, info@fulufjellet.no

www.fulufjellet.no

Naturskjønne
fritidstomter
fra 350.000,–
Ta kontakt for
visning og
prospekt!
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– Sort, en takknemlig farge å jobbe med

Familien hadde sett for seg noe "lyst og
trivelig", men da familiehytta skulle innredes kom interiørarkitekten i stedet med
en mørk idé.
Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Naturen er vill og vakker, med
store skifter mellom årstidene.
Om sommeren er det lyst hele
døgnet mens i vinterhalvåret er
det annerledes.
På disse kanter er det flest
mørke måneder i året så det var

slett ikke opplagt at interiøret
skulle være mørkt. Interiørarkitekt MNIL Torunn Tøllefsen
som er ansvarlig for interiøret,
forteller at kunden, en familie
på fem, hadde egentlig sett for
seg noe «lyst og trivelig».
– Men de er kjempefornøyd
med resultatet. Er det ikke flott
at noen tør bryte med det «van-

lige»! Utbryter hun begeistret
Hensyn til vær og utsiktsforhold og tilpasning til tomten
var førende for hvordan hytta ble utformet innvendig og
i prosessen var det tett dialog
med arkitekt Øyvind Tufto.
Om hun har fått mange reaksjoner på det sorte?
-Joda. «Jøss, sort!» er en vanlig reaksjon når folk ser bygget.
Først forbauselse, men så kommer det snart: «Det er jo flott!»
forteller interiørarkitekten.
EN SETTING FOLK TRIVES I
Hun opplever at dette er en set-

INTERIØR SOM
PASSPARTOUT
I dette prosjektet ble mørke farger brukt som et passpartout
for å framheve naturen utenfor.
Fargene skaper dybde og er gradert fra lyst grå til sort.
Til tak og vegger er brukt panel med glattkant. Alt av panel
er beiset, fargene på veggene er
gradert fra sort til lys grå, mens
hele takflaten er beiset sort.
Hun poengterer behandlingen
like viktig som fargen. Teksturen i det beisede treverket skaper nærhet til den sorte fargen.
Det blir en «snill» overflate.
Hadde veggene blitt malt hadde det gitt et helt annet utrykk.
Men er det ikke dristig med sort
tak?
– Nei, egentlig ikke. Her hadde det blitt helt feil her med lyst
tak. Det sorte taket er med på å
lukke rommet og gjøre det intimt.
Belysningen er veldig viktig. Hun anbefaler å modellere
rommet med lys slik at særpreget blir ivaretatt både innomhus og utvendig. Lyset må
ikke ta oppmerksomhet vekk
fra utsikten. Hun presiserer at
riktig belysning er viktig uansett farge og beliggenhet. Det er
også flott med utvendig belysning, plassert nede mot bakken
utenfor vindusfeltet trekker det
blikket ut og skaper volum.
LYST GULV?
Ja, betong der teksturen er grov
og snakker fint med den grove
teksturen på veggene. Helhet,
helhet, helhet! Understreker
hun.

- midt mellom Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen!
For informasjon og visning, ta kontakt med grunneier

907 92 786 / 916 81 575
E-post: si-vasru@online.no

www.musdalseter.no

85 tomter lagt ut på salgstrinn 2
- 11 allerede solgt!

RÅD TIL ANDRE?
Når vi spør om hun har noe
godt råd til andre som har lyst,
men ikke helt tør driste seg på
mørkere interiør, er belysning
det første som nevnes.
– Her er det brukt rent sort
og grått, men alle mørke farger
i ulike valører krever riktig belysning for å komme til sin rett.
Folk bør absolutt bør bruke
mørke farger, mener interiørarkitekten. Rom trenger ikke være
gedigne for å bruke mørkt, dette er antagelig en forestilling
som henger igjen fra gammelt
og har sammenheng med dårlig belysning. Da var det bare
store rom med mange vindu
som kunne være mørke, men
med god belysning har vi andre muligheter. Mørke farger
omslutter rom og gjør dem intime. Mørke farger fremhever
andre farger. Mørke farger blir
nærmest et passpartout for et
bygg med store vindusflater
slik som her på dette hytteprosjektet. Mørke farger og gjerne
helt sort er takknemlige farger
å jobbe med!
Så det er farlig å henge fast i
gamle myter?
– Ja, det meste bør forsøkes
på nytt. Det er også stor forskjell på lysforhold i landet,
noe det er viktig å ta hensyn
til. For riktig fargegjengivelse er
belysning viktig. Man må gjerne mikse mellom ulike lyskvaliteter som f.eks. halogen og led.
Tips til den som vil male
mørkt? Mange synes det er vanskelig å velge farger, redd for at
det skal bli feil.
– Test fargen på en flate. Ikke
noe verre enn at det må males
over. Glem gamle sannheter og
tør litt!
En farge på et fargekart er
bare én farge. Ingen farge er lite
pen eller feil, det er sammenhengen som kan være uheldig.
Hvis du ikke har noen referanser er det vanskelig å vite hva
som er riktig. Enten man velger
mørke eller lyse farger så må
du ha noe å gå ut fra; et bilde,
et tekstil, en sofa, noe du liker.
Man kan ikke vite hva som er
riktig eller galt hvis du ikke har
noe å måle etter, avslutter interiørarkitekt Torunn Tøllefsen.

Fotograf Jørgen Skaug

ting folk trives i og at de blir
forbauset over at det ikke oppleves sort.
Det er mye psykologi i hva
vi oppfatter som standard for
trivsel. Den mørke fargen oppleves annerledes på vinteren
enn sommeren; på vinteren
forsterkes kontrastene mens på
sommeren blir fargen mindre
dramatisk.
Mange redd for at det blir
mørkt og dystert med mørke
farger på store flater?
– Rart hvor fastgrodd slike
myter er. Lyst og trivelig, er heller ingen sannhet.
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Värmland - sommar som vinter

www.valfjallsfoten.se

Vandring i Finnskogleden

Trevliga nyheter från Charlottenberg!
– SKIDÅKNING NÄRA!
Ny hytteby med 35 tomter inntil Valfjället Skisenters alpinbakke, Mats Olsson
Bakken! Ferieby for fritids- og fastboende med kommunalt vann og avløp.
De fleste tomtene med “Ski-in - Ski-out” muligheter.
Byggestart juni 2015.
Forsalg / forhåndsbooking pågår. Er du tidlig
ute kan du være med å
bestemme utformingen
av din feriebolig.

Alpinbakke nær hyttefeltet

Det er tre golfbaner i nærområdet; Eda, Arvika og Kongsvinger.

Vi leverer
solide tømmerhus!

Solrike tomter
med fantastisk beliggenhet!
Eiendommene ligger på Harfjället høyt og solrikt i sør,
i et etterspurt område nær Oslo-regionen .
Den brede utsikten over landskapetog sjøen Vällen
skaper et fredelig og harmonisk bomiljø for beboerne.
Nær stranden, fiskemuligheter samt golf, alpint og
turområder i Finnskog-regionen. Kort avstand
til Charlottenberg med stort kjøpesenter og andre sosiale
tjenester. Sørvendt med sjøutsikt Ta kontakt for mer info!
tauno.maenpaa@gmail.com
Tel: +46 761077120 • www.harfjallsfoten.se

Husene er bygget av førsteklasses massivt tømmer.
Velger du et av våre hus, får du en totalpakke av høyeste kvalitet.
Ta en titt på alle våre modeller!
Ta kontakt med oss for mer informasjon.
www.timmerbyggarn.se

Västsvenska

Timmerbyggarn AB
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Espegard

BÅLHUS

Bålhuset innbyr til trivelige
stunder og kreative
mateksperiment rundt
bålpanna. Det 10m2 store
huset gir en perfekt ramme
for trivelige stunder med
familie og venner.

Du finner oss på Hyttelivsmessa!

NYH ET
Espegard

BÅLPANNEBENK
Håndlaget, stødig benk
i behandlet furu. Passer
perfekt rundt bålpanna.

Se mer på www.espegard.no

A

Hyttetomter i Valdres

Nr. 12 – 2015

Haugastølen - Vang

Aurdal Fjellpark

Hvorfor velge hytte i Valdres:
Kort vei fra Lillestrøm - Langrenn, Alpint, Golf og Sykkel
Dagsturer med familie og venner til; Besseggen, Flåmsbanen,
Vettisfossen, Sjoa, Gjende, Bygdinbåten, Falketind, Uranosbreen og
uttallige unike opplevelser.
Dette er verdiskapende for deg og din eiendom
i et langsiktig perspektiv.

Kom til Valdres, gi familie og venner unike opplevelser!

Jotunheimens Forgård
Enorm panorama

Kort vei fra Lillestrøm
Langrenn - Alpint - Golf - Sykkel

(Avstand til Vang - 238 km)
(Avstand til Aurdal - 170 km)
post@grindafjell.no
post@aurdal.no
www.grindafjell.no
www.aurdal.no
Følg oss på facebook!
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Hyttesalget skyter fart

Lav kronekurs og
lav utlånsrente kan
være noen av årsakene til at salget av
hytter skyter fart.
Tekst og foto: Roy Mortenesen
roy@romeriksposten.no

– For vår del ser det veldig lyst
ut. Vi har allerede fylt opp produksjonen til langt ut på høsten. Det er mange år siden vi
har vært i en slik situasjon, sier
teamleder Thorer Stensrud ved
Øverbygg Østlandet.
Øverbygg er en av hytteleverandørene som har utstillingshytter hos Norsk Hyttesenter
på Hellerudsletta. Fra starten i
1997 har hyttesenteret vokst til
å bli et utstillingsvindu for Norges fremste hytteprodusenter.
Innefor porten finner publikum hytter i alle variasjoner,
fra enkle bindingsverkhytter til
laftehytter. I 2002 satte Øverbygg opp sin første hytte på
hyttefeltet ved Exporama.
INVESTERER I NORGE
I flere år har nordmenn investert i fast eiendom i Syden.
Dette har vært en betydelig
konkurrent for fritidsmarkedet
i Norge. Lav utlånsrente i Norge og pengeuro i Europa kan ha
vært en medvirkende årsak til

økt hyttesalg.
– Med lav kronekurs er det
mindre vilje blant folk til å investere i for eksempel bolig i
Syden. Helt fra finanskrisen har
vi merket denne konkurransen.
Nå har markedet og situasjonen endret seg. Det oppleves nå
tryggere å investere i eiendom
i Norge, forteller Thorer Stensrud i Øverbygg.
Hytteleverandøren opplever
også at det selges færre av de
dyre hyttene, og at salgsøkningen i all hovedsak kommer på
de vanlige hyttene under 120
kvadratmeter.
– I 2007 var det vanlig å bygge 150 kvadratmeters hytter. Nå
har det endret seg drastisk. For
vår del ser vi at hovedtyngden
av hyttene som selges ligger på
mellom 90 til 120 kvadrat, forklarer Stensrud.
OPPTUR
I de senere årene har det vært
en tendens til at de med rimelige hytter har hatt et godt
salg, mens de med noe dyrere
varianter har hatt en litt tyngre periode, opplyser Stensrud.
Fra sommeren og utover i 2014
har salget tatt seg opp for Øverbygg.
– Hva skyldes oppturen?
– Mediene har vært flinke til
å skrive ned markedet. Men i
den senere tiden har det kommet en del positiv omtale som
forteller at det har løsnet i hyt-

temarkedet. Slike nyheter er
med på å skape en positiv endring i situasjonen, sier Stensrud.
– Er folk litt raskere til å bestemme seg nå når utlånsrenta er
lav?
– Det kan være at avgjørelsen tas litt raskere. Det er alltid
vanskelig å gi noen klar analyse
av trender. Vi har hatt folk som
har gått her i flere år, og vi har
hatt andre som kan bestemme
seg på tre uker for hvilken hytte de skal ha. Vanligvis bruker
kundene fra to til tre måneder
fra vi starter prosessen til kontrakten er skrevet og kan starte
byggeprosjektet.
SATSER PÅ HJEMME
MARKEDET
Daglig leder Pål Karterud i Telemarkhytter opplyser at de har
hatt en bra salgsøkning i 2014
og at veksten fortsetter i 2015.
– Vi opplever nå en eventyrlig vekst. Hittil i år har vi solgt
like mye som vi gjorde i fjor,
sier Karterud.
Karterud tror veksten kan
skyldes flere elementer. Han
mener lav utlånsrente og uroen
rundt om i verden kan ha fått
folk til å satse mer på hjemmemarkedet. Telemarkhytter opplever også at det er langt flere
som kommer innom visningshyttene nå enn tidligere.
– Krona er også ganske svak.
Den er heller ikke så mye verdt
når du er ute og reiser. Det er

trygt og en god investering å
kjøpe en hytte i Norge.
– Forventinger til 2015?
–Vi økte med over 50 prosent
fra 2013 til 2014. I 2015 vil vi
selge rundt 70 hytter. Jeg tror

vi er i en heldig situasjon. Det
kan være en kombinasjon av
markedsføring og at vi har riktig produkt til riktig pris, sier
Karterud.

Thorer Stensrud i Øverbygg har i likhet med
andre leverandører på Norsk Hyttesenter opplevd større interesse fra
hyttekjøpere i år.

STOR INTERESSE :

GODT UTVALG :

selger.

Pål Karterud viser fram et utvalg av hyttene han
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Sjø, fjell, strand,
langrenn, slalom,
alt innenfor 5 km.

2,

Ring oss i dag:

90 55 11 03

Velg i
29 store
hyttetomter eller
nøkkelferdig hytte
fra 1.890.000,Kontakt oss for en
hytteprat

NØKKELFERDIGE
FAMILIEHYTTER
OSLIA.NO

post@oslia.no

adeFlotte b
og fiske
ter!
mulighe

Oslia 74, 106 m2, 4 soverom, 9 sengeplasser, stue, kjøkken, bad, bod.
fra 1.890.000,-

nsLangren
g
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akke
slalomb
m
bare 2 k
.
fra Oslia
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Går for biologisk hyttetoalett

De aller fleste hytter i Norge er ikke
tilknyttet kommunale avløpssystem.
Flere har gått over
fra det tradisjonelle
utedoen til biologiske alternativer.

SPESIELT TOALETT:

Utformingen er ikke akkurat
som toalettet hjemme. Men det
svenskproduserte Mulltoa har
vært i norske hytter siden 1968.

Tekst og foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

ENKEL MONTERING : – Når
du tar toalettet ut av esken er den
klar til bruk, sier Bård Børresen.

– Daglig kommer det innom
folk som lurer på hva de skal
kjøpe, og hva slags toalettløsninger som finnes for hytta,
sier Bård Børresen i Hyttebua
på Lørenskog.
ENKEL LØSNING
Ligger hytta litt utenfor allfarvei vil en tilknytning til kommunalt avløpssystem koster
mye penger, derfor søker folk
etter alternativer løsninger.
– Selv om hytter i store hyttefelt kan være tilknyttet et
avløpssystem, vil de aller fleste
hytter i Norge ikke ha denne
muligheten, og vil heller aldri å
få den, forteller Børresen.
– Hva spør kundene etter?
– For det første er de ute etter noe som er enkelt å montere. Og så vil de ha noe som er
enkelt å bruke. De vil også ha
noe som ikke er ubehagelig å
tømme.
Veldig mange hytter har i
dag latrinebøtter som skal tømmes, opplyser Børresen. I nye,
økologiske hyttetoaletter drar
du ut en bunnskuff en gang i

SELGER :

Bård Børresen i Hyttebua på Lørenskog.

året. I denne befinner det seg
en tørr, svart, luktfri masse på
15 til 20 kilo.
SVANEMERKET
Bård Børresen i Hyttebua opplyser at deres bestselger er Mulltoa 65. En toalettløsning som
er svanemerket. For å få dette
merket må utstyret tilfredsstille
strenge krav til forbruk og miljø.
– Det er svenskprodusert
kvalitet fra a til å. Den er faktisk Norges mest solgt biodo, og
har vært solgt her i landet siden
1968, sier Børresen.

– Den største utfordringer
for alle hyttetoaletter er å fjerne
urin og fuktighet. Men Mulltoa har en unik evne til å fordampe dette bort. Ved hjelp av
spesial mull og et kvernsystem
tar toalettet vare på tørrstoffene og komposterer dette ned
til nesten ingen ting, forklarer
Børresen.
– Hva med montering?
– Når du tar den ut av esken
er den klar til bruk etter at du
har koblet til et ventilasjonsrør. Det eneste du trenger er en
vanlig 10 ampers sikringskurs.
Toalettet er veldig driftsøkono-

misk i forhold til strømforbruk.
Den bruker kun 370 watt på
maks effekt.
– Kan Mulltoa brukes i solcellehytter?
– Det blir for lite med et vanlig solcelleanlegg. Men for de
som har oppgradert solcella si,
og har et oppgradert solcellepanel med større batterier og
aggregatstyring, vil det ikke
være noe problem med å bruke en denne på hytta, opplyser
Børresen.
HØYERE STANDARD
Bioforsk opplyser at det er over
400 000 hytter/fritidsboliger i
Norge. Antall hytter som bygges
og størrelsene på hyttene øker.
Kravet til sanitær standard er
betydelig høyere enn for 10-20
år siden. Innlagt strøm, samt
høy sanitær standard med dusj,
WC og oppvaskmaskin er for
mange et krav og en selvfølgelighet ved kjøp, oppgradering
eller nybygging av hytte. Av-

løpsanlegg for hytter belastes
periodisk og normalt mindre
enn boliger. Det velges derfor
ofte andre løsninger for hytter
enn for boliger.
– Våre løsninger er basert på
anbefalinger fra Bioforsk, forteller Geir Larsen i Hyttetorget
AS.
For gråvannsløsninger har
han flere modeller og teknikker
å velge mellom.
– Slamfilter er den enkleste
og rimeligste varianten som
benyttes der hvor det finnes
muligheter for infiltrasjon av
gråvannet. Vera Compact S1
er et komplett renseanlegg for
gråvann som krever vei frem
til hytta for slamsugebil cirka
annethvert år. Vera Compact
S2. er det samme anlegget som
S1, bare oppskalert til å håndtere to hytter eller en større
hytte med boligstandard. Vera
Compact F1 krever ikke slamsugebil, men benytter isteden
filterposer som brukeren selv
kan skifte ut, oppsummerer
Larsen.
Av toalettløsninger finnes
det mange varianter å velge
mellom.
– Tradisjonell WC med oppsamling i tett tank. Her er det
et poeng at tankene er lave for
å unngå for mye grave/sprengearbeid. Lavtspylende toaletter,
forbrenningstoaletter og biologiske toaletter.
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HE DDA DE S IG NHY T TE

GOD TUR TIL
HYTTEMESSA

HYTTEMESSA PÅ HELLERUDSLETTA –
Året rundt finner du en lekker Hedda-hytte
utenfor messehallen på Hellerudsletta, men
hvorfor ikke besøke oss under hyttemessa,
som er fra 9. - 12. april? Vår filosofi er bygd
på nærhet til naturen, og denne nærheten
har gitt hyttene våre status som både moderne klassiker og stilikon. Men vi i Hedda er
også opptatt av kulturen rundt oss. Dette er
spesielt tydelig i designhyttene våre.

KOM LITT NÆRMERE – Du kan
skreddersy Hedda-hytta di utfra egne
behov. Du kan få utsøkte materialer og en
mengde spesielt brukervennlige løsninger –
fra gulv til tak. Og fra soverom til baderom.
Kikk innom oss på hytta ved Hellerudsletta.
Klikk innom oss på www.hedda.no

GOD H E LG

TELEFON. + (47) 6134 9780

EMAIL. OFFICE@HEDDA.NO

WWW.HEDDA.NO
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Visning torsdag 2. og fredag 3. april fra, kl. 14 –16
20 nye, moderne fritidsboliger i hjertet av Sjusjøen selges NÅ! Aktiv fritid året rundt:
• Oslo 2 timer 20 min • Lillehammer 20 min • Birkentraseen 200 meter • Utleiemuligheter
Leilighetene er fra 72 m2 til 100 m2 og inkluderer; 3/4 soverom, 2 bad/wc, stue med utgang til terrasse
/balkong og åpen kjøkkenløsning mot stue. Pris: fra kr 2 440 000,Kontakt: Ulf Johansson, ansvarlig megler MNEF, for prospekt, ytterligere informasjon
og visning: Tlf.: 21 06 33 65 • Mob.: 936 67 333 • E-post: ulf@eiendomsnokkelen.no
Eiendomsnøkkelen AS, Akersgata 73 B, Postboks 6786 St. Olavs plass, 0129 Oslo

1

Vi leverer over hele landet

hyttebo.no

TEMA: HYTTE
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FORBRENNINGSTOALETTER
Norskproduserte forbrenningstoaletter

OVER 45.000 SOLGTE!

Trenger ikke vann
eller avløpstilkoblinger
Kun aske som
sluttprodukt
For hus, hytte,
campingvogn og bobil
Barnesikkert
Modeller for
strøm eller gass

BEST
I TEST!

Høy kapasitet
10 - 12 personer
pr. døgn

kta.se

www.testfa

Møt oss på Hyttemessen, Hellerudsletta 9.-12.april!

MADE IN

NORWAY by

Lær mer om Cinderella og finn din nærmeste forhandler på

www.cinderellaeco.no
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TEMA: HYTTE

Hytta di kan være en
PEISKOSEN på hytta kan bli litt mer spennende
enn man hadde regnet med hvis peisen eller pipa
er montert feil.

TEMA: HYTTE

n brannfelle
Tekst: Roy R. Mortensen
roy@romerikspåosten.no

– I eldre hytter har man gjerne
ordnet litt selv, og kanskje laget
peisen selv. Det er ikke alltid
jobben er gjort like brannsikkert, sier brannsjef Dag Botnen, ved Hallingdal brann- og
redningstjeneste. Brannsjefen
forteller at det kan finnes en
del brannfeller i ei hytte som
brannvesenet ikke har oversikt
over siden etaten ikke går tilsyn
i hytter.
BRANNSIKKERHET PÅ
ALVOR
Norsk brannvernforening opplyser at det årlig brenner over
100 hytter og fritidsboliger i
Norge. Bruk av åpen flamme
utgjør minst entredjedel av

alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder
topper listen over brannårsaker.
Gamle og provisoriske fyringsanlegg er ikke uvanlig i
hytter, og mange får ikke skorsteinene feiet.
– Ut fra antallet hytter vi har
i vårt område skulle man tro det
brant ofte, men det er heldigvis
ikke ofte ei hytte brenner, forteller brannsjef Dag Botnen.
Brannsjefen tror at folk generelt sett er flinke til å ta brannsikkerheten på alvor. Det er
gjerne det fåtallet som ikke er
så flinke som får stifte et nærmere bekjentskap med Botnen
og hans kolleger.
– Det er ikke uvanlig at vi
rykker ut til et branntilløp, eller
brann, der verken røykvarsler

NORSK BRANNVERNFORENINGS
SJEKKLISTE FOR HYTTETUREN
• Har du installert røykvarsler på hytta? Husk å ta med
batteri.

eller slukkerutstyr har fungert
hos hytteeieren, forteller Botnen.

OVER STOKK OG STEIN
Ikke alle hytteeiere har vei fram
til hytta. Enkelte har, i bestefall,en liten sti de siste par hundre meterne til hytteinngangen. For brannvesenet blir det
en utfordring å ta seg fram når
det brenner i slike hytter.
– Når vi kommer fram til
slike hytter er det ikke sikkert
vi har fått med oss tilstrekkelig med slukkerutstyr. Da får
vi ikke gjort annet enn livreddende arbeid. Vi møter av og til
på slike utfordringer, opplyser
brannsjefen. Stort sett er ikke
dette et problem brannvesenet
opplever så ofte.
Nye hyttene har gode veier

Nr. 12 – 2015

helt fram til døra. En tradisjonell utrykning til en hyttebrann kan starte med at alarmen går søndag ettermiddag.
Når brannvesenet kommer
fram har hyttebeboerne reist.
Før dem har dratt har dem
tatt ut aske fra peisen og satt
dette utenfor veggen.
– Ellers er det er de samme
utfordringene vi har med hyttebranner som ved branner i
bolighus. Ting skjer veldig fort i
dag. Det er mer brennbare ting
i hus og hytter i dag enn det var
for noen få tiår siden.
FORVENTER SIKKERHET
Spør hyttekjøperne om sikkerhetstiltak?
– Jeg tror folk forventer at
hytta er i orden, og at leverandører som driver i markedet føl-

ger lover og forskrifter, og gjør
tiltak som er innenfor kravene
når hyttene bygges, sier Bård
Landsem, administrerende direktør i Øverbygg.
Det er de samme kravene til
brannsikkerhet på ei hytte som
det er i en bolig. Dette tar for
seg blant annet røykvarslere,brannslukkerapparat, avstand
fra ildsted til treverk, plassering
og isolering av pipe.
– Det er stadig flere som
ønsker mer intelligente brannvarslingsanlegg av typen seriekoblede varslere, brannvarslere
som varsler om gasslekkasje
og slike ting. Vi har en standard løsning på røykvarslere,
men det er fullt mulig å kjøpe
litt mer avanserte løsninger for
dem som er interessert i dette,
forteller Landsem.

Byggesett

• Har du brannslokkeapparat eller husbrannslange på
hytta?
• Ha mobiltelefon lett tilgjengelig, slik at du kan ringe
etter hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon. Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 110
• Sjekk at fyringsanlegget er montert etter produsentens
anvisninger og at skorsteinen er intakt. Spør fagfolk.
• Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen.
• Sjekk at kokeanlegget er i god stand. Har du propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på slanger, rør eller
koblinger.
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Åsa 314 m 2 fra kr 1.138.000

• Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget
og elektriske apparater er i god stand.

Hemsjø 198 m 2 fra kr 898.000,-

Kontakt Geir Kehlet
Tlf. 41 23 26 23
Vi tegner og leverer
ditt unike Drømmehus.
Absolutt valgfrihet gir
høy besparelse.

www.arkitekthusen.no
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NYE NØKKELFERDIGE HYTTER

Vestvendte, solrike tomter med utsikt over vannet,
1 times kjøring fra Lillestrøm

Rømskoghytta RH 116h med takforlengelse

Fra tomteområdet med deler av Vortungen i bakgrunnen

Interiør fra Rømskoghytta RH-serien

Vårtilbud
på Rømskog-hytta!
Visning av tomter og hytter
skjærtorsdag, 2. april kl. 11-15
Hvis ønske om annet tidspunkt, ta kontakt på 95 04 68 58.
Kombiner dette med tur til Töcksfors Shopping,
bare 35 min unna.

Nærmeste nabo til Rømskog Spa og Resort
- Norges flotteste innlands spa.

Vortungen hytteområde Rømskog

Rømskog hytteutvikling AS - www.vortungen-romskog.com - aug-myr@online.no

KVITSAND
TEMA: HYTTE

fritidsboliger
Fritidsbolig ved -Mjøsa
ved Mjøsa!

Nr. 12 – 2015
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N Y T T F R I T I D S B O L I O M R Å D E M E D B Å T H AV N / S T R A N D O G S K I L Ø Y P E R

NY T T FRITIDSBOLIGOMRÅDE MED
B ÅT H AV N / S T R A N D O G S K I L Ø Y P E R

HELÅRSAKTIVITETER MED STRAND OG BÅTHAVN

NORGES BESTE VINTERTILBUD INNENFOR 20 MINUTTER

HELÅRSAKTIVITETER MED STRAND OG BÅTHAVN. NORGES BESTE VINTERTILBUD INNENFOR 20 MINUTTER

AKTIVITETER VINTER

AKTIVITETER SOMMER

AKTIVITETER VINTER
Bading
•Langrenn/turski
Langrenn/turski
•Gå
Gå på
påpå
Mjøsisen
Fiske
påskøyter
skøyter
• Pilking
Båtliv
Mjøsisen
Vannaktiviteter
Pilking
AKTIVITETER SOMMER Turmulighet
• Bading • Fiske
Sykling

NÆROMRÅDET

Lillehammer med
handels- og
opplevelsestilbud
Birkebeinerarenaer
Sjusjøen og
Natrudstilen med
alpin/langrenn
Hafjell med alpin

Hytte ved Mjøsa?

• Hafjell med alpinanlegg

på Hellerudsletta!

Kvitsand er et nytt fritidsboligområde under planlegging med tomter
nær stranden. Kvitsand ligger kun 10 min. fra Lillehammer,
og 2 1/2 time fra Oslo. For mer informasjon, kontakt Ole Berg,
tlf.: 908 98 425 e-post: oleb2@online.no
www.kvitsand.no

tlf. 915 55 272

Kvitsand
er et nytt
Kvitsand ligger kun 10 For mer informasjon,
NÆROMRÅDET
kontakt Ole Berg,
fritidsboligområde
• Lillehammer med handels- min. fra Lillehammer,
Besøk
på tlf.: 908 98 425
og opplevelsestilbud
under
planlegging
og 2 1/2
time fraoss
Oslo.
• Birkebeinerarenaer
e-post:
oleb2@online.no
med
tomter nær
Hyttemessa
9-12.
april
• Sjusjøen og Natrudstilen
stranden.
med alpin/langrenn

Røed Grafisk Byrå Gjøvik

• Båtliv • Vannaktiviteter
• Turmulighet • Sykling

Ny demohytte
klar før påske!
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NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

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

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

TIL SALGS
Krogeness spisebord 2,5 m,
heltre 6 cm tykt. Selges rimelig.
Tlf. 951 12 624

Simo dukkevogn, pent brukt kr.
600,- Gyngehest håndlaget rundt
1960 kr. 2000,-. Tlf. 45030998

Fin skinnjakke fra Alexander
Norway str. 36, kr. 500,-.
Lego Duplo selges.
Tlf. 478 51 108

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler, annet
militært fra krigen er også av
interesse. Tlf. 404 06 216

Sørlandsempire: nydelig sofa, 2
armlenestoler og 1 stol kr.7000,
bord kan kjøpes med om ønskelig.
Meget bra stand. Tlf.45030 998

Eldre Veterantråsykler uansett
stand ønskes av samler som tar
vare på Sykkelhistorie. Så har
du en gammel sykkel som tar
unødig plass og gi bort eller selge ta kontakt.Er også intressert i
delesykler.Ring 93034633 eller
mail sleirset@online.no

Skedsmo bibliotek
på Strømmen forbereder en utstilling
som del av en 70års markering av
frigjøringen 1945.
Derfor ber vi om å få
låne gjenstander fra
okkupasjonstiden.
Alt blir sikret gjen
nom plassering i
glassmontere, og blir
tilbakelevert etter
utstillingen. Har du
en historie knyttet til
gjenstanden, blir den
også tatt med. Dette er
et samarbeidsprosjekt
mellom Skedsmo
bibliotek, Akershus
museet og Sagelvas
Venner, og vil foruten
gjenstandene vise
bilder fra Skedsmo
under okkupasjonen,
og fra fredsdagene.
Et foredrag i biblioteket
7. mai og en vandretur
til Milorghula ved
Åmotdammen 8. mai
inngår i opplegget.
Har du noe vi kan låne

Norske mynter. Har du ett
"syltetøyglass" med mynter hvor eller har spørsmål, ring
Alf Stefferud på telefon
det er litt fra Før 1950? Jeg er
nystartet som samler og man99550773.
gler mye. Alt er av interesse.
Kommer gjerne på besøk om du
ønsker det. Tlf 970 27 690

Bøker til salgs. Livsarven bok
1-36 avsluttende serie, 250,-.
I krig og kjærlighet bok 1-46
avsluttende serie, 300,-. Storgårdsfolk bok 1-60, avsluttende
serie, 400,-. Bøkene må hentes
på Lørenskog, tlf 67 90 76 61
Golfsesongen nærmer seg. 2 stk
FOISSY elektriske golftraller med
nye batterier og lader selges, pris
kr 900,- pr stk. tlf 915 50 369.
Kan hentes Rasta.

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

Rød bysykkel med kurv foran,
dame. Selges for kr. 1000.
Sykkelen er fra 2012 og nesten
ikke brukt. Pris ny 3.600.
Tlf 414 15 476
Er det noen som liker å mekke
med elektronikk? Jeg har en Radionette radio og også med kasettspiller og også med grammofon,
som jeg ikke får lyd i, men den
mottar nettspenning. Jeg selger
den billig til en som er interessert
i denne. Tlf. 47390131, Løvenstad, Lørenskog.

ØNSKES KJØPT

Kan du låne oss
gjenstander fra
krigens dager?

TJENESTER
Retro 80-talls teak dobbeltseng
m/lys i gavel og to fine madrasser
kr.300.-. Billy bokreol 60x190
cm kr.50,- To stk komoder kr.50,/100,- Kjøkken klaffebord furu
kr.150,-. Lørenskog.
Tlf: 413 78 332

VI TRENGER LOPPER!
til vårt
Loppe- og bruktmarked 2015
Lørdag 25.april kl.10 -15 og søndag 26.april kl.10 - 16
Sted: Fjellsrud skole Fjellhamar, Lørenskog

Det spirer og gror, og det grønnes
fortere enn du tror. Hekker er det
ikke alltid at man rekker noe med.
Beskjæring av busk og tre? Nei,
bedre å ta en kopp te. Da er det
godt at man kan ringe Simen,
som kommer på timen, og som
med et smil og en sang setter i
gang med en gang for å gjøre din
hage finsom den edleste vin. Beskjæring, raking, luking, planting,
gressklipping er mitt fag . Ti års
erfaring og gode referanser, så
ring trygt. 909 901 80

Fint om du kan levere selv. Kom til oss med lopper på:
Fjellsrud skole fredag 24. april kl 17-20,

Annonsere her?

Ved behov for henting ring: 995 81 008 (17 – 21)
eller e-post: lenekristin@live.no

Kontakt Elisabeth
på tlf. 483 23 443

(Vi tar ikke i mot hvitevarer, leksikon og «gamle» TV`er)

BEDRIFTSANNONSE

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

SNEKKER
MED
FAGBREV
Pensjonert snekker
m/fagbrev. Ledig for
snekker og malearbeid.
30 års erfaring.

Tlf. 471 91 224

Skedsmo Bibliotek
Akershusmuseet
Sagelvas Venner
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VISIT MQ.NO

STOCKH LM, Bluse

399.-

STOCKH LM, Bukse

599.-

J E S S H E I M S T O R S E N T E R • G R E N S E N 1 3 , O S L O • M A R K E N S G AT E 3 0 , K R I S T I A N S A N D • G U L S K O G E N S E N T E R , D R A M M E N
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Årets farge 2015 er o
Tekst: redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Fargerike har i år for fjerde gang
samlet informasjon fra internasjonale trendbyråer og analyser
av det norske markedet for å
identifisere de viktigste fargene
for neste år. Fra fjorårets blågrønne, kjølige toner, tror nå
Norges største fargehandlerkjedes eksperter at vi går et varmere år i møte fargemessig.
– Gjennombruddet for fargebruk etter den hvite perioden
kom rundt 2012. Da begynte vi
å bruke mer farger enn tidligere. Det største skillet har vi nok
likevel sett i år, når aksentfargene til det blågrønne har blitt
mer fargesterke og lekne. Vi tør
mer og vil være mer kreative,
sier Tale Henningsen, kreativ
leder i Fargerike.
På bakgrunn av dette er
oransje en naturlig arvtaker til
tittelen Årets farge.

FARGEPALETTEN :

klar oransje

Designklipp - Rolvsrud park
Meget bra resultat - lavere pris
Vask - klipp - styling
Herre 250,- / Dame 390,Online timebestilling på Designklipp.no
Margarethasvei 11, Lørenskog. Tlf. 67 91 63 23

Nå skal lekenheten for alvor inn i norske hjem, og det ledet av utadvendte og
livlige oransjefarger, spår Fargerike. De
har derfor kåret nettopp oransje til årets
farge for 2015, og oppfordrer til å la oss
inspirere av solnedgang, rust og ferske
multer når hjemmet skal fargesettes.

LIVLIG TRENDFARGE
Oransje er ikke en ny farge i
trendbildet, men den har ligget
litt i dvale i tiden der interiøret
var sterkt preget av hvitt, grått
og beige. Oransje representerer
nå en moderne kontrast til det
konforme grå, og signaliserer
bekymringsløshet, lykke og
fremtidstro.
– Vi ser at oransje tar stadig
større plass i det norske trendbildet. Oransje er jo en utadvendt og livlig farge som oser
av glede, og kanskje er fargevalget en nødvendig konsekvens
av nordmenns delvis introverte
lynne, sier Henningsen videre.
Oransje kan kalles den ultimate kontrastfargen, for få andre farger går så godt med så
mange andre farger. Dette gjør
oransje svært anvendelig.
– Et pledd. En stol. En vegg.

Massor av påsktilbud!
Påskeliljer, stemor, tulipaner, krokus

Smolmans Blommor

JORD
BARK
GJÖDSEL

Sulvik/Charlottenberg - Öppet alla dagar: Mån -fre 11-18 Lör -sön 10-15. Tel. 0046 706 53 1907
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oransje

33

VI GIR DEG MYE FOR
PENGENE AKKURAT NÅ !

GARANTERT

FARGEPALETTEN :

BILLIG

nøytral oransje

Vi vil at du alltid skal være fornøyd med våre
produkter, butikk, service og ikke minst priser.
Derfor jobber vi kontinuerlig med å gi deg
de beste prisene på god kvalitet.
Ta med dine mål og
kom innom i dag!

FARGEPALETTEN :

50%

varm oransje

Et rom. Et hus. I 2015 er det
oransje som gjelder i Norge. I
hvor stor grad er avhengig av
hvor modig du er. Uansett er
oransje en farge som inspirerer
til lekenhet mer enn noen annen farge, sier Henningsen.
FARGEK ART MED TRE
PALETTER
Fargerike har ordnet sine fargetrender for 2015 i et fargekart
med tre paletter.
Varm orange består av av fire
varme nyanser som hovedfarger. Fargene er sterke og tydelige, og henter kraft og vitalitet
fra brent leire og alle høstens
farger. Dette gjør at de blant annet passer perfekt sammen med
stein, tre og andre naturmaterialer. Sammen med de syv friske
aksentfargene får rommet en
varm energi.
Nøytral orange har lyse,
nøytrale farger som gir assosiasjoner til skinn og lyse hudtoner. Som en god foundation
passer de godt inn i alle rom, og
gir en moderne, feminin touch.
Aksentfargene er inspirert av
lyse edelstener.
Klar orange består av farger
som gir interiøret en selvsikker
og leken utstråling. De friske og
energiske tonene er inspirert av
det glade 60- og 70-tall. Fargene
får et ekstra moderne preg når
de kombineres med tilbehørsfargene og store mønstre.
Klar orange består av farger

som gir interiøret en selvsikker
og leken utstråling. De friske og
energiske tonene er inspirert av
det glade 60- og 70-tall. Fargene
får et ekstra moderne preg når
de kombineres med tilbehørsfargene og store mønstre.

www.garderobemannen.no

- Kjøp fronter og få hele
på vår innredningspakke nr.1
- Våre salgskonsulenter er profesjonelle på skreddersydde
skyvedørsgarderober og walk-in løsninger
- Vi måler opp og gir et uforpliktende tilbud
- Benytt våre fagfolk på montering

www.garderobemannen.no

Lørenskog 67 53 10 90 Solheimveien 8 ved Elkjøp-Jula NY BUTIKK
Oslo 22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud
Asker/Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11
Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (Ås)

nordicbil.no

Vi har åpnet ny avdeling
Hvamsvingen 24
ved Olavsgaard

GARDEROBE-MANNEN

Nyere bruktbil
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

BMW 116d
2012
MINISportline,
One 1.6 Navi Proff,
Soltak,red
Connected drive, 2014
Chili
11
300 km
18.200
km

Vi
leVer aV
tillit

-

165.900,
krkr284
900,-

Mercedes-Benz
E200TCDI 2011,
2013
BMW 5-serie
Avantgarde,
Navi,
avt.Hengerfeste,
525X
DAT M-Sport
mørke ruter.
980
km km
48.300

kontakt for
Ta kontakt
for
visning av
visning
av bil
bilnår
når
det passer
det
passer DEG!
deg!
Rune Raade Paulsen
Tlf 907 58 650

Tlf. 907 58 650
E-post: rune.paulsen@nordicbil.no

kr 379
719.900,
kr
900,--

Mercedes
A180 AMG,C-Klasse
2013
Mercedes-Benz
Navi, Bi-xenon,
Ryggekamera.
C180T
CGI, Krok,
Navi, Soltak
219.500
000 kmkm

kr 289
449.900,
kr
900,--

Se alle
biler
på www.nordicbil.no
Se
allevåre
våre
biler
på www.nordicbil.no
Forbehold
om trykkfeil

DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler
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Har du svaret?

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

SVAR.

Saga v/Sagelva
i Sagdalen.

Hvor er dette

Lykken er
himmelske opplevelser

VINNER.
Evy Kristoffersen
Bekkevollvn. 14 a
1087 Oslo

Takk til alle som sendte inn!

Dronninglund Slot, Nordjylland 
Pris i DKK kr. pr. person
SPAR
i delt dobbeltrom

2.450,-

450,

pr person

Enkeltrom: 2.450,Barn 4-12 år i ekstra
oppredning inkl. 2 dager med
barnemenu: 1.000,-

Sommer på dansk slott
På Dronninglund slott har vært ganske
bestemte verdier alltid troner, nemlig:
kvalitet, gastronomi, fleksibilitet og
service. Hver hendelse og hvert opphold for hver gjest regnes slottet som
en eksamen. I de vakre omgivelsene
kan du nyte god mat og romantikk i den
fantastiske atmosfæren som
preger den ærverdige gamle slottet.

5 x overnattning
5 x frokost
2 dager m. 3 retters menu
etter kjøkkensjefens valg
(hvilken dager det ønskes å
spise avtalen ved inn sjekk.)
Ankomst søndager eller
mandager i 2015 (kjøkkenet er
lukket søndag kveld inntil
1.7. og etter 15.8.)

Priskode: L300k

Rabatkode: 2411

Hotel Phønix, Hjørring 
Pris i DKK kr. Familieværelse med
2 voksne og 1 barn

3.195,-

SPAR

1.150,

2. barn i ekstra opredning: 845,(Børn under 3 år gratis)
I perioden 5/6 til 13/9 tillegg på
kr. 150,- pr. voksen

Bestill på

2198 4260
– opplys
rabattkode 2411
og priskode

Booking via www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten
eller til tlf. 2198 4260. Oppgi priskoden og rabattkode 2011

Familietur til Fårup Sommerland
En ekte familie tur til toppen av Danmark. Hotellet ligger i sentrum av Hjørring som byr på en masse attraksjoner
og hyggelige cafeer og butikker. Tilbudet er inkl biletter til Faarup Sommerand som er en av de største forlystelsesparker i Danmark. Her vil barna og
voksne stor kose seg og det er noe til
hele familien om de ønsker badeland,
karuseller eller bare kose seg i parken .
Priskode: L101e

3 x overnattning
3 x frokost
1 x entrebillet (2 voksne og
barn) til Fårup Sommerland
Ankomst alle dager fra 1. mai
til 17. oktober. Husk at tjekke
Fårup Sommerlands åbningstider. Bemærk, begrenset
antall rom til rådighet.
Rabatkode: 2411

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

bildet tatt?
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Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask
- uansett alder på ditt kjøkken

- Miljøvennlig!
- Montert på en dag!

Gratis

Ring vår lokale representant Stein Arild Dahl

benkeplate eller
vask ved kjøp av
hel fornyelse

9066 9915 stein.arild@smartkjokken.no

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

4 mnd gebyr og rentefri betalingsutsettelse

SMART
www.smartkjokken.no

Kjøkken
Kjøkken - Garderobe - Bad

NYTT GULV? - NORGES STØRSTE UTVALG I GULV PÅ LAGER!
Parkett, laminat, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid – varer på lager!
GULV FRA KJENTE LEVERANDØRER:
- Upoﬂoor parkettgulv
- Parla parkettgulv
- Alloc laminatgulv/parkett
- Dala Floda furugulv
- Siljan heltre eik
All parkett er 14 mm. Med 3,5 mm
toppsjikt. Kan slipes mange ganger.
Enkelt klikksystem.
30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru
Utkjøring: Tirsdager og
torsdager i Oslo/omegn
45 års erfaring med gulv. Vi kan gulv!
Vi er kjent for lave priser.

Upofloor parkett
Eik Country Mattlakk Hvit
3-stav
Flott gulv med
fargespill
Pr. kvm
og kvist

Upofloor Ask Classic
3-stav Mattlakk Hvit
Fin jevnt fargespill
i gulvet

Parla Parkett Eik Chalet
Tundra 1-stav
Ett vakkert gulv,
Bør sees
(190x2195)
Pr. kvm

Parla parkett
Eik Natur Prosjekt
3 stav ØK.
Mye for pengene

NÅ

MED KVALITET, PRIS OG
SERVICE GJØR VI HANDELEN
LETTERE FOR DEG!
Eik Smoked
Mattlakk
3-stav.
Skaper atmosfære av
eksklusivitet
Pr. kvm
NÅ

420,-

Siljan Eik Heltre Rustikk
20x140 mm
Genuine

NÅ

NÅ

460,-

DalaFloda Furugulv
21x137 mm. Øk.
Hardvoksoljet Hvit
Pr. kvm

NÅ

168,-

Gratis parkering

Pr. kvm

NÅ

308,-

Pr. kvm

460,-

Berry Alloc Parkett
Eik Manoir 1-stav
Mattlakk Faset/Børstet
Elegant Exclusive
Se prisen!
Pr. kvm

Pr. kvm

670,-

249,-

Åpent:
Mandag - fredag 10-18

189,Alloc Prestige Laminat
Eik Canyon.
Lys Eik m/matt overflate.
Ett flott gulv som
tåler det meste
Pr. kvm
Livstidsgaranti!
NÅ

249,-

AASEN HANDEL AS
PARKETTGULV

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

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

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!
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romeriksguide
- Service der du bor
CONTAINER

INDUSTRI

TANNLEGE

CATERING

Aluminiumprodukter

www.vindveggen.no

- Utleie av avfallsbeholdere og containere
- Henting av løst avfall

BILPLEIE

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

Tlf: 22 06 15 00
firmapost@keddell.no
www.sunoco.no
Brobekkveien 38

Tlf. 63 83 70 19
Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

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

Alt i innvendige
Alt i innvendigetrapper
trapper

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Weensvangen 2338 Espa
Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03 • www.fagtrapp.no

DYREPARK
BOLLER

Vi er helt konge
på boller!

21. juni-17.aug kl. 10-18, alle dager
15. mai-20. juni/ 18. aug-30. sept
10-17, helger. Bestilling ukedager.
Ring 62 57 69 50 el. 909 57 238
E-mail: n.runar@online.no

ELEKTRO

Tlf. 62 58 03 03
www.fagtrapp.no

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

KONSULENT

BOLIG
2050 Jessheim
Tlf. 63 92 87 90
www.elektro.moelven.no
post.elektro@moelven.no

FLIS

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

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

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

Tiur’n Konsulenttjenester,
Hans Ording

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

BRØNNBORING

2353 Stavsjø - Mob. 901 38 055

Mob. 901 38 055
2353 Stavsjø
PSYKOLOG

Små bedrifter skal også styres

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

Tlf. 64 84 61 90

GULVSLIPER

Din leverandør av

NORSKPRODUSERTE
TANNERSTATNINGER
Tlf. 64 84 15 80
Tlf. 996 40 819

gulvsliping
etterbehandling

INDUSTRIOVNER

Nordiske

iNdustriovNer a/s
Fyrkjeler for
flis, ved og
pellets.

SIKKERHET

www.nordiske.no

Tlf. 62 51 00 80
Mob. 976 29 497

marius@rb-as • www.rb-as.no

- din lokale tannlege

Tlf. 67 90 17 90
akutt ring
Tlf. 97 50 17 90

RENHOLD

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

www.lillestrøm tannteknikk.no

...fritt levert direkte til deg

Vi har fri frakt på alle
produkter til hele Norge!

www.safedirekte.no

SNEKKER

Skårersletta 18, Lørenskog
www.lorenskogtannklinikk.no

KJØKKEN

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

67 90 38 48/ 95 04 17 28

BYGG &
HÅNDTVERKSERVICE

Trenger du en
rørlegger eller en
service avtale?

Fagmessig utført
jobb til avtalt pris!
Tlf. 40 46 75 78

- 1472 Fjellhamar-

Alt innen rørleggerarbeid utføres
av erfaren rørleggermester

Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg krever årlig
ettersyn for å fungere tilfredstillende.

www.b-h-s.no

STILLAS

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

GJENVINNING

- Et autorisert
regnskapsførerfirma -

Vi kjøper skrapjern
og metaller

www.admregnskap.no

Tlf. 468 15 000

VED

VED TIL SALGS
1000l bjørkeved kr. 700,1000l blandingsved kr. 550,60l bjørekved kr. 65,-

Tlf. 97 62 59 39

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

ØKO-ROM AS

Vi tar regnskapet

Tlf. 63 98 39 10

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

RØRLEGGER

Moelven Elektro AS

REGNSKAP

Tlf. 63 84 41 70
www.bordetsgleder.no

TRAPP

BILOPPHUGGING

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

Safedirekte.no

ARKITEKTER AS

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

VED

TIL SALGS

DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER

6O L FRA KR 55,-

• Depresjon/angst
• ADHD/adferdsvansker
• Spiseforstyrrelser
• Rusproblemer
• Konﬂikt i familie

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

SYKKEL

NTETID
INGEN VE VISNING
N
E
INGEN H

Vi holder orden
på din økonomi!

Bestill time på
tlf. 48 14 26 28

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

Tlf. 63 98 90 70
firmapost@hurdalregnskap.no

TLF. 46 82 51 00

Mobilt

sykkelverksted
www.sykkelhjelp.no

Kan også kjøres
fra Kløfta.

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

Tlf. 911 58 411

Nr. 12 – 2015

en

VOLDGATA
1918 - 2015
HJ. Larsen Barber & Frisør-Salon holdt til i trebygningen i krysset Voldgata/
Storgata i 1918. Kvartalet ble ryddet for å gi plass til bolig- og foreningsbygget
Byhaven i 2004. Bygget som også hadde huset Fiskematen og Bjørns Kiosk, ble

TREDREIERI

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no
Veensvangen, 2338 Espa

Nr. 36 – 2013
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TRANSPORT

DEN

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting
• Termotransport • Distribusjon

Tlf. 907 44 662

u bor

Sørløkken

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
GravinG oG transport
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran
pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 63 98 39 10
VARMEPUMPE
Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.noTlf. 990 38 804
KONSULENT
Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90
Tlf. 62 36 42 90
Fabrikkveien
5,
Tiur’n
Konsulenttjenester,
Ording
2380 Hans
Brumunddal

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

1918

TAK

Kjeller Taksenter

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

Annonsere
TAKSERING

i Romeriksguiden?

Send mail til kim@romeriksposten.no

Tlf. 469 16 636

Vestvollen 23, 2040 Kløfta

L

• Verdi og lånetakst
• Boligsalgsrapport
• Befaring og rådgiving

IDS
VO
L

kog
kk.no

Tlf. 990 38 804

904 00 293
takst@agendataksering.no
www.agendataksering.no

IE

90

pershaugv. 11 2312 ottestad

OLT

90

Sørløkken

GravinG oG transport

ÅH

e

post@holtet-transport.no

2015

revet. Byhaven var klar for innflytting i 2006. Bjørns kiosk flyttet inn på hjørnet
av Byhavnen der hans tidligere kiosk hadde stått. For noen år tilbake fikk
kiosken ny eier og nytt navn. Av: Roy Mortensen
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HVA SKJER?

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

KORØVELSE I SKJETTEN DUR
KVINNEKLUBBEN I LØRENSKOG OG MOLL

ONSDAG
LØRENSKOG
PENSJONISTUNIVERSITET

ONSDAG 25. MARS KL. 12.00
STORSTUA, LØRENSKOG HUS
Onsdag 25. mars kommer Ketil
Raknes og snakker om “Høyrepopulismen”.Velkommen! Ikke-
medlemmer i Lørenskog pensjonistuniversitet betaler kr. 80,-.

ONSDAG 25. MARS KL. 17.00 - 19.00
SOLHEIM SKOLE, LØRENSKOG
Kvinneklubben er åpen for kvinner
i alle aldre fra alle land! Du finner
oss i kjelleretasjen i Gamle Solheimskole hver onsdag kl 17-19

TORSDAG
SKEDSMO FRIVILLIGSENTRALS
TURGRUPPE

APPLIKERING/LAPPETEKNIKK-KAFE

ONSDAG 25. MARS KL. 10.00 - 14.00
SKÅRER GÅRD,
LØRENSKOG BYGDEMUSEUM
Lørenskog Husflidslag arrangerer
applikering- og lappeteknikk-kafé
annenhver onsdag formiddag. Ta
med ditt eget arbeid og hygg deg
sammen med likesinnede! Åpent
for både medlemmer og ikke-medlemmer.

STIKK INNOM

LILLESTRØM BO- OG BEHANDLINGSSENTER(LIBOS)
ONSDAG 25. MARS KL. 10.30-13.00
Alle pensjonister er velkommen

ÅPENT KONTOR - LØRENSKOG
HISTORIELAG

ONSDAG 25. MARS KL. 15.00 - 19.00
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG
BYGDEMUSEUM
Kom innom og slå av en prat. Vi
hjelper alle så godt vi kan når dere
lurer på noe, om Lørenskog spesieltog øvrige områder generelt.
Har dere noen historiske godbiter
dere ønsker å dele med oss, er
dere ekstra velkomne. Vi har
historiske bøker og hefter til salgs.
Og kaffen er varm. Velkommen

TORSDAG 26. MARS KL. 10.30
SKEDSMOHALLEN
Turgruppa er ute og går hver
torsdag kl. 10.30. Oppmøte ved
Skedsmohallen.

LØRENSKOG SENIORKOR ØVER
TORSDAG 19. MARS KL. 11.00
ROLVSRUDHJEMMET, LØRENSKOG
Hver torsdag kl.11.00 til kl. 13.00
med en pause på midten. Det er
hyggelig og sosialt. Vi er ca. 60
aktive medlemmer, men vil gjerne
ha flere tenorer og basser.

LØRENSKOG MANNSKOR

TORSDAG 26 MARS KL. 19.00
FJELLHAMAR KIRKE.
Hver torsdag kl 19.00 - 21.30.
Vi er 50 sangere som har det gøy
sammen.15. november skal vi
ha en stor konsert sammen med
Lørenskog Damekor i Storstua i
Lørenskog Hus. Kom og bli med!

FLISESPIKKERLAUGET

TORSDAG 26. MARS KL. 11.00
STATSRÅD IHLENS VEI, STRØMMEN
Hobbysnekkerverksted for pensjonisterog trygdede i Skedsmo
kommune

TORSDAG 26 .MARS KL. 18.00
SAGDALEN SKOLE, STRØMMEN
Øvelse i Samlingssalen på
Sagdalen skole avd 2 (tidligere
Stalsberg ungdomsskole) hver
torsdag.

FREDAG
LUNSJKONSERT - SLAGERE FRA
50TALLET
LØRDAG 28. MARS KL.. 12:00
LØRENSKOG BIBLIOTEK, LØRENSKOG
Under måneskinnslampen satt
mormor og drømte Liv Leirevaag Mongstad, utdannet sanger
og musikkterapeut, og Hanne
Cecilie Webb, utdannet pianist og
musikkterapeut, er begge ansatt i
Lørenskog musikk- og kulturskole.
De tilbringer mye av arbeidstiden
sin på sykehjemmene i Lørenskog
kommune, og på denne konserten
vil de presentere noen av de fengende og vakre slagere de benytter i arbeidet der. Sangene dere
vil få høre er gjort kjent av blant
annet Elisabeth Grannemann,
Inger Jacobsen, Wenche Foss,
Jens Book-Jenssen, Alice Babs
og Nora Brockstedt, og her vil det
bli muligheter for å nynne med på
kjente strofer. Som i hverdagen,
hvor disse to musikkterapeutene
samarbeider tett, vil de også i
denne anledning stadig bytte på
pianokrakken. Lørenskog musikk–
og kulturskole og Lørenskog
bibliotek inviterer til en musikalsk
lunsjstund i biblioteket.

SANGKAFÉ
SKEDSMO FRIVILLIGSENTRAL

FREDAG 27. MARS KL. 12.00
VELFERDEN, STRØMMEN
Skedsmo Frivilligsentral Sangkafe. Det spilles opp til allsang og
alle er velkommen

MAILANDREVYEN 2015
- LES MISÈRABLES

Vårens nyheter
er snart på plass!
Mange gode
tilbud i utvalgte
garntyper!

FREDAG 27. MARS KL. 19:30
LØRENSKOG HUS - STORSTUA
Les Misérables er en musikal som
har revolusjonert verden med sitt
budskap om kjærlighet, offer og
frelse. Men vi tar navnet til nye
høyder og lager en… Russerevy,
hvor vi tar for oss større samfunnskritikk, bedre musikalstykker,
og den største sensasjonen av
alt – Russetiden. Russen fra
Mailand lager en revolusjon i
revyhistorien og inviterer til en
kveld med latter, glede og sorg.
Hvor du vil oppleve det virkelige
miserable med å vokse opp som
0-generasjonen.

LØRDAG
LØRDAGSKAFÉ

LØRDAG 28. MARS KL. 11.00-14.00
CONCORDIABYGGET, LILLESTRØM
Velkommen til Lørdagskafé. Arrangeres av IOGT Concordia.

Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no

Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm
Man. - fre. 10-18. Lør. 10-16

Månedens kunstner på Skedsmo bibliotek
Vedic Art lærer og kunstner Elin Kopperud. Elin er vokst opp på Lindeberg
i Sørum i Akershus. Hun startet å
male ved en tilfeldighet da hun kom
over en annonse om et Vedic Art
malekurs. Her var det var ingen krav
til erfaring eller kunnskap! Vedic
Art er en malemetode som utvikles
gjennom å male seg igjennom 17
prinsipper, som er utarbeidet av den
svenske kunstneren Kurt Cällman
(1938-2010). Metoden virker både
som selvutvikling og kunstutvikling.
Så heter det jo også: "Kunsten å
leve». Elin deltok på kurs hos Ingvild
Wærhaug-Baron i 2011 og dette ble et vendepunkt i hennes liv. Elin
skriver: “Jeg storkoste meg og var som et barn i en eventyrverden.”
Elin bruker i all hovedsak akrylmaling, og veldig ofte glitter. Kanskje en
påvirkning fra den vakre naturen som skimrer og glitrer så fantastisk
rundt oss.

VÅTMARKSENTERET PÅ
FETSUND LENSER

MANDAG

LØRDAG 28. MARS KL. 11.00 - 16.00
NORDRE ØYEREN VÅTMARKSSENTER,
FETSUND LENSER
Åpent hver helg hele året. Senteret
ligger ved fløtingsanlegget
Fetsund Lenser og med nærhet
til Øyerendeltaet – Nord-Europas
største innlandsdelta og et av de
mest spennende våtmarksområder
i Norge. Her finnes mange
spennende opplevelser for barn
og voksne, og dere kan lære om
naturen og dyrelivet på Romerike
og i Øyerendeltaet spesielt.
Senteret
ligger i et flott turområde, og
ute på Blikomøya har vi bålplass
hvor dere kan grille pølser, eller
dere kan ta en kaffe og vaffel i
kaféen om dere foretrekker det.
- Barnevennlige utstillinger hvor
barna kan lære gjennom å ta og
føle på gjenstander fra naturen
- Akvarier med fisk fra Øyeren Mange utstoppede dyr og fugler
- Beverhula kino viser naturfilmer
for barna - Tegnekrok og bokkrok Kafé og museumsbutikk Åpningstider:
Lørdag: 12.00 – 16.00
Søndag:11.00 – 16.00 Parkering
ved Fetsund Lenser – Lundveien
3. Følg gangvei langs elva
til våtmarkssenteret ca. 500m.
Parkering for funksjonshemmede
ved våtmarkssenteret – følg
Lenseveien fra Lundveien. Vi er
på facebook!

SKEDSMO SENIORKOR

HAWKWR BLUES & BOOGIE
BAND

TREFFPUNKTET ROLVSRUD

LØRDAG 28. MARS KL. 15:00 - 17:00
KULTURPUBEN, LILLESTRØM
Hver gang disse gutta har gjestet
oss har det vært til publikums
store begeistring :)

SØNDAG
BUA HUSFLIDSUTSALG

29. MARS KL. 11:00 - 15:00
STABBURET VED LOSBY BESØKSGÅRD
Medlemmer av Lørenskog husflidslag har salg av egenproduserte
husflidsprodukter.

MANDAG 30. MARS KL 11.00-13.00
SKEDSMO MUSIKK- OG KULTURSKOLE
Skedsmo seniorkor øver hver
mandag mellom 11.00 og 13.00.

SENIORDANS

MANDAG 30. MARS KL.12.45-14.45
LØRENSKOG HUS 6.ETASJE
Lørenskog Seniordans møtes hver
mandag kl. 12.45 i Prøvesalen
i 6. etasje i Lørenskog Hus. Vi
ønsker nye medlemmer hjertlig
velkommen.

SKEDSMO SENIORKOR

MANDAG 30. MARS KL 11.00-13.00
SKEDSMO MUSIKK- OG KULTURSKOLE
Skedsmo seniorkor øver hver
mandag mellom 11.00 og 13.00.

MØTEPLASSEN KAFÈ

MANDAG 30. MARS KL. 12.30 - 14.00
LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL
SOLHEIMVEIEN 91, LØRENSKOG
Hver mandag (utenom ferier) fra
kl. 12.30 til 14.00 arrangerer
frivillige kafè på frivilligsentralen.
Kafèen serverer vafler og kaffe til
en billig penge, ofte også allsang
til trekkspill. Tidvis får vi besøk av
organisasjoner, utstillere og foredragsholdere.
Alle er velkomne
uansett alder, kjønn og språk!

TIRSDAG
TIRSDAG 31. MARS KL. 14.00
ROLVSRUDHJEMMET
Tirsdager fra kl. 14.00 til 16.00 arrangerer frivillige kafé på Rolvsrud
sykehjem, møterom 4 i 1. etg.
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VÅRSALG!
Send kodeord
TRIADEN til 2242
for å motta eksklusive
tilbud og fordeler.

Gratis trådløst nettverk
for alle besøkende

Nyåpning
torsdag 26. mars
Alle varer i butikken
2000 GRATIS
P-PLASSER
Du trenger ingen P-lapp
i P-huset. Maks 3 timer.

-30%
Tilbudet gjelder torsdag 26/3 - lørdag 28/3

Triaden Lørenskog Storsenter - tlf. 67 91 88 00

www.triaden.no

– Hjertelig
tlf 67 97tilstede
83 30

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
80 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no
eller www.facebook.com/Triaden
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Illustrasjonsbilder. Utvalget varierer. Tilbudet gjelder ikke nyheter.

www.triaden.no

– Hjertelig
tlf 67 97tilstede
83 30

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
80 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no
eller www.facebook.com/Triaden
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TRIADEN

eter.

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

www.triaden.no

– Hjertelig
tlf 67 97tilstede
83 30

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
80 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no
eller www.facebook.com/Triaden

41

42

Nr. 12 – 2015

åtliv
Båtliv
ommer
2015
015
Kärcher WV 2 Plus
vindusvasker
44-1450

de
Selvpoleren
om
bunnstoff s
forhindrer
groing

ance Elite-3x

st

Rengjøringspakke
44-1101

Kärcher K4 Silent Home
høytrykksvasker

Bunnstoff
31-1274 Svart
31-1275 Marineblå

40-9587

Hele vårt båtsortiment
finner du på clasohlson.no

Bilpleie
Original fender
31-8362

31-1301-1 5x20’’ (125x510 mm)
31-1301-2 6x23’’ (150x585 mm)

Nyttige dingser siden 1918

Nyttige dingser siden 1918

#aSpringThing
#ViFikserDet

jernvare | elektro | multimedia | hjem | fritid

| fritidLørenskog Storsenter - tlf. 67 97 82 80
www.clasohlson.no jernvare | elektro | multimedia | hjemTriaden

www.clasohlson.no

www.triaden.no

– Hjertelig
tlf 67 97tilstede
83 30

Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
80 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no
eller www.facebook.com/Triaden
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X–ORD
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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.

TREFJERNING
VINNER AV FLAXLODD
Tove O. Mjølstad
Alingsåsveien 27
2013 Skjetten
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a
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SVARSLIPP SENDES TIL. Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

45

46

TV & UNDERHOLDNING

Nr. 12 – 2015

tv
ukens

Forsvunnet advokat

Den eksentriske etterforskeren Sean Stone
og analytikeren Ruth
Hattersley får en ny
sak i fanget. Stephen
Eli, advokat og enslig
far til en tenåringssønn, forsvant sporløst
for et år siden. Sean
finner en forbindelse til
to ofre for en fengslet
seriemorder. Er Eli morderens tredje offer?
NRK1 fredag kl 22.25

Var lei av dagsenteret – startet egen bedrift
Noen ganger overgår
virkeligheten fantasien. Som i denne historien om tre gode,
psykisk utvklingshemmede vennene som
ønsket å skape sin
egen arbeidsplass.
«Vårt lille land» forteller historien om tre
gode venner som nek-

ter å tilbringe dagene
på dagsenter for
psykisk utviklingshemmede. Deres høyeste
ønske er å ha en
ordentlig jobb, og de
satser alle sparepengene sine på å starte
sin egen bedrift, et
konditori i Halden.
TV 2 lørdag kl 21.40

06.00
11.55
(r)
12.20
(r)
12.50
13.15
14.15
15.15
15.45
16.10
16.40
17.10
(r)
17.40
(r)
18.05
(r)
18.35
(r)
19.00
19.30
(43)
20.30
21.30
22.30
23.30
00.25
01.20

Morgensending
The Big Bang Theory

06.00
11.55
(r)
12.20
(r)
12.50
13.15
14.15
15.15
15.45
16.10
16.40
17.10
(r)
17.40
(r)
18.05
(r)
18.35
(r)
19.00
19.30
(44)
20.30
22.30
23.30
00.25
01.20

Morgensending
The Big Bang Theory

Fra utskjelt fyllekjører til hyllet gullvinner

Etter et mislykket OL i
Sotsji og fyllekjøringen
4. mai hadde Petter
Northug jr. stort press
på seg idet han gikk
inn i det som skulle
bli et jubel-VM. Vi var
med langrennskongen
under hans viktigste
mesterskap noen

sinne. Bli med bak
lukkede dører og opplev hvordan han og
teamet jobber mellom
triumfene og nedturene i dokumentaren
«Northugs triumf». Hva
skjedde egentlig bak
kulissene?
NRK1 lørdag kl 20.25

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (98)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Brannstasjonen (31)
19.30 Norges styggeste
rom (15)
20.30 Luksusfellen (8)
21.30 Boligjakten (8)
22.30 Paradise Hotel (11)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.10 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I met Your Mother (r)
14.30 How I met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 How I met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Crocodile Dundee i
Los Angeles. Austr./am.
komedie fra 2001.
22.40 Cops (r)
23.10 Cops (r)
23.40 Cops (r)
00.10 Seinfeld (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (99)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Brannstasjonen (32)
19.30 Norges styggeste
rom (16)
20.30 Bertrands metode (8)
21.30 The Blacklist (15)
22.30 Paradise Hotel (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.10 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Nattsending

06.00
13.00
13.30
14.00
her (r)
14.30
her (r)
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
her (r)
18.30
her (r)
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
(18)
22.00
23.00
24.00
00.30
01.00
01.30

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (100)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Junior Masterchef
USA (r)
20.00 Pascals konditori (r)
21.00 The Fast and the Furious. Am. actionthriller fra
2001.
22.50 Sex og singelliv (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Sex og singelliv (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I met Your Mother (r)
14.30 How I met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 How I met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.00 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.00 Rocky IV. Am. actionfilm fra 1985.
00.40 Nattsending

ONSDAG 25.3
06.15 Morgensending
14.20 Hygge i Strömsö (6)
15.00 NRK nyheter
15.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
16.00 Hagekampen (7)
17.00 NRK nyheter
17.15 Danne og Bleckan (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker (r)
18.15 Skattejegerne (9)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektørene (17)
20.15 Severin (4)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Kampen for tilværelsen (4)
22.20 Eva Brauns store
kjærlighet
23.15 Kveldsnytt
23.30 Sør-Afrika med Reggie Yates (2)
00.10 Nattsending

09.00 Morgensending
13.10 Urix (r)
13.30 Hvem tror du at du
er? (r)
14.10 Brennpunkt (r)
15.10 Så levde de lykkelig
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 På jakt med Lotta og
Leif (r)
19.15 I Larsens leilighet (r)
19.45 Blå dager og gylne
netter (r)
20.25 Aktuelt
20.55 Ja, vi elsker cricket
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjernen – død eller
levande?
22.30 Urix
22.50 Forbodstida (r)
23.40 Jordas kretsløp (r)
00.40 Dagbøker frå første
verdskrig (r)
01.35 Nattsending

05.30 Morgensending
12.15 Junior Masterchef (r)
12.50 Bolighjelpen (6)
13.45 Fikse eller flytte? (r)
14.10 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (18)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (119)
20.00 Dropped – Heltenes
kamp: Spesial (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Fjellflørt (12)
22.40 The Mysteries of
Laura (12)
23.35 Suits (10)
00.30 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Nattsending

06.00
12.40
13.10
13.40
14.30
15.00
15.30
(r)
16.00
16.30
17.00
18.00
(25)
18.30
(r)
19.00
(r)
19.30
20.00
20.30
(r)
21.00
21.30
av det
22.30
23.00
23.30
24.00
00.55

07.40 Morgensending
12.40 Aktuelt (r)
13.10 Jordas kretsløp (r)
14.10 Forbrukerinspektørene (r)
14.40 Verdas språk (r)
15.10 Midt i naturen: Costa
Rica (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Eva Brauns store
kjærlighet (r)
19.55 Louis Theroux: Liv og
død i LA (r)
20.55 Selskapet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Gud og vitskapen (r)
22.30 Urix
22.50 I Larsens leilighet (r)
23.20 Programmene som
endret TV (r)
23.50 Onkel Joes rullande
butikk (r)
00.45 Forbodstida (r)
01.35 Nattsending

05.30
11.40
(13)
12.50
13.45
14.10
15.05
16.00
16.30
17.00
(r)
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
23.40
00.35
01.30
02.20

06.00
13.40
14.30
15.00
15.30
(r)
16.00
(10)
16.30
(11)
17.00
18.00
(26)
18.30
(r)
19.00
(r)
19.30
20.00
20.30
(r)
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
00.55

08.15 Morgensending
12.50 Debatten (r)
13.50 Urix (r)
14.10 Severin (r)
14.40 Verdas språk (r)
15.10 Midt i naturen: Costa
Rica (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Árdna: Samisk kulturmagasin (r)
19.30 Ja, vi elsker cricket
(r)
20.00 Joanna Lumley møter
Will.i.am (r)
21.00 Nyheter
21.10 Jordens beskyttere (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Gud og vitskapen (r)
22.25 Sleepers. Am. thrillerdrama fra 1996.
00.45 Alliert og alene (r)
01.45 Louis Theroux: Liv og
død i LA (r)
02.45 Gud og vitskapen (r)
03.40 Nattsending

05.30 Morgensending
12.50 Bolighjelpen (8)
13.45 Fikse eller flytte? (r)
14.10 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (20)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie
(7)
19.30 Nabolaget (7)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (4)
22.15 Senkveld med Thomas og Harald (9)
23.20 Golden Goal (r)
23.50 Eurojackpot (13)
00.05 Tørnquistklubben (r)
01.05 Nattsending

Morgensending
Parkeringsvaktene (r)
Parkeringsvaktene (r)
Smallville (r)
Fail Army (r)
Fail Army (r)
Billy the Exterminator
Parkeringsvaktene (8)
Parkeringsvaktene (9)
Cash Cowboys (r)
Billy the Exterminator
Nådeløse innkrevere
Nådeløse innkrevere
All Worked Up (r)
Skolepurken (r)
Las Vegas Jailhouse
Vegas Strip (r)
Trygdeturist og stolt
(2)
Fjorden Cowboys (r)
Fjorden Cowboys (r)
Nattarbeiderne (r)
Criminal Minds (r)
Nattsending

The Big Bang Theory
Mom (r)
Sinnasnekker'n (r)
Ullared (r)
Baby Daddy (r)
Cougar Town (r)
Friends (r)
Friends (r)
Two and a Half Men
Two and a Half Men
The Big Bang Theory
The Big Bang Theory
Mom (r)
4-stjerners middag
Ullared
CSI (13)
American Crime (3)
Castle (r)
CSI: Miami (r)
Nattsending

TORSDAG 26.3
06.15 Morgensending
12.45 Jessica Fletcher (r)
13.30 Karibia – et vilt paradis (r)
14.20 Hygge i Strömsö (7)
15.00 NRK nyheter
15.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
16.00 Hagekampen (8)
17.00 NRK nyheter
17.15 VM kunstløp. Kortprogram, kvinner.
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 VM kunstløp. Kortprogram, kvinner.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 I Larsens leilighet (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (5)
24.00 Trygdekontoret (r)
00.40 Nattsending

Morgensending
Celebrity Masterchef
Bolighjelpen (7)
Fikse eller flytte? (r)
Tid for hjem (r)
Grey's Anatomy (r)
Home and Away (r)
Home and Away (19)
En moderne familie
Modern Family (r)
Solsidan (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (r)
Hotel Cæsar (120)
Matkontrollen (10)
TV 2 hjelper deg (10)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Tørnquistklubben (4)
Scorpion
Suits (11)
Hawaii Five-0 (r)
Blue Bloods (r)
Nattsending

Morgensending
Smallville (r)
Fail Army (r)
Fail Army (r)
Billy the Exterminator
Parkeringsvaktene
Parkeringsvaktene
Cash Cowboys (r)
Billy the Exterminator
Nådeløse innkrevere
Nådeløse innkrevere
All Worked Up (r)
Skolepurken (r)
Las Vegas Jailhouse
Vegas Strip (r)
Mann mot maskin (5)
Ekte mannfolk (5)
Golden Goal (8)
Golden Goal (r)
Nattarbeiderne (r)
Criminal Minds (r)
Nattsending

The Big Bang Theory
Mom (r)
Sinnasnekker'n (r)
Ullared (r)
Baby Daddy (r)
Cougar Town (r)
Friends (r)
Friends (r)
Two and a Half Men
Two and a Half Men
The Big Bang Theory
The Big Bang Theory
Mom (r)
4-stjerners middag
4-stjerners middag
Jegertvillingene (r)
Castle (r)
CSI: Miami (r)
Nattsending

Morgensending
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
How I met Your MotHow I met Your MotFamily Guy (r)
Family Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
How I met Your MotHow I met Your MotFamily Guy (r)
Family Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
Hundepatruljen Oslo
Garasjen (4)
Car Lot Rescue (r)
Cops (r)
Cops (r)
Seinfeld (r)
Nattsending

FREDAG 27.3
06.15 Morgensending
14.20 Hygge i Strömsö (8)
15.00 NRK nyheter
15.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
16.00 Husdrømmer (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Danne og Bleckan (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge:
Byvandring i Ålesund (r)
18.00 Rundlurt (r)
18.30 NM skiskyting. Høydepunkter fra dagens sprinter.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
20.05 Beat for beat (3)
20.55 Nytt på nytt (12)
21.25 Skavlan (12)
22.25 Skyggejegerne (3)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Skyggejegerne (4)
00.10 Genesis – Three
Sides Live (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.10 Parkeringsvaktene (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 Fail Army (r)
15.00 Fail Army (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene
(12)
16.30 Parkeringsvaktene
(13)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(1)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Overvåket (r)
21.00 Sudden Impact. Am.
actionthriller fra 1983.
23.20 Arrow (17)
00.15 Criminal Minds (r)
01.10 Big Easy Justice (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Sinnasnekker'n (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (25)
20.00 Mellom bakkar og
berg (r)
20.30 Neste sommer (r)
21.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
21.30 Wild Hogs. Am. action fra 2007.
23.25 The Graham Norton
Show (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending
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LØRDAG 28.3
06.15 Morgensending
09.40 Skavlan (r)
10.40 Norge på langs (r)
11.40 Hagekampen (r)
12.40 Norge rundt
13.15 Severin (3)
13.45 Severin (4)
14.15 VM kunstløp. Friløp,
kvinner.
16.10 NM alpint – slalåm.
NM alpint – slalåm.
17.10 Beat for beat (r)
18.00 Monsen på villspor
(r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Big Bang (2)
20.55 Underholdningsavdelingen (9)
21.35 Lindmo (9)
22.35 Helt katastrofe (2)
23.00 Kveldsnytt
23.20 NM skiskyting. Høydepunkter fra dagens jaktstarter.
23.35 Jakten. Da. drama
fra 2012.
01.15 Nattsending

06.05 Morgensending
08.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
09.05 Distriktsnyheter
11.30 Joanna Lumley møter
Will.i.am (r)
12.30 Hovedscenen (r)
14.30 Skavlan (r)
15.30 Bilda som foranda
vitskapen (r)
16.30 Kunnskapskanalen
18.00 Kork – hele landets
orkester
18.40 Havets skjulte landskap (r)
19.30 I Larsens leilighet (r)
20.00 Sør-Amerikas ukjente
historie (r)
21.00 Nyheter
21.10 Marley. Am./br. dokumentarfilm fra 2012.
23.30 Til minne om Robin
Williams (r)
00.25 Programmene som
endret TV (r)
00.55 Selskapet (r)
01.25 Marley. Am./br. dokumentarfilm fra 2012.
01.26-01.30 Skavlan (r)

06.00 Morgensending
12.30 Ski Classics 2015:
Oppsummering. Oppsummering fra skiklassikeren Årefjällsloppet.
13.15 Celebrity Masterchef
(r)
13.50 Celebrity Masterchef
(r)
15.00 Fjellflørt (r)
16.00 Dropped – Heltenes
kamp: Spesial (r)
17.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Alt er lov (5)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Vårt Lille Land (4)
22.15 God kveld Norge (11)
22.50 The Women. Am. dramakomedie fra 2008.
01.00 Nattsending

05.00 Morgensending
08.50 Alligatorjegerne (r)
09.40 Byttebaronene (r)
10.35 Byttebaronene (r)
11.00 Byttebaronene (r)
11.30 Byttebaronene (r)
11.55 Byttebaronene (r)
12.25 Byttebaronene (r)
12.55 Byttebaronene (r)
13.25 Byttebaronene (r)
13.55 Fail Army (r)
14.25 Fail Army (r)
14.55 Fail Army (r)
15.25 Storbritannias sterkeste mann 2013 (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 All Worked Up (r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 All Worked Up (r)
20.30 Fjorden Cowboys (r)
21.00 First Strike. Am. action fra 1997.
22.45 Sleepy Hollow.
Am./ty. grøsser fra 1999.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.25 Wipeout UK (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Ullared (r)
17.30 The Biggest Loser
Norge (r)
19.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
20.30 Aamodt og Kjus på
bortebane (r)
21.30 Due Date. Am. komedie fra 2010.
23.25 Med rett til å drepe.
Br./am. action fra 1989.
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Million Dollar Listing
New York (r)
13.00 Million Dollar Listing
New York (r)
14.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (7)
15.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (8)
16.00 Bertrands metode (r)
17.00 Brannstasjonen (r)
17.30 Brannstasjonen (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Brannstasjonen (r)
19.05 Annie. Am. familiekomedie fra 1999.
21.30 Fast & Furious 4.
Am. actionthriller fra 2009.
23.20 Lånte fjær. Am.
komedie fra 1996.
01.35 Paradise Hotel (r)
03.35 Paradise Hotel (r)
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1: Malaysia
Grand Prix. Fra kvalifiseringen i Malaysia Grand Prix.
17.30 How I met Your Mother (r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 How I met Your Mother (r)
19.00 How I met Your Mother (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 The Goldbergs (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 Arena. Am. actionthriller fra 2011.
00.15 Flight of the Phoenix.
Am. actiondrama fra 2004.
03.10 Nattsending

09.25 Morgensending
11.30 Ja, vi elsker cricket
(r)
12.00 Datajournalistikk og
big data (r)
12.50 Lindmo (r)
13.50 Sjakkmatt. Fr. drama
fra 2009.
15.30 Bilda som foranda
vitskapen (r)
16.30 Ut i naturen (r)
17.20 Sveriges beste sykehjem (3)
18.20 Norge rundt og rundt
(r)
18.45 Skavlan (r)
19.45 Den nye forskinga (r)
20.35 Skattejegerne (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.15 Apollo 13. Am.
drama fra 1995.
00.30 Sjakkmatt. Fr. drama
fra 2009.
02.05 Árdna: Samisk kulturmagasin (r)
02.35 Havets skjulte landskap (r)
03.25 Nattsending

05.10 Morgensending
11.05 Bonanza (26)
12.10 Våre idrettshelter
(11)
12.45 Celebrity Masterchef
(r)
14.00 En moderne familie
(r)
14.30 Matkontrollen (r)
15.00 TV 2 hjelper deg (r)
15.30 Alt er lov (r)
16.30 Robinsonekspedisjonen (r)
18.00 Reisen hjem (7)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tid for hjem (r)
20.00 Robinsonekspedisjonen (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Robinsonekspedisjonen (8)
22.15 En kveld hos Kloppen
(r)
23.15 Frikjent (r)
00.15 Madam Secretary (r)
01.10 Nattsending

05.35 Morgensending
08.50 Ekstrem flytting (r)
09.40 Ekstrem flytting (r)
10.30 Ekstrem flytting (r)
11.25 Broom (r)
11.55 Broom (r)
12.25 Broom (r)
12.55 Broom (r)
13.25 Broom (r)
13.55 Besatt av bil (r)
14.25 Besatt av bil (r)
14.55 Besatt av bil (r)
15.25 Besatt av bil (r)
15.55 Besatt av bil (r)
16.25 Parkeringsvaktene (r)
16.55 Parkeringsvaktene (r)
17.25 Parkeringsvaktene (r)
17.55 Parkeringsvaktene (r)
18.25 Parkeringsvaktene (r)
18.55 Norges sterkeste
mann 2014 (r) Konkurranse.
20.00 Golden Goal (r)
20.30 Golden Goal (r)
21.00 Wyatt Earp. Am. western fra 1994.
00.40 Nattarbeiderne (r)
01.10 Nattarbeiderne (r)
01.40 Criminal Minds (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Friends (r)
10.45 Friends (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Two and a Half Men
(r)
12.15 Two and a Half Men
(r)
12.40 Two and a Half Men
(r)
13.10 Two and a Half Men
(r)
13.35 Two and a Half Men
(r)
14.00 4-stjerners middag (r)
15.00 4-stjerners middag (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (5)
21.30 Neste sommer (5)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (5)
22.30 Mellom bakkar og
berg (r)
23.00 Major Crimes (14)
24.00 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Annie. Am. familiekomedie fra 1999.
13.30 Norges styggeste
rom (r)
14.30 Norges styggeste
rom (r)
15.30 Norges styggeste
rom (r)
16.25 Norges styggeste
rom (r)
17.25 Boligjakten (r)
18.20 Luksusfellen (r)
19.20 Mr. Deeds. Am.
romantisk komedie fra
2002.
21.00 Fast & Furious 5.
Am. thrilleraction fra 2011.
23.25 The Blacklist (15)
00.25 Hotell Helvete (r)
01.25 The Fast and the Furious. Am. actionthriller fra
2001.
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.05 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1: høydepukter. Høydepunkter fra Malaysia Grand Prix.
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Family Guy (12)
20.30 Simpsons (12)
21.00 Two and a Half Men
(12)
21.30 The Goldbergs (12)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(11)
22.30 Meeting Evil. Am.
mysteriedrama fra 2012.
00.05 Boston's Finest (r)
01.00 Nattsending

07.55 Morgensending
11.50 Sveriges beste sykehjem (r)
12.50 Den nye forskinga (r)
13.40 Skavlan (r)
14.40 Verdas språk (r)
15.10 Midt i naturen: Costa
Rica (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Glimt av Norge: Oslomarka (r)
19.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
19.55 David Suchet og
gåten Agatha Christie (r)
20.55 Árdna: Samisk kulturmagasin
21.25 Kystlandskap i fugleperspektiv (r)
21.30 Vilhelm Erobraren
22.55 Selskapet (r)
23.25 Den nye forskinga (r)
00.15 Ja, vi elsker cricket
(r)
00.40 Nattsending

05.10 Morgensending
11.40 Celebrity Masterchef
(15)
12.15 Junior Masterchef (r)
12.50 Bolighjelpen (9)
13.45 Fikse eller flytte? (r)
14.10 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (21)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Toget – på sporet av
en morder (r)
19.15 Toget – på sporet av
en morder (r)
19.30 Hotel Cæsar (121)
20.00 Tjukken & Lillemor (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Frikjent (5)
22.40 The Missing (5)
23.55 Mayday (r)
01.00 Nattsending

05.10 Morgensending
11.40 Broom (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.10 Parkeringsvaktene (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 Fail Army (r)
15.00 Fail Army (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene
(14)
16.30 Parkeringsvaktene
(15)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(2)
18.30 Beverly Hills purk.
Am. actionkomedie fra
1984.
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Vegas Strip (r)
21.30 Overvåket (6)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Jakten på hevn. Am.
drama fra 2006.
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 Top 20 Funniest (11)
20.30 Mellom bakkar og
berg (r)
21.00 Mellom bakkar og
berg (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Seks dager, syv netter. Am. komedie fra 1998.
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Million Dollar Listing
Miami (6)
19.00 Idas fristelser (5)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 NCIS: New Orleans
(10)
22.30 Paradise Hotel (13)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.10 Luksusfellen Sverige
(r)
01.55 Nattsending

06.00
13.30
14.00
her (r)
14.30
her (r)
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
her (r)
18.30
her (r)
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
(19)
22.00
22.30
23.05
(r)
23.35
00.05
00.35

08.35 Morgensending
13.15 Uangripelige Wall
Street (r)
14.10 Árdna: Samisk kulturmagasin (r)
14.40 Verdas språk (r)
15.10 Midt i naturen: Uganda (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 David Suchet og
gåten Agatha Christie (r)
19.55 Mysteriet Maria Magdalena
20.55 I Larsens leilighet (8)
21.25 Kystlandskap i fugleperspektiv (r)
21.30 Europas syke økonomi
23.00 Programmene som
endret TV (r)
23.30 Dagbøker frå første
verdskrig (r)
00.20 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
01.05 Nattsending

05.30 Morgensending
11.40 Celebrity Masterchef
(16)
12.50 Bolighjelpen (10)
13.45 Fikse eller flytte? (r)
14.10 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (22)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Toget – på sporet av
en morder (r)
19.15 Toget – på sporet av
en morder (r)
19.30 Hotel Cæsar (122)
20.00 Tjukken & Lillemor (r)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (13)
22.40 Madam Secretary
(13)
23.35 Mayday (r)
00.40 Nattsending

05.00 Morgensending
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.10 Parkeringsvaktene (r)
13.40 Smallville (r)
14.30 Fail Army (r)
15.00 Fail Army (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene
(16)
16.30 Parkeringsvaktene
(17)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(3)
18.30 Beverly Hills purk II.
Am. actionkomedie fra
1987.
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Vegas Strip (r)
21.30 Med kniven på strupen (6)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Bronco Billy. Am.
western fra 1980.
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Baby Daddy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 Top 20 Funniest (12)
20.30 Mellom bakkar og
berg (r)
21.00 Neste sommer (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Two Weeks Notice.
Am. komedie fra 2002.
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (102)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Hageliv (1)
18.30 Hageliv (2)
19.00 Idas fristelser (6)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Pascals konditori (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(12)
22.30 Paradise Hotel (14)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Chicago P.D. (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.50 Paradise Hotel (r)
02.40 Kongen av Queens (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 The Simpsons (r)
21.00 Spring Break. Am.
komedie fra 2011.
22.35 Cops (r)
23.05 Cops (r)
23.35 Seinfeld (r)
00.05 Seinfeld (r)
00.35 Nattsending

SØNDAG 29.3
05.25 Morgensending
12.50 Til minne om Robin
Williams (r)
13.45 Hvem tror du at du
er? (r)
14.45 Big Bang (r)
15.45 VM kunstløp. Oppvisning.
16.45 Fotball: Toppserien.
LSK Kvinner – Stabæk.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.25 Northugs triumf
21.15 Grantchester (5)
22.00 Fortitude (9)
22.50 Venn i døden (r)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Spill meg (r)
24.00 Helt katastrofe (r)
00.25 Big Bang (r)
01.25 Monsen på villspor
(r)
02.25 Kampen for tilværelsen (r)
03.10 Lindmo (r)
04.10 Nattsending

MANDAG 30.3
06.10 Morgensending
13.20 Hvem tror du at du
er? (r)
14.20 Hygge i Strömsö (9)
15.00 NRK nyheter
15.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
16.00 Husdrømmer (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Danne og Bleckan (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 St. Jørgens plass (r)
18.15 Rundlurt (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter (1)
19.45 Solgt! (2)
20.15 Severin (5)
20.45 Billedbrev (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Prey (1)
22.15 Mord uten grenser
(6)
23.13 Løsning påskenøtter
23.20 Kveldsnytt
23.35 Shetland (r)
01.35 Nattsending

Morgensending
Kongen av Queens (r)
How I met Your MotHow I met Your MotFamily Guy (r)
Family Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotFamily Guy (r)
Family Guy (r)
Simpsons (r)
The Simpsons (r)
Hundepatruljen Oslo
Cops Reloaded (114)
Cops Reloaded (115)
Two and a Half Men
Simpsons (r)
Family Guy (r)
Nattsending

06.10 Morgensending
14.20 Hygge i Strömsö (10)
15.00 NRK nyheter
15.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
16.00 Husdrømmer (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Fysikk på roterommet
(r)
18.00 Rundlurt (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter (2)
19.45 Ut i naturen
20.40 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Prey (2)
23.00 Løsning påskenøtter
23.05 Kveldsnytt
23.20 Stereo – Dagfinn
Lyngbø (r)
00.35 Nattsending
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TIRSDAG 31.3

