NORGES

Ta med familie og venner og kle
dere komfortabelt Her blir det
mye å se på, prøve på og smake på.
Og ikke minst: Mange gode tilbud å
slå til på For billetter og
informasjon se aktiv2015.no

STØRSTE

AKTIVITETS-

FESTIVAL

24-26 APRIL

NORGES VAREMESSE
LILLESTRØM
AKTIV2015.NO

6. årgang – Nr. 14 – 15. april 2015

TEMA: HAGE

Når kan vi starte
med utendørs
arbeidet?

Begynner det å verke i kroppen
etter å komme i gang med
husvask, terrasserens og utvendig
Vi du
malearbeid? Her er jobbene
leVer
Hvamsvingen
24 med allerede nå aV
kan starte
tillit
v/Onninen) – og jobbene du bør vise
litt
tålmodighet med….
Side 20

Nyere bruktbil

012 MINI One 1.6
hili red
300 km

165.900,
Annonsere
her?

kr

013 BMW 5-serie
25X DAT M-Sport

0 km

kr

Krigsminner

Bilparken vår

Fire tekster fra heftene om krigsminner som Lillestrøm historielag
ga ut i 1995 og 2005. I utdragene
får vi høre om angrepet på Kjeller
flyplass og evakuering fra
Lillestrøm. 
Side 12

Ved årets inngang var det registrert om lag 40.000 personbiler i Skedsmo og Lørenskog.
I dag kan vi presentere antallet
fra hvert eneste bilmerke, og
dessuten hvilke merker som har
gått mest frem
(og tilbake) i 2014.		

Side 8

POENGHOPP PÅ
SKOLENE

Kontakt Marianne på

- 20 157
tlf. 483
719.900,

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

000 km

kr

Tiendeklassingene som gikk ut av
Skedsmo-skolene i fjor kunne notere
en svært fin økning i poengsnittet.
Også Lørenskog-elevene gjorde et
bykst oppover på listene.

Side 4

449.900,-

Se vår annonse på side 6

e alle våre biler på www.nordicbil.no

rbehold
m trykkfeil

DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler

– DIN LEVERANDØR
AV NYERE BRUKTBILER
www.nordicbil.no

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30
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HARDE

FA K TA
15,3

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
HØYESTE
TEMPERATUR
I LILLESTØM SISTE
30. DØGN (7. APRIL)

k ik k id
tille @
påskes
r
e
n
jo
s
øm sta
Lillestr

aly

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. på reisen 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 Bornholm 6 dgr
kr.7190.+ mange flere reiser!!
Alle våre turer har mye inkl.

der seg
llen gle
o
k
d
u
r
e
å #Vall
Pippi p er @elisk ro
m
m
til so

I en veik

ant #lill
estrøm #

blåveis @
ast

nord

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

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

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.

Redaksjonen.

Ansvarlig redaktør (konst.)
Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@romeriksposten.no
tlf. 944 78 976
Journalister.
Roy R. Mortensen,
roy@romeriksposten.no
Yngve Johnsen,
yngve@romeriksposten.no

Annonseavdelingen.

Markedskonsulenter.
Elisabeth Krogsrud
elisabeth@romeriksposten.no, tlf.. 483 23 443
Marianne Forland
marianne@romeriksposten.no, tlf. 483 20 157

Tips/Leserinnlegg.

tlf. 92 26 07 92, tips@romeriksposten.no

Grafisk.

Mette Hansen
grafisk@romeriksposten.no

Postadresse.

Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Ansvarlig utgiver.

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

Neste utgave. 22.04.2015

Materiellfrist neste utgave. 20.04.2015

50%
60%
KVALITETS 70%
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SALG

Vi rydder plass til nye merker og kolleksjoner og inviterer
deg til et reelt og troverdig kvalitetssalg på utvalgte varer
fra 11. - 25. april.

50%-70%
ANTHONY SANDBERG • STORGATEN 16

Lillestrøm • t. 63 81 30 54 • sandberg.storgata@mestergull.no

3

4

Nr. 14 – 2015

Poenghopp på skolene
Grunnskolepoeng

Gjennomsnitt, avgangselever i 2014. Foreløpige tall, kilde: SSB.
2014

UTVIKL. SISTE ÅR

ELEVER

RANGERING

BÆRUM
OPPEGÅRD
FROGN
NESODDEN
FET
ASKER
VESTBY
SKEDSMO
ÅS
RÆLINGEN
SKI
LØRENSKOG
NITTEDAL
SØRUM
HURDAL
ULLENSAKER
ENEBAKK
GJERDRUM
NES
AURSKOG-HØLAND
NANNESTAD
EIDSVOLL

43,5
43,0
42,8
42,8
42,8
42,5
41,8
41,6
41,3
41,2
40,9
40,9
40,9
40,6
40,5
39,7
39,4
39,3
39,3
39,2
38,9
37,8

0,7
0,6
1,0
0
1,1
0,1
0,2
1,0
0,1
0,9
0,6
0,7
1,2
-0,5
1,2
-0,1
-1,0
-1,2
-0,8
1,6
-1,0
-0,3

1526
336
177
223
135
850
224
663
209
221
379
480
328
238
43
398
133
96
257
192
166
283

16
31
38
39
40
48
73
87
108
116
148
149
150
169
173
240
259
272
273
283
313
382

AKERSHUS
NORGE

41,5
40,4

0,4
0,4

Tiendeklassingene som gikk ut av Skedsmo-skolene i fjor kunne notere en svært
fin økning i poengsnittet. Også Lørenskog-elevene gjorde et bykst oppover på
listene.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Den gjennomsnittlige tiendeklassingen fra Skedsmo som
gikk ut av grunnskolen i fjor,
kunne vise til en poengsum
på småpene 41,6. Det viser de
foreløpige Kostra-tallene, som
Statistisk sentralbyrå nylig publiserte. Dette er en økning på
ett poeng fra året før. I Lørenskog kommune landet man i
fjor på 40,9 poeng, som er opp
0,7 poeng.
GOD ØKNING I NORGE
Det har vært en ganske god utvikling på landsbasis det siste
året. Snittet i hele Norge har
nemlig økt fra 40 blank til 40,4
poeng. Med tanke på at alle

avgangselever i hele landet er
med her, så må økningen sies å
være nokså stor. Det nasjonale
snittet er således noe lavere enn
hva som er tilfelle i Skedsmo og
Lørenskog.
– Økningen i gjennomsnittlig grunnskolepoeng i Norge
har trolig sammenheng med
at snittkarakteren i standpunkt
gikk svakt opp i flere fag, blant
andre i engelsk skriftlig og
muntlig, naturfag og norsk
muntlig, forteller divisjonsdirektør i Utdannningsdirektoratet, Kjetil Digre.
Poengsummen får en ved å
legge sammen alle karakterene
som tiendeklassingene får, og
da snakker vi både standpunkt
og eksamen. Deretter deler
man på antall karakterer og

Spiller du
trekkspill?
Da er du velkommen i
Lillestrøm Trekkspillklubb.
Vi øver i Røykås grendehus
hver mandag kl. 18.00.
Ring til Karin 926 98 156, eller
Kalle 954 68 046

Velkommen!

ganger opp med ti.
Snittet i Akershus var i fjor
på 41,5 poeng, som også er 0,4
mer enn året i forveien.
SER PÅ ALLE TALL
Det fokuseres mye på nasjonale prøver i ulike fag og på ulike
trinn. For å konstatere et nivå,
så mener Digre at man må se
på resultatene fra disse prøvene
i sammenheng med grunnskolepoengene fra 10. klasse.
– Resultatene på nasjonale
prøver viser elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og deler av faget engelsk
på 5., 8. og 9. trinn. Disse ferdighetene er viktige for læring
i alle fag, og det er viktig informasjon for lærer og skolen, understreker Digre.
– Grunnskolepoeng gir uttrykk for elevenes samlede

kompetanse i alle fag etter endt
grunnskole. For å få et bilde av
kvaliteten på skoler, er det viktig å se de dette i sammenheng
med de nasjonale prøvene, tilføyer han.
Digre påpeker at mange
elever som har gode resultater
på nasjonale prøver på 8. trinn,
også har noe høyere standpunktkarakterer i norsk, engelsk og matematikk etter 10.
trinn.
BEST OG VERST
Det er Bærum kommune som
kommer best ut i Akershus. Her
har avgangselevene oppnådd
43,5 poeng i snitt. På plassen
bak kommer Oppegård kommune, med 43 poeng i snitt.
Kommunen på sisteplass i
Akershus heter Eidsvoll, og fikk
37,8 poeng i snitt.

Oljetanker og fyrkjeler
Sanering, demontering og bortkjøring

TANKFJERNING
www.tankfjerning.no

Bra priser och goda referenser.
Nu även uppgrävning av tankar!
(+46) 581 50070 · (+46) 70 533 92 42

På landsbasis er det Aurland i Sogn og Fjordane som
får æren av å toppe listen. De
25 avgangselevene der sørget
for et snitt på hele 47,7 poeng.
Det er en rekke småkommuner
som dominerer Topp 10-listen
i Norge. Også i bunnen er det
relativt mange kommuner av
liten størrelse. Helt nederst en
kommune med bare fire avgangselever. Det sier seg selv at
poengsummene kan endre seg
mye fra år til år i kommunene,
da det hvert år er et helt nytt
årskull som danner grunnlaget.
I Skedsmo var det i fjor 663 avgangselever, mens det i Lørenskog var 480 stykker.
Hvis vi rangerer alle de 428
kommunene fra topp til bunn,
så finner vi Skedsmo kommune
som nummer 87. Lørenskog er
da å finne på 149. plass.

Vindu • Parkett • Trelast
Byggevarer

Alltid 20-50%
www.byggevarer.net
Smalvollv 61, Oslo • Tlf. 950 63 105
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2000,1000,rabatt på ALLE progressive briller!

rabatt på ALLE enstyrke briller!
Tilbudene gjelder ved kjøp av komplett brille.

Vi fører kjente
merkevarer som
Ray Ban • Marc Jacobs
Gucci • Versace
Oakley • Carrera
Armani

torsdag 10-20, lørdag 10-15
k j ø k k e n f o r n y i n g k j ø k k e n f o r n y i n gÅpningstider:
k j ø k10-17,
k1473
e Lørenskog.
n f oTlf.r67n
y50i n g k
Solheimveien
110,
90 08
www.coptikkskarer.no coptikk@skarer.no

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
hele kjøkkeninnredningen.
kan fornye
kjøkken.
produserer
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!

rnyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

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

6

Nr. 14 – 2015

Gjør du dette?
Salt er en prøvelse
for billakken. Nå
må det av. Mye rust
kunne vært unngått
hvis flere gjorde
avfetting til en del
av bilrengjøringen,
mener bileksperter.
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no
– Rust starter aldri midt på
døra. Den starter der saltet blir
liggende over tid, som ved lister, under hjulbuene, i dørkarmer og på bakluka. Flere hadde
hatt mye å tjene på å avfette bilen, sier Erik Nyhus, varehussjef
i Biltema Sandefjord.
Å få fjernet rust som har rukket å trenge litt inn i karosseriets overflate, kan fort koste over
10 000 kroner på verksted når
skjermer og bakluke må hellakkeres for å få et fint resultat.
For mange bileiere er avfetting for vane vinteren gjennom
og under vårstellet, for andre er
prosedyren helt ukjent.
Profesjonelle i rustbehandlingsbransjen har merket seg
det samme.
– Vi ser ofte på biler som
kommer inn at det har samlet
seg mye rusk og rask i lakken
som ellers ville blitt fjernet
med avfetting. Færre hakk og
andre lakkskader er med på å
hindre rustvekst på hjulbuene
og nedre del av dør og skjerm,
sier daglig leder Geir Arne Olsen i Jessheim Antirust.

SJAMPO
Avfettingsmiddel løser ikke
bare opp salt, men også asfaltrester, tjære og olje som har
festet seg. Piggdekk river opp
asfalten, og partiklene legger
seg i porer og kriker og kroker
i billakken.
– Kaldavfettingsmiddel er
det vanligste å bruke, men tjære- og asfaltfjerner er også et
utmerket for formålet, sier Erik
Nyhus i Biltema.
Mange bruker en av påskedagene til en grundig rengjøring
av bilen etter vinteren. Avfet-

nordicbil.no

Vi har åpnet ny avdeling
Hvamsvingen 24
ved Olavsgaard

tingsmiddel får du kjøpt på
store fireliterskanner eller enliters sprayflasker. Best resultat
oppnås dersom bilen er tørr når
avfettingen sprøytes på. Spray
på hele bilen under vinduene
og nedover, felgene også.
– Legg på nedenfra og oppover, da slipper du såperenner
som kan være vanskelig å få
bort. La middelet virke i to-tre
minutter. Skyll av med vann,
også da nedenfra og oppover.
Etter avfetting skal lakkerte flater sjamponeres, sier bileksperten fra Biltema.

AVFETTING :

Spray på, la virke i to-tre minutter. (Foto: Newswire)

Sjampo er viktig, ellers tørker du ut lakken slik at skitt fester seg lettere.
AVFETTER FEIL
Det er ett viktig poeng en del
bileiere ikke får med seg.
– Gi avfettingsmiddelet tid
til å virke i et par minutter. Det
er fort gjort å bli litt for ivrig.
Hvis du er for rask, spyler du
middelet rett av før det får virket, sier Nyhus.
Samtidig skal det ikke være

Nyere bruktbil
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

Vi
leVer aV
tillit

Peugeot
Expert
2012
MINI
One2012.
1.6 Lang utgave,
3
seter,
Grip
Control,
Bluetooth, lav
Chili red
km.

11
300 km
37.000
km

-

165.900,
krkr159
900,-

Citroen
C1 2011.
Lav km,
2013
BMW
5-serie
ryggesensor,
klimaanlegg.
525X DAT M-Sport
980
km km
16.500

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 79
719.900,
kr
900,- -

MINI Mercedes-Benz
One D, 2014, Sportsseter,
2013
C-Klasse
Navigasjon
og DAB+
C180T
CGI, Krok,
Navi, Soltak
212.970
000 kmkm

kr 189
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

på for lenge, for da tørker det.
Av samme grunn bør du ikke
avfette mens bilen står i varmende vårsol.
– Når avfettingsmiddelet virker og tjære og skitt løsner fra
lakken, vil du se hvor skitten
bilen virkelig er, sier Nyhus.
Når du avfetter lakk, felger
og motor hjemme på tomta,
lurer man fort på hvor miljøvennlig prosedyren er. Det
finnes miljøvennlige varianter
av avfetting også. Bioavfetting
har løsemiddel av vegetabilsk
opphav som er biologisk nedbrytbart. Bensinstasjoner og
verksteder har egne tanker for å
håndtere løsemidlene som renner av fra kaldavfetting.
FØR POLERING
Lakken er bilens viktigste rustbeskyttelse. Men til en dyptgående vårrens av bil hører også
grundig høytrykksspyling av
bremser og skjermbuer med.
Her ligger det mye skitt, salt- og
tjærerester som over tid vil lage
rust hvis det ikke fjernes.
Du får også kjøpt egne underspylingsdyser til høytrykksspyleren så bilens understell får
seg en ordentlig vårvask.
Geir Arne Olsen og kollegaene i Jessheim Antirust polerer
aldri biler uten å avfette lakken
først.
– Billakk i dag er sprøere enn
før på grunn av overgangen fra
oljebasert til vannbasert lakk.
Derfor er det enda viktigere
med en god polering, og da hører en skikkelig avfetting med,
sier Geir Arne Olsen.
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Belindas Hus

Nyåpnet butikk i Strømmen med dameklær, hudpleieprodukter fra det
avanserte til det enkle, SPA produkter, Økologisk håshampo, balsam,
hygieneprodukter og litt interiør. Nye kolleksjoner vil komme inn.
Flere gode tilbud.
Alle som kommer innom og registerer seg for å motta våre nyhetsartikler vil være med i trekningen av 3 gavepakker med flotte produkter for
hud, hår og kropp.
Verdi kr 5400,- per gavepakke.
Åpent hverdager 10:00 til 19:00. Lørdager 10:00 til 16:00
Dameklær fra flere
leverandører også i
store størrelser.
Litt interiør, bilder
og gaver.

Belindas Hus , Strømsveien 52, 2010 Strømmen
( i Hoberg hjørnet ) Gratis parkering på baksiden.
Lag ditt eget hjemmeSPA med produkter fra
BCL. For kropp, hender
og føtter. Gode tilbud.
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Avanserte hudpleieproduker som gir
resultater takket være maksimalt innhold
med aktive ingredienser og de riktige
leveringsmekanismene. Spør oss.

Ta en titt innom.
”Rynkekremen” som
er etterspurt fra hele
landet. Vil du prøve ?

En gel lotion
gir kroppen din
dobbelt så mye
fuktighet som
en body lotion.
Velg selv , vi har
begge deler til
gunstige priser.
Flere dufter og
størrelser å velge
mellom

Behagelig med varmekabler
Lavtbyggende løsning
Nexans kan tilby lavtbyggende
løsninger som egner seg meget
godt for både nybygg og rehabilitering.
Lavtbyggende gulvvarmesystemer blir raskt varme,
og tilsvarende raskt nedkjølt når anlegget skrus av.
Slike systemer er lette å regulere, og dermed godt
egnet for energisparing og -effektivisering.

Varmekabler har mange fordeler som varmekilde:
Gir optimal varmefordeling i rommet • Vedlikeholdsfritt • Minimerer energiforbruket

MILLIMAT® - varmekabelmatte bygger kun 4,5 mm.
Kan legges i alle typer gulv, enten dekket med
avrettingsmasse eller rett i fliselim. Matten kan legges
både på brennbart og på støpt gulv.

• Gir deg varme der du ønsker det • Lang levetid • Lav installasjonskostnad
• Er usynlig og lager ikke lukt eller lyder

Ny brosjyre på våre
nettsider!

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon!

www.nexans.no/varme
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Dette er bilparken vår

Personbiler Lørenskog og Skedsmo

Personbiler per 1. januar 2015. Utvikling siste år. Kilde: SSB
MERKE

LØRENSKOG
VOLKSWAGEN
TOYOTA
MERCEDES-BENZ
FORD
AUDI
VOLVO
BMW
PEUGEOT
NISSAN
KIA
OPEL
SKODA
MITSUBISHI
MAZDA
HONDA
CITROEN
SUBARU
HYUNDAI
SUZUKI
SAAB
RENAULT
CHEVROLET
DAIHATSU
CHRYSLER
PORSCHE
JEEP
FIAT
TESLA MOTORS
LAND ROVER
SKEDSMO
VOLKSWAGEN
TOYOTA
MERCEDES-BENZ
FORD
VOLVO
AUDI
BMW
PEUGEOT
OPEL
NISSAN
SKODA
MITSUBISHI
MAZDA
HONDA
HYUNDAI
KIA
SUBARU
CITROEN
RENAULT
SUZUKI
SAAB
CHEVROLET
PORSCHE
FIAT
TESLA MOTORS
CHRYSLER
MINI
LAND ROVER
LEXUS

ANTALL

UTV.

(UTV. %)

2213
2113
1464
1072
1050
978
936
719
630
598
595
474
409
385
339
292
254
252
205
172
170
95
61
59
59
53
52
50
48

97
27
-38
16
17
30
56
-31
76
68
-71
36
-22
52
-18
8
-4
0
5
-27
-16
-6
-8
-7
6
3
-6
39
-10

4,6
1,3
-2,5
1,5
1,6
3,2
6,4
-4,1
13,7
12,8
-10,7
8,2
-5,1
15,6
-5,0
2,8
-1,6
0,0
2,5
-13,6
-8,6
-5,9
-11,6
-10,6
11,3
6,0
-10,3
354,5
-17,2

ANDEL

13,7
13,0
9,0
6,6
6,5
6,0
5,8
4,4
3,9
3,7
3,7
2,9
2,5
2,4
2,1
1,8
1,6
1,6
1,3
1,1
1,0
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

Ved årets inngang var det registrert om
lag 40.000 personbiler i Skedsmo og Lørenskog. I dag kan vi presentere antallet
fra hvert eneste bilmerke, og dessuten
hvilke merker som har gått mest frem
(og tilbake) i 2014.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

kommune befinner det seg
16.203 personbiler.

Helt nøyaktig, så finnes det
23.777 personbiler registrert
i Skedsmo kommune. Dette
er rubbel og bit – alt fra «din
onkels nye Tesla, til din mors
trofaste Toyota Corolla». Med
andre ord hele personbilparken
per 1. januar i år. I Lørenskog

FLEST I SKEDSMO
Utviklingen og «regnskapet»
baserer seg på både nybilsalg og
antallet biler som vrakes. Samt
de bilene som passerer kommunegrensene når det kjøpes og
selges bruktbil.
De fire øverste plassene er

Topp 30 Norge

Personbiler per 1. januar 2015. Utvikling siste år. Kilde: SSB
MERKE

3229
3184
2037
1712
1553
1546
1394
1039
957
907
684
677
520
492
485
433
339
330
313
284
276
191
92
84
80
77
71
69
68

75
77
64
32
44
33
46
-52
-102
65
47
-16
-41
-11
6
52
-3
21
-41
-5
-39
1
14
-6
58
-22
6
2
25

2,4
2,5
3,2
1,9
2,9
2,2
3,4
-4,8
-9,6
7,7
7,4
-2,3
-7,3
-2,2
1,3
13,6
-0,9
6,8
-11,6
-1,7
-12,4
0,5
17,9
-6,7
263,6
-22,2
9,2
3,0
58,1

13,6
13,4
8,6
7,2
6,5
6,5
5,9
4,4
4,0
3,8
2,9
2,8
2,2
2,1
2,0
1,8
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
0,8
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

VOLKSWAGEN
TOYOTA
VOLVO
FORD
MERCEDES-BENZ
AUDI
BMW
OPEL
PEUGEOT
NISSAN
MITSUBISHI
SKODA
MAZDA
HONDA
SUZUKI
SUBARU
HYUNDAI
CITROEN
SAAB
RENAULT
KIA
CHEVROLET
FIAT
LAND ROVER
MINI
CHRYSLER
JEEP
PORSCHE
TESLA MOTORS
ALFA ROMEO

ANTALL

357594
323567
205372
169618
160443
154312
140960
118061
105341
95261
81070
75468
64761
57441
52511
51127
50236
45681
33225
32250
28127
18613
10941
10003
8704
7957
7543
7227
6012
5342

UTV.

9332
8087
6900
607
2029
2683
9851
-8722
1333
6028
271
6451
1392
-209
1402
942
-373
28
-2306
-2834
3438
924
45
-109
1056
-1424
-44
906
4024
-20

(UTV. %)

2,7
2,6
3,5
0,4
1,3
1,8
7,5
-6,9
1,3
6,8
0,3
9,3
2,2
-0,4
2,7
1,9
-0,7
0,1
-6,5
-8,1
13,9
5,2
0,4
-1,1
13,8
-15,2
-0,6
14,3
202,4
-0,4

ANDEL

14,0
12,7
8,0
6,6
6,3
6,0
5,5
4,6
4,1
3,7
3,2
3,0
2,5
2,2
2,1
2,0
2,0
1,8
1,3
1,3
1,1
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

BILER: Det er nær
40.000 personbiler registrert i
Lørenskog og Skedsmo. I dag får
du oversikten over hele bilparken.
(Illustrasjonsfoto)

FLERE

helt identisk i Skedsmo og Lørenskog. Volkswagen topper
med 3.229 eksemplarer i Skedsmo og 2.213 i Lørenskog. Dette utgjør en markedsandel på
13,6 prosent i Skedsmo og 13,7
prosent Lørenskog. Nummer to
er Toyota, med 3.184 i tallet i
Skedsmo, og 2.113 i Lørenskog.
Deretter følger Mercedes og
Ford på tredje- og fjerdeplass.
V W PÅ TOPP I NORGE
Som vanlig ved den årlige
oppdateringen i april er det
VW som troner øverst i Norge. Med over 357.000 utgaver
har den populære tyskeren en
markedsandel på 14 prosent
i Norge. Det siste året har det
kommet til 2,7 prosent flere
biler av dette merket. På andreplass kommer Toyota. Den
har omtrent like stor vekst (2,6
prosent), og lander på nesten
324.000 eksemplarer. Tredjemann ut er Volvo, som teller
drøyt 205.000 biler i Norge.
BMW ØKER VOLDSOMT
Det er sjelden dramatiske
endringer i bilparken fra år til
år. Men trender er helt klart enkelt å se, og da først og fremst
på landsbasis – og gjerne over
flere år. BMW er et merke som
holde «stor fart» i markedet.
Tidligere var tyskeren forbundet med både luksus og status.
Det er den gjerne ennå, men
det er langt flere som går til
innkjøp av BMW nå enn før.
Den er faktisk blitt større enn
både Opel og Peugeot i Norge.
Bare på det siste året har det
blitt 7,5 prosent flere BMW-er
på norske veier.
ENDRINGER SISTE ÅR
Tabellene fra Statistisk sentralbyrå skiller ikke mellom drivstoff-type, og det er således
ikke så lett å få øye på den store
elbil-økningen i Norge. Det er
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etter hvert mange merker som
leverer el-utgaver. Nissan Leaf
er nok uansett en av grunnene til at japaneren øker med
6,8 prosent i Norge. Tesla er et
merke som kun leverer på elektrisk vis, og antallet har økt fra
2.000 til hele 6.000 bare i fjor.
Det ruller 130 slike i Lørenskog
og Skedsmo nå.
Videre nevnes Skoda (9,3
prosent) og Kia (13,9) som vinnere det siste året. I motsatt retning kommer først og fremst
Opel, som mister nesten syv
prosent av antallet i Norge.
Også Saab og Renault går tilsvarende tilbake.
VINNEREN I LØRENSKOG
Vinnerne i Lørenskog det siste
året må sies å være Mazda, Nissan og Kia. I Skedsmo kommune er det Kia, Nissan og Skoda
som får et «klapp på panseret».
I hele Norge finnes det (ved
årets inngang) 2.555.443 personbiler. Det er altså omtrent
én bil for annenhver innbygger
her til lands. Antallet har økning med hele 2,2 prosent bare
det siste året. Til sammenligning har folketallet i Norge økt
med 1,1 prosent. Andelen biler
vokser altså dobbelt så raskt
som befolkningsveksten.
I Lørenskog kommune har
det vært en økning på 1,8 prosent, mens Skedsmo har hatt
en vekst på 1,4 prosent det siste
året.

Kunst for en god sak
Bjørg Tveten Stjernstad (f.1937) åpner
sin utstilling på MAI-senteret i Lørenskog
torsdag 16.april.
Tekst:Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Bjørg fikk sitt gjennombrudd
med sin spesielle teknikk på
Lørenskog Kunstforening på
Skårer Gård for ca. 40 år siden.
Bjørg og mannen Knut flyttet
til Arvika der de bodde i en
prestegård og hadde Galleri.
Hun solgte mange bilder derfra
og har hatt mange utstillinger
i Sverige, Norge, Island, Danmark og USA i den tiden.

Bjørg er utdannet ved statens
kunst- og håndverkskole.
Stjernstad har nesten alltid
symbolene duer (fred), kirke
(tro),blomster (liv), seng (ro og
hvile), båt (frihet/båtflyktninger) og bruker sterke farger.
På utstillingen vil Stjernstad
stille ut mellom 50 og 60 bilder.
Bjørg vil gi to bilder for utlodning til inntekt for brukerne. Bildene koster fra ca. 2.500
til kr. 40.000.

UTSTILLING PÅ MAI-SENTERET:

Bjørg Tveten Stjernstad

MAI-SENTERET
MAI-senteret er et sted hvor
voksne med psykiske utfordringer i Lørenskog kan være
mellom 10.00 og 15.30 hver
ukedag. Her kan de sosialisere
seg. De har et fast sted de kan
sy, snekre, male, yoga, etc.
Utstillingen åpner kl 18.00.
Steely Band, et tribute band
som blant annet har spilt på
Byfesten, skal spille kl 20.00.
Utstillingen varer til 3.mai.
STEELY BAND

!
K
K
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U
B
Y
N

spiller på åpningen

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!

Vi er spesialister på
progressive glass!

EST
KOMPLET T SYNÅSLTIN
G
OG TRYKKM

395;-

RING 63 80 01 00

FRA
GER
N
I
N
FAT
INN

,
0
0
1

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

50 METER FRA

STRØMMEN

STORSENTER
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Har du svaret?

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

Voldgata 1,
Lillestrøm

Hvor er dette

bildet tatt?

10

VINNER.
Nina Berget
Åråsveien 63
2007 Kjeller

Takk til alle som sendte inn!

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!

KJØKKENFORNYELSE
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Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask
- uansett alder på ditt kjøkken

Gratis

benkeplate eller
vask ved kjøp av
hel fornyelse

- Miljøvennlig!
- Montert på en dag!
Ring vår lokale representant Stein Arild Dahl

9066 9915 stein.arild@smartkjokken.no

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

4 mnd gebyr og rentefri betalingsutsettelse

SMART
www.smartkjokken.no

Kjøkken
Kjøkken - Garderobe - Bad

11
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Historien vår

Krigsminner
De fire
tekstene
nedenfor
er utdrag fra heftene om krigsminner
som Lillestrøm
historielag ga ut
i 1995 og 2005.
I utdragene får vi
høre om angrepet
på Kjeller flyplass
og evakuering fra
Lillestrøm.

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

Tekster:
Edel Skråmm, Reidun Gregersen,
Reidun Glømmi og Sigrid Aabel.
Tilrettelagt for Romeriksposten av
Nils Steinar Våge
Prosjektleder Skedsmos lokalhistoriewiki.

Krigen begynte for 16 år gamle Edel Skråmm (1924) med at
hun ble beskutt av et tysk fly.
Sammen med sin mor hadde
hun gått bort til de norske nøytralitetsvaktene ved Tangen i
Furuskogen med kaffe og rundstykker denne kalde aprilmorgenen da det tyske flyet stupte
ned mot dem.
EDEL SKRÅMM
FORTELLER :
«Den 9. april 1940 våknet vi til
et forferdelig bråk. Ikke langt
unna vårt hjem bodde det en
dame med en merkelig uskikk.
Var hun uenig med mannen
sin, løp hun ut på kjøkkentrappen og ropte, hylte og bar seg.
Dette kunne høres lang vei, og
vi var ganske vant med forholdene. I halvvåken tilstand trodde vi det var gamle Dagny som
var i gang igjen, men det tok
ikke lang tid før vi oppdaget at
det var sirenene på Lillestrøm
cellulosefabrikk som gikk for
fullt. Min far hadde allerede
reist på arbeidet. Vi hadde ikke
radio den gangen, ingen aviser
hadde vi fått, så det var full forvirring.
Et lite stykke fra hjemmet
vårt, ca. tre minutters gange,
var det satt opp en mitraljøse
og en stor lyskaster. Den ble bevoktet døgnet rundt av soldater
som var beordret ut som nøytralitetsvakt. Det hadde vært
veldig kaldt den vinteren, og
de norske soldatene hadde det
sikkert ikke godt. En dame i
nabolaget, Margit Leret, syntes
synd på guttene, og hver dag
besøkte hun dem med kaffe og
mat. Akkurat denne dagen hadde hun på en eller annen måte
blitt forhindret fra å utføre sin
gode gjerning. Sirenene hylte

TYSKE SOLDATER

marsjerte inn i Lillestrøm 12. april 1940.

K JELLER FLYPLASS :

Fra bombingen av Kjeller flyplass 9. april 1940.

som besatt, men samtidig hørte vi de norske soldatene ringe
til forlegningen på Oksefjellet:
«Nå må vi få noe mat. Vi har
ikke fått noe å spise i hele natt.
Vi er sultne.»
Min mor skulle få besøk av
noen venninner den 9. april og
hadde kjøpt inn mye godt. Da
vi fikk høre nødropene fra soldatene, tok det imidlertid ikke
lang tid før hun hadde smurt
på rundstykker med godt på-

legg og kokt en kjele med sterk
og god kaffe. Vi gikk da begge
bort til soldatene med det etterlengtede måltidet.
Mens vi står der og prater,
begynner fly å komme over
Rælingsåsen. Et fly hadde oppdaget soldatene og oss. Det gikk
lavere og rett mot oss og begynte å skyte. Furugrenene på treet
vi sto under, raste plutselig ned
rundt oss. Vi løp av alle krefter
hjemover, fikk samlet skrinet

med alle verdipapirer til huset,
pengekassen og protokollen til
Fagforeningenes Mandskor og
satte oss til å vente. Jeg husker
jeg satt på en vedkasse i kjøkkenet og så bombene falle på
Kjeller flyplass. På film og i TV
har jeg senere sett mange bomber falle. Da er de avlange i formen, men de som jeg så falle
over Kjeller, virket trill runde
for meg.
Da alt var stille, og min far

hadde kommet hjem fra arbeidet, ble vi evakuert til Gjerdrum. Der overnattet vi i to
netter før vi dro hjem igjen.
Jeg var 16 år den gangen, og
mange vil vel spørre seg hva jeg
følte. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke
huske at jeg var redd. Alt kom
så fort, så uforberedt, og alt var
så uvirkelig. Det tok to dager før
virkeligheten gikk opp for meg.
Det var da min mor og jeg sto
i soveværelset hjemme og så
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utover Fetveien, hvor en endeløs strøm av tyske soldater med
vogner og krigsmateriell kjørte
utover mot Fetsund, og jeg hørte min mor si «Å Herre Gud - Å
Herre Gud!» at jeg virkelig begynte å skjønne hva som var i
ferd med å skje.»
REIDUN GREGERSEN
Reidun Gregersen (f. 1934) forteller om luftangrepet og flukten til
Flateby i Enbakk.
Tidlig om morgenen 9. april
1940 kom tyske fly inn over
Rælingsåsen på vei mot Kjeller
flyplass. Vi var fire i familien;
mor og far, min tre år gamle
bror John og jeg, som var fem
og et halvt år. Vi bodde i Nedre
Rælingen, mellom Nitelva og
hovedveien, ganske nær Lillestrøm. Det ble etter hvert klart
at vi burde komme oss vekk.
Mor kamuflerte oss barna med
hvite putevar så vi skulle bli
minst mulig synlige mot bakken som fortsatt hadde flekker
av snø. Jeg kan huske et fly som
laget forferdelig bråk og fløy
lavt over hodene våre. Bokstaver som var malt på flykroppen
kunne jeg se aldeles tydelig. Vi
ble halt opp mot veien for å rekke en lastebil som skulle frakte
folk i sikkerhet. I full fart ble
John og jeg heist opp på lasteplanet etter armene, før bilen
med alle menneskene satte seg
i bevegelse. Selve bilturen er
borte for meg, men jeg tror vi
satt under noen presenninger,
og kanskje sov vi.
Jeg var i alle fall lys våken da
vi var framme ved Emmy Karlstads pensjonat på Flateby.
Huset var fullt av folk som
skulle ha mat og et sted å sove.
Mor, som kjente Emmy ganske
godt fra før, ble straks satt i arbeid, og jeg måtte passe John.
Oppe på den store takterrassen var det stadig folk som sto
og pekte mot Øyeren i retning
Lillestrøm og diskuterte meldinger som hadde blitt sendt på
radio.
REIDUN GLØMMI
Reidun Glømmi forteller om evakuering til Fet.
Noen få dager etter at tyskerne okkuperte Norge, gikk det
rykter om bombing av jernbanestasjonen og ny bombing flyplassen, og alle som hadde mulighet, ble bedt om å evakuere
Lillestrøm.
Vi kjente ingen som hadde
bil som vi kunne sitte på med,
og på Torvet i Lillestrøm var det
fullt kaos. Min mormor bodde
i sentrum, og da hun var noe
senil, måtte vi sørge for at hun
ble tatt hand om først. Min mor
pakket ryggsekker med varmt
tøy til min søster og meg og
sendte oss avgårde til fots til
Fet. Hun håpet vel på at noen
skulle ha plass til oss i en bil.
Sekken var stor, og vi syntes
den var kjempetung etter å ha
gått et stykke.
Litt forbi Borgenbrua på
Fetveien kom en underlig bil

FLUKTEN :

Mange lillestrømlinger fikk panikk etter bombingen av Kjeller flyplass. Bildet viser flukten fra Lillestrøm torv 9. april 1940.

kjørende. Det viste seg å være
et chassis fra Lillestrøm Bilcentral som skulle gjemmes bort i
Gansdalen. Det var bare understell og ratt og gir, og pedalene
sto i "løse lufta". På den forreste
akslinga var det bundet en kasse til å sitte på. Han som kjørte,
syntes nok synd på to småjenter med store sekker, så han
stoppet. Han bandt sekkene
våre fast til den bakerste akslinga. Vi satt på hver side av ham
og klamret oss fast. Vi fikk sitte
på forbi Fetsundbrua, og da var
det ikke så forferdelig langt å
gå, bare noen få kilometer!
Opplevelsen hos slektningene i Fet var mange, og det var
ikke det beste stedet vi kunne
søkt tilflukt. Daglig gikk det
rykter om at Fetsundbrua skulle sprenges. De som bodde nærmest brua, rømte opp i skogen
forbi det huset vi bodde i. Etter
noen dager gikk vi tilbake til
Lillestrøm.
SIGRID A ABEL
Sigrid Aabel forteller om flukt til
naboens kjeller og evakuering til
Gansdaken.
Jeg var ung, gift og hadde en
liten datter på vel tre år. Jeg
hørte nok at de eldre i familien diskuterte situasjonen ute
i verden, men det var som det
ikke angikk meg! 8. april om
kvelden var jeg opptatt med å
sy ferdig min nye vårdrakt.
Det var et sjokk om morgenen da min mann vekket meg
og sa: "Nå er det krig!" Så kom
de tunge bombeflyene. Den lyden tror jeg aldri jeg kan glemme. Selv i dag gir enkelte lyder
fra overflyginger på Kjeller meg
en egen uhyggeskjensle.
Vi hadde ikke kjeller, så det
var å raske med seg litt klær og
putte ungen ned i en sovepo-

se og løpe til naboens kjeller.
Der ble det ganske mange etterhvert. Mannen min var i
brannvesenet, så han måtte
bare møte på sin post. En føler seg ganske liten når jorden
rister, du hører bombene falle,
og du vet ikke hvordan din lille
verden ser ut når du kommer
opp fra kjelleren.
Endelig gikk signalet for «faren over». De villeste ryktene
gikk, og panikken bredte seg.
Spørsmålet var: Hvor skulle vi
evakuere? Da kom nabofruen,
og hun sa at vi kunne være
med dem til hennes slektninger langt ute i Gansdalen.
Vi pakket og ordnet oss litt
og spiste litt, så da min mann
kom fra brannstasjonen, var vi
fullt reiseferdige. Det var mye
snø og litt kaldt, men vi kom
frem. Det var snille mennesker
vi kom til. Vi fikk soveplass alle
sammen og god mat. Det verste
var at vi visste så lite om hva
som hendte. Vi hørte at bygdas
folk bygget sperringer på veien.
Mannen min måtte reise tilbake til Lillestrøm. Han kjørte
sine foreldre til Ringerike. De
reiste til slektninger på Ringerike. Men gru og gru, de kom jo
rett opp i bombing og branner,
så de måtte rømme til skogs.
Svigerfar var gammel og syk, så
han måtte de dra med seg på en
stor kjelke.
Rykter var det nok av. Min
mann hadde hørt at vi satt
innesperret uten matforsyninger. Han kjøpte en ryggsekk
full av ferske brød, og så gikk
han fra Lillestrøm og over isen
på Øyeren. Det var 13. april.
Han kom ikke frem på veien til
gården vi var på, så han leverte
sekken på en annen gård. Brødene var ganske flatklemte da de
kom frem til oss.
Klokka tre om natten til 14.
april hadde tyske soldater kom-

met seg gjennom sperringen på
veien. Det dundret på døren.
Ingen av oss turte å lukke opp.
Bankingen fortsatte. Da ble jeg
både sint og redd for at de skulle skremme barna. Det var tre
små i huset. Jeg gikk og lukket
opp døren. Utenfor sto seks soldater oppstilt, to og to, med geværer med bajonetter på, rettet
mot meg. Jeg hadde min skoletysk, så jeg forsto at de sa: "Vi
kommer som venner og skal
hjelpe dere."
Så gikk de forbi meg og inn i
kjøkkenet og spurte om de kunne få kaffe. Vi turte ikke annet
enn å koke en stor kjele kaffe.
Jeg spurte så pent jeg kunne om
de ville være litt stille så de ikke
vekket barna vare. Det respekterte de. Det var den natta. Jeg
kan fremdeles se for meg det
synet som møtte meg da jeg åp-

net døra. Senere hørte vi at på
de gårdene hvor de ikke hadde
lukket opp, hadde tyskerne gått
mye hardere frem. Slått inn
døra og tatt seg til rette.
Etter to uker kom mannen
min syklende med tilhenger
etter med min sykkel oppå,
og så syklet vi hjem med alt
vi hadde tatt med oss. Det var
godt å komme hjem igjen. Litt
engstelig var jeg jo for at vi ikke
hadde noen kjeller å gå i under
flyalarm, men vi var heldig og
fikk en leilighet i Vollgaten som
hadde kjeller. Dessverre kom
tyskerne dit også.
På Skedsmos lokalhistoriewiki
kan du lese mer om andre verdenskrig. Der ligger det flere artikler og
omkring 30 filer med minner fra
krigsårene.

Åpning av stor utstilling
om fredsvåren 1945

Det er i år 70 år siden landet
igjen ble fritt etter fem års
okkupasjon. I denne anledning
er det laget en bred presentasjon av minner fra krigsårene

og de glade maidagene i 1945.
Svært mange har bidratt med
gjenstander og dokumenter, og
det vises i alt 12 store fotomomontasjer.

Utstillingen vil bli høytidelig åpnet i Skedsmo bibliotek, Strømmen
onsdag 15. april kl 12.00,
og den vil bli stående hele våren fram til 30. juni.
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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»

Frivillige hjelpere til 17. mai-feiring på Bjønnåsen
17. mai-feiring på Bjønnåsen
(18 - 21.00). Det blir tradisjonen tro også i år 17. mai-feiring
på Bjønnåsen til minne om den
illegale 17. mai-feiringen der
oppe søndag 17. mai 1942. Alle
er velkomne, og det blir servering
av gratis pølser, brus, kaffe og
kaker. Spillemannen, sang og en
kort tale.
I den forbindelse trenger vi
desperat noen flere frivillige
hjelpere til å bistå med å bære

opp utstyr i dagene forut for
arrangementet, pynte og rydde
samt å betjene engangsgriller på
selve nasjonaldagen.
Vi blir ikke sponset på noen
måte, så om noen kunne tenke
seg å bidra med noen få kroner
til innkjøp av mat og drikke
samt engangsgriller så ville det
ha vært ytterst kjærkomment.
Vennligst ta kontakt med: jan.
holthe@hotmail.com eller ring
90 99 01 80

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

Er det noen som mangler bord
og 4 stoler til en Gustaviansk
skjenk?Ring på 67 90 71 28.
Krogeness spisebord 2,5 m,
heltre 6 cm tykt. Selges rimelig.
Tlf. 951 12 624
Fin skinnjakke fra Alexander
Norway str. 36, kr. 500,-.
Lego Duplo selges.
Tlf. 478 51 108
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.

Simo dukkevogn, pent brukt kr.
600,- Gyngehest håndlaget rundt
1960 kr. 2000,-. Tlf. 45030998
Bøker til salgs. I krig og kjærlighet bok 1-46 avsluttende serie,
300,-. Storgårdsfolk bok 1-60,
avsluttende serie, 400,-. 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.
Dobbeltseng 150 cm bred med to
madrasser på 75x200 cm. selges
for kr. 500,-. Strømmen
Tlf: 958 28 820

BILEN DIN RUSTER
Stor kapasitet/gratis
lånebil
Stor
kapasitet/lånebil

ANTIRUST

GRATIS
HJULSKIFT
V/BEHANDLING!
Nå
saltes
veiene
for fullt!

Antirustbehandling • Støydempbehandling
Les mer/se prisliste på www.sagaantirust.no

Saga Autoprotect AS

Cupido blader selges kr 30 enkeltvis eller 200 kr for 10 stk. Har
blader fra 1984 opptil 2002 med
unntak av 1998. Ta kontakt på
mail: janoha@online.no/evnt
tlf 996 34 927

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

GIS BORT
Damesykkel terreng/offroad 21 gir
med sykkelveske, gis bort
Tlf. 959 24 090
Grundig tv (ca. 12 år), i god
stand, gis bort mot henting.
Tlf. 988 74 130

ØNSKES KJØPT
Nasjonal Samling. Merker,
medaljer klær osv fra NS ønskes
kjøpt av samler. Tyske saker fra
krigen er også av interesse.Tlf.
920 98 300
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler, annet
militært fra krigen er også av
interesse. Tlf. 404 06 216
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

2 stk Brunstad Recliner med gyngefunksjon i sort skinn med kirsebærtre
langs armlener selges samlet. Meget pent brukt. Pris kr 2000 pr stk ved
henting Rasta/ Triaden. Tlf 915 50 369.
Gamle postkort kjøpes
Tlf 930 40 550
Norske mynter. Har du ett
"syltetøyglass" med mynter hvor
det er litt fra Før 1950? Jeg er
nystartet som samler og mangler mye. Alt er av interesse.
Kommer gjerne på besøk om du
ønsker det. Tlf 970 27 690

TJENESTER
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

Maskinførerkurs 32 t.

BEDRIFTSANNONSER

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

Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:

Hamar 17. - 19. april
Lillestrøm 24.-26. april

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

Maskinfører praksis foregår på Dal
Se nettside for påmelding.
Flere datoer.

Verkseier Furulunds vei 17, 0668 Oslo (nær Alna senter)

Tlf. 2230 6060 - 30 år med antirust

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

Kompetansesenter
for bygg og anlegg

SNEKKER
MED
FAGBREV

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

Tlf. 471 91 224
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Gult ER kult

og grått er flott!
Delikate våtromsplater fra Fibo-Trespo.

GULT

Gulfarger er mer eller mindre framme i
interiørbildet, alt avhengig av trender og
sykluser. Uansett skal det godt gjøres
ikke å finne en gulfarge som passer til
omgivelsene!
Tekst: Trine Midtsem/ifi.no

Gult er så mangt – fra sarte pastellfarger via okergule, varme
farger til neongule varianter,
som nærmest fremkaller et beLINOLEUMSFLISER

hov for solbriller. Fargen er ofte
forbundet med glede, energi,
sol, sommerferie, stimulans
– kort sagt, mange positive tilstander og omstendigheter.

MENGDE
Det er med gult som med andre farger, at nyansen og styrken på fargen er avgjørende for
resultatet. Ikke minst spiller
mengden en viktig rolle, for det
er stor forskjell på å male eller
tapetsere alle vegger gule og
det å tilføre fargen utelukkende
i mønster eller på enkeltgjenstander. Ofte skal det utrolig
lite til før opplevelsen av farge
er tilstede – prøv selv, da vel!

lagt i striper, Marmoleum Click fra Forbo.

Vinduer produsert i gammel stil
Vår produksjon omfatter dører og vinduer til så vel nybygg som til rehabilitering, og vi leverer
skreddersydde løsninger til de ﬂeste behov. Vårt varemerke er ekte sprosser og innkittet glass.
Vi benytter førsteklasses råmaterialer til våre produkter.

Østlandske Vindu – vinduet med ekte sprosser
2219 Brandval, Tlf: 62 82 52 21, Faks: 62 82 31 35, ﬁrmapost@ostlandskevindu.no, www.ostlanskevindu.no
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Fristende Barcelona

Hovedstaden i Catalonia er en fristelse i
seg selv. Med sin fargerike sammensetting av det aller meste, har denne byen
noe å tilby de fleste.
Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@romeriksposten.no

Barcelona er en by full av liv og
røre. Byen sover ikke, og det er
en egen stemning i byen med
en eim av positiv energi. Denne byen yrer av liv. Ta deg en
tur hit om du ønsker mye på
ett sted. Her finnes det fristelser innen det meste. Har du en
passion for fashion, vil ha litt
strandliv, er ihuga fotballfan,
mat-og vinelsker, interessert i
gamle bygninger, eller litt over
gjennomsnittet kunstinteressert? Barcelona har mye av alt.
LA RAMBLA
Når man først kommer til Barcelona er det fort gjort å havne
i denne store gaten som går ned

mot middelhavskysten, men
styr unna. Gå heller ned mot
bystranden i en av de mange sidegatene. La Rambla byr for det
meste kun på turister, lommetyver, billige suvenirer og overpriset mat. Et unntak er hotellet H1898. På toppen av dette
ærverdige, flotte hotellet finnes
det en nydelig takterrasse. Slå
deg ned på de deilige sol-sofaene og nyt. Maset og kjaset fra
La Rambla når ikke opp hit, og
maten er helt fantastisk.

de smale og skjeve gatene dekket med brostein er sjarmerende, og de mange småbordene
plassert skjevt i gaten er romantiske. Er du på kjæreste-tur
er dette et ypperlig sted for en
romantisk tilbaketrekking. Er
du derimot på utkikk etter syn
fra fortidens dunst må du også
ta turen hit. Det finnes mange
bygninger her fra den romerske
kolonitida.

GAMLEBYEN
Nordøst for La Rambla ligger
den eldste delen av byen. Barri
Gòtic, den gotiske bydelen, er
et koselig sted å tusle rundt.
De gamle bygningene fra middelalderen og er imponerende,

GRÀCIA
Gracia er et utrolig koselig distrikt nord i Barcelona. Det er
det minste av de tilsammen ti
distriktene i byen, og het tidligere Vila de Gràcia. Det er lett
å komme seg hit med under-
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og den siste av dem, Castell de
Montjuïc, ligger der fortsatt.
Her kan du ta deg en tur inn
om du er interessert, eller bare
sitte på cafeen ved borgen og
nyte utsikten. På Montjuïc finner du også Barcelonas botaniske hage, Fundació Joan Miró
og Poble Espanyol. Museet som
inneholder livshistorien til
Joan Miró, er en opplevelse om
du er interessert i denne type
kunst.

turister på ett sted som utenfor
denne kirken, men det er verdt
turen. Man må ha sett dette imponerende verket før man forlater byen.

grunnen. Området har et godt
utvalg av restauranter og koselige barer, og det er en egen
atmosfære her. Ta deg ett glass
cava, og nyt tapasen som gjerne følger med. Oliven, skinker,
små bocadillos og oster er ofte
nydelige munnfuller ved siden
av. Finn deg gjerne en liten bar
som ligger i en sidegate til der
hvor de fleste turistene går. Her
er maten som oftest bedre, og
det er mye koseligere. I Gracia
kryr det også av spesielle og
selvstendige butikker om du
ønsker noe utenom det vanlige.
Det er absolutt verdt turen.
PARC GÜELL
De fleste turistene som kommer til Garcia tar turen rett
opp til Parc Güell. Denne parken ble tegnet av Antoni Gaudí,
og inneholder mange av hans
arkitektoniske elementer. Den
ble bygget på begynnelsen av
1900-tallet, med en visjon om
å bli en ekslusiv og liten landsby, av den velstående familien
Güell. Prosjektet ble stoppet, og
den ble aldri det luksuriøse boligområdet som familien drømte om. I dag er parken åpen for
alle og den står på UNESCOs
verdensarvliste som en del av
«Antoni Gaudís verker». Han
bodde selv her i en periode, og
huset er i hans egen kjente stil.
Det er et must å ta turen opp hit

om du er fan av Gaudís verker.
Utsikten man får over byen her
er også i seg selv verdt turen.
Du kommer deg opp til parken
ved hjelp av rulletrapper (!) fra
bakkeplan, om du ikke er av
den mer sporty typen og tar
beina til verks.

for Spania for øvrig. La Sagrada
Família, som betyr den hellige
familie, ble tegnet av arkitekten
Antoni Gaudí, som mye annet
i Barcelona. Den imponerende
kirken ble påbegynt allerede
i 1883, men er fremdeles ikke
ferdigbygd. Du finner ikke flere

MONTJUÏC OG MIRÓ
En annen ting som absolutt er
verdt å få med seg er Montjuïc.
Denne åsen med en forholdsvis
flat topp, ligger ovenfor havna
sør for sentrum av byen. Fra
havnen går det en taubane opp
til toppen, og utsikten her er
absolutt nydelig. På denne åsen
har det ligget flere befestninger,

DEN EVIGE UFERDIGE
KIRKEN
Man kan ikke dra til Barcelona
uten å ha sett det evige bygningprosjektet som alene er
Barcelonas største attraksjon,
og som står som et landemerke

Bjørg Tveten Stjernstad
stiller ut sine særegne tekstilmalerier på MAI-senteret

Torsdag 16. april kl. 18.00
Flerkulturell aften,
konsert med Steely Band
+ overraskelser.
Ellers åpent:
man-fre 10.00 – 15.30
lør-søn. 14.00 – 18.00
Adresse Skårersletta 73.
Alle er velkommen!

SHOPPING OG STRAND
Vil du få unnagjort litt shopping før du legger deg på en
av de mange bystrendene er
Passeig de Gracia et bra sted å
begynne. Her ligger alle kjente
merkevarebutikker på rekke og
rad, og også mange vi ikke har
her hjemme i Norge. Her finnes
det nyeste av det nye. Spanjolene er gode på mote, og merkene som er spanske som Zara,
Mango, Bershka og Stradivarius
har alle et veldig godt og bedre utvalg her enn i andre land.
Om du er ute etter noe som ikke
er like main streem, tar du bare
turen i en av de mange sidegatene der det florerer av unike
butikker. Særlig bredt utvalg av
sko, smykker og lærvesker.
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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. 14 – 2015

19

en Nedgang i jakten
Jaktresultater 2014/15:

TREDREIERI

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

Nr. 36 – 2013

37

TRANSPORT

DEN

Holtet Transport AS
2335 Stange

• Bud/varetransport • Flytting
• Termotransport • Distribusjon

Jaktresultatene fra
sesongen 2014/15
er nå klare, og jegerne fra Akershus
har meldt om en
nedgang i antall
felte dyr. Det står i
stil med utviklingen
ellers i landet.
Tekst: Yngve Johnsen
Yngve@romeriksposten.no

Det har vært en nedgang i antall felte elger og hjorter i Norge
Tlf. 907 44 662
den siste jakten. Det har sampost@holtet-transport.no
menheng med at kvotene har
blitt redusert.
– Det er ikke hva som felles
som er det viktige, det er den
GravinG oG transport
stammen som blir igjen etter
jakt som er i fokus. Dette for å
pershaugv. 11 2312 ottestad
opprettholde en livskraftig og
Tlf. 990 38 804
sunn bestand på et vedtatt beSpesialist i tannregulering - Dag Kjelland
standsnivå. Dette er en krevenGravinG oG transport
Tannlegene - Øyvind Stensby og Thuy Tran
de øvelse, innrømmer infosjef i
pershaugv. 11 2312
ottestad
Norges
Jeger- og Fiskerforbund,
Tlf. 63 98 39 10
VARMEPUMPE
804
Espen
Farstad.
Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.noTlf. 990 38

u bor

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

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

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90
Tlf. 62 36 42 90

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

IE

90

KONSULENT

OLT

90

Sørløkken

ÅH

e

Sørløkken

STØRST PÅ ELG
I Lørenskog kommune ble det
felt ti elger under jakten sist.
Dette er samme antall som året
før. I Skedsmo kommune ble
det rapportert om elleve felte
elger, som er ett dyr mindre
enn året før.
Det er Aurskog-Høland kommune som er desidert størst på
elgjakt i Akershus, med 334 felte dyr. Nes følger så med 165
elger skutt.
ELGJAK T
Antall felte elg i Norge har ikke
vært så lav på 23 år, melder

S tatistisk sentralbyrå. Totalt ble
det felt 33.194 dyr, noe som er
1.762 færre enn året før. Det gir
en nedgang på hele fem prosent.
– Både elgbestanden og elgforvaltningen sliter i sørlandsfylkene. Kalvevekter og tilvekst
er lav. Her er det også svært lav
fellingsprosent, forteller Farstad.
I fylker med tette rovviltbestander sliter forvaltningen
med å opprettholde elgbestanden, og kvotene til jegerne er
redusert. Et eksempel er Trysil
kommune, som tidligere var
den kommunen i Norge med
flest antall felte elg.
– Årsakene er nok flere, men
høyt predatortrykk i kommunen betyr åpenbart mye, sier
Farstad.
NY PÅ ELGETOPPEN
Nå er det Steinkjer som har
overtatt elg-tronen i Norge,
med 866 felte dyr, etterfulgt av
Trysil med 712.
– I Nord-Norge har det vært
en formidabel økning i elgbestanden og målet de senere år
har vært å ta ned bestanden i
enkelte områder og oppnå et
balansert nivå, forteller Farstad.
Han tror vi må forvente en
generell nedgang i elgbestanden og jaktutbyttet i de sørlige fylkene på grunn av klimaendringer som elgen ikke
er tilpasset, og i områder med
bestander av ulv og bjørn på
grunn av predasjon.
HJORTEJAK T
I hele Norge har antall felte
hjorter blitt redusert med drøyt
tusen dyr. Dermed lander man
på 35.135 felte hjorter, som er
ned 2,9 prosent bare det siste

TRAFF : Det ble skutt 21 elger i Skedsmo og Lørenskog i løpet av
jakten 2014/15. (Illustrasjonsfoto)

året. I Akershus er det lite hjort,
noe som tydeliggjøres på jaktresultatene. Det ble bare skutt 16
hjorter her i fylket forrige jakt.
Dette er også åtte færre enn året
før. De aller fleste hjortene som
ble felt her i fylket gikk ned i
Eidsvoll.
–K AN SPRES
YTTERLIGERE
Men kanskje det blir flere hjorter her i fremtiden.
– Hjorten er mer varmekjær
enn elgen, og har et stort vekstpotensial både på Sørlandet og
østlandsområdet. Den er også
tilpasset å gå nord for dagens

utbredelsesområde,
forteller
Farstad.
– Det er all grunn til å tro at
hjorten vil øke både i tetthet og
utbredelse de kommende årene. Kvoter og fellingstall vil stige ytterligere i disse områdene.
På Vestlandet har vi nok sett
bestandstoppen, tror han.
Farstad forklarer at de store
hjortefylkene i vest har redusert kvotene etter noen år med
målrettet nedtak av bestanden.
I hele Norge er det Kvinnherad i Hordaland som er størst
på hjort. Her ble det felt 937
dyr. Hitra i Sør-Trøndelag fulgte
så med 912.

Indisk bar & restaurant
God atmosfære – god service

Bestill bord på
/
tlf. 66 71 89 00
6
9
41 55 95

Ambassadør Tandoori
Strømsveien 45D, 2010 Strømmen • Man-tors 15-22 • Fre-lør 15-23 • Søn 14-22
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Når kan vi starte med

RENGJØRING

av husveggen kan du gjøre allerede nå. Foto: Kristian Owren, IFI

Begynner det å verke i kroppen etter å
komme i gang med husvask, terrasserens
og utvendig malearbeid? Her er jobbene
du kan starte med allerede nå – og job
bene du bør vise litt tålmodighet med…
Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no
Foto: Kristian Owren/ifi.no, Chera
Westman/ifi.no, Nordsjö

Oppstart av utendørssesongen
regnes ofte å være rundt påsketider, selvfølgelig litt avhengig
av hvor i landet man befinner
seg. Du er nok uansett ikke alene om du begynner å bli klar
for å shine opp hus og hage
i god tid før 17. mai og solrike vårdager. Noe kan du sette
i gang med med det samme,
mens annet bør utsettes til varmen har tatt mer tak.

EN FUKTMÅLER

er et nyttig verktøy gjennom hele sesongen. Foto: Chera Westman IFI

HUSVASK I
PLUSSGRADER
En grundig vask av huset bør
man gjøre med jevne mellomrom: helst hvert år, og mini-

mum hvert tredje år. Du er ikke
avhengig av finvær for å gjøre
vaskejobben. Tvert imot, både
hus, terrasse og hagemøbler
kan med fordel rengjøres på
regntunge dager. Er det sterk
sol, risikerer man nemlig at
rengjøringsmiddelet tørker før
du får skylt det av. Du er heller ikke avhengig av noe særlig
varmt vær for å svinge vaskekosten.
– Vasking av husveggene kan
man helt fint gjøre nå, så fremst
det ikke er nattefrost. Det er
egentlig flott å gjøre vaskingen
nå slik at treverket får god tid til
å tørke igjen før man eventuelt
skal male eller beise, sier Enrico
Bastiani, hos Nordsjö.
Skal huset males, er rengjøring av veggene et must for å

TEMA: HAGE
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utendørsarbeidet?
men på de aller fleste steder i
landet er det en fordel å holde
igjen litt med beisingen/oljingen.
– Jeg forstår at mange er fristet til å beise terrassen før 17.
mai, men her vil jeg råde folk
til å være mer tålmodige. Det
tar litt tid før man blir kvitt all
restfukt fra terrassebordene, og
jeg ville ventet med å påføre ny
beis til etter vi har hatt noen
flere gode solskinnsdager. Men
å starte sesongen med en grundig rengjøring av terrassegulvet
er derimot en god idé, råder
Bastiani.
Det kan imidlertid være greit
å huske på å gjøre vaskejobbene
i riktig rekkefølge; husveggen
bør vaskes før terrassen. Velger
du motsatt rekkefølge, vil du
skylle skitten fra husveggene
ned på terrassegulvet, og må
sannsynligvis gjøre jobben en
gang til.
Er man i tvil om treverket
er tørt nok til å beise eller olje,
finnes det fuktmålere som gir
en god indikasjon på treverkets
fuktinnhold. Får du grønt lys
fra fuktmåleren, er terrassegulvet sannsynligvis klart for ny
behandling.
MALING av husveggen kan gjøres så fort gradestokken tilsier det, og
det ikke er nattefrost eller høy fukt om natten etterpå.

Besøk oss
ossii
Besøk
Nordbyveien
Hotvedtveien 226,
103,
Skjetten
Drammen

MALING OG BEISING AV
HUS
Det helt ideelle maleværet 16
grader og overskyet, men det
går helt fint å male eller beise i
både varmere og kjøligere temperaturer enn dette.
– Huset er ikke like utsatt for
restfukt enn de liggende terrassebordene, så her kan man
sannsynligvis starte med maling eller beis på et tidligere
tidspunkt, men også her er det
viktig å forvisse seg om at treet er tørt nok, sier Bastiani om
dette.
Så selv om man ifølge gradestokken kanskje kan male eller
beise, er det lurt å la solen jobbe enda litt mer før du setter i
gang. Også her er fuktmåleren
et nyttig verktøy.
Temperaturkravene til maling- og beisprodukter avhenger stort sett av om de er tynnet
med vann eller olje. Det gjelder
å følge produsentens anbefalinger. Vær også oppmerksom
på at selv om treverket er tørt
nok, kan fuktighet i luften også
være skadelig for den nymalte
malingfilmen.
– Vanntynnede produkter
kan man bruke helt ned til
fem grader. Men vær obs på

fra
Nordsjö. Foto: KristianOwren, IFI

ENRICO BASTIANI

temperaturen om natten, det
er ikke heldig om temperaturen synker ned til to-tre grader
første natt etter at det er malt.
Oljebaserte utendørsprodukter
kan man bruke i enda kaldere
vær enn vanntynnede, det vil
jo uansett ikke fryse. Men hvis
det er nattefrost eller –fukt, er
det lett å få duggskjolder, sier
malingeksperten, og råder til å
vente til du er sikker på at fukt
og temperatur holder seg stabil
gjennom hele døgnet etter at
jobben blir gjort.

UTEROM
for alle årstider

Besøk en av våre utstillinger - mange muligheter

TERRASSEVASK: Det er ingen grunn til å utsette terrasse
vaskingen, med mindre du planlegger å vaske huset etterpå. Huset bør
vaskes før terrassen. Foto: Kristian Owren, IFI

gi god heft til malingen. Da
bruker man et kraftigere rengjøringsmiddel som i tillegg til
å rengjøre veggene også matter
ned malingen. Men ikke vask
nå dersom du skal bruke som-

merferien på malejobben; det
bør helst males innen en måned etter at huset er rengjort.
Vær tålmodig med terrassen
Å vaske terrassen er det også
bare å gjøre med det samme,

PRODUSERT AV BYAVISA

- 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
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Gi hagemøblene fotpleie
Påskesola varmer
og solveggen frister. Plutselig får vi
det travelt med å
få ut hagemøblene
igjen. Har du tremøbler, kan det være
vel verdt å gi dem
litt fotpleie før du
tar dem ut.
Tekst: Bjørg Owren/ifi.no,
Foto: Trine Midtsem/ifi.no,

Endeveden på tre trekker vann
som sugerør, så for å hindre at
bena på bord og stoler råtner
eller sprekker opp, bør de settes
inn med impregneringsolje.

Møbler som står på bakken
er spesielt utsatt, men også
møbler på terrasser og balkonger trenger hjelp for å tåle
regnværsdagene. Med en god
impregneringsolje hindrer du
vann å trekke opp i treverket.

Det er en liten jobb som betaler seg godt i det lange løp, og
det eneste du trenger er litt tid,
slipepapir, pensel og impregneringsolje. Selve jobben er gjort
på 1, 2, 3.

SLIK GJØR DU:
1. Snu stolen på hodet og slip vegg grus og
skitt. Overflaten skal være ren og tørr.
2. Påfør oljen med pensel, vått i vått, til treet er helt mettet. La det stå noen minutter.
3. Tørk vekk overskytende olje med en fille.
La oljen tørke, hvor lenge står på anvisningen på boksen.

Byggesett
OVERFLATEN

må være ren og tørr

Åsa 314 m 2 fra kr 1.138.000

Hemsjø 198 m 2 fra kr 898.000,-

PÅFØR OLJE

med pensel, vått i vått til treet er mettet

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

www.arkitekthusen.no
TØRK VEKK

overflødig olje med en fille

TEMA: HAGE
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Der
hagefolk
møtes

17. - 19. APRIL 2015

NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM
Tidenes største og flotteste inspirasjonshager - 2.000 kvm!
l Supertilbud

på griller, hagemøbler, gressklippere, hageutstyr, drivhus og hagestuer
l Naturstein og betongstein l Stort løktorg l Snakk med hageplanleggere og
anleggsgartnere l Kjøp vårens blomster direkte fra våre gartnere
l Oslomesterskap i blomsterbinding
l Seminarer

Alt om messen på

messe.no/hage
5

17. - 19. APRIL

Fredag: 12-19 Lørdag og søndag: 10-18
Les mer på messe.no/hage og følg oss på Facebook
SAMARBEIDSPARTNERE:
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Massor med nyheter!

JORD
BARK
GJÖDSEL

Smolmans Blommor

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

Velkommen til en hyggelig handel!

A P R I L

2 0 1 5

Rabatten er gyldig til 30. april 2015

E - P O S T: p o s t @ h y t t e b u t i k k e n s t a b e k k . n o

S TA B E K K

PROFESSOR KOHTS VEI 85 • 1368 STABEKK • TELEFON 67 10 40 50

7 . – 3 0 .

HYTTEMESSERABATT I BUTIKKEN:
(vi er ikke på Hyttemessa i år)

Fra 5% til 15% rabatt
NAVN:

G Y L D I G :

24

PÅ VÅRT STORE
UTVALG AV HYTTEUTSTYRSPRODUKTER
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Hagemøbler Arthur salong 3+2

STORT
UTVALG,
GODE
PRISER!

fra norske Sitwell

Elantra salong 3+2
fra norske Hjelmeland

Lucy 3-seter og
2 stoler

ATOM hjørnesofa og
sofabord

KR

Conrad fra norske Sitwell/Hoff møbler.
Leveres som hjørne eller 3+2-seter.

KR

KANSAS sofa
m/høyderegulerbart bord.

fra norske Sitwell

Shake
Anilin

6.990,-

DOVER. Sofa med
innebygd solseng

SOFIA-gruppe.
Arthur salong 3+2
Regulerbare stoler

25

16.990,-

8.990,-

KR

23.490,Vestby:
Høgdaveien 4,
1540 Vestby
Tlf. 64 87 74 00
41 48 73 97

Italienske stilmøbler fra Selva

8.990,-

Hjørnesalong m/spisebord.
Flere modeller og farger.

FRA
KRKR

KR

FRA KR

13.990,- stoff, kr 17.490,22.990,-

LILLE uttrekksbord.
Shakespeare
sofa i Alu./
glass. 220-340 cm.

Anilin hud.

Cane-Line

NINJA
bord
ø120,
Malin
3+2
i avbildet
4 stoler

5.990,8.990,-

Italienske stilmøbler fra Selva
SE ÅRETS
KOLLEKSJON!

Skagen spisebord og skap

Vestby:
Høgdaveien 4,
1540 Vestby
Tlf. 64 87 74 00
41 48 73 97

Ska

SE ÅRETS

SUNDAYS Norskprod. KOLLEKSJON!
hagemøbler

Fredrikstad:
Dikeveien,
1661 Rolvsøy
Tlf. 69 35 29 00

Åpningstider: Mandag - fredag: 10.00-18.00. Lørdag: 10.00-15.00.
post@classicmobler.no - www.classicmobler.no

Vestby:
Høgdaveien 4,
1540 Vestby
Tlf. 64 87 74 00
41 48 73 97

FRA KR
KR

Fredrikstad:
Åpningstider:
Mand-fred 10-18, lørdag
Dikeveien,

1661 Rolvsøy
Tlf. 69 35 29 00

26

TEMA: HAGE

Nr. 14 – 2015

Vent med plenen

Når snøen smelter
og våren kommer,
fristes mange til å
starte med hagearbeidet. Ofte for
tidlig, mener eksperter.
Tekst: redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

godt stell for å kunne motstå
tørke, sykdommer, slitasje,
mose og ugress.
I motsetning til hva man
skulle tro, er ikke gress den enkleste planten i hagen, sierproduktsjef Jonas Hemmingsson i
gjødselprodusenten Bayer Garden.
– Plenen liker ikke skippertak. Den blir fort stygg eller
full av mose hvis du klipper og
gjødsler mye, og for sjelden, sier
Hemmingsson.

– Plenen er svært bløt når den
nettopp har tint og kan skades
hvis vi gyver løs med hageredskapene før den har tørket litt
opp. Og gjødsler vi for tidlig,
får plenen ikke nytte av næringsstoffene. De vaskes ut og
renner vekk, sier gartner Marianne Utengen i Det norske hageselskap.
Når bakken blir tørr, er plenen derimot helt avhengig av

LYS OG VARME
Mose og ugress klarer seg med
mye mindre næring, lys og
varme enn gress. Derfor er det
nødvendig med gjødsel for å få
en frodig plen.
– Har mosen fått tak i plenen, kan du strø med mosefjerner. Vår mosefjerner inneholder også gjødsel, så du gir
næring til plenen samtidig som
du dreper mosen, sier han.

Mens de gamle mosefjernerne kunne støve mye og lage
svimerker i gresset, er den nyere typen enklere å strø og mer
skånsom mot gresset.
Plenen trenger mye næring
i begynnelsen av sesongen, så
tre til fire uker etter mosebehandlingen bør man gjødsle.
– Gjødsle heller ofte og lite
enn mye og sjelden. Tre ganger
i sesongen er en grei tommelfingerregel. Når det blir rundt
15 varmegrader i luften, kan
man bruke plenrens som tar
ugress i tillegg til å gjødsle, sier
Jonas Hemmingsson i Bayer
Garden.
TA HARDT I
Når plenen er god og tørr, kan
man begynne plenstellet med å
rake hardt i gresset og ta bort
eventuelt gammelt løv og planterester, forteller Marianne
Utengen i Hageselskapet.
– Gammel, tettpakket plen

IKKE FOR TIDLIG : Plenen bør bli skikkelig tørr etter vinteren før
man steller og gjødsler den.

fra i fjor har godt av å bli røsket
i så gressrøttene får luft. Strø
gjerne noen centimeter med
jord utover plenen. Meitemark
i jorda vil bryte ned organisk
materiale og gi næring til gresset.
Gule flekker med død plen
kan rakes helt bort, før man
krafser ned litt jord og sår med
nye frø.
– Husker du at du i fjor sommer irriterte deg over en dump
eller et hull i plenen, er dette
tiden for å jevne dem ut. Bruk
jord som inneholder litt sand,
den bygger godt og gir et jevnt
resultat, sier gartneren.
BØR IKKE BARBERES
Når gresset virkelig skyter fart,
bør man klippe det minimum
én gang i uka, og gjerne to i

høysesongen, råder Marianne
Utengen.
– Mange gjør den feilen at de
klipper plenen for kort. Barberer du plenen, svekker du gresset og gir dårlig vekst. Gresset
bør ikke være under fire centimeter, og blir det svært langt
bør du ikke klippe mer enn en
tredel av gresset om gangen.
Når et gresstrå klippes kommer nye skudd, derfor blir
plenen tett og kraftig med regelsmessig klipping, sier Jonas
Hemmingsson i Bayer Garden.
– Bruk alltid en gressklipper
med skarpe kniver, det reduserer sykdommer og du unngår
flisete gresstuster, sier han.
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Espegard

BÅLPANNEBENK

Håndlaget og stødig bålpannebenk i robust
kvalitet. Benkene er av norsk furu og er
behandlet. Lengde: 120 cm.

NYH ET

Espegard

BÅLHUS

Bålhuset på 10 m2 er hagens naturlige samlingspunkt.
Bygget i kraftig treverk og et design som innbyr til
trivelige stunder rundt bålet. Kan fås med pipehatt og
fem spesialtilpassede benker.

Besøk oss på Hagemessa!

Se mer på www.espegard.no

Se vårt av
tvalg
u
e
r
o
t
s
styr
hageut
Espegard

BLOMSTERURNE

Espegard Blomsterurner i korrodert stål
skaper fine og fargerike oaser i hagen,
i parken eller i bybildet.
Fås i tre størrelser 70, 80 og 100 cm.
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HVA SKJER?
ONSDAG
ÅPENT MØTE I LOP
NEDRE ROMERIKE

TORSDAG 16. APRIL KL. 12.00
DOKTORGÅRDEN I LILLESTRØM.
Det aktuelle temaet KOMMUNESAMMENSLÅINGER står på
planen. Vi får besøk av ordføreren
i Rælingen, Øivind Sand, og
tidligere ordfører i Skedsmo,
Anita Orlund. Vel møtt til å høre
dem diskutere kommunesammenslåinger under tittelen: "Jo mere vi
(ikke?) er sammen, jo bedre....."!
Det blir som vanlig servering og
utlodning.

STRIKKEKAFE FORMIDDAG

ONSDAG 15. APRIL KL.10.00-14.00
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG BYGDEMUSEUM
Lørenskog Husflidslag holder
strikkekafe annenhver onsdag
formiddag. Ta med deg eget
arbeid og hygg deg sammen med
likesinnede. Åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

MØTEPLASSEN

ONSDAG 15. APRIL KL.11.00-13.00
LILLESTRØM KIRKE, LILLESTRØM,
Kaffe- te lunsj medbragt, prat
avsluttes med andakt i kirkerommet

ÅPNING AV STOR UTSTILLING
OM FREDSVÅREN 1945

LILLESTRØM DAMEKOR

ONSDAG 15. APRIL KL.18.45-21.30
LILLESTRØM KIRKE, LILLESTRØM
Hei Vi ønsker oss flere medlemmer :) Vi er en gjeng med sang
glade damer i alle aldre. På onsdager møtes vi i menighetssalen,
Lillestrøm kirke. Øvelsen er fra
19.00 til 21.30. , men vi møter 15
min før for litt kaffe og sosialt…
samvær :) Har du lyst til å komme
innom er du hjertelig velkommen.
Vi synger sanger i alle sjanger ….

TORSDAG
LØRENSKOG SENIORKOR ØVER

TORSDAG 16. APRIL.11.00-13:00
ROLVSRUDHJEMMET, LØRENSKOG
Lørenskog Seniorkor har øvelsene
hver torsdag på Rolvsrudhjemmet.
Vi øver fra 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.

ALLSANG MED MÅRSTADS

TORSDAG 16. APRIL KL.11.00
LILLESTRØM BO- OG BEHANDLINGSSENTER (LIBOS)
Lillestrøm, SkedsmoÅpne kart
Ann Kristin og Terje Mårstad.

ALLSANG MED MÅRSTADS

TORSDAG 16. APRIL KL.12.15
SKEDSMOTUN BO- OG BEHANDLINGSSENTER, Skedsmokorset
Ann Kristin og Terje Mårstad.

FLISESPIKKERLAUGET

ONSDAG 15. APRIL KL.12.00-12.30
SKEDSMO BIBLIOTEK, STRØMMEN
70-årsmarkering av frigjøringen
1945. Det er i år 70 år siden
landet igjen ble fritt etter fem års
okkupasjon. I denne anledning er
det laget en bred presentasjon av
minner fra krigsårene og de glade
maidagene i 1945. Utstillingen
vil bli høytidelig åpnet 15. april kl
12.00, og vil bli stående fram til
30. juni. Alle velkommen.

“ALLSANG MED MÅRSTADS”
MED TERJE OG ANN KRISTIN
MÅRSTAD
ONSDAG 15. APRIL KL.17.00
ROLVSRUDHJEMMET, LØRENSKOG
To drevne artister som byr på
gode allsangmelodier:-)

ÅPENT KONTOR - LØRENSKOG
HISTORIELAG

ONSDAG 15. APRIL 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 spesielt og 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 16. APRIL KL.11.00
STATSRÅD IHLENS VEI 113,
STRØMMEN
Hobbysnekkerverksted for pensjonister og trygdede i Skedsmo
kommune.

PER HUSBY

TORSDAG 16. APRIL KL.12.00
CONNECT KLUBBSCENE, LILLESTRØM
KULTURSENTER
Per Husby er kjent fra NRKs populære “Da Capo”-sendinger. Hos
oss presenterer Husby et utvalg
av de populære sangene, både
i pianoversjoner og som allsang
der det er ønsket.

SKJETTEN DUR OG MOLL

TORSDAG 16. APRIL KL.18.00
SAGDALEN SKOLE, STRØMMEN
Korøvelse i Samlingssalen på
Sagdalen skole avd 2 (tidligere
Stalsberg skole) torsdager kl.
18-20.30.

MØTE I SKEDSMO
FRIMERKEKLUBB

TORSDAG 16. APRIL KL.18.30
RØDE KORS HUSET, LILLESTRØM
Frimerkequiz med tema kristendom på norske frimerker. Presentasjon av auksjonsliste for 30.
april. Åpent for alle interesserte.

LØRENSKOG MANNSKOR
TORSDAG 16. APRIL KL. 19.00
FJELLHAMAR KIRKE.

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

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!

HYGGEDANS OG GLADTRIM

TORSDAG 16. APRIL KL.19.00-22.30
SKEDSMO SAMFUNNSHUS
SKEDSMOKORSET
Vi danser igjen, i Skedsmo
Samfunnshus, torsdag 16 april kl.
1900. Lillestrøm Trekkspillklubb
spiller.Gammeldans ved Kjell Sigmund’s. Øvrig dansemusikk ved
Svein Erik Smeby. Gratis kaffe og
kaker i pausen. Kr. 75,- pr.pers.

KETIL BJØRNSTAD “VEIEN TIL
MOZART”

TORSDAG 16. APRIL KL.19.00
STJERNESALEN, LILLESTRØM KULTURSENTER
Desember 1791. Wolfgang
Amadeus Mozart er trettifem år
gammel og dør – midt i sin mest
intense skaperperiode. Ketil
Bjørnstad var syv år da moren
hans ville lære hem å like Mozart.
Hun sa at pianoet i stuen ikke
var kommet inn i huset ved en
tilfeldighet. Det skulle spilles på!
Dette er en hyllest til musikkens
grensesprengende kraft. Uansett
tid. Uansett alder. Gled deg til et
konsertforedrag om hva Mozart
betyr for oss i dag.

VINTERMYGGEN - WOODLAND
/ MONKEYBOY
TORSDAG 16. APRIL KL.19.00-22.00
CONNECT KLUBBSCENE, LILLESTRØM
KULTURSENTER
Woodland er et femmannsband
med base i Trondheim, som
spiller sin egen tolkning av den
amerikanske deltabluesen. Ærlig
og sjelfullt formidlet i en rustikk
og røff innpakning. Support:
Monkeyboy

FREDAG
HJERTETRIM, LHL SKEDSMO

FREDAG 17. APRIL KL.16.30-18.30
ÅSENHAGEN SKOLE, SKEDSMOKORSET
Hjertetrimmen på Åsenhagen
skole hver fredag klokka 16.30.
Vi trimmer i ca. en time til musikk.
Etter trimmen går vi i svømmebassenget. Kontaktperson: Per
Martinsen, tlf.: 472 62 373. Alle er
velkommen.

LØRDAG
VÅTMARKSENTERET PÅ
FETSUND LENSER

LØRDAG 18. APRIL KL.12.00-16.00
SØNDAG 19. APRIL KL. 11.00-16.00
Nordre Øyeren Våtmarkssenter,
Åpent hver helg hele året. Her
finnes mange spennende opplevelser for barn og voksne. 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. Akvarier
med fisk fra Øyeren. Beverhula
kino viser naturfilmer for barna og
mye mer... Vi er på facebook!

9FINGERS

LØRDAG 18. APRIL KL.15.00-17.00
KULTURPUBEN, LILLESTRØM
Denne lørdagseftan blir det
gjenhør med gutta i 9Fingers. Her
får dere servert good old blues på
gamlemåten :)

NORGESMESTERSKAP
I POLE SPORT

LØRDAG 18. APRIL KL.18:00
LILLESTRØM KULTURSENTER
For andre året på rad, arrangeres
Norgesmesterskapet i Pole Sport
på Lillestrøm Kultursenter med
deltagere fra hele landet.

MICHAEL KROHN
( RAGA ROCKERS )

LØRDAG 18. APRIL KL.21:00
KLIMT RYTHME & BAR AS, LILLESTRØM
Som en av våre desidert største
rockepoeter gjennom tidene og
som frontfigur i Raga Rockers har
han i over 30 år preget den norske rockescenen. Her vil man få
et variert utvalg fra Kohn og Raga
Rockers låter de siste 30 årene
i en herlig innpakning. Dørene
åpnes 20:00. Inngang 250,-

LISA LYSTAM(S)

LØRDAG 18. APRIL KL. 22.00
KULTURPUBEN, LILLESTRØM
Sist Lisa Lystam(S) og bandet
hennes gjestet oss (3. mai 2014)
var det til publikums elleville
begeistring. En ting å si, gled dere
blåfolk :) Velkommen. Kom tidlig
bli til sent !!

SØNDAG

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!

SENIORDANS

MANDAG 20. APRIL 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.

LILLESTRØM
TREKKSPILLKLUBB

Mandag 20. april kl.18.00-20.30
Røykås Velhus, Rasta
Vi øver i Røykås Velhus hver
mandag Ønsker nye medlemmer
velkommen!

LHL LØRENSKOG / HJERTETRIM, NIVÅ 3

MANDAG 20. APRIL KL.18.30
KJENN SKOLE, LØRENSKOG
LHL Lørenskog arrangerer trim
nivå 3, etter cd med instruksjon
og musikk. Passer for de som
ønsker litt tempo. Vi følger skolens
ferier.

TIRSDAG
LHL LØRENSKOG, TRIM NIVÅ 1
TIRSDAG 21. APRIL KL.10.00
LØRENSKOG HUS 6.ETASJE
Lett trim nivå 1, som passer for
alle, på Volt kl. 10.15. Følger
skolens ferier.

SØNDAGSERVERING

LHL HOBBY/SOSIALT

SØNDAG 19. APRIL KL.11:00-15:00
SKULERUDSTUA, LØRENSKOG
FINSTADJORDET, LØRENSKOG
Salg av kaffe og vafler. Parkering
på Fredheim skole.Leikarringen
Hunar

TIRSDAG 21. APRIL KL.11.00
AKTIVITETSHUSET VOLT,
LØRENSKOG HUS
Hobbygruppe, kortspill, sosialt
samvær med kaffe og vaffel. Følger skolens ferier.

BUA HUSFLIDSUTSALG

SPRÅKGRUPPE

SØNDAG 19. APRIL KL.11.00-15.00
STABBURET VED LOSBY BESØKSGÅRD
Medlemmer av Lørenskog husflidslag har salg av egenproduserte
husflidsprodukter.

HØYTLESNING FOR BARN

SØNDAG 19. APRIL KL.12.00
SKEDSMO BIBLIOTEK, STRØMMEN
Vi leser høyt for barn i førskolealder. Høytlesningen passer best
for barn i alderen 3-6 år! Velkommen!

AEROBIC FOR KVINNER

SØNDAG 19. APRIL KL.12.15-13.30
LØRENSKOG HUS VOLT 6.ETG.
Gratis treningstilbud. Velkommen!

MANDAG
SKEDSMO SENIORKOR

MANDAG 20. APRIL KL.11.00-13.00
SKEDSMO MUSIKK- OG KULTURSKOLE,
LILLESTRØM
Skedsmo seniorkor øver hver
mandag. Nye medlemmer ønskes
velkommen!

MØTEPLASSEN KAFÈ

MANDAG 20. APRIL KL.12.30-14.00
LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL

TIRSDAG 21. APRIL KL.12:00
SKEDSMO BIBLIOTEK, STRØMMEN
Samtalegruppe for minoritetsspråklige kvinner. Vi møtes
og snakker sammen over en kopp
kaffe/te. Ingen påmelding.

LØRENSKOG DAMEKOR

TIRSDAG 14. APRIL KL.19:00-21:30
LØRENSKOG HUS - STORSTUA
Vi er en gjeng sangglade damer
som har korøvelse i Storstua,
Lørenskog Hus, hver tirsdag. Vi
trenger stadig flere medlemmerhar du lyst å bli en av oss er det
bare å møte opp på en øvelse.
Om du ønsker å finne ut mer om
koret kan du besøke våre nettsider eller vår Facebook side

ONSDAG
SE VÅRENS MOTER

ONSDAG 22. APRIL KL. 19.00
LØRENSKOG HUS
Se vårens moter i Lørenskog Hus.
Lions Club Lørenskog/Fjellhamar
arrangerer sin tradisjonsrike
mannekengoppvisning. Klær for
både barn og voksne, inkludert
sportstøy. Billetter kjøpes i forkant
på Lørenskog Hus eller ved inngangen samme dag.

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.

IKKE FOR DE MED
HØYDESKREKK
VINNER AV FLAXLODD
Nils Tveit
Snorresgt 2
2004 Lillestrøm
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SVARSLIPP SENDES TIL. Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING. .................................................................................................................................................................
NAVN. ..........................................................................................................................................................................
ADRESSE. ................................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING. Mandag
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tv
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Mord til besvær

Anaan Kamel blir funnet død, vasket opp
på land ved ei elv.
Mistanken blir rettet
mot Marcus Leyton, en
tidligere tilsatt ved
advokatfellesskapet til
Anaan og mannen
hennes. Banks finner
spor etter utroskap og
utpressing på arbeidsplassen, men også
splittelse i familien.
NRK1 fredag kl 21.30

Blir livet lettere vekke fra storbyen?

Eva Thörnblad fortsetter å jakte på svar

Marit er kokk i Oslo og
har aleneomsorg for
Iris (14) og Robin (8).
Bestevennen Kim er
redningen når hun
ikke strekker til. På
det naturskjønne
Ylvingen trues skolen
med nedleggelse, og i
desperasjon annonse-

rer øyværingene etter
en barnefamilie i VG.
Marit tror at dette er
løsningen på alle hennes problemer og
overtaler Kim til å
reise med henne og
barna for å begynne et
nytt liv nordpå.
NRK1 lørdag kl 20.55

Kriminaletterforsker
Eva Thörnblad kommer
tilbake til Silverhöjd
syv år etter at hennes
datter, Josefine, forsvant. Eva er overbevist om at den svært
syke piken som har
dukket opp er hennes
datter, Josefine. Eva

fortsetter letingen
etter svar, og nye spor
i saken leder henne
en tidligere politibetjent. Etterforskningen
hennes viser seg å få
alvorlige konsekvenser, og Eva utsettes
for et drapsforsøk.
TV 2 søndag kl 22.15

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (110)
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 Teenage Boss Sverige (r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Brannstasjonen (39)
19.30 Norges styggeste
rom (23)
20.30 Luksusfellen (10)
21.30 Boligjakten (10)
22.30 Paradise Hotel (23)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Teenage Boss Sverige (r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
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 Fotball: UEFA Champions League: FC Porto – Bayern München. FC Porto –
Bayern München. direkte.
23.30 Suicide Kings. Am.
dramakomedie fra 1997.
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (111)
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 Teenage Boss Sverige (r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Brannstasjonen (40)
19.30 Norges styggeste
rom (24)
20.30 Lukket visning (r)
21.30 Bones (13)
22.30 Paradise Hotel (24)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Teenage Boss Sverige (r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 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 24 Hours in Police
Custody (4)
22.00 Garasjen (6)
23.00 Car Lot Rescue (r)
24.00 Cops Reloaded (r)
00.30 Cops Reloaded (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Norges styggeste
rom (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (112)
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 Teenage Boss Sverige (r)
18.00 Norges styggeste
rom (r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Pascals konditori (r)
21.00 Duplicity. Am./ty.
romantisk thriller fra 2009.
23.20 Sex og singelliv (r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.35 Sex og singelliv (r)
01.10 Sex og singelliv (r)
01.50 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 24 Hours in Police
Custody (r)
22.00 24 Hours in Police
Custody (r)
23.00 Spider-Man. Am. actioneventyr fra 2002.
01.15 Nattsending

ONSDAG 15.4
06.15 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
16.00 Det store symesterskapet (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Krøll på hjernen (2)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektørene
20.15 Severin (10)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Kampen for tilværelsen (6)
22.15 Kvinner i krig (2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Da britene erobret
verden (r)
00.10 Severin (r)
00.40 Nattsending

08.50 Morgensending
13.10 Hvem tror du at du
er? (r)
13.50 Europas syke økonomi (r)
15.20 Danmarks økonomiske bakrus (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hvem tror du at du
er? (r)
19.45 Oslo – den nye byen
(r)
20.15 Aktuelt
20.45 Arkitektens hjem (1)
21.15 Lenas reiser (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Fra fisk til menneske
(1)
22.25 En fremmed
22.30 Urix
22.50 Du skal dø (1)
23.20 Tilintetgjørelsen (r)
00.15 Den nordiske krimbølgen (r)
01.15 Nattsending

05.30 Morgensending
12.50 Bolighjelpen (19)
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 (31)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (131)
20.00 Huskestue (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det er lov å være blid
med Else (2)
22.10 Ack Värmland (2)
22.40 The Mysteries of
Laura (15)
23.35 Vårt Lille Land (r)
00.05 Suits (r)
01.00 Hawaii Five-0 (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Tatt på fersken (r)
15.00 Tatt på fersken (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
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 Skolepurken (r)
20.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
21.00 Vegas Strip (r)
21.30 Ulovlig innvandrer og
stolt
22.30 Verdens farligste flyruter (2)
23.30 Nærkamp (4)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Nattsending

06.00
11.55
(r)
12.25
(r)
12.50
13.20
14.20
15.15
15.45
16.10
16.40
17.10
(r)
17.40
(r)
18.05
(r)
18.35
(r)
19.00
19.30
20.30
21.30
22.30
23.30
00.25
01.20

Morgensending
The Big Bang Theory

09.30 Morgensending
13.30 Aktuelt (r)
14.00 Urix (r)
14.20 Vis meg din tro (r)
14.50 Australias villmark (r)
15.20 Danmarks økonomiske bakrus (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Avhengig av kjærlighet (r)
19.55 Sanninga om matprisar (r)
20.45 Selskapet
21.15 Krøll på hjernen (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Fanget i Antwerpen
(1)
22.20 Kjøretøy fra den
kalde krigen (r)
22.30 Urix
22.50 Arkitektens hjem (r)
23.20 Ikon (r)
23.50 Fra fisk til menneske
(r)
00.45 Nattsending

05.10
11.40
(8)
12.45
13.40
14.05
15.05
16.00
16.30
17.00
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
03.10

05.35
12.35
13.05
13.35
14.30
15.00
15.30
(r)
16.00
16.30
17.00
18.00
(2)
18.30
(r)
19.00
(r)
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
00.55
01.25

06.00
11.55
(r)
12.20
(r)
12.50
13.20
14.20
15.15
15.45
16.10
16.40
17.10
(r)
17.40
(r)
18.05
(r)
18.35
(r)
19.00
19.30
20.30
21.30
22.30
23.30
00.25
01.25

Morgensending
The Big Bang Theory

09.30 Morgensending
13.00 Forbrukerinspektørene (r)
13.30 Debatten (r)
14.30 Urix (r)
14.50 Australias villmark (r)
15.20 Danmarks økonomiske bakrus (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 Gintberg på kanten
(2)
20.00 Palme (r)
21.00 Nyheter
21.10 På jakt med Lotta og
Leif (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Apokalypse – verden
i krig (r)
22.20 Norwegian Wood.
Jap. drama fra 2010.
00.30 Fanget i Antwerpen
(r)
01.20 Nattsending

05.35 Morgensending
12.45 Bolighjelpen (21)
13.40 Hus til salgs (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (33)
17.00 Modern Family (r)
17.30 Modern Family (r)
18.00 Kollektivet (2)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie
(10)
19.30 Nabolaget (10)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (6)
22.40 Senkveld med Thomas og Harald (11)
23.45 Golden Goal (r)
00.15 Eurojackpot (16)
00.30 Tørnquistklubben (r)
01.30 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 (7)
Sinnasnekker'n (r)
Ullared (5)
CSI (16)
American Crime (6)
Castle (r)
CSI (r)
Nattsending

TORSDAG 16.4
06.15 Morgensending
12.45 Jessica Fletcher (r)
13.30 Pattedyrenes verden
(r)
14.20 Hygge i Strömsö (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
16.00 Det store symesterskapet (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Krøll på hjernen (3)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.25 Avhengig av trening
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 I Larsens leilighet (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (8)
24.00 Trygdekontoret (r)
00.40 Nattsending

Morgensending
Celebrity Masterchef
Bolighjelpen (20)
Hus til salgs (r)
Tid for hjem (r)
Grey's Anatomy (r)
Home and Away (r)
Home and Away (32)
Modern Family (r)
Modern Family (r)
Solsidan (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (r)
Hotel Cæsar (132)
Matkontrollen (12)
TV 2 hjelper deg (12)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Tørnquistklubben (6)
Scorpion (13)
Suits (r)
Hawaii Five-0 (r)
Blue Bloods (r)
Uskyldig dømt (r)
Nattsending

Morgensending
Parkeringsvaktene (r)
Parkeringsvaktene (r)
Smallville (r)
Tatt på fersken (r)
Tatt på fersken (r)
Billy the Exterminator
Parkeringsvaktene (r)
Parkeringsvaktene (r)
Cash Cowboys (r)
Billy the Exterminator
Nådeløse innkrevere
Nådeløse innkrevere
All Worked Up (r)
Skolepurken (r)
Vegas Strip (r)
Vegas Strip (r)
Mann mot maskin (8)
Ekte mannfolk (8)
Golden Goal (10)
Golden Goal (r)
Nærkamp (5)
Criminal Minds (r)
Vegas Strip (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 (8)
Sinnasnekker'n (r)
Kan vi bli med? (2)
Castle (16)
Jegertvillingene (r)
Castle (r)
CSI (r)
Nattsending

FREDAG 17.4
06.15 Morgensending
12.45 Jessica Fletcher (r)
13.30 Pattedyrenes verden
(r)
14.20 Hygge i Strömsö (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Herskapelig redningsaksjon (r)
16.00 Det store symesterskapet (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Krøll på hjernen (4)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Program ikke fastsatt
20.55 Nytt på nytt (14)
21.30 Førstebetjent Banks
(2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ripper Street (2)
00.05 ABBA: Dancing
Queen (r)
00.55 Nattsending

05.35 Morgensending
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Tatt på fersken (17)
15.00 Tatt på fersken (18)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(3)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Vålerenga og Haugesund i Tippeligaens tredje
runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen:
Vålerenga – Haugesund.
Vålerenga – Haugesund.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen (2)
21.15 Rogue Assassin. Am.
action fra 2007.
23.20 Arrow (19)
00.15 Criminal Minds (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
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 The Big Bang Theory
(r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (28)
20.00 Mellom bakkar og
berg (r)
20.30 Neste sommer (r)
21.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
21.30 Gran Torino. Am.
drama fra 2008.
23.40 The Graham Norton
Show (r)
00.40 Nattsending
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LØRDAG 18.4
05.40 Morgensending
09.00 Lille Norge og stormaktene (r)
10.00 Hagekampen (r)
11.00 Mesternes mester (r)
12.00 Tilbake til Malung (r)
12.30 Gull på Godset (r)
13.30 I Larsens leilighet (r)
14.00 Miss Marple (r)
15.30 Solgt! (r)
16.00 Severin (r)
16.30 Severin (r)
17.00 Det beste fra Beat
for beat (r)
18.00 Monsen på villspor
(r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Big Bang (4)
20.55 Himmelblå (r)
21.40 Lindmo (11)
22.40 Helt katastrofe (5)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Kapringen. Da. dramathriller fra 2012.
00.59 Det beste fra Beat
for beat (r)
02.00 Trygdekontoret (r)
02.40 Nattsending

09.35 Morgensending
10.40 Distriktsnyheter (r)
13.05 Hovedscenen (r)
15.40 Veien til Nidaros (r)
16.25 Hemmelige svenske
rom (r)
16.40 Læringens idéhistorie
(2)
17.10 Kunnskapskanalen:
Grafén – framtidens vidundermateriale?
18.00 Arkitektens hjem (r)
18.30 Den andre dimensjon
(2)
19.00 Danmarks flotteste
hjem (r)
19.30 Ikon (r)
20.00 Sør-Amerikas ukjente
historie (r)
21.00 Nyheter
21.10 Elvis fra innsiden (1)
22.45 Meg og Berlusconi.
It. drama fra 2006.
00.35 Aids-medisin og profitt (r)
01.35 Selskapet (r)
02.05-03.00 Apokalypse –
verden i krig (r)

05.05 Morgensending
08.00 Modern Family (r)
08.30 Modern Family (r)
09.00 Junior Masterchef (r)
09.25 Junior Masterchef (r)
10.00 Bonanza (1)
11.00 Bonanza (2)
12.00 Norges hagemester
(r)
13.00 Norges grillmester (r)
14.00 Alt er lov (r)
15.00 Robinsonekspedisjonen (r)
16.30 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 (8)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Vårt Lille Land (7)
22.15 God kveld Norge (13)
22.50 Kvinnen i buret. Da.
krimthriller fra 2013.
00.50 Nattsending

05.30 Morgensending
08.00 Swamp People (r)
08.50 Swamp People (r)
09.40 Byttebaronene (r)
10.30 Byttebaronene (r)
11.20 Byttebaronene (r)
12.10 Byttebaronene (r)
13.05 Byttebaronene (r)
14.00 Tatt på fersken (r)
14.30 Tatt på fersken (r)
15.00 Tatt på fersken (r)
15.30 Tatt på fersken (r)
16.00 Tatt på fersken (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 All Worked Up (r)
21.00 Jack Reacher. Am.
actionthriller fra 2012.
23.35 Any Given Sunday.
Am. drama fra 1999.
02.35 Criminal Minds (r)
03.20 Criminal Minds (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Friends (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Two and a Half Men
(r)
13.35 Two and a Half Men
(r)
14.05 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Kan vi bli med? (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 James Bond: Tomorrow Never Dies. Br./am.
actionthriller fra 1997.
23.45 Den siste Samurai.
Am. actioneventyr fra 2003.
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (11)
15.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (12)
16.00 Courtney elsker Dallas (r)
16.30 The Middle (3)
16.55 Lukket visning (r)
17.55 Brannstasjonen (r)
18.25 Brannstasjonen (r)
18.55 Brannstasjonen (r)
19.25 Brannstasjonen (r)
19.55 Big Fat Liar. Am.
komedie fra 2002.
21.30 Road to Perdition.
Am. krimdrama fra 2002.
23.40 Snakes on a Plane.
Am. actionthriller fra 2006.
01.40 Paradise Hotel (r)
02.40 Paradise Hotel (r)
03.30 Paradise Hotel (r)
04.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Whose line is it
anyways? (r)
14.00 Whose line is it
anyways? (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
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 Spider-Man 2. Am.
actioneventyr fra 2004.
00.50 Nattsending

09.00 Morgensending
10.30 Ikon (r)
11.00 Markens grøde.
Norsk stumfilm fra 1921.
12.35 Hvorfor fattigdom? (r)
13.30 Gintberg på kanten
(r)
14.00 Lindmo (r)
15.00 Elvis fra innsiden (r)
16.35 Sveriges beste sykehjem – ett år senere
17.35 Fra fisk til menneske
(r)
18.30 Norge rundt og rundt
(r)
19.05 Oslo – den nye byen
(r)
19.35 Arkitektens hjem (r)
20.05 Enveisbillett til Mars
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.50 Møtet med dødsleirene (r)
00.05 De bygde basen Jan
Mayen (r)
00.35 Den nordiske krimbølgen (r)
01.35-02.05 Árdna: Samisk
kulturmagasin.

05.25 Morgensending
07.35 Modern Family (r)
08.00 Modern Family (r)
08.30 Modern Family (r)
09.00 Junior Masterchef (r)
09.25 Junior Masterchef (r)
10.00 Bonanza (3)
11.00 Bonanza (4)
12.00 Matkontrollen (r)
12.30 TV 2 hjelper deg (r)
13.00 Huskestue (r)
14.00 Sykling: Amstel Gold
Race. Fra sykkelrittet Amstel
Gold Race.
17.00 Alt er lov (r)
17.55 Fotball: Tippeligaen.
Molde – Aalesund.
20.00 Robinsonekspedisjonen (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Robinsonekspedisjonen (10)
22.15 Jordskott (2)
23.15 Frikjent (r)
00.15 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
00.45 Nattsending

05.35 Morgensending
11.30 Broom (r)
12.00 Broom (r)
12.30 Broom (r)
13.00 Broom (r)
13.30 Broom (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Verdens farligste flyruter (r)
16.30 Golden Goal (r)
17.00 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tippeligarunde.
20.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
21.00 Passengers.
Am./kan. romantisk drama
fra 2008.
22.55 Med kniven på strupen (r)
23.55 Ulovlig innvandrer og
stolt
00.50 Gjeldshaiene (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Two and a Half Men
(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)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Sinnasnekker'n (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (7)
21.30 Neste sommer (7)
21.55 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (7)
22.25 Mellom bakkar og
berg (r)
22.55 Major Crimes (17)
23.50 Castle (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Amerikanske drømmebyggere (r)
13.00 Amerikanske drømmebyggere (r)
14.00 Norges styggeste
rom (r)
15.00 Norges styggeste
rom (r)
16.00 Norges styggeste
rom (r)
17.00 Norges styggeste
rom (r)
18.00 Boligjakten (r)
19.00 Luksusfellen (r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 We Bought a Zoo.
Am. familiedrama fra 2011.
23.15 The Blacklist (18)
00.15 Hotell Helvete (r)
01.10 Reality Bites. Am.
drama fra 1994.
02.50 Crisis (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Whose line is it
anyways? (r)
14.00 Whose line is it
anyways? (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Simpsons (r)
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Family Guy (15)
20.30 Simpsons (15)
21.00 Two and a Half Men
(15)
21.30 The Goldbergs (15)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(14)
22.30 The Amazing SpiderMan. Am. actionfilm fra
2012.
01.00 Nattsending

09.20 Morgensending
13.10 Enveisbillett til Mars
(r)
14.10 De bygde basen Jan
Mayen (r)
14.40 Australias villmark (r)
15.10 Sveriges beste sykehjem (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Danmarks flotteste
hjem (r)
19.35 Glemte helter (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Árdna: Samisk kulturmagasin
21.15 Håndlaget (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Korleis Kina lurte
verda
22.30 Urix
22.50 Selskapet (r)
23.20 Fanget i Antwerpen
(r)
00.10 Levende landskap (r)
00.40 Nattsending

06.00
11.40
(10)
12.50
13.45
14.10
15.05
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
(2)
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
23.55
00.50
01.40
02.30
03.20

05.05 Morgensending
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Tatt på fersken (19)
15.00 Tatt på fersken (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(4)
18.30 Fotball: OBOS-ligaen:
Før kampen. TV 2 Sporten
gir deg siste nytt før kampen mellom Hødd og Brann
i OBOS-ligaens tredje runde.
18.55 Fotball: OBOS-ligaen.
Hødd – Brann.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skråblikk på ukens fotballhendelser.
22.00 Overvåket (3)
23.00 Kvinner i fengsel (1)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Vegas Strip (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 The Big Bang Theory
(r)
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)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (9)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 The Biggest Loser
Norge (6)
22.00 Jegertvillingene (6)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Teenage Boss Sverige (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA (1)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Two and a Half Men
(7)
21.00 Two and a Half Men
(8)
21.30 NCIS: New Orleans
(13)
22.30 Paradise Hotel (25)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Teenage Boss Sverige (r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 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 24 Hours in Police
Custody (5)
22.00 Trolljegerne (3)
23.00 Two and a Half Men
(r)
23.30 Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

08.30 Morgensending
13.20 Aktuelt (r)
13.50 Urix (r)
14.10 Árdna: Samisk kulturmagasin (r)
14.40 Australias villmark (r)
15.10 Sveriges beste sykehjem (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
19.45 Folkeopplysningen (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Broen til Toscana
21.15 Historien om et måltid (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Tilintetgjørelsen (2)
22.25 Hemmelige rom (1)
22.30 Urix
22.50 Korleis Kina lurte
verda (r)
23.40 Henric de la Cour
00.40 Nattsending

05.35
11.40
(11)
12.50
13.45
14.10
15.05
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
(3)
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
(16)
23.35
00.30
01.25
02.20

05.35 Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Tatt på fersken (r)
15.00 Tatt på fersken (r)
15.30 Billy the Exterminator
(r)
16.00 Parkeringsvaktene (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Cash Cowboys (r)
18.00 Billy the Exterminator
(5)
18.30 Nådeløse innkrevere
(r)
19.00 Nådeløse innkrevere
(r)
19.30 All Worked Up (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 Vegas Strip (r)
21.00 Vegas Strip (r)
21.30 Med kniven på strupen (9)
22.30 Gjeldshaiene (4)
23.30 Nærkamp (6)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Vegas Strip (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 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)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (10)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Aamodt og Kjus på
bortebane (7)
21.30 Mellom bakkar og
berg (6)
22.00 The Big Bang Theory
(18)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (114)
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 Teenage Boss Sverige (r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA (2)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Pascals konditori (7)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(15)
22.30 Paradise Hotel (26)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Chicago P.D. (15)
01.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
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 Fotball: UEFA Champions League: Bayern München – FC Porto. Bayern
München – FC Porto.
23.30 Fired Up! Am. komedie fra 2009.
01.10 Cops Reloaded (r)
01.40 Nattsending

SØNDAG 19.4
05.45 Morgensending
08.35 Norge rundt (r)
09.00 Lindmo (r)
10.00 Drømmeturen (r)
11.00 Mesternes mester (r)
12.00 Tilbake til Malung (r)
12.30 Gull på Godset (r)
13.30 I Larsens leilighet:
Anne Marit Jacobsen (r)
14.00 Miss Marple (r)
15.30 Verdenscupfinalen i
dressurridning
16.30 Big Bang (r)
17.30 Midt i naturen (2)
18.30 Newton (r)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.05 Milorg (2)
20.55 Levende landskap (1)
21.25 Indiske somre (2)
22.10 Fortitude (11)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Verdenscupfinalen i
dressurridning
00.20 Helt katastrofe (r)
00.40 Big Bang (r)
01.45 Nattsending

MANDAG 20.4
06.15 Morgensending
13.30 Pattedyrenes verden
(r)
14.20 Hygge i Strömsö (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Ikke gjør dette hjemme – Canada (r)
16.00 Det store symesterskapet (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Krøll på hjernen (5)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Solgt! (5)
20.15 Severin (11)
20.45 Billedbrev (7)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Den fjerde mannen
(1)
22.30 Spill meg (6)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hinterland (r)
00.50 Nattsending

Morgensending
Celebrity Masterchef
Bolighjelpen (22)
Hus til salgs (r)
Tid for hjem (r)
Grey's Anatomy (r)
Home and Away (r)
Home and Away (34)
Modern Family (r)
Modern Family (r)
Solsidan (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (r)
Hotel Cæsar (133)
Norges grillmester
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Frikjent (8)
The Missing (8)
Suits (r)
Hawaii Five-0 (r)
Blue Bloods (r)
Uskyldig dømt (r)
Nattsending

06.15 Morgensending
13.30 Pattedyrenes verden
(r)
14.20 Hygge i Strömsö (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Ikke gjør dette hjemme – Canada (r)
16.00 Det store symesterskapet (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Krøll på hjernen (6)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Okkupert hverdag (1)
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 I heisen med (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Eit perfekt liv (8)
23.40 Solgt! (r)
00.10 Nattsending

Morgensending
Celebrity Masterchef
Bolighjelpen (23)
Hus til salgs (r)
Tid for hjem (r)
Grey's Anatomy (r)
Home and Away (r)
Home and Away (35)
Modern Family (r)
Modern Family (r)
Solsidan (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (r)
Hotel Cæsar (134)
Norges hagemester
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Grey's Anatomy (16)
Madam Secretary
Suits (r)
Hawaii Five-0 (r)
Blue Bloods (r)
Nattsending
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TIRSDAG 21.4

VI HAR LØRDAGSÅPENT
fra 18. april kl. 10.00-15.00

