6. årgang – Nr. 18 – 13. mai 2015

TEMA:
HJEM OG INTERIØR

Viderefører
«illegal» 17.mai i
Rælingen

Lillestrøm bedehus, Lillestrøms
første kirke

Lillestrøm bedehus ble innviet
22. oktober 1876. Bedehuset ble
benyttet som kirke fra novem-

Jan Karlsen vil videreføre feiringen etter at initiativtager og
tidligere arrangør Jan Holthe har
trukket seg fra arrangementet.
	
Side 6

ber 1889 til september 1935 da
nåværende Lillestrøm kirke ble tatt
i bruk
Side 10

Heksagoner –
det heteste flisformatet
Sekskanten er en klassisk form,
og en populær nykommer innen
fliser for vegg og gulv. Formen er
i seg selv dekorativ, og kan løfte
et hvitt eller sort-hvitt interiør til
nye dimensjoner. Nå kommer
også kombinasjonen av heksagon
og tre- eller marmorimitasjon. To
hete trender i én og samme flis!

Side 12

FLERE BEDRIFTER SKAPER
ARBEIDSPLASSER
Det er i dag over tusen
bedrifter i Skedsmo hvor
det er minst fem sysselsatte. Utviklingen har
vært meget god de siste
fem årene.
Side 4

Vi
Nyere bruktbil
leVer aV
Hvamsvingen 24
tillit
v/Onninen) Annonsere her?

012 MINI One 1.6
hili red

1 300 km

013 BMW 5-serie
25X DAT M-Sport

80 km

Kontakt

165.900,
Elisabeth
på

kr

kr

tlf. 483 23 443

719.900,-

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

000 km

kr

449.900,-

Se vår annonse på side 28

e alle våre biler på www.nordicbil.no

orbehold
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
7,1

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
SNITTEMPERATUREN
I LILLESTØM SISTE
30. DØGN. 1,7 GRADER
OVER NORMALEN.

#

posten
meriks
go #ro
u
h
#
n
e
søting

gran67
@anne

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
VI FEIRER 25 ÅR
MED REISER I HELE EUROPA
24/6 Vestlandet med hurtigruten
Florø- Bergen. 5 dgr
kr. 6950.29/6 Øland og Østerlen, 6 dg
kr. 6490.2/7 Molde, Kristansund og Ålesund 5 dg m.
hurtigruten Geiranger-Ålesund. kr. 6750.6/7 Tallinn med ølfestival. 5 dgr. kr. 5150.10/7 og 3/8 Stavanger med
flor og fjære. 6. dgr.
kr. 7990.16/7 Stockholm med båttur
på Mælaren 4 dgr.
kr. 5795.20/7 og 10/8 Åland og Stockholm
6 dgr
kr. 7590.19/6 og 26/7 Bornholm med besøk
på dansk vingård.6 dgr
kr. 7190.Vi har også mange reiser til utlandet!!
Ring og be om vår feriekatalog

# volla

#v

@a
estrøm
år #lill

nnette

thowse

#spring

Ferdig oppsatt
m/ett navn

Montering og
service av
garasjeporter

16.900,-

Selvstendig Herbalife-distributør

rikspost
en @lov
etoseeth
eworld

TILBUD
Modell 711, helpolert
Fra
kr.

TLF. 959 90 645

#instado
g #rome

Akershus
Port Montasje

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

HERBALIFEPRODUKTER

n

Modell 751, helpolert
Fra
kr.

17.900,-

Lykt kommer i tillegg

406 09 573

Kom å se vår store utstilling

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

Over 25 år i bransjen.
Gode referanser.

Svimmelhetsklinikken
Svimmel? Ustø? Balanseproblemer?
Svimmelhetsklinikken ved Romerike
Fysioterapi har kompetanse og utstyr for
å undersøke og behandle svimmelhet og
balanseforstyrrelser.
Svimmelhetsklinikken har et nært samarbeid
med ØNH-lege ved Romerike Spesialistklinikk
og har mulighet for å skreddersy behandlingsopplegget for hver enkelt.
Ta kontakt med Aina P. Smedsrud ved
Svimmelhetsklinikken for spørsmål, eller
timeavtale
Romerike Helsebygg, oppg. E
Dampsagveien 2a, 2000 Lillestrøm
Tlf: 915 48 804
aina@svimmelhetsklinikken.com
www.svimmelhetsklinikken.com

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

Salgssuksess
på Lørenskog!
25 solgt på
salgsstart!

By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?
Løkenhagen er en arkitektperle som vokser frem rett ved grensen til eventyrlige Østmarka og strekker seg til Triaden Lørenskog Storsenter.Vestvendte
selveierleiligheter i alle størrelser, 1- til 4-roms leiligheter med og uten integrert
utleiedel, ekstra store balkonger/terrasser, spektakulære felles takterrasser
i 7. og 9. etasje. Det vil også bli en hyggelig gågate med café, bakeri, Rema 100 m.m.
• Priser fra kr 1.790.000 til 7.490.000 + omk. • Store balkonger/terrasser
• Hvitevarer inkludert i prisen • Parkering inkludert på 3 -og 4-roms leiligheter

Se mer på www.løkenhagen.no eller kontakt megler:
Erik Lorentzen Larosi - ela@privatmegleren.no - Tel: 905 79 867
Lene Markegård - lm@privatmegleren.no - Tel: 918 23 923
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Flere bedrifter ska

Det er i dag over
tusen bedrifter i
Skedsmo hvor det er
minst fem sysselsat
te. Utviklingen har
vært meget god de
siste fem årene.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

I dag kan vi presentere samtlige
nye bedrifter som har etablert
seg i første kvartal – for å bidra
til vekst i det lokale næringslivet. Og håp om å skape arbeidsplasser.

Ferie

BEDRIFTER MED MINST
FEM
Ved inngangen til 2015 var det
totalt 5.063 bedrifter registrert i
Skedsmo kommune. Nye tabeller fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten 20 prosent av disse – 1.010 i tallet – hadde minst
fem personer ansatt. Andelen
for hele Norge er på 16 prosent.
Dermed kan vi slå fast at det er

Ferie

en forholdsvis stor andel bedrifter i Skedsmo med over fire
ansatte.
I Lørenskog kommune er det
totalt 2.760 bedrifter, og av disse var det 474 som hadde minst
fem sysselsatte. Dette utgjør
drøye 17 prosent av totalen.
BEST I AKERSHUS
En titt på fylkestabellen viser at

Skedsmo kommune kan meske
seg helt på toppen av listen.
Nummer to er Ullensaker, hvor
knapt 18 prosent av bedriftene
av en størrelse som huser minst
fem ansatte. Deretter følger Lørenskog. Svakeste tall i Akershus har Hurdal og Nesodden,
med drøye ni prosent.

«Midt i Mjøsa»

igt.no

Ovenstad Familieterapi på Torshov i Oslo
gir tilbud til par, familier og enkeltpersoner.
Vi er erfarne med bred kompetanse.
Ledig time dag/kveld. Velkommen til å ta kontakt!

igt.no

Hjelp til å se nye muligheter?«Midt i Mjøsa»
• Kjøkken i særklasse • Seniortrim og andre aktiviteter • Helsepersonell hele døgnet

Mer info:

Priseks. kr. 4.988,- inkl. kost & losji 1 uke.

• Kjøkken i særklasse
• Seniortrim og andre aktiviteter
kr. 4.988,E-post grande@grande-rehab.no
I Tlf. 62 36
25 00Priseks.
I grande-rehab.no
I Bryggeveien 83, 2350 Nes på Hedmarken
• Kjøkken i særklasse • Seniortrim
og andrehele
aktiviteter
hele
døgnet
www.ovenstad-familieterapi.no
• Helsepersonell
døgnet • Helsepersonell
inkl. kost & losji
1 uke.

Mer info:

Telefon 948 18 304
kontakt@ovenstad-familieterapi.no
E-post grande@grande-rehab.no I

En nøkkel til a

Priseks. kr. 4.988,- inkl. kost & losji 1 uke.

Tlf. 62 36 25 00 I grande-rehab.no

E-post grande@grande-rehab.no I Bryggeveien 83, 2350 Nes på Hedmarken

Tlf. 62 36 25 00 I grande-rehab.no

I Bryggeveien 83, 2350 Nes på Hedmarken

En nøkkel til avlastning & omsorg
En nøkkel til avlastning & omsorg
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aper arbeidsplasser
UTVIKLING SISTE FEM ÅR
Det er interessant å se utviklingen de siste fem årene. I hele
Norge har andelen firma med
minst fem ansatte økt med
5,5 prosent. Av Norges drøyt
547.000 virksomheter, så er
det nå 86.878 av dem som har
minst fem ansatte. Av disse
finner vi 8.292 registrert på en
adresse i Akershus. Utviklingen de siste fem årene viser at
det har blitt 635 flere bedrifter

med minst fem ansatte i her i
Akershus – en vekst på 8,3 prosent. Størst økning har det vært
i Rogaland (8,8 prosent), mens
Hordaland og Akershus følger
rett bak. Finnmark er eneste
fylke med nedgang (-0,3 prosent), men også Telemark (0,3
prosent) har svake tall.
I Skedsmo kommune har det
siden 2010 blitt 122 flere bedrifter med minst fem ansatte –
noe som betyr en vekst på hele

13,7 prosent. I Lørenskog kommune viser tabellene at det har
vært en økning på 3,9 prosent,
eller 18 i tallet.
NYE BEDRIFTER
I dag kan Romeriksposten presentere samtlige virksomheter
som har registrert seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund i løpet
av årets første kvartal. I dette
registeret finnes det 42 ulike organisasjonsformer. Vi har gjort

søk i de mest vanlige av dem
som primært er opprettet for
å tjene penger på næringsvirksomhet – samt foreninger og
lag (for nyhetsverdiens skyld).
De fleste nyetablerte selskap
har få eller ingen ansatte. De
fleste enkeltpersonforetak drives uten ansatte, der innehaver
er personlig eier. Totalt fant vi
125 nye virksomheter i Skedsmo, og 75 i Lørenskog for første
kvartal i år. Så gjenstår det å se

hvilke av disse som vil oppleve
en vekst i antall ansatte, og nå
opp mot dem som er i kategorien «minst fem ansatte».
SSB-tabellene viser for øvrig
at det ved årets inngang var
220 bedrifter fra Skedsmo som
hadde 20 ansatte eller mer. I
Lørenskog er det 93 bedrifter
av denne størrelsen.

Organisasjonsformer
De åtte vanligste av 42 former
AS = Aksjeselskap
ENK = Enkeltpersonforetak
ANS = Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
ASA = Allmennaksjeselskap
BA = Selskap med begrenset ansvar
DA = Ansvarlig selskap med delt ansvar
NUF = Norskregistrert utenlands selskap
FLI = Forening/lag/Innretning

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingk

La drømmen
din bli rimelig
La drømmen din bli rimelig

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

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

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

fornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

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. 18 – 2015

Viderefører «illegal» 17.mai i Rælingen
kom stadig nye direktiver fra
okkupantmakten. Blant annet
ble bruk av norske flagg, røde
luer og binders på jakkekragen
forbudt. De som trosset forbudene krenket det nye herrefolket og risikerte strenge straffer.
Jødene fikk en ublid skjebne.
Rekkevidden av jødearrestasjonene ble for de fleste først kjent
etter krigen.
– Det hardnet til i de siste
krigsårene. Gestapo visste om
17.maifeiringen i 1942. De som
hadde deltatt der ble tatt inn
i dagene etterpå, men de ble
sluppet ut igjen. For du skal
liksom trosse en del meninger.
Den gangen var det krigen.
Fjordåres arrangement var,
slik jeg opplevde det, politisk
nøytralt. Det var en vanlig nasjonaldagsfeiring.

I to år har det vært invitert til 17. mai
feiring på Bjønnåsen. Jan Karlsen vil
videreføre feiringen etter at initiativta
ger og tidligere arrangør Jan Holthe har
trukket seg fra arrangementet.
Tekst/Foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Dette har vært, og skal være
et upolitisk arrangement, forsikrer Jan Karlsen.
Søndag 17. mai 1942 trasket
rundt 200 unge nordmenn opp
til Bjønnåsen i Rælingen for å
feire nasjonaldagen. Karlsen
mener at det ut fra et historisk
perspektiv er viktig å minnes
denne dagen, og samtidig minne folk på at vår frihet ikke kan
tas for gitt. For å delta på feiringen trenger du gode tursko.
Veien opp er litt kupert og ganske bratt enkelte steder. Turen

tar cirka 45 minutter med rolig
gange. I fjor var det rundt 60
personer som var med på «illegal» 17.maifeiring.
TAR VARE PÅ HISTORIEN
Karlsen går opp til Bjønnåsen
med trekkspillet. Arrangementet starter klokken 18. Siden
årets feiring i Rælingen blir litt
begrenset, med tanke på bevertning, håper spillemannen
at folk tar med seg mat og drikke. For to år siden kom Karlsen
over en plakat ved Sandbekkhytta der arrangøren etterlyste
en spillemann til denne feiringen. 17. maimarkeringen var da

UT PÅ TUR : – Turgåerne blir
du aldri kvitt. Jeg håper noen av
disse tar seg tid til å være med
til Bjønnåsen på 17. mai, sier
spillemann Jan Karlsen.

lagt opp med beverting, tale og
trekkspillmusikk.
– Hvorfor ønsker du å videre
føre denne 17.maifeiringen?
– 1942-feiringen i Rælingen
var antageligvis en av de få
17.maifeiringene i Norge. Jeg
har ikke hørt om andre. Dette
er en del av vår historie som jeg
synes er viktig å ta vare på. I år
er det 70 år siden krigen sluttet
og 75 år siden den startet, dermed er vi inne i et jubileumsår,
sier Karlsen.
Spillemannen ønsker å være
like spontan som ungdommer som i 1942 tok seg opp til
Bjønnåsen for å markere nasjonaldagen.
– Men jeg er bare en som går
opp med et trekkspill i en rygg-

Enraderen
som Jan Karlsen tar med i sekken
er rundt 100 år gammelt, og fra
Finnskogen.

GAMMELT SPILL :

sekk. Jeg er heller ikke noen
friskus av natur, men å gå opp
til Bjønnåsen er ingen sak, forteller Karlsen, som har rundet
65 år og har vært spillemann
44 år.
I 1942 var det forbudt med
offentlig dans. Tyskerne hadde beslaglagt radioene. Og det

Indisk bar & restaurant
God atmosfære – god service

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

Ambassadør Tandoori
Strømsveien 45D, 2010 Strømmen • www.amtr.no • Man-tors 15-22 Fre-lør 15-23 Søn 14-22

POSITIV TIL NY
ARRANGØR
– Hvordan stiller Rælingen kom
mune seg til denne 17. maifeirin
gen med andre som arrangør?
– Vi stiller oss generelt positiv til arrangementet, som
markerer en viktig del av vår
lokalhistorie. Kommunen har
ikke kapasitet til å være med-arrangør, eller stille med praktisk
bistand under avviklingen,
men vi hjelper gjerne til med
tilrettelegging i forkant. Det
vi vanligvis kan tilby i forbindelse med slike arrangementer
er rydding, tilrettelegging på
lokasjoner der det er praktisk
mulig, formidle kontakt med
andre foreninger og ressurspersoner, markedsføring og arrangementsteknisk rådgiving. I
tillegg har Rælingen kommune
en tilskuddordning der man
kan søke om midler til kulturarrangementer. Der er det blant
annet mulig å få støtte til annonsering, honorarer og utstyr,
forteller kulturkonsulent Ranveig Huse ved kultur- og fritidsenheten i Rælingen kommune.
Kulturkonsulent opplyser at
den tidligere arrangøren Jan
Holthe aldri formelt søket Rælingen kommune om støtte.
Kommunen hadde imidlertid
en muntlig avtale med ham i år
om å promotere arrangementet
på kommunens facebooksider,
samt annonsere etter et par frivillige som kunne hjelpe ham
med å rydde på Bjønnåsen i forkant av arrangementet.
– Dette valgte vi å gå tilbake
på etter dialog med ham. Det er
vanskelig for oss å samarbeide
med enkeltpersoner eller organisasjoner som åpent kommuniserer holdninger og verdier
som er i så åpenbar konflikt
med det som gjelder i vår egen
organisasjon.
– Vi er kjent med at feiringen på Bjønnåsen vil bli videreført av en av de frivillige som
har hjulpet Holthe. Han ønsker
foreløpig å gjennomføre en litt
enklere variant siden han overtar i siste liten. Han har ikke
bedt om noen assistanse, opplyser Ranveig Huse.

Hvor er dette

bildet tatt?
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Har du svaret?

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

Lillestrøm Kirke
(ved orgelpiper)

VINNER.
Anne Målfrid Persson
Håkons vei 67
1470 Lørenskog

Takk til alle som sendte inn!
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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

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»

Klassisk damesykkel. Rosa
Peugeot 1400, for de med høyde
165-175 cm. Tlf.450 30 998

GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

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
Dobbeltseng 150 cm bred m/to
madr. på 75x200 cm. kr. 500,-.
Strømmen. Tlf: 958 28 820

MATERIELLFRIST.
TORSDAG KL 17.00

GIS BORT
Kjøttkvern til Siemens Universal
kjøkkenmaskin MK66 og
2 stk. Brukte Thermopan-vinduer,
bredde 120 cm, høyde 60 cm.Tlf.
994 60169.

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

TIL SALGS

TJENESTER
Pent
2 sett felger - 205/50 R15 (til
Golf). Hulldiameter 100 mm185/70 R14 (til Mitsubishi). Hulldiameter 115 mm.Pris per sett kr
800,- kun felger, dekkene er gamle.
Mail: Terje.remberg@gmail.com.
Tel.: 95 14 81 70

Mer enn 70 Pennybøker + noen
andre til salgs.
Tlf. 974 70 762 / 67 90 92 57
Romeriksbunad selges kr. 12.000,Sølv følger med. Tlf. 995 96 2037
brukte Klaveness bunadsko, str.
37 kr. 300.- (nye ca.kr. 1.000.). Kjøttkvern Model 789 til
Kenwood Chief Model 788
kr. 400.- (nypris kr. 899.-.) Medfølger hurtigmikser, visp, K-spade
og deigkrok til nevnte maskin
Tlf. 994 60169.

Hvitmalte hagemøbler; to stoler,
bord og benk, blå puter. Kr 400,-.
Gammelt fint kjøkkenbord med
skuff. Kr 500,-.Tlf:416 27 988,
bor i Strømmen.
Tandem, lite brukt, til salgs i
Strømmen tlf: 481 72 411
Maleri av danske Fr. Øllgaard
kr. 800,-. Radio Sølvsuper 3
kr. 500,- Tlf: 984 83 522.
Fin skinnjakke fra Alexander
Norway str. 36, kr. 500,-.
Lego Duplo selges.
Tlf. 478 51 108
Victorinox Chronometer 100 m.
Stor (45 mm), quartz, stoppeklokke på skiven, sort skive, Stållenke
pluss ekstra Ekte sort Gummireim. Klokken er 5 måneder gammel, - 3 års garanti. Kr. 2500, Ny
pris 6500,-. Tlf: 481 83 395
Pen sort skinnjakke str. 42 selges
kr. 500. Brukt to ganger. 3 bilder
av Reinhardt Sørbye. str. 30x21.
Lørenskog. Tlf. 904 06 422
Tripptrapp stol, hvitmalt og sprinkelseng m/ madrass og dyne kr.
500.- Lillestrøm. Tlf 481 84 509

EKORNES bord i kirsebær selges. Bordet er i god stand. Pris
kr 900. Tlf. 91550369

Sykler til salgs.1 lys grønn/grå,
DSB Edge. Unisex. Chimano gir.
Meget lite brukt og pen. Ca 10-14
år. 950kr. 1 lys grå/blå guttesykkel,
ca. 6-8 år. 350kr. Fjellhamar Telf.
97470762 / 67909257

Peugeot 306 stasjonsvogn 2001
modell, grå metallic, 168.000
km. Sommer- og vinterfelger
medfølger. Årsavg. 2015 ikke bet.
Tlf 934 12 044.
Barnereiseseng m. oppbevaringsbag, som ny. Selges kr. 200,-.
Noen retro lamper, bl.a. en
taklampe selges rimelig. Bøker,
blader ,plater m.m. selges rimelig
Tlf: 936 18 202
Nydelig bjerk 3 seter stol og ovalt
Salongbord Meget pent brukt
5000 kr Har også en spisestue i
samme utførelse Ovalt spisebord
med 4 stoler Selges rimelig.Tlf:
450 30 998
Gammelt kjøkkenbord m/skuff,
bordplate 65x110, høyde 77
cm. Gammel Philipsradio, fra ca
1940. Fin marmorplate 43x40
cm, 2,2 cm tykk. Gammelt
Høyang melkespann, 3 L. Stor
langhøvel. Flere tvinger i diverse
størrelser. NKL, bind 1 og 4, 2
eks av bind 2. Diverse maritime
saker; stor vinsj, diverse glasskuler med not.Tlf 416 27 988. Bor
i Strømmen.
Fin bokhylle i beiset furu kr. 700,Hjørneskap i flammet bjerk kr.
900,-. Nydelig stort gulvteppe i
100% ull str. 2,5m x 3,5m kr.
1.500,-. Flott entrespeil med
hylle kr. 400,-. Tlf: 948 46 091 /
40405891
Furu Kaneseng 150cm x 200cm
u/madrasser, to nattbord m/skuff
selges for kr. 200,- Finstad/Lørenskog. tlf 45215811
Lite kjøkkenbord med 2 klaffer
+ 2 kjøkkenstoler i lakkert furu.
Liten rokokkobenk/sofa.
Tlf. 901 30 537

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

BEDRIFTSANNONSER

Vanntett grunnmur

Vårens golfkupp.Bag med alt av
køller, drivere & putter, Callaway
m.fl., pent brukt av to damer.S
elges for kr. 500,-. Strømmen.
Tlf. 975 72 937

ØNSKES KJØPT
Hvite bokhyller og hvit stereo/
TV-benk. Hvit reol med hyller til
oppbevaringskasser - gjerne
med hjul (sett på Jysk). Sort
eller mørk grå liten sovesofa pent brukt ø. kjøpt.
Tlf. 936 18 202
Nasjonal Samling. Merker,
medaljer klær osv fra NS ønskes
kjøpt av samler. Tyske saker fra
krigen er også av interesse.
Tlf. 920 98 300
Gamle postkort kjøpes til god
pris av samler.Tlf 930 40 550
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler, annet
militært fra krigen er også av
interesse. Tlf. 404 06 216

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

Anleggsgartner
Utfører ALT av
hagearbeid
Mosefjerning, plantestell,
nyanlegg, vedlikehold.

Plenklipp hele sesongen,
også større anlegg.
Anleggsgartner Andersen

Tlf. 908 82 834
Annonsere her?
Kontakt Marianne på
tlf. 483 20 157

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

Doblet rypefangst
– Det er en av de mest markante økningene vi har opplevd fra ett år til et annet, selv
om vi snakker om en oppgang
fra lave bestander. Vi er et par
skritt nærmere et normalår, sier
Breisjøberget.
Rypejakta for to år siden var
den dårligste noen gang. Fjoråret viste en oppgang, men ble
likevel det nest dårligste. Kun
151 550 ryper ble skutt, ifølge
Statistisk sentralbyrå.

Årets rypejakt ble
en stor opptur for
Statskog, viser re
sultatene.
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@romeriksposten.no

Rypejakta ble avsluttet 15.
mars. For områdene som forvaltes av Statskog er resultatet
nå klart.
– Det ble rapport inn nesten
30 000 felte ryper på våre områder, dobbelt så mange som
under forrige jakt. Det er en

RYPEJAKTA er mest hektisk
de første ukene i september,
men varer vinteren gjennom. Her
et eksemplar i vinterdrakt. (Foto:
Trond Baadstø)

svært oppløftende utvikling,
sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.
Statistisk sentralbyrå presenterer totaltallene for landet
først 11. august, men Breisjøberget sier tendensen i deres
områder er typisk for andre steder i landet også. Rundt halvparten av landets rypejegere
jakter på statsgrunn, der jakta
forvaltes av Statskog eller lokale
fjellstyrer.

OVERVÅKING
Det siste virkelig gode rypeåret
var i jaktsesongen 2000/2001.
Da ble det felt rundt 200 000
ryper bare i Nordland og Troms,
der Statskog har halvparten av
jaktområdene.
– Egentlig er det ikke godt å
si hva som kan regnes som et
normalår lenger. Det er mulig
vi må belage oss på det nye,
lave nivået fremover, sier Breisjøberget.
Statskog og andre grunneiere har i flere år operert med
dagskvoter på rype. Viser rypetellingene lav bestand, blir
kvotene små. Men jakttrykket
er trolig bare en del av forklaringen på hvorfor rypebestanden er betydelig lavere nå enn
på 1990-tallet.
– Lokalt skytes det for mange ryper en del steder, men det
store bildet viser også markant
nedgang i fugl som det ikke

drives jakt på. I Norge, Sverige
og Finland overvåkes utvalgte
hekkefuglarter i fjellet nøye.
Nesten samtlige arter har gått
ned dramatisk siden 2002, sier
Breisjøberget, som tar doktorgrad på rypeforvaltning.
At skoggrensen kryper oppover og klimaet blir varmere,
pekes på som mulige årsaker.
SPENT PÅ GNAGERNE
Antall ryper henger også nøye
sammen med mengden av smågnagere fra år til år. Revene spiser da i stor grad heller lemen

og mus i stedet for å gyve løs på
rypekyllinger.
Rypeforskerne følger nå
spent med på hvor lenge smågnagerbestandene holder seg før
de krasjer.
– I sør kom krasjet nå i februar, så det går sannsynligvis
ikke mot noen rekordjakt for
rypejegere sørpå. I nord holder smågnagerbestandene seg
høye ennå. Hvis det holder seg
sånn fram til sommeren, kan
det bli en virkelig god rypejakt
i nord, sier Jo Inge Breisjøberget
i Statskog.

VÅRTILBUD
PÅLAVPRIS
UTSKIFTING AV
FAST
PUNKTERTE ISOLERGLASS

PÅ STANDARD LAGERFØRT
GLASS OVER KJØKKENBENK
Tlf. 63 81 29 16

Gratis befaring/pristilbud
Glassmester
• Speil etter mål
reidar Hesler a/s
• Dusjløsninger etter mål
1• Innramming
stk. 80 x 50 cm 6 mm herdet klart glass med polerte
• Glass over kjøkkenbenk
2010 Strømmen
kanter
+ 4 stk. fester
i Stasjonsvn.
matt eller 39,
krom
utførelse
• Alle
typer glassarbeid
www.hesler.no - e-post: post@hesler.no

Kr
1190,- inkl. mva.
- fagkunnskap gir trygghet

Vi har også gode priser på klart, frostet og lakkert
glass etter mål
VÅRTILBUD
PÅpristilbud
UTSKIFTING
Uforpliktende
/ befaring AV
PUNKTERTE ISOLERGLASS
Glassmester
Gratis befaring/pristilbud
Glassmester
• Speil etter mål
reidar
a/s
reidar HeslerHesler
a/s

• Dusjløsninger etter mål
• Innramming
• Glass over kjøkkenbenk
Stasjonsvn. 39, 2010 Strømmen
Stasjonsvn. 39, 2010 Strømmen
www.hesler.no - e-post: post@hesler.no
• Alle typer glassarbeid

Tlf. 29
63 81
Tlf. 63 81
1629 16
www.hesler.no - e-post: post@hesler.no

- fagkunnskap gir trygghet
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Historien vår

Lillestrøm bedehus
var Lillestrøms første kirke

OPPRINNELIG :
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0 historiske artikler
ag fra en av over 62
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alhistoriewiki.no.
prosjektet www.lok

Slik så det opprinnelige Lillestrøm bedehus ut i 1880-årene. Foto: Akershusmuseet.

Lillestrøm bedehus ble innviet
22. oktober 1876. Interessen for
å få reist huset vokste etter at
Skedsmo Indremisjonsforening ble stiftet
i 1865. Bedehuset ble også benyttet som
kirke fra november 1889 til september
1935 da nåværende Lillestrøm kirke ble
tatt i bruk. I 1983 ble bedehuset revet, og
i 1985 skaffet indremisjonen seg lokaler
i nabobygget. Gata der bedehuset lå, fikk
navnet Kirkegata.
Tekst: Nils Steinar Våge
Prosjektleder Skedsmos
lokalhistoriewiki

FINANSIERING
For å skaffe midler til å bygge
bedehus arrangerte indremisjonsforeningen basarer og
pengeinnsamlinger. Dessuten
kom det en del penger fra indremisjonsforeninger
rundt
om i landet. Sagbrukseierne
gav alle trematerialene til bygningen, Sørum gård gav gratis
tomt og kommunen kjøpte pipeorgel. Dermed var store kostnader dekket. Dampsageierne
støttet tiltaket fordi indremisjonen sto for ordnede og etablerte
forhold både når det gjaldt religion og samfunnsliv.

BEDEHUSET BRUK T SOM
KIRKE
I 1883 forhandlet sokneprest
Otto Ottesen med indremisjonsforeningen om å få leie
bede
huset til interimkirke.
Grunnen var den lange avstanden og de vanskelige veiforholdene for Lillestrøms befolkning
til Skedsmo kirke. Dessuten
vokste befolkningen raskt, fra
408 i 1865 til 1245 i 1875 og
2428 i 1891, og det støttet folks
krav til kirke. Lokalavisene
støttet soknepresten. Skedsmo
herredsstyre avslo å bevilge
penger til kirke i Lillestrøm, og
begrunnelsen var at kommunen hadde brukt mye penger
på restaurering og ombygging
av Skedsmo kirke, og det fikk
klare seg.
Etter langvarige og skarpe
forhandlinger om leieavtalen

KLOKKETÅRN :

Bedehuset fikk klokketårn i 1897. Fotografi fra 1900. Foto: Akershusmuseet.

ble den tatt opp med Skedsmo
herredsstyre våren 1888. Avtalen ble fastsatt til kr 200 i året
for ferdig oppvarmet lokale.
Det var særlig representantene
fra Skedsmobygda som gikk
imot å bruke bedehuset til kirke. De mente at det nå kunne
komme krav fra Lillestrøm-re-

presentantene i herredsstyret
om å få bygge egen kirke, og
det ville påføre kommunen en
betydelig utgift.
Indremisjonsforeningen stilte også krav både til prest og
leie. Presten måtte blant annet
forplikte seg til ikke å motarbeide lekmannsvirksomheten

som eide og brukte lokalet. En
grunn til dette kravet var at
soknepresten var skeptisk til
indremisjonen og det kristne
lekfolket. I tillegg måtte avtalen legges fram for Kirkedepartementet som krevde at omreisende ikke-statskirkelige ikke
måtte benytte kirken, og at et
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forheng måtte trekkes for alteret, prekestolen og døpefonten
når
indremisjonsforeningen
benyttet bedehuset.
I lokalavisa Akershus kunne
en i november 1889 lese følgende annonse om den første statskirkelige gudstjenesten i Lillestrøm: «Søndag den 10-ende i
denne Maaned, klokken 10 og
en halv, Formiddag, afholdes
den første Gudstjenesten i Lillestrøm».
LILLESTRØM FIKK EGEN
PREST
Da leieavtalen var i orden,
kom kravet om egen prest i
Lillestrøm, og det ble godtatt
av departementet. I 1889 ble
pastor Enok Meling ansatt som
personellkapellan i Lillestrøm
og Strømmen. Stillingen ble
endret til residerende kapellan
i 1895 for at Meling kunne arbeide mer uavhengig av soknepresten og konsentrere seg om
Lillestrøm. Bedehuset så dessuten fra 1897 ut som en kirke da
det fikk klokketårn. Kirkeklokkene var en gave fra sagbrukseierne. Året etter ble lærer Peder
Flesvig ansatt som klokker med
en årslønn på kr 50.
Behovet for kirke i Lillestrøm
viste seg ved at bedehuset var
fullt på prekesøndagene. Det
kom flere mennesker til gudstjenestene her enn i Skedsmo
kirke. En grunn var at det boddelangt flere mennesker i bedehusets umiddelbare nærhet
sammenliknet med den spred-

utenfor Lillestrøm bedehus i 1900.
Foto: Akershusmuseet.

KONFIRMANTER

te bosetningen som fantes omkring kirka i Skedsmobygda.
KIRKEGÅRD
Grunnforholdene og faren for
flom var årsaker til at det ikke
kunne anlegges kirkegård i
Lillestrøm. Den første tida ble
de døde begravd på Skedsmo
kirkegård. Kommunen kjøpte i
1898 et område av Hageløkka
som lå under Nordre Stalsberg,
til gravplass. Gravstedet fikk
navnet Stalsberghagen og ble
tatt i bruk 1901. I 1900 ble det
bygd et likkapell på Torvmåsan

!
K
K
TI
U
B
Y
N

der de døde lå til begravelsesdagen. Det var Øl- og vinsamlaget i Lillestrøm som bevilget
penger til kapellet. Fra 1903 tok
lillestrømlingene i bruk Stalsberghagen.
TILBYGG OG ENDRET BRUK
På 1920-tallet ble det bygd et
større tilbygg og tre karnapper.
I andre etasje ble det innredet
en møtesal, og kjøkkenet ble
samtidig utvidet. Etter krigen
ble huset brukt til indremisjonens egen virksomhet og leid
ut til større arrangementer i an-

dre kristelige lag og foreninger.
I 1946 trengte Lillestrøm husmorlag lokaler til barnehage, og
inngikk leieavtale med indremisjonen om å benytte lokaler
i bedehuset.

svenskesuppe fra Svenska Norgeshjälpen, og hver dag var det
lang matkø utenfor bedehuset.
Under krigen ble bedehuset
gjort om til skole fordi tyskerne okkuperte Sørum og Volla
skoler.

SUPPESTASJON OG
LITTERATUR
SKOLE UNDER ANDRE
VERDENSKRIG
Hals, Harald:
Lillestrøms historie. Bind I og II.
Under andre verdenskrig beLillestrøm 1979.
nyttet Lillestrøm Røde Kors
bedehuset til suppestasjon. Lindbæck, Odd m. fl.:
Byen på Måsan. Trekk fra
Lokalavisa
Akershus
skrev
Lillestrøms historie.
1. juni 1942 at i løpet av fire
Lillestrøm 2000.
måneder ble det solgt 22 000
liter suppe til 25 øre literen. Lokalavisa Akershus
Fra 1943 ble det levert ut gratis

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!
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Sammenlign våre priser med andre optikeres,

det tjener du på!

SAGELVA

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

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

50 METER FRA

STRØMMEN

STORSENTER
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Heksagoner – det heteste flisformatet

Sekskanten er en klassisk form, og en
populær nykommer innen fliser for vegg
og gulv. Formen er i seg selv dekorativ,
og kan løfte et hvitt eller sort-hvitt inte
riør til nye dimensjoner. Nå kommer også
kombinasjonen av heksagon og tre- eller
marmorimitasjon. To hete trender i én og
samme flis!
Tekst: Chera Westman/ifi.no,
Foto: Golvabia, Höganäs

Trodde du at en keramisk flis
måtte være kvadratisk eller
rektangulær? Da bør du ta en
ekstra kikk i nærmeste flisforretning. Nå inntar nemlig de
sekskantete flisene for alvor
norske baderom og kjøkken.

Både heksagonale og oktogonale fliser er blitt svært trendy i
badesomsverdenen i senere tid.
Og formatene trekker virkelig
blikket til seg! De heksagonale
flisene gir en ekstra dimensjon
til vegger og gulv, og selv ensfargede flater får mer liv.
Sekskanten er fjong i seg
selv, og også helt hvite eller

ALT TIL KNIVMAKER • SKINN & LÆRARBEID
SAU & REINSKINN
MØBELSKINN • KUNSTLÆR
Vi har Jörnkängan jakt & turstøvler
Bruslettokniver-jaktkniver
Gränsfors økser-Spyderco bryner
Merk,
ny adresse:

Stallbakken 13, 2005 Rælingen
www.jjensen.no
Åpningstider : Man-fre 09.00-17.00, Tors- 09.00-18.00, Lørdag Stengt

SORTHVITT i grafisk stil, med
Extro fra Golvabia.

sort-hvite interiører får et løft
med heksagonale fliser. Men
flisene kommer i en stadig voksende flora av farger, mønstre
og design.
– Nå finnes også trefliser
med heksagonal form. Ett eksempel er serien Matiere som
finnes både i rektangulær form
og som små heksagoner, forteller Patrik Björklund, butikksjef
i Höganäs i Oslo.
STORE OG SMÅ
FORMATER
Mosaikk er små fliser, montert
på nett til større enheter. Disse
er ekle å sette opp og tilpasse
underlagets mål. Mosaikk finnes som rundinger, firkanter
og staver som kan brukes over
hele flater eller som dekorative
felter.
Sekskanten er en klassisk
form, som kommer sterkt fremover på fliser for vegg og gulv.
Og nå kommer også heksagonal mosaikk.
SEKSK ANTET TRE
La gulvet eller veggene stikke
seg ut ved å bruke den heksagonale formen og naturtro
imitasjoner av naturmaterialer
samtidig.
Du kan få cirka 10 cm store
fliser med seks kanter og tremønster. Mønsteret er enten
ådring på langs, eller som tverr-

treimitasjon i heksagonal form. Matiere/Höganäs.

NATURTRO

snittet av et tre, med stående årringer. Overflaten er halvpolert
der toppene er noe blankere.
Det gir et eksklusivt inntrykk
og god dybdevirkning.
MARMORIMITASJON I
SMÅFORMAT
Sammen med kobber er marmor et av de hetere materialene å ha i interiøret om dagen.
Marmor er et klassisk og eksklusivt materiale som har vært
populært i lange tider. Et rimeligere alternativ enn ekte Carrera-marmor, er imitasjon av
marmor i form av keramiske
fliser.
Nå finnes også det populære
heksagonale flisformatet som
mosaikk med marmormønster.

Hexagon Collection
består av ni ulike design - her á la
Carrerra marmor.

NYHETEN

SORT-HVITT OG BARE
HVITT
Sorthvitt i grafisk stil, med
Extro fra Golvabia.
Et helhvitt baderom kan gi et
klinisk og kjølig inntrykk. Ved
å sette flisene i diagonalmønster – eller enda mer tidsriktig:
ved å bruke heksagonale fliser
– blir kontrastene mykere, linjene mindre rette og rommet
mer innbydende og spennende. Med en annerledes form på
flisene, vil også flater i nøytrale
farger få et løft.
Heksagonale formater i sort
og hvitt passer meget godt inn i
den grafiske trenden, og i retroinspirerte interiører.
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KLASSISK DESIGN
TILGJENGELIG FOR ALLE
www.voga.com/no
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Nå skal gulvet byttes ut!
Fire av ti planlegger
å pusse opp gulvet
i 2015. Det betyr at
hele 850.000 hus
holdninger går med
konkrete tanker om
å gjøre noe med
gulvet sitt i inne
værende år! Harde
gulvtyper står høy
est på ønskelisten.

FLISER

er en gulvtype også mange ønsker seg.

Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no
Foto: Tarkett, Golvabia, Scanox

Nordmenn er opptatt av gulv.
Fra å være en kanskje litt glemt
bygningsdel gjennom mange
år, er gulvet nå blitt en prioritert del av interiøret i hjemmene våre. Prognosesenteret følger salgstallene nøye, og varsler
en fortsatt vekst i gulvmarkedet
i året vi nå er inne i.
– I 2013 ble det lagt nesten
15 millioner kvadratmeter nye
gulv i vårt langstrakte land, enten i hytter og boliger, eller i en
eller annen form for næringsbygg. Om vi legger de tre første
kvartalene i 2014 til grunn, peker det i retninga av en fortsatt
vekst i gulvmarkedet, sier Kåre
Elnan, partner og markedssjef i
Prognosesenteret til ifi.no sitt
fagblad Fargemagasinet.
Ifølge
Prognosesenterets
kvartalsmålinger av forbruker
er det liten tvil om at mange av
oss kommer til å besøke byggevarehusene i løpet av månedene som kommer.
– Nesten fire av ti svarer at
de planlegger å pusse opp gulvet det kommende året. Det betyr at 850.000 husholdninger
planlegger å pusse opp gulvene
sine, hvert år! sier han videre.

HARDE GULV MEST
POPULÆRE
Parkett er fortsatt en av de absolutte bestselgerne.
Cirka 60 prosent av disse
husholdningene
planlegger
ifølge Elnan å legge laminat,
parkett eller heltregulv, mens
30 prosent planlegger å flislegge gulvet.
– De vanligste formene for
oppussing av gulvene er å legge
parkett- eller laminatgulv, disse
to varegruppene utgjør nesten
tre fjerdedeler av gulvmarkedet
distribuert gjennom forhandlere, f orteller han.

Gulvprodusenten
Tarkett,
som leverer gulv til forbrukermarkedet i både parkett, laminat og vinyl, bekrefter tendensen, men opplever også at
kundene har et sterkere fokus
på funksjon når de skal velge
nytt gulv.
– Vi ser at forbrukerne har et
fornyet syn på gulvets funksjon
i ulike rom, og dermed mye oftere velger gulv tilpasset rommets funksjon enn tidligere.
Dette gir plass til både parkett,
laminat og vinyl på rull og i
klikkvarianter. Så det er virkelig en spennende gulvtid vi er

PARKETT

er fortsatt en av de absolutte bestselgerne.

inne i, og det stiller store krav
til oss som leverandør og produsent da kundene er bevisst
på både kvalitet og funksjon,
sier salgsjef Lill-Ann Mo.
OPPUSSING AV DET
GAMLE
10 prosent velger å fornye sitt
eksisterende gulv, for eksempel
ved å male det.
10 prosent velger å fornye
sitt eksisterende gulv, for eksempel ved å male det.
Selv om en stor andel av oss
planlegger å kjøpe nytt, er det
ti prosent som heller går med
planer om å pusse opp det gamle – enten ved hjelp av å slipe,
male, lakkere eller olje.
– Det er ikke overraskende
på oss at kun ti prosent velger
å pusse opp eksisterende gulv.
Mye av forklaringen til dette
ligger i at gulv i alle rom ansees å være en vesentlig del av
interiøret, til forskjell fra tidligere, da gulv var et bygningselement. Dermed vil man også
fornye det viktigste «møbelet» i
et rom når vegger og tak får sin
fornyelse. I og med at gulv har
fått denne funksjonen, merker
vi, som tallene fra Prognosesenteret her bygger oppunder,
at flere og flere bytter ut gulv i
sammenheng med oppussing i
stedet for «å shine opp» gamle
gulv, sier Lill-Ann Mo.

FORNYE : 10 prosent velger å
fornye sitt eksisterende gulv, for
eksempel ved å male det.

FRUEN BESTEMMER
Og hvis du lurte på om det er
mannen eller kvinnen som er
sjef for gulvet…
– Kvinnen og mannen står
sammen
om
planlegging,
sammen om å bestemme om
og hva de skal gjøre hjemme.
Men, for det er et men, -kvinnene leder an, tar initiativ til
å gjøre noe med gulvet. Mens
mannen og kvinnen altså gjør
det sammen, tar kvinnene beslutningen om hva som må gjøres, slår Elnan i Prognosesenteret fast.
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2.990

5.990

GASSGRILL

MØBELGRUPPE PALERMO

Palermo Spisegruppe. Møbelgruppe med 4 stoler med justerbar rygg. Bord 150 x 90 cm med glassplate.
Leveres inkl puter. Aluminiumsramme. Flatrotting.

2.990

999

Trend Style black 3000 fra Sunwind er
en robust 3 brenneres kvalitetsgrill
med sidebrenner. Grillen har rist og
plate i støpejern. Effekt: 14 kW. Mål:
134 x 62 x 116 cm. Gassregulatorsett
er inkludert.

2.990

GRESSKLIPPER

SVEVEKLIPPER

McCulloch M46-125WR er en middels stor
selvgående gressklipper med 46 cm klippebredde,
6 justerbare klippehøyder 30-80mm. Briggs
& Stratton motor, 125cm3, 1,6kw. Oppsamler,
bioklipp eller utkast bak. Mulighet for tilkobling av
vannslange for enkel rengjøring.

Flymo TL-350, 1400W. Avansert elektrisk
sveveklipper, klipper raskt og presist. Med sin
sveveteknologi er den meget lett å skyve fremover.
Klippebredde 35 cm. Klippehøyde 15 - 41 mm. 230V.

Kärcher K5 Premium. Kraftig høytrykksvasker med
slangetrommel. Meget effektiv med vannavkjølt
motor 2,1kW. Vannmengde maks 500l/t, 145 bar
trykk, robuste hjul, quick-connect høytrykkspistol,
8 m slange, vario-power strålerør med trykkjustering
og rotojet-dyse. Kabeltrommel for ryddig
oppbevaring av kabelen direkte på maskinen.
Tilbehøret kan lagres direkte på maskinen.

299

1.199

598

HØYTRYKKSVASKER

SLANGEVOGNSETT

PERFEKT AKRYLAT PLUS

DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS

Gardena slangevognsett med hjul.
20 m 1/2” slange og startsett.

Akrylmaling med ekstrem farge- og glansstabilitet
på de fleste underlag. Norges eneste maling med
15 års skriftlig fargegaranti. 10 ltr. spann.

Meget værbestandig oljedekkbeis. Inneholder
effektive midler motsvertesopper. God farge
- og glansstabilitet. 10 ltr. spann.

DU KAN LÅNE
TILHENGER AV OSS
byggmakker.no
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil.
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Hjelp til forvirrede

Det ser så fint ut i bladene, bloggene og
hos de interiørinteresserte vennene, men
hvordan i all verden får man til helhet og
en gjennomført, personlig stil i eget hjem?
Løsningen er enkel: lag moodboard!
Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no
Foto: Chera Westman/ifi.no, Jan
Lillehamre/ifi.no, ifi.no

BJØRG OWREN ,

kreativ leder hos ifi.no.

Det kan høres banalt ut, men
ved å sette sammen bilder til
et moodboard står man langt

VARMEPUMPER
GODE PRISER – RASK LEVERING

VI FØRER LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER
fra Toshiba, Mitsubishi, Panasonic, Daikin, IVT, Bosh, Fujitsu.
LUFT VANN fra NIBE, Energy Save og Daikin.

MITSUBISHI FH 25, 6.3 kw
MITSUBISHI FH 35, 6.6 kw

kr. 18 000.kr. 19 000.-

MITSUBISHI KJ 35 Gulvmodell

kr 20 000.-

Priser er for standard montering inkl. mva
og montering. Strøm til pumpa kommer i tillegg.
Finansiering gjennom Resursbank rentefritt over 2 år.

Vi ha
rm
ditt o ontører i
mråd
e

BEKKEVANG SERVICE AS
Ring tlf. 920 42 725 for flere gode tilbud
www.nordic-fire.net

bedre rustet i oppussingen.
– Moodboards, også kalt
collager, handler om å sortere
idéer og inspirasjonsbilder, slik
at man får overført det man
har gjemt i hodet ut i praksis.
Et bilde her og et bilde der kan
være fine å se på hver for seg,
men setter man dem sammen
får man et helt annet overblikk,
sier Bjørg Owren, kreativ leder
hos ifi.no.
BÅDE FØRSTEGANGSOPPUSSERE OG PROFFER
Bruk av moodboard er en kjent
og kjær arbeidsmetode blant

KLIPP OG LIM : Den tradisjonelle klipp-og-lim-varianten av collager fungerer fint, men krever en
del jobb og tilgang på produkter.

interiørkonsulenter og –arkitekter, men den nyttige tankegangen bør på ingen måte være
forbeholdt proffene.
– Tvert imot, å lage et moodboard kan være det nyttigste
man gjør selv om det er aller
første gang man pusser opp
noe. Det er den absolutt enkleste måten å identifisere hva
man egentlig liker – noe som
kan være rimelig vanskelig i
en stor farge- og interiørjungel,
sier Owren.
Fordelen med å samle bilder
og farger man liker er at det blir
så mye enklere å finne en rød
tråd. Dette gjelder både for en
selv og for de som på en eller
annen skal bidra med elemen-

Tips til deg som skal lage moodboard:
1. Ha en plan for hva du skal
lage – Er du på jakt etter en
stemning for hele huset? Eller
jobber du med ett spesifikt
rom? Hvilke farger ser du for
deg å bruke?
2. Tenk variasjon i materialer
– skal du lage et moodboard
for stuen, ha de ulike elementene i rommet (møbler, gulv,
vegger, tekstiler osv) i tankene når du plukker bilder, da
får du et mer helhetlig resultat.
3. Let bredt etter bilder – ifi.
no sitt galleri, interiørblogger, Pinterest, Instagram, og
nettsidene til møbelkjeder,
malingprodusenter, gulvpro-

dusenter, tapetprodusenter,
interiørmagasiner og utenlandske nettsider à la houzz.
com er gode forslag.
4. Inkluder de du bor med – la
jobben være en felles prosess, så slipper dere de store
diskusjonene i ettertid .
5. Ta med det ferdige moodboardet til butikken, så får
de raskt et inntrykk av hva du
er på jakt etter og dere snakker straks «samme språk».
Obs. Husk å ta hensyn til opphavsrettigheter, og publisér
ikke andres bilder uten godkjenning.
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oppussere
Ved hjelp av ifi.no sin elektroniske
moodboardløsning kan man selv sette sammen collager av bilder og
farger.

ELEKTRONISK MOODBOARD :

IFI.NO SITT MOODBOARD er gratis å bruke, og tillater bruk av bilder både fra ifi.no sitt bildearkiv, og
alle andre bilder man måtte ha liggende.

ter til oppussingen.
– Møter man opp hos fargehandleren med et ferdig mood-

board er det langt enklere for
den ansatte i butikken å veilede
på en god måte. Man snakker

straks «samme språk», og man
unngår forhåpentligvis de store
misforståelsene, sier Owren.

NY GRATISLØSNING PÅ
NETT
– Vi har lenge oppfordret folk
til å klippe og lime fra blader
for å skape seg et overblikk over
egen stil og å ha noe konkret å
vise frem hos fargehandleren,
men det kan fort bli litt for mye
jobb til at man har tid og ork
til faktisk å gjøre det. For å forenkle denne prosessen har ifi.
no nå derfor lansert en gratis
moodboardløsning for alle våre
brukere, forteller Owren.

Gjennom ifi.no:moodboard
står man fritt til å legge til akkurat de bildene man selv ønsker, enten det er bilder man
finner i moodboardets galleri,
på ifi.no, man har tatt med eget
kamera eller har funnet et annet sted på nettet.
Når moodboardet er ferdig,
kan det enkelt lagres og deles
med venner og kjente. Løsningen finnes på ifi.no, eller gå
direkte til www.ifi.no/moodboard/forsiden.

Alt for en fin 17. mai

JORD
BARK
GJÖDSEL

Smolmans Blommor

Sulvik/Charlottenberg - Öppet alla dagar: Mån -fre 11-18 Lör -sön 10-15. Tel. 0046 706 53 1907
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Naturlig kalkmaling – mer po
ANVENDELIG FARGE :

Earth Stone

Kalkmaling selger
som aldri før, og
nordmenn har vir
kelig trykket den
spesielle maling
typen til sitt bryst.
Vi tiltrekkes av den
naturlige autentisi
teten, og annerle
desmalingene, som
lenge har hatt stor
popularitet nedover
i Europa, har derfor
fått et solid fotfeste
også blant norske
oppussere.
Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no
Foto: Pure & Original

Fra å være et produkt for de
mest interiørinteresserte, har
bruken av kalkmaling den siste
tiden økt drastisk i omfang.
– Jeg tror mange velger Pure
& Original fordi det er håndverk. Norske forbrukere søker
produkter med «fotavtrykk»,
og det er nettopp det denne
malingen gir. Kombinasjonen
av naturlige pigmenter, flotte
overflater og en helt egen autentisitet gjør produktene lette å velge for mange, tror Idar
Stensvold, europeisk brand manager i det nederlandske firmaet.
NATURLIG OG
MILJØVENNLIG
Den spesielle malingen er basert på kalk og utelukkende
naturlige fargepigmenter, noe
som gir en spesiell dybde i fargene.
– En slik dybde får du ikke
med noen annen maling. Kalkmaling er dessuten også blant
de mest miljøvennlige produktene du finner på markedet. Vi
ser nå at flere og flere velger
produktene, gjerne en kombinasjon av de forskjellige vari-

ET DRØMMEROM
TIL EN FORNUFTIG PRIS
JKE Design lanserer nå nye Rimini og Pisa dører til kjøkken og bad. Disse
fås nå med 16 nye spennende farger som gir deg mulighet til å velge
et unikt kjøkken fra oss, til en fornuftig pris. Vi har butikken full av
innredninger, fliser, og belysning . Kom og se på våre tilbud og få realisert
ditt drømmerom.
www.jke-design.no

Opp til
att*
b
a
r
%
25

Kjøkkenhuset Lillestrøm
Spesialister til et godt kjøkkenliv
*I perioden 1.5.-30.5. får du opptil 25% rabatt ved kjøp av et komplett Rimini / Pisa kjøkken eller bad
fra JKE Design. Velkommen til oss - kun 20 min fra Oslo - gratis parkering.

Åråsen Stadion . Tel. 64 84 10 30 . Ma-on. 10-18, to 10-20, fr. 10-16, lø. 10-15
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opulær enn noen gang!

PALETT:

Et utvalg av vår-/sommerpaletten.

FRESCO : Betongmalingen
Fresco er spesiell ved at den
påføres med kost, ikke pensel, i
kryss og tvers på veggen. Jo mer
kaotisk påføringen er, jo flottere
blir betongeffekten.

antene, i alle rom, for å få en
gjennomført stil med et sterkt
miljøvennlig uttrykk, sier Stensvold videre.
FLERE VARIANTER
Betongmalingen Fresco er spesiell ved at den påføres med
kost, ikke pensel, i kryss og
tvers på veggen. Jo mer kaotisk
påføringen er, jo flottere blir
betongeffekten.
Betongmalingen Fresco er
spesiell ved at den påføres med
kost, ikke pensel, i kryss og
tvers på veggen. Jo mer kaotisk
påføringen er, jo flottere blir
betongeffekten.
Da malingene fra Pure &
Original først kom til Norge,
var det i hovedsak betongmalingen Fresco som fikk oppmerksomhet. Malingen påføres
med børste på kryss og tvers av
veggen. Når den tørker gir den

en illusjon av pusset betong på
veggen. Siden den tid har sortimentet blitt komplettert med
ytterligere produkter, blant annet en helt dødmatt variant,
som nå øker kraftig i popularitet.
- Den supermatte malingen
Classico er vår internasjonale
bestselger, og står for mer enn
70 prosent av salget i Europa.
Vi ser nå at flere og flere velger denne varianten også her
hjemme, da gjerne på alle fire
vegger, sier Stensvold.
NYE FARGER
Kalkmalingen har egne håndmalte fargekart med et stort utvalg fargenyanser.
– Vi lanserte i fjor høst en
del nye farger, og mange av disse har blitt våre bestselgere. De
grå og mørkere fargene er fortsatt de mest populære, men vi
ser økt bruk av farger, sier Stensvold.
Produsenten har derfor valgt
å lansere åtte nye farger som
en egen vår/sommer-palett for

OLD ROSE : Det går aller mest av grått, men det er likevel en økt
bruk av farger. Denne fargen heter Old Rose.

2015, bestående av blant annet
to ulike blå varianter, en gul,
en litt rusten rød og en pudderfarge. Fargene har navn som
Havana Yellow, Barbados Blue
og Burned Sand – noe som bør
få frem sommerfølelsen for de
fleste.

Skulle man ikke finne den
perfekte fargenyansen i fargekartet, kan den supermatte malingen Classico også spesialbestilles ut ifra ønsket NCS-kode.
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Store muligheter på et lite bad
Du trenger ikke sto
re plassen for å få
til et luksuriøst og
funksjonelt bade
rom. På bare seks
kvadratmeter kan
både badekar, stor
dusj, vegghengt WC
og en romslig ser
vant få plass! God
planlegging er alt
som skal til.
Det lille badet under skråtaket
i 2. etasje i eneboligen på Fjellhamar var modent for oppussing. Ved å ta i bruk en liten
garderobe som lå vegg i vegg
med badet, ble rommet en halv
meter bredere. Med en total
størrelse om 2,5 meter x 2,45
meter under skråtaket, kunne
familien nå få plass til drømmebadet - med både dusj og boblebadekar.
– Vi fikk kontakt med interiørarkitekt Åse Imset, og hun
har hjulpet oss med utformingen. Til tross for at rommet er
lite, har vi god plass og er meget
fornøyde, sier huseieren.
Åse Imset har utviklet en
unik ekspertise på utforming
av baderom, opp gjennom årene har hun tegnet om lag 3.000
nye bad til familier i hovedsak
på Østlandet. Og hun er klar på
at størrelsen ikke har avgjørende betydning:
– Et funksjonelt bad er ikke
avhengig av størrelsen, men av
planleggeren. Ved god planlegging og kunnskap om hva som
finnes på markedet, kan man
få inn flere funksjoner, selv i et
lite bad, sier hun.
GOD OPPBEVARING
I baderommet på Fjellhamar er
boblekaret plassert på skrå i et
hjørne under skråtaket. I hjørnet bak karet er det en hylle for
oppbevaring og pynteting. I det
andre hjørnet er en 90 cm x 110
cm stor dusj bak glassvegger laget på mål. Den romslige, 120
centimeter brede, servanten
med skuffer, og tre speilskap
sørger for god plass til toalettsaker, sminke og alt annet
du gjerne har på badet. Toalettet er vegghengt og plassert til
venstre for døren der den gamle garderoben var.
– Kundene ønsker seg gjerne
store badekar og denne typen

Vindu • Parkett • Trelast
Byggevarer

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

Tenk ny planløsning:
Ikke la opprinnelig plassering av vann
og kloakk styre utformingen. Vann
kan flyttes i vegg, tak og gulv, og
trenger ikke være noen hindring for
å få en helt ny planløsning. Nye sluk
kan kobles sammen med opprinnelig
sluk, og toalettets kloakkrør kan flyttes hvis bjelkelaget tillater det. Med
en vegghengt WC kan man flytte
kloakkrøret innenfor sisternerammen,
eller lage en større omramming for å
skjule røret.

Lur oppbevaring:
Ekstra oppbevaring kan finnes overalt: i hulrom i veggen ved skråtak,
under sitteplassen, oppe ved taket,
bak eller over toalettet, i trappetrinn
ellerunder badekaret. Det er bare å se
etter muligheter!

Størrelsen har betydning:
Blanke fliser gjør rommet større.
Matte flater trekker rommet sammen
og skaper en spa-følelse. Er takhøyden stor vil mørkt gulv og tak senke
høyden i rommet og gjøre det større
ved at de lyse veggene visuelt dyttes
utover. Å kombinere matte og blanke
fliser i sjakkmønstre på gulvet, vil
også kunne brukes også brukes for å
skape høyde i rommet.

Bruk speil og farger:
Et firkantet rom ser alltid større ut
enn et avlangt, selv om arealet er
det samme. Med bevisst bruk av
farger og speil kan man oppnå større
romvirkning.

kar tar mindre plass. Samtidig
kan de plasseres på flere måter
i rommet, slik at et bad som i
utgangspunktet ikke har plass
til både separat dusj og kar, faktisk kan få begge deler, sier Åse
Imset.
– I skråtaket over badekaret
er det plassert speil for å øke
romsligheten i rommet. Vinduet i dekket vi over med en
frostet glassplate med åpningsmulighet. Det gjør at karmen
ikke skades av vannsprut, og at
man kan åpne det for bedre utlufting. Jeg ser ikke på et vindu
som en hindring, men som en
tilgang på dagslys og luftemulighet, sier hun.
LYSE FARGER
Badet er holdt i lyse farger med
store, sandfargede fliser på gulv
og vegger, og en matchende
mosaikk i dusjen og på innkassingen av badekaret. Siden
rommet har skråtak, valgte de å
holde gulv og vegger den i samme, lyse fargen. Med et mørkt
gulv ville takhøyden ha virket
lavere enn den er.
– Det er i dag vanlig å bruke

dekorfliser på deler av en vegg
og gulv. Det gjøres for å få fall
til sluket, eller for å rette opp
skjevheter. Mange ønsker også
glatte, malte flater utenfor våtsonene og kombinerer dette
med fliser i dusjen, rundt kar
og på sisternefronten for å gi et
moderne preg til rommet, sier
Åse Imset.
– Men der er også kommet
nye typer rennesluk som kan
legges helt inntil veggen, og en
type som plasseres inne i veggen. Da må man ikke ha småflis
i dusjen, men kan ha store fliser
over hele gulvet.
LYD OG LYS VIK TIG
Belysningen er spesielt viktig i
et lite baderom. Her trengs lamper som lyser opp både tak, vegger og gulv.
– et rom med skråtak, som
her, er det viktig å belyse taket,
slik at skråtaket hever seg og
blir mest mulig likt de andre
veggene. Er rommet langt og
smalt, skal er det langveggene
som skal belyses, sier Åse Imset.
Hun anbefaler både god arbeidsbelysning og et mykere

DEKORFLISER

gir ekstra effekt.

«koselys» som kan reguleres
uavhengig fra hverandre.
– Ved å dele opp rommet i soner, kan du slukke arbeidslyset
og skape en hyggelig atmosfære
når du slapper av i badekaret og
hører på musikk, sier hun.
Mange ønsker nemlig å få
integrert lyd i baderommet.
Høyttalerne kan skjules i vegg
eller i taket, og betjeningen er
liten og kan plasseres sammen
med lysbryteren på veggen.
IKKE VENT FOR LENGE
Ved planlegging av et nytt bad
er det viktig å se på behov og
ønsker. Kan dette dekkes i eksisterende rom, eller finnes tilstøtende arealer å bruke? I eneboligen på Fjellhamar ble en
inntilliggende garderobe ofret
for å gi noen ekstra kvadratmeter til baderommet.
– Det medfører jo noe mer
kostnader ved å rive vegger og
bygge nye. Men selve størrelsen på badet er ikke alene avgjørende for kostnaden. Prisen
kommer ofte an på tilstanden

BELYSNINGEN

betydning.

har stor

og hva som måtte dukke opp
bak overflatene. Fordi det er
kostbart kvier seg mange for å
renovere badet, i stedet venter
de til råteskader og lekkasjer er
et faktum, sier Åse Imset.
– Et lite bad kan bli vel så
dyrt som et stort. Prisen avhenger i stor grad av hvor mye utstyr man får plass til og i hvilken prisklasse man handler.
Men når du først pusser opp
badet, er det viktig å installere
varmekabler i gulvet. Da tørker
rommet fortere, slik at fuktskader unngås, avslutter hun.

TEMA: HJEM OG INTERIØR
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SPAR 5000,**
SET
BEGREN L!
ANTAL
KULLFRI MOTOR

FRITT VALG

2999,-

Vaskemaskin EWF1674FDW
• Sentrifugeringshastighet: 1600 o/min
• Vaskekapasitet: 7 kg
• Utsatt start funksjon
• Mål: H:85 B:60 D:52,2 cm

SPAR 2000,**

SPAR 3000,**

TØRKEKAPASITET: 7 KG
KERAMISK

KONDENS

Tørketrommel
AZB7570
• Sensorstyrt
• Mål: H:85 B:60
D:59,6 cm

SKOUSEN LILLESTRØM
Volgata 11
2000 Lillestrøm
Tlf: 91 84 51 29
E-post: lillestrom@skousen.no
Finn vei på www.skousen.no

Åpningstider
Man - fredag: 10.00-20.00
Lørdag: 10.00-18.00

Kjøleskap
ERF4114AOW
• Kjølekapasitet:
395 liter
• Selvavrimende
• Energiforbruk:
117 kWh/år
• Mål: H:185,4 B:59,5
D:66,8 cm

VENTILERT KJØL

SPAR 5400,**

Glasskeramisk
komfyr
GS60-03V
• 4 kokefelter
• Ovnsvolum 64 liter
• Mål: H:85-92 B:60
D:60,5 cm

STOR
ÅPNINGSFEST
I LILLESTRØM

9. MAI

*• Gjelder alle varer på norskeide webshops, som er i Skousens sortiment og som er på lager til onlinekjøp hos konkurrenten • Gjelder aktuell nettpris på kjøpstidspunktet • Gjelder ikke restpartier, køtilbud, demovarer og lignende, samt levering, montering osv.
• Gjelder privat kjøp • Tilbudene gjelder fra lørdag den 9. mai til og med lørdag den 23. mai 2015 • Produksjon: detKoncept • 15/15 • ** Besparelser i denne annonce er vurdert per 30/4-2015 på Prisjakt.no
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TEMA: HJEM OG INTERIØR

Her er din neste veggfarge
Vi befinner oss midt
i en fargerevolu
sjon, og er nå inne
i en tid der det å
male eller tapetsere
veggene blå, grønne
eller lys lilla er like
nøytralt som grått,
hvitt eller beige.
Fargene er endelig
tilbake i de nøytrale
basene, og vi liker
det – når vi først
drister oss utpå…
Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no,
Foto: Borge, Beckers,Butinox,
Smartpanel,

BLÅTT

er behagelig for kropp og sinn, og får oss til å slappe av. Her er det tapetsert med en av Borges vårnyheter Walton New Look.

TILBUD!

Alle hagemøbler
Gjelder til og med 23. mai

- 10% ved kjøp av 1 produkt
- 15% ved kjøp av 2 produkter
- 20% ved kjøp av 3 produkter eller flere

TENNIS HAGEMØBLER
Stol kr 1795,Spisebord kr 6950,Stol m/ armlene kr 1895,-

Hvitt, grått og beige har de siste
årene vært ansett som de nøytrale interiørfargene – de krasjer
mot lite, passer til det meste og
er generelt et safe valg.
Det er de fortsatt, men nå
har vi nå nådd et skille hvor vi

TEMA: HJEM OG INTERIØR
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– Folk reagerer positivt på
disse fargene. De gir en positiv
glød og en ny form for trivsel i
rommet. Og samtidig får de de
andre fargene til å stå ut sterkere, sier Thurmann-Hoelseth
videre.
– Dessuten passer de til alle
andre farger. Man har ingen begrensninger, og står minst like
fritt som man ville gjort med
en lys grå vegg, tipser hun.

VEGG malt i 5877 Bølger fra
Butinox Interiør.

MOSSA fra Beckers er grønn, men virker nøytral i rommet.
– Blågrønn er jo en farge,
plasserer enda flere farger i den
nøytrale kategorien – en ten- men på den annen side er den
dens som er synlig både innen nesten ikke å regne som en farge lenger. Den har blitt en ny
tapet og maling.
nøytral, sier produktansvarlig
FARGER BÅDE PÅ MALING
Birgit Torkildsby.
OG TAPET
Ifølge Torkildsby er den blåBlant Borges siste tapetkollek- grønne tendensen tydelig på
sjoner finnes det blå, grønne salgsstatistikkene deres.
– Det blågrønne har ligget og
eller blågrønne varianter i nærvaket en stund, men nå har det
mest alle tapetbøkene.

virkelig begynt å røre på seg.
Det ser vi helt tydelig på bestselgerlistene våre, sier hun.
Jenny Bull-Gustavsen, kategorisjef for Butinox, har også
merket interessen for de dempede fargenyansene.
– Med sotede fargetoner, og
spesielt de lyse, sotede fargenyansene, har nå flere tatt skrittet
til å male rommene med noe
mer farger, sier hun.

FARGER SOM GIR OSS
NOE
Dagny
Thurmann-Hoelseth,
somstår bak TheDailyD, har

lenge snakket varmt om mer
farger til veggene, og ser med
glede på at dette nå har tatt en
mer kommersiell retning.
– Hvitt, grått og beige gir oss
ikke noe. De blå, blågrønne og
grønne fargene gir økt romfølelse og er behagelige for kropp
og sinn. De får oss til å slappe
av på en helt annen måte, sier
hun.
Velger man de dempede variantene vil man sannsynligvis
ikke tenke så mye på at det er
så mye farge på veggene, men
man vil likevel ha en bedre
opplevelser av rommet.

SNILL START
For dem som er usikre på
hvor de skal begynne, har
Bull-Gustavsen følgende råd:
– De lyse gråblå og varme,
lyse grønntonene er nok de
fargene som er minst skumle å
starte med. Farger er med på å
gi stemning til rommet, og vi
må ikke være redd for å ta dem
i bruk. Ved å bruke de sotede,
dempede fargene som en start,
vil du nok se at du gjerne kunne tenke deg mørkere nyanser
også, sier hun.
Thurmann-Hoelseth anbefaler også at man beveger seg
litt utenfor komfortsonen når
man skal fargesette.
– Det er viktig å velge noe
man føler seg komfortabel
med, men samtidig er det lurt
å ta sjansen og hoppe i det med
begge beina. De som går litt
utenfor komfortsonen når de
skal fargesette er de som ender
opp med å ELSKE det!, sier hun.

Pledd i silke / lin

kr 1490,-

Kurvbord m/ fat

kr 995,-

Glaserte potter

Maui solstol

fra kr 290,-

fra kr 855,-

Bohol lykt stor

kr 345,-

Africa regissørstol

fra kr 755,-

Vårens puter

Betong-krukker

fra kr 245,-

fra kr 190,-

Strømmen Storsenter / 3. Etg vis a vis Expert / 63 81 56 40

www.habitatstore.no
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PYNT TIL FEST
17. mai er en av vårens store festdager, og da er det hyggelig å
pynte litt ekstra både ute og inne.
Blomster i nasjonalfarger er med på å skape feststemning, så ta
gjerne turen innom for å se vårt store utvalg flotte buketter og
blomstrende potteplanter i rødt, hvitt og blått.

Vi skaper glede i alle hjem

Nr. 18 – 2015
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HVA SKJER?
SKJETTEN DUR OG MOLL

ONSDAG
ÅPENT KONTOR - LØRENSKOG
HISTORIELAG

ONSDAG 13. MAI 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

LILLESTRØM DAMEKOR

ONSDAG 13. MAI 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

HVER TORSDAG.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.

FLISESPIKKERLAUGET

HVER TORSDAG KL.11.00
STATSRÅD IHLENS VEI 113,
STRØMMEN
Hobbysnekkerverksted for pensjonister og trygdede i Skedsmo
kommune.

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

LØRENSKOG MANNSKOR

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

FREDAG

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

Ingen påmelding er nødvendig,
men det kan bli fullt, så det er lurt
å bestille bord.

LØRDAG
BILCROSS/RCN

LØRDAG 16. MAI
GARDERMOEN MOTORPARK
Lyst til å snike deg litt unna de
store 17. mai forberedelsene?
Da er Gardermoen Motorpark
stedet å være ;) Lørdag 16. mai
kjøres det Bilcross/RCN :) Løpet
er kvalifiseringsløp til Landsfinale for Juniorer. EN GYLDEN
MULIGHET FOR ALLE DAMER
SOM SKAL KJØRE ÅRETS
LANDSFINALE FOR DAMER,
TIL Å TESTE UT LANDSFINALEARENAEN :) Gå inn på www.
nmkgardermoen.no for mer info
og påmelding :)

DYLAN PÅ NORSK

nordicbil.no

Vi har åpnet ny avdeling
Hvamsvingen 24
ved Olavsgaard

SKEDSMO SENIORKOR

MANDAG 18. MAI KL.11.00-13.00
SKEDSMO MUSIKK- OG KULTURSKOLE,
LILLESTRØM
Skedsmo seniorkor øver hver
mandag. Nye medlemmer ønskes
velkommen!

MØTEPLASSEN KAFÈ

MANDAG 18
. MAI KL.12.3014.00
LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL
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 18. MAIL 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.

SØNDAG

FREDAG 15. MAI KL. 19.30
LILLESTRØM KULTURSENTER
Den kjente Dylan-tolkeren Tom
Roger Aadland vil framføre sanger
fra et av Bob Dylans beste album,
«Blood on the tracks» fra 1975.
Aadlands versjon «Blod på spora»
kom ut i 2009. Albumet er en
nøkkel til å forstå Bob Dylans
poetiske univers. Oppbrudd står
også sentralt i disse sangene, og
når de framføres på norsk får vi en
god anledning til å fordype oss i
tekstene.
Poeten Thor Sørheim er konferansier, og vil fortelle om sin lange
reise med Bob Dylans musikk fra
han for første gang hørte «Subterranean homesick blues» på Radio
Lux i 1962.
Billettprisen på kr 100,- går i sin
helhet til Kirkens Bymisjon. Kjøpes
ved inngangen.

MANDAG

TIRSDAG
HURRA FOR 17. MAI

TRADISJONELT 17. MAI PROGRAM PÅ
STJERNEPLASSEN.
Kl. 11.00 – Serveringen åpner på
Scene 5 – ute og inne
Kl. 15.00 - Norsk Ballettinstitutt
Kl. 15.30 - Leikarringen Peer Gynt
Kl. 16.00 - Lillestrøm Musikkorps
NB! Forbehold om endringer i
programmet.
Scene 5 serverer deilig 17. mai
buffet. Ring 959 79 193 for
bordbestilling.Hvis værgudene
ikke står oss bi,vil underholdningen foregå inne i Teatersalen.

LØRENSKOG DAMEKOR

TIRSDAG 19. MSI KL.19:00-21:30
LØRENSKOG HUS - STORSTUA
Vi er en gjeng sangglade damer
som har korøvelse i Storstua,
Lørenskog Hus, Koret kan du
besøke våre nettsider eller vår
Facebook side

Nyere bruktbil
Hvamsvingen 24
(v/Onninen)

Vi
leVer aV
tillit

Citroën
C4 2013,
Panorama,
2012
MINI
One 1.6
Bluetooth,
Chili
red Navigasjon , Aut.

165.900,
159
900,--

11
kr
46300
400kmkm kr

Citroën
DS55-serie
Airdream, 2013,
2013
BMW
Navi, Ryggekamera, Bluetooth, Aut.,
525X
DAT
M-Sport
Delskinn++
980
km km
46 800

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 224
719.900,
kr
900,--

Mercedes-benz
E200TCDI
2011,
2013
Mercedes-Benz
C-Klasse
Avantgarde,
Navi
avt.Hengerfeste,
C180T
CGI, Krok, Navi, Soltak
mørke ruter
249
000
kmkm
800

kr 365
449.900,
kr
900,--

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

DIN leverANDør Av Nyere BruKTBIler
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X–ORD

Vi trekker ut en heldig vinner

som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR.

STORSLÅTTE
BYGNINGER
VINNER AV FLAXLODD
Nils Tveit
Snorresgt2
2004 Lillestrøm

!
r
e
r
e
l
u
t
a
Gr
SVARSLIPP SENDES TIL. Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

Intimkonserter

«Låtskriver'n» byr på
intimkonserter fra
Rockheim med folkekjære norske artister
og låtskrivere. I kveld
får du et nært møte
med Eldar Vågan, kjent
fra blant annet Vazelina
Bilopphøggers. I samtale med Tor Andersen
forteller Vågan historier
fra sin snart 40 år
lange karriere.
NRK1 fredag kl 19.55

Kjendiser kjemper om premiepott

Fire deltakere må
jobbe sammen som et
lag for vinne tusenvis
av kroner til en felles
premiepott i et fartsfylt gameshow. Men
en quiz-jeger er også
ute etter pengene. Nå
er det kjendiser som
skal kjempe mot quiz-

jegeren. I første program består laget av
Jannecke Weeden,
Thomas Fellberg, Martin Beyer Olsen og
Lars Berrum. Programleder er Sturla BergJohansen (bildet).
TV 2 lørdag kl 20.00

17. mai-sendinger fra Slottsplassen i Oslo

Programleder Marte
Stokstad ønsker alle
som følger NRK1s
17.mai-sendinger, hjertelig velkommen fra
Slottsplassen i Oslo.
Rundt i hele Norge og
på utvalgte steder i
utlandet står reportere
klare til å gi oss gode
opplevelser på denne

festdagen. Silje Reiten
Nordnes fra P3 tar pulsen på barnetoget og
folkefesten på Karl
Johan. I løpet av den
seks timer lange direktesendingen på NRK1
får vi også rapporter
fra 17.mai-feiringen fra
NRKs distriktskontorer.
NRK1 søndag kl 17.50

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (130)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA (15)
19.30 Norges styggeste
rom (15)
20.30 Luksusfellen Sverige
(12)
21.30 Trolljegerne (1)
22.30 Paradise Hotel (39)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (167)
03.35 Will & Grace (168)
04.00 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 X-Men. Am. science
fiction fra 2000.
22.45 Cops Reloaded (r)
23.15 Cops Reloaded (r)
23.45 Seinfeld (r)
00.15 Seinfeld (r)
00.45 Bundy (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Norges styggeste
rom (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (131)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Top Model USA (16)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Lukket visning (r)
21.30 Bones (17)
22.30 Paradise Hotel (40)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Will & Grace (169)

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 timer i varetekt
(12)
22.00 Garasjen (10)
23.00 X-Men. Am. science
fiction fra 2000.
00.45 Cops Reloaded (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (132)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Alle elsker Raymond
(r)
15.30 Alle elsker Raymond
(r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Lukket visning (r)
18.55 Jorden rundt på 80
dager. Am. eventyrkomedie
fra 2004.
21.00 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.00 Sex og singelliv (r)
23.40 Sex og singelliv (r)
00.20 Sex og singelliv (r)
01.00 Sex og singelliv (r)
01.40 The Namesake.
Indisk-am. drama fra 2006.
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Brooklyn Nine-Nine (r)
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 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 24 timer i varetekt (r)
22.00 24 timer i varetekt (r)
23.00 X-Men 2. Am. science fiction fra 2003.
01.25 Nattsending

ONSDAG 13.5
06.15 Morgensending
15.15 Dialektriket (r)
16.00 Hvem tror du at du
er? (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Fysikk på roterommet
(r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Skattejegerne (10)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Det store symesterskapet (3)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Fader Brown (2)
22.20 Hotellenes hemmeligheter (4)
23.05 Kveldsnytt
23.25 Minner fra Lille Lørdag (r)
23.55 20 spørsmål (r)
00.20 Scott og Bailey (r)
01.05 Nattsending

09.00 Morgensending
13.20 Aktuelt (r)
13.50 Urix (r)
14.10 Hvem tror du at du
er? (r)
14.50 De danske druer (r)
15.20 Hotellet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 I jegerens gryte (1)
19.40 Mitt yrke
19.45 Kung Fu-ambassadør
20.15 Aktuelt
20.45 Arkitektens hjem (5)
21.15 Svenske arkitekturperler (4)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Billedbrev (r)
21.40 Hvem var Alice Miller?
22.30 Urix
22.50 Du skal dø (4)
23.20 Tilintetgjørelsen (r)
00.15 Treme, New Orleans
(r)
01.10 Nattsending

05.10 Morgensending
14.35 Hekta på oppussing
(8)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (50)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (147)
20.00 Huskestue (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det er lov å være blid
med Else (6)
22.10 Ack Värmland (6)
22.40 The Mysteries of
Laura (18)
23.35 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
00.05 Suits (r)
01.00 Nattsending

05.35 Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Overvåket (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Odd og Strømsgodset i Tippeligaens 8. runde.
17.55 Fotball: Tippeligaen.
Odd – Strømsgodset.
20.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
21.00 Skolepurken (r)
21.30 Strongman Champions League (2)
22.30 Jakten på en kriminell (2)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 All Worked Up (r)
01.25 All Worked Up (r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nattsending

06.00
11.55
(r)
12.20
(r)
12.50
13.20
14.20
15.15
15.45
16.15
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

08.40 Morgensending
13.05 Distriktsnyheter (r)
13.30 Aktuelt (r)
14.00 Urix (r)
14.20 Livet på kostskolen
(r)
14.50 De danske druer (r)
15.20 Hotellet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Bankmannen som
falt
19.00 Kung Fu-ambassadør
(r)
19.30 Eit bondeliv for meg
(2)
20.30 Lars Hertervig:
Lysets vanvidd
21.20 Hemmelige rom (3)
21.30 Fanget i Antwerpen
(5)
22.20 Fanget i Antwerpen
(6)
23.10 Arkitektens hjem (r)
23.40 Hvem var Alice Miller? (r)
00.30 Nattsending

05.35
13.10
14.05
14.35
(9)
15.05
16.00
16.30
17.00
(r)
17.30
(r)
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.20
21.25
21.40
(10)
22.40
23.40
00.35

Scorpion (17)
Suits (r)
Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Overvåket (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Skolepurken (r)
20.30 American Ninja Warrior (5)
21.30 Gym Rescue (2)
22.30 Golden Goal – Best
of (14)
23.00 Golden Goal (r)
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 All Worked Up (r)
01.25 All Worked Up (r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nattsending

06.00
11.55
(r)
12.25
(r)
12.50
13.20
14.20
15.20
15.45
16.15
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

08.35 Morgensending
14.10 De danske druer (r)
14.40 Mannens unyttige
verden (r)
15.40 Árdna: Samisk kulturmagasin (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.45 Friidrett: Diamond
League fra Doha. Forts. fra
NRK1.
20.00 Drama i smådyras
rike (r)
20.50 Krøll på hjernen (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)
22.30 Winter's Bone. Am.
thrillerdrama fra 2010.
00.05 Fanget i Antwerpen
(r)
00.55 Nattsending

05.15 Morgensending
14.35 TV 2 hjelper deg (r)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (52)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
17.55 Kollektivet (6)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie
(14)
19.30 Nabolaget (14)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (10)
22.15 Senkveld med Thomas og Harald (15)
23.20 Golden Goal (r)
23.50 Eurojackpot (20)
00.05 Tørnquistklubben (r)
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
08.50 Krokodillejakt i Australia (r)
09.45 Ødemarkens menn (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Overvåket (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Overvåket (r)
21.00 Jaget. Am. actionthriller fra 1993.
23.40 Arrow (23)
00.35 Criminal Minds (r)
01.30 Dømt til forvaring (r)
02.30 All Worked Up (r)
03.00 All Worked Up (r)
03.30 Nådeløse innkrevere
(r)
03.55 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)
17.10 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 (32)
20.00 Mellom bakkar og
berg (r)
20.30 Neste sommer (r)
21.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
21.30 The Graham Norton
Show (3)
22.30 Dødelig våpen 4. Am.
actionkomedie fra 1998.
00.55 Nattsending

Morgensending
The Big Bang Theory
The Big Bang Theory
Mom (r)
Sinnasnekker'n (r)
Ullared (r)
Baby Daddy (r)
Cougar Town (r)
Friends (r)
Friends (r)
Two and a Half Men
Two and a Half Men
The Big Bang Theory
The Big Bang Theory
Mom (r)
Sinnasnekker'n (r)
Ullared (9)
CSI: Cyber (2)
American Crime (10)
Castle (r)
CSI (r)
Nattsending

TORSDAG 14.5
06.10 Morgensending
10.00 Med hjartet på rette
staden (r)
10.50 Brenner – historier
fra vårt land (r)
11.30 Grønn glede (r)
12.40 Folkeopplysningen (r)
13.10 Jessica Fletcher (r)
13.55 Ei kaldblodig verd (r)
14.45 Det store symesterskapet (r)
15.45 Hotellenes hemmeligheter (r)
16.30 Hvem tror du at du
er? (r)
17.30 Andrea Bocelli –
Kjærlighet i Portofino (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Det mørke nettet
20.20 Adresse Wien (3)
21.30 Eddap Liks. Br. dramakomedie fra 2014.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kystvakta (12)
24.00 Fader Brown (r)
00.45 Hotellenes hemmeligheter (r)
01.30 Nattsending

Morgensending
Bolighjelpen (14)
Hus til salgs (r)
Hekta på oppussing
Grey's Anatomy (r)
Home and Away (r)
Home and Away (51)
En moderne familie
En moderne familie
Solsidan (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (r)
Hotel Cæsar (148)
Matkontrollen (16)
TV 2 hjelper deg (16)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Tørnquistklubben

Morgensending
The Big Bang Theory
The Big Bang Theory
Mom (r)
Sinnasnekker'n (r)
Ullared (r)
Baby Daddy (r)
Cougar Town (r)
Friends (r)
Friends (r)
Two and a Half Men
Two and a Half Men
The Big Bang Theory
The Big Bang Theory
Mom (r)
Sinnasnekker'n (r)
Kan vi bli med? (6)
Castle (20)
Brille (r)
Castle (r)
CSI (r)
Nattsending

FREDAG 15.5
06.15 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Dialektriket (r)
16.00 Hvem tror du at du
er? (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Fysikk på roterommet
(r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge: Preikestolen (r)
18.00 Friidrett: Diamond
League fra Doha. Forts. på
NRK2.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Låtskriver'n (1)
20.55 20 spørsmål (2)
21.25 Vera (3)
23.00 Kveldsnytt
23.10 Ripper Street (6)
00.05 Elvis Presley 1956:
Gjennombruddet (r)
01.05 Nattsending
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LØRDAG 16.5
06.00 Morgensending
08.30 Bjørnson – europeeren (r)
09.10 På bortebane (r)
10.00 Hagekampen (r)
11.00 Mesternes Mester (r)
12.00 Arkitektens hjem (r)
12.30 Norge rundt (r)
12.55 Låtskriver'n (r)
14.05 Himmelblå (r)
14.50 Bygg ditt drømmehus
(r)
15.20 20 spørsmål (r)
15.50 Det store symesterskapet (r)
16.50 Adresse Wien (r)
18.00 Låtskriver'n (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Adresse Wien (4)
21.05 Lindmo (15)
22.05 Himmelblå (r)
22.50 Nasjonaldagen – en
liten film om en stor dag
23.10 Kveldsnytt
23.30 Skyggen. Br. thriller
fra 2010.
01.35 20 spørsmål (r)
02.05 Nattsending

06.25 Morgensending
10.55 Hovedscenen (r)
12.20 Hovedscenen (r)
12.50 Onkel Boonmee som
kan erindre sine tidligere liv.
Thailandsk drama fra 2010.
14.40 Camillas klassiske (r)
15.10 Eit bondeliv for meg
(r)
16.10 Læringens idéhistorie
(6)
16.40 Kunnskapskanalen (r)
17.45 Arkitektens hjem (r)
18.15 Norge rundt og rundt
(r)
18.50 Den andre dimensjon
(6)
19.20 Drama i smådyras
rike (r)
20.10 Med Attenborough til
Galapagos (r)
21.00 Nyheter
21.10 Historien om the
Eagles (r)
23.10 Historien om the
Eagles (r)
00.20 Shakespeares skjulte
sannhet (r)
02.00 Nattsending

05.30 Morgensending
08.30 En moderne familie
(r)
09.00 Junior Masterchef (r)
09.25 Junior Masterchef (r)
10.00 Bonanza (17)
11.00 Bonanza (18)
12.00 Badehotellet (r)
13.00 Dokument 2:
Rasende gamle damer (r)
14.00 Norges grillmester (r)
15.00 Norges hagemester
(r)
16.00 Nord for sola (r)
17.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Jaget (1)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (16)
22.15 Argo. Am. thrillerdrama fra 2012.
00.35 Nattsending

05.10 Morgensending
10.35 Ødemarkens menn (r)
11.30 Zero Rally (r)
12.00 Islands vulkaner (r)
13.00 American Ninja Warrior (r)
14.00 American Ninja Warrior (r)
15.00 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Bodø/Glimt og Tromsø i Tippeligaens 9. runde.
15.25 Fotball: Tippeligaen.
Bodø/Glimt – Tromsø.
17.30 OBOS-ligaen: Før
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt før kampen
mellom Brann og Nest Sotra
i OBOS-ligaens 9. runde.
17.55 Fotball: OBOS-ligaen.
Brann – Nest Sotra.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Viking – Start.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 12 Rounds. Am. action fra 2009.
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.50 Friends (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.10 Two and a Half Men
(r)
13.40 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 Quantum of Solace.
Br./am. action fra 2008.
23.30 Pelikanrapporten.
Am. thriller fra 1993.
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Top Model USA (r)
12.55 Top Model USA (r)
13.55 Top Model USA (r)
14.55 Top Model USA (r)
15.50 The Real Housewives
of Beverly Hills (19)
16.50 Courtney elsker Dallas (r)
17.20 The Middle (4)
17.50 Brannstasjonen (r)
18.20 Brannstasjonen (r)
18.50 Brannstasjonen (r)
19.20 Brannstasjonen (r)
19.50 Johnny English.
Fr./br. actionkomedie fra
2003.
21.30 Mr. Beans ferie. Br.
komedie fra 2007.
23.05 Dante's Peak. Am.
actiondrama fra 1996.
01.00 Paradise Hotel (r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.55 Paradise Hotel (r)
03.40 Paradise Hotel (r)
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Drømmemaskiner (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 X-Men III – The Last
Stand. Am. actionilm fra
2006.
00.20 Aliens. Am./br. actionthriller fra 1986.
02.50 Nattsending

07.25 Camillas klassiske (r)
07.55 Arkitektens hjem (r)
08.25 Historien om the
Eagles (r)
10.25 Gratulerer med
dagen!
13.30 Nasjonaldagen – en
liten film om en stor dag
13.55 Filmavisen – 17.mai
spesial
14.00 Gratulerer med
dagen!
19.30 Jan i naturen (r)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 Korrespondentane
(4)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.35 Norske byggeklosser.
Norsk komedie fra 1972.
00.05 Med Attenborough til
Galapagos (r)
00.55 Árdna: Samisk kulturmagasin (r)
01.25 Hva skjedde med
fangene? (r)
02.15-03.55 Shakespeares
skjulte sannhet (r)

05.30 Morgensending
06.18 Lotte
06.30 Peter Pan
06.55 Nyhetsmorgen 17.
mai
07.55 God 17. mai Norge
11.00 Nyhetsmorgen 17.
mai
13.00 God 17. mai Norge
(r)
14.30 Jaget (r)
15.30 Huskestue (r)
16.30 Robinsonekspedisjonen (r)
18.00 Reisen hjem (10)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 37 1/2. Norsk komedie fra 2005.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Max Manus. Norskda. krigsdrama fra 2008.
00.05 Mats og Erling møter
sirkuskongen (r)
01.05 Madam Secretary (r)
02.05 The Good Wife (14)
02.55 Nattsending

05.10 Morgensending
08.50 Ekstreme tog (r)
09.40 Ekstreme tog (r)
10.35 Krokodillejakt i Australia (r)
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 Strongman Champions League (r)
16.30 Golden Goal – Best
of (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Batman & Robin. Am.
actioneventyr fra 1997.
21.00 X-Men Origins: Wolverine. Am. action fra 2009.
23.05 Constantine (1)
24.00 Cult (r)
01.00 Gjeldshaiene (r)
01.55 Overvåket (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.20 Top 20 Funniest (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.35 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)
19.55 Top 20 Funniest (15)
20.55 Kong Curling. Norsk
komedie fra 2011.
22.30 Mellom bakkar og
berg (r)
23.00 Rizzoli og Isles (14)
23.55 Castle (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Alle elsker Raymond
(r)
10.30 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.25 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.20 Amerikanske drømmebyggere (r)
13.55 Cousins Undercover
(7)
14.50 Johnny English.
Fr./br. actionkomedie fra
2003.
16.25 Mr. Beans ferie. Br.
komedie fra 2007.
18.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 Snow White and the
Huntsman. Am. fantasyaction fra 2012.
23.20 The Blacklist (21)
00.15 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Cheers (r)
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Drømmemaskiner (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 Simpsons (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 (17)
20.30 Simpsons (19)
21.00 Anger Management
(3)
21.30 The Goldbergs (19)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(18)
22.30 X-Men: First Class.
Am. actioneventyr fra 2011.
00.55 Nattsending

08.20 Morgensending
13.25 Læringens idéhistorie
(r)
13.55 Slik er universet (r)
14.40 De danske druer (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (25)
19.05 I jegerens gryte (2)
19.45 Minner fra DDR (2)
20.15 Aktuelt
20.45 Árdna
21.15 Billedbrev (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Organer på svartebørs
22.25 Barn i krig (3)
22.30 Urix
22.50 Treme, New Orleans
(3)
23.45 Fanget i Antwerpen
(r)
00.40 Nattsending

05.10 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (16)
14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing
(10)
15.05 Grey's Anatomy (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (53)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 Solsidan (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (149)
20.00 Norges grillmester
(6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Badehotellet (2)
22.40 Dokument 2: Tvillingsøstrenes donorbarn
23.40 Suits (r)
00.35 Hawaii Five-0 (r)
01.25 Nattsending

05.05 Morgensending
09.45 Ødemarkens menn (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Overvåket (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 The School of Rock.
Am./ty. komedie fra 2003.
22.00 Hit and Run
23.00 Ungdom bak murene
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 All Worked Up (r)
01.25 All Worked Up (r)
01.55 Nådeløse innkrevere
(r)
02.20 Nådeløse innkrevere
(r)
02.50 M*A*S*H (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.55 Mom (r)
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)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Mom (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 The Biggest Loser
Norge (10)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
(r)
18.00 Brannstasjonen (r)
18.30 Boligjakten (r)
19.30 Norges styggeste
rom (r)
20.30 Two and a Half Men
(15)
21.00 Two and a Half Men
(16)
21.30 NCIS: New Orleans
(17)
22.30 Paradise Hotel (41)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
03.10 Nattsending

06.00
13.00
13.30
14.00
her (r)
14.30
her (r)
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
her (r)
18.30
her (r)
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
(12)
23.00
23.30
24.00
00.30
01.00

08.50 Morgensending
13.05 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.20 Aktuelt (r)
13.50 Urix (r)
14.10 Minner fra DDR (r)
14.40 De danske druer (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (26)
19.05 I jegerens gryte (3)
19.45 Eventyrlige hoteller
(1)
20.15 Aktuelt
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Oddasat – nyheter på
samisk
21.35 Tilintetgjørelsen (6)
22.30 Urix
22.50 Treme, New Orleans
(4)
23.45 Fanget i Antwerpen
(r)
00.35 Nattsending

05.10
13.10
14.05
14.35
(11)
15.05
16.00
16.30
17.00
(r)
17.30
(r)
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
(7)
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
(20)
23.35
00.30
01.25

SØNDAG 17.5
05.35 Morgensending
14.00 Friidrett: Diamond
League fra Shanghai.
Komm.: Jann Post, KarenMarie Ellefsen og Vebjørn
Rodal.
16.00 Nasjonaldagen – en
liten film om en stor dag (r)
16.10 Ømme føtter, såre
lepper (r)
16.30 Historisk moro med
Linda Eide og Sjur Hjeltnes
(r)
18.00 Edinburgh militær tattoo 2014 (r)
19.00 Søndagsrevyen
19.30 Gratulerer med
dagen!
21.25 Indiske somre (8)
22.10 Indiske somre (9)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter på Latter (r)
00.25 Norske byggeklosser.
Norsk komedie fra 1972.
01.50 Det store symesterskapet (r)
02.55 Adresse Wien (r)
04.00 Nattsending

STOCKH LM, Kjole

899.-

MANDAG 18.5
06.15 Morgensending
13.30 Naturens undere (r)
14.20 Hygge i Strömsö (2)
15.00 NRK nyheter
15.15 Vinn eller forsvinn (r)
16.00 Teenage Boss (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Fysikk på roterommet
(r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge rundt (r)
18.15 Skattejegerne (11)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Bygg ditt drømmehus
(3)
20.15 Det gode bondeliv (4)
20.45 Billedbrev
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Nytt liv i East End (2)
22.30 Norske fordommer (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lewis (r)
00.40 Nattsending

Morgensending
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotFamily Guy (r)
Family Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
How I Met Your MotHow I Met Your MotFamily Guy (r)
Family Guy (r)
Simpsons (r)
Simpsons (r)
Sin City Motors (1)
Agents of S.H.I.E.L.D
Simpsons (r)
Sirens (r)
Cops Reloaded (r)
Cops Reloaded (r)
Nattsending

TIRSDAG 19.5
05.35 Morgensending
06.00 Morgensending
06.00 Morgensending
06.00 Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
12.25
The
Big
Bang
Theory
12.05
The
Ellen
DeGeneres
J
E
S
S
H
E
I
M
S
TO
R
S
E
N
T
E
R
•
G
R
E
N
S
E
N
1
3
,
O
S
LO
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
(r)
Show (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
12.55 Mom (r)
13.00 Supersize VS.
M A R K E N13.35
S GAT
E 3 0,(r)K R I S T I A N13.20
S A NSinnasnekker'n
D • G U L S(r)KO G ESuperskinny
N S E N T E(r)R , D R A M M E14.00
N (r) How I Met Your MotSmallville
her
Grey's Anatomy (r)
14.30 How I Met Your Mot14.20 Ullared (r)
14.00 Masterchef USA (r)
14.30 Smallville (r)
Home and Away (r)
her (r)
15.20 Baby Daddy (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
15.30 Overvåket (r)
Home and Away (54)
15.00 Family Guy (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.00 Svenske Hollywood16.30 Parkeringsvaktene (r)
En moderne familie
15.30 Family Guy (r)
16.15 Friends (r)
fruer (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
16.00 Simpsons (r)
16.40 Friends (r)
17.00 Luksusfellen Sverige
17.30 Cash Cowboys (r)
16.30 Simpsons (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
18.30 Besatt av bil (r)
En moderne familie
17.00 Kongen av Queens (r)
(r)
18.00 Brannstasjonen (r)
19.00 Vettskremte pøbel17.30 Kongen av Queens (r)
17.40 Two and a Half Men
18.30 Boligjakten (r)
unger (r)
Solsidan (r)
18.00 How I Met Your Mot19.30 Norges styggeste
20.00 Ekstreme utfordringer (r)
Nyhetene
her (r)
18.05 The Big Bang Theory
rom (r)
(1)
Været
18.30 How I Met Your Mot(r)
20.30 Svenske Hollywood20.30 American Ninja WarriSportsnyhetene
her (r)
18.35 The Big Bang Theory
fruer (4)
or (6)
Hotel Cæsar (r)
19.00 Family Guy (r)
(r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
21.30 Håndverkere fra helHotel Cæsar (150)
19.30 Family Guy (r)
19.00 Mom (r)
(19)
vete (3)
Norges hagemester
19.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Paradise Hotel (42)
22.00 Håndverkere fra hel20.00 Simpsons (r)
20.30 Ønskebarn (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
vete (4)
Nyhetene
20.30 Simpsons (r)
21.30 Mellom bakkar og
00.10 Svenske Hollywood22.30 Gjeldshaiene (8)
Været
21.00 Hot Shots! Am.
fruer (r)
23.30 Nattarbeiderne (r)
Sportsnyhetene
komedie fra 1991.
berg (10)
01.05 Luksusfellen Sverige
24.00 Criminal Minds (r)
Grey's Anatomy (20)
22.30 Cops Reloaded (r)
22.00 The Big Bang Theory
00.55 All Worked Up (r)
Madam Secretary
23.00 Cops Reloaded (r)
(22)
(r)
01.25 All Worked Up (r)
23.30 Seinfeld (r)
22.30 Stalker (16)
02.00 Paradise Hotel (r)
01.55 Nådeløse innkrevere
Suits (r)
24.00 Seinfeld (r)
23.25 Castle (r)
02.45 Kongen av Queens (r)
(r)
Hawaii Five-0 (r)
00.30 Bundy (r)
00.20 CSI (r)
03.10 Will and Grace (173)
02.20 Nattsending
Nattsending
01.00 Nattsending
01.20 Nattsending
03.35 Nattsending
Morgensending
Bolighjelpen (17)
Hus til salgs (r)
Hekta på oppussing

©Universum

06.15 Morgensending
14.20 Hygge i Strömsö (3)
15.00 NRK nyheter
15.15 Vinn eller forsvinn (r)
16.00 Teenage Boss (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Fysikk på roterommet
(r)
17.25 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge (r)
18.00 Skattejegerne (12)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Grønn glede (2)
20.15 Okkupert hverdag (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Eurovision Song Contest 2015 – semifinale 1
23.00 Kveldsnytt
23.15 Eit perfekt liv (2)
23.45 Bygg ditt drømmehus
(r)
00.15 Inspektør Lynley (r)
01.30 Nattsending

DESIGNERS GUILD • RALPH LAUREN HOME • LEXINGTON • OSBORNE & LITTLE • VOYAGE MAISON • FLOS • NORTHERN LIGHTING • VISTA SOLSKJERMING

Kom, se og føl...
Vi fører et spennende utvalg av puter, tekstiler, tapeter,
belysning, møbler og innvendig solskjerming. Gode varme
To r
v

gat

pledd og flotte lykter til lange sommerkvelder samt et godt

a

gata

med å velge tekstiler, riktig gardinløsning og solskjerming

120

a ta

g a ta

S to rg

K ir k e

Fv

381

Bro

gat

a

utvalg fra Lexington finner du hos oss. Vi hjelper deg gjerne
Vo ld

for deg og ditt hjem. Våre åpningstider: mandag - fredag:
kl. 10:00 - 17:00 (torsdag: kl.19:00) Lørdag: 10:00 - 16:00.
Har du ikke mulighet til å komme i åpningstiden og trenger

Lillestrøm
stasjon

hjelp, avtaler vi gjerne et tidspunkt utenom de ordinære
åpningstidene på tel: 908 00 930.

Voldgata 13, 2000 Lillestrøm • Tlf: 908 00 930 • www.bjorkinterior.no • post@bjorkinterior.no

Nisjebutikk i Lillestrøm sentrum • 2 min fra Lillestrøm stasjon

