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Første halvår 2015

God handelsvekst i egen kommune

UKENS TEMA:
SVENSKEHANDEL

Målt per innbygger var det en
ROMERIKINGER ER
god økning i om- GOD BUTIKK FOR
SVENSKENE
setningen i
Et økende antall nordmenn tar turen
over svenske-grensa for å handle
detaljhandelen
inn godsaker og julegaver i
i Lørenskog og
november og desember. Side 12
Skedsmo i første
halvår. Veksten
var klart bedre
enn ellers
i KommuneNorge.
LILLE LOTTE VOKSTE

Side 4

SEG INN I STORGATA

Den lille strikkebutikken i Lillestrøm
ble så populær at eieren ble nødt til
å se seg om etter et større lokale.

Side 18

KJELLER VAR OSLOS SIVILE LUFTHAVN FØR
FORNEBU ÅPNET – del I

Oppussingsdrøm?

Kjeller Flyplass ble anlagt som en militær flyplass i 1912. I alle år senere
har flyplassen spilt en sentral rolle i landets luftforsvar, spesielt når det
gjelder vedlikeholds-oppgaver. Plassen har i tillegg hatt et betydelig
innslag av allmennflyging – ofte kalt General Aviation eller GA-flyging.
Det er mindre kjent at Kjeller også har hatt sivil rutetrafikk og faktisk
var Oslos første internasjonale landbaserte hovedflyplass. Denne delen
av Kjellers historie er det vel verdt å hente fram i lyset.
Side 26

Vi gir deg hjelp til en personlig stil.
Se side 16.

Telefon 45 96 43 40 | Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum

www.triaden.no

tlf 67 97 83 30
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BLINKSKUDD

#forest #autumn #romeriksposten
@ninnil

Har du tatt et blinkskudd på Romerike som du har lyst til å dele? Motivet kan være hva
som helst. Det eneste kriteriet, er at bildet må være knipset på Romerike. Hashtag
Instagrambildet med #romeriksposten og hvor bildet er tatt!

#langevannet #romeriksposten #lørenskog
@jannegren

#lillestrombilder #lillestrømbanken #romeriksposten
@sveinoe

Håndsmidde økser fra Gränsfors Bruk med 20 års garanti.

Været på Romerike
siste 30 døgn:

• Skogsøkser
• Lafte og

Siste 30 døgn: Høyeste temperatur
var 14,1 grader den 23. oktober,
og laveste var -4,6 grader den 15.
oktober. Samlet nedbør har vært
47,8 mm. Mest nedbør på ett døgn
var 16,8 mm den 7. november.

tømringsverktøy
• Kasteøkser
• Kløyveøkser
• TOVE brekkjern

Stallbakken 13 | 2005 Rælingen | Tlf 64 84 10 10 | firmapost@jjensen.no

www.jjensen.no
Åpningstider: Man-Fredag 09.00-17.00.
Torsdag 09.00-18.00. Lørdag stengt

Alt i lekkert yttertøy
- Lammeskinn
- Dun
- Ull
- Pels

Se vår nye hjemmeside

www.henryphillip.no
Spesialforretningen i yttertøy

RØROSMARTNAN
Opphold på
Savalen Fjellhotell
4 dagers tur,
avreise 18/2 -16
Vi har ellers mange
spennende reiser i 2016.
Ta kontakt og du får
nytt program over nyttår.
OPPLAND ARRANGEMENT AS
Tlf. 61 12 06 00/Mob. 47 46 39 79
www.opplarr.no

Skippergt. 33, tlf. 22 42 99 39
(Vis à vis Clarion Royal Christiania Hotell)

TILBUD
Modell 711, helpolert
Fra
kr.

Ferdig oppsatt
m/ett navn

18.900,-

Modell 751, helpolert
Fra
kr.

19.900,-

Lykt kommer i tillegg

Kom å se vår store utstilling
Strømmen Steinhoggeri
Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60
strommen@steinriket.no - www.steinriket.no

Lammeskinn

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 varsomplakaten.

REDAKSJONEN:
– Ansvarlig redaktør
Gøran Kristiansen Tlf: 977 63 706
goran@romeriksposten.no

ANNONSEAVDELINGEN:
– Salgssjef
Terje Aasen Tlf: 906 19 636
terje@romeriksposten.no

KONTAKT:
– Tips/leserinnlegg
Tlf: 977 63 706
tips@romeriksposten.no

– Journalister
Roy R. Mortensen.
roy@romeriksposten.no

– Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud. Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

– Postadresse
Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

Marianne Forland. Tlf: 483 20 157
marianne@romeriksposten.no

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Idétrykk // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 25.11.2015 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 18.11.2015 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 20.11.2015
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PORTALEN
LILLESTRØM 
NYTT, LEKKERT
OG PRAKTISK!

Visning
torsdag kl.
16-18 og
søndag kl.
14-16

Jakter du på en stilig og tidsriktig leilighet i
sentrum? I Portalen kan du velge mellom
små og store leiligheter med spennende
planløsninger! Velkommen til vårt møblerte
visningssenter i Tærudgata 1!
> Borettslag: 1-,2-,3- og 4-roms med areal fra 30-141 kvm.
>Felleskostander: Fra kr 3.584 til kr 13.547/mnd.
>Pris: Fra kr. 1.900.000 til kr 10.500.000 hvorav 50 %
egenkapital og 50 % andel fellesgjeld.
> Visning: I Tærudgata 1, tors. kl 16-18 og søn. kl 14-16
> Innflytting: 1. september til 1. desember 2017.

!

Spar penger med lave kjøpskostnader.
Nærområde: Mer sentralt blir det ikke!
Kontakt prosjektselger:
Anne Kari Sterten tlf. 90 17 20 06
Finn din nye leilighet: www.obos.no/
portalen

Prosjektselgeren representerer utbyggeren
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FØRSTE HALVÅR 2015

GOD HANDELSVEKST I EGEN
Målt per innbygger var det en god
økning i omsetningen i detaljhandelen i Lørenskog og Skedsmo i første
halvår. Veksten var klart bedre enn
ellers i Kommune-Norge.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no
Det er tid for Statistisk sentralbyrås
oppdatering av detaljhandel per innbygger. Den viser omsetningen (eks.
moms) fra samtlige MVA-registrerte
utsalgssteder i Skedsmo og Lørenskog kommuner fordelt per innbygger i kommunen.
DETALJHANDEL
Med disse tallene kan en slå fast om
handelen innen kommunen er høyere
eller lavere enn gjennomsnittet. Detaljhandel er rubbel og bit av hva en
kan få kjøpt i butikker, fra tomater til
boblebad. Unntaket er handel på bensinstasjoner, bilforretninger og agentur.
På kommunevis publiseres denne
to ganger i året, og viser utviklingen
per halvår. Vi har i tillegg sammenlignet tallene med tilsvarende halvår
året før. Denne undersøkelsen viser
at både Skedsmo og Lørenskog har
hatt en bedre utvikling enn gjennomsnittet i første halvår 2015.

HANDELEN I LØRENSKOG
Omsetningen i hele landet fordelt på
innbyggerne i Norge utgjør 37.397
kroner per snute. Det betyr ikke at alle
handler for denne summen – da også
handel fra turistnæring og næringsliv
for øvrig selvsagt er med i omsetningstabellen. Statistikken forteller
likevel hvilke kommuner som har mye
handel, og hvilke som opplever handelslekkasje.
Detaljhandelen i Lørenskog kommune omsatte i fjor for 50.229 kroner
per innbygger, som således er en god
del over gjennomsnittet. I Skedsmo
ble det omsatt for hele 59.831 kroner
per beboer.
BEST I AKERSHUS
En del av kommunene i toppen av
omsetningstabellene er ikke der bare
på grunn av mange handlesentre og
stort vareutvalg. Kommuner med
mange hytter, feriedestinasjoner, turistattraksjoner, transportknutepunkt
og sentrale tjeneste- og handletilbud
er alltid å finne i toppen. For første
halvår gjelder dette spesielt vinterde-

stinasjoner, med både vinterferie og
påskeuken på «samvittigheten».
Netthandel er også et moment. Kommuner som huser større nettbutikker
vil nemlig få omsetningen registrert
hos seg.
Det er naturlig nok Ullensaker
kommune som topper oversikten her
i Akershus, med god hjelp fra godt besøkte Gardermoen. Her lander man
på 97.521 kroner per innbygger. Deretter følger Skedsmo og Lørenskog.
Oslo kan nevnes med 41.195 kroner
per snute.

BEST OG VERST I AKERSHUS
Det er Ås kommune som har hatt
best utvikling i Akershus, da det her
var en vekst på hele 10,3 prosent.
Rælingen kommuner må også nevnes
med sin vekst på 9,1 prosent. Så ser
vi at Ski og Gjerdrum kommuner har
hatt svakest utvikling, med en nedgang på mellom to og tre prosent.
Den økende arbeidsledigheten i
deler av landet merkes på statistikken.

- Denne arbeidsledigheten er imidlertid i stor grad knyttet til enkelte
næringer og enkelte landsdeler. Den
økende ledigheten på Vestlandet
merker også handel- og tjenestenæringen. Men samtidig er det etterspørsel etter arbeidskraft i andre steder, og folk flytter gjerne på seg, sier
Haartveit.

UTVIKLINGEN I LØRENSKOG
Det mest interessante med denne
oversikten er utviklingen i hver kommune. På landsbasis har omsetningen
økt tilsvarende 1.045 kroner per innbygger i første halvår. Dette er en
vekst på 2,9 prosent sammenlignet
med første halvår i fjor.
- Detaljomsetningen har så langt
gått om lag som ventet. Prisveksten
har tiltatt noe utover året, noe som
også var ventet. Det henger sammen
med den svake norske kronen, forteller Lars Haartveit, sjefsøkonom i Hovedorganisasjonen Virke.
I Lørenskog kommune har omsetningen per innbygger gått opp med
2.187 kroner i samme periode. Det tilsvarer småpene 4,6 prosent vekst.
Utviklingen er dermed klart bedre enn
snittet. I Skedsmo kommune har omsetningen per beboer gått opp 2.502
kroner, noe som her utgjør 4,4 prosent.

HANDEL: Detaljnæringen i Lørenskog kommune hadde i første halvår en vekst på 4,6 prosent fra året før. Snittet i Norge er en økning på 2,9 prosent per innbygger. 

SOM VENTET:
Handelsveksten i
kroner og øre har
gått opp omtrent
som ventet, sier
sjefsøkonom Lars
Haartveit i Hovedorganisasjonen Virke.
(Pressefoto)

(Illustrasjonsfoto)
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Handel per innbygger

KOMMUNE

Omsetning i detaljhandelen, målt etter innbyggertall i kommunen. Første halvår 2015, sammenlignet med samme periode
året før. Rangert etter best utvikling. Kilde: SSB

Per innb.

Utv.

47.175

4.412

10,3

9.774

814

9,1

22.398

1.641

7,9

Hurdal

16.017

1.124

7.5

Enebakk

19.503

1.364

7,5

Frogn

30.308

1.990

7,0

Asker

49.461

3.157

6,8

Nannestad

17.068

1.075

6,7

Eidsvoll

27.357

1.688

6,6

Bærum

35.386

1.851

5,5

Lørenskog

50.229

2.187

4,6

Skedsmo

59.831

2.502

4,4

Vestby

44.210

1.765

4,2

Sørum

18.187

545

3,1

Nittedal

22.383

638

2,9

Nesodden

22.874

597

2,7

Fet

12.424

256

2,1

Oppegård

43.039

392

0,9

Ullensaker

97.521

561

0,6

Aurskog-Høland

25.151

-228

-0,9

Ski

43.594

-957

-2,1

Gjerdrum

13.788

-407

-2,9

Norge

37.397

1.045

2,9

Ås
Rælingen
Nes

Lillestrøm Torv.

Utv. (%)

Hos oss finner du: Gulvbelegg, Tepper, Salongtepper, Løpere, Maling, Trappetepper, Tapet

Vi har egen håndverksavdeling
som utfører det meste innen
maler- og gulvfaget

TEPPESALONGEN AS, STRØMSVEIEN 61 • STRØMMEN

Tlf.: 63 81 64 40 • Man - fre 10.00 - 17.00, lørdag stengt • www.teppesalongen.no
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HVOR DA?

Hvor er dette bildet tatt? Har du svaret? Vi trekker ut en heldig vinner som får et FLAX-lodd
tilsendt i posten! Send det til hvorda@romeriksposten.no

SVAR FORRIGE UKE

Fotografen hadde vært ved:
FRYDENLUND SKOLE
OG RESSURSSENTER
/SAGDALEN SKOLE

VI GRATULERER!

Vinner av FLAX-lodd:
ALF PETTERSEN
TROLLSTIGEN 19
1470 LØRENSKOG

TAKK TIL ALLE SOM SENDTE INN SVAR!

Lyngåsen Visning
– et godt sted å bo

– ta kontakt på 489 94 125 / 955 22 805

Lyngåsen ligger på et høydedrag med fantastisk utsikt over Romeriksplatået, og grenser inntil Romeriksåsen. Det er kort vei
til skole, barnehager, buss og butikk. Her kan vi tilby eneboliger, 2-mannsboliger og enebolig i kjede på solrike tomter
i forskjellige størrelser og prisklasser.
For mer informasjon, sjekk vår hjemmeside www.lyngaasen.no, eller ta kontakt med Annfinn Elvenes
mob. 489 94 125, eller Rune Gulbrandsen mob 955 22 805, for en uforpliktende visning.
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Norsk Kjøkkenfornying
Henvis til denne annonsen og spar tusenlapper!
Noe av det vi står for:
• Fornyet kjøkken i over 13 år
• Gratis uforpliktende hjemmebesøk
• Bytter dører, hengsler, skuffer med
skinner, benkeplater, vask etc
• Alt vi lager er på mål etter ditt
kjøkken, uansett alder eller fabrikkat
• Bygger opp til tak
• Montering blir gjort på kun en dag

FØR

ETTER

Med Norsk Kjøkkenfornying er du sikret høy
kvalitet til en lav kostnad – spør oss!
Det vil lønne seg!

Ring Birger 911 99 917 for nærmere info!
E-post: post@norsk-kjokkenfornying.no www.norsk-kjokkenfornying.no
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HELSEPANELET
LASSE HÅKONSEN

Kiropraktor

Lasse er utdannet ved universitetet
i Bournemouth, England.
Han er daglig leder ved Vollaklinikken – kiropraktikk og fysioterapi
i Lillestrøm i tillegg til å være
primærkontakt i det offentlige
helsevesenet for pasienter med
muskel- og
skjelettlidelser.

SANDRA FURNES

Kiropraktor

Sandra er utdannet ved Syddansk
Universitet i Odense, Danmark. Hun
jobber til daglig som kiropraktor ved
Vollaklinikken- kiropraktikk og
fysioterapi i Lillestrøm. Pasienter
med nakkesmerter er et av Sandras
store interesseområder sammen
med idrettsskader og hodepine.

Hvordan holde treningsmotivasjonen oppe?
«Jeg kommer aldri skikkelig i
gang med trening etter
sommeren. Tiden strekker ikke
til og jeg har rett og slett ingen
overskuddsenergi.
Hva gjør jeg?»
Monica, 34
Stine svarer:
For mange er høsthalvåret en tung tid. Det
blir mørkere ute, dagene føles kortere og i
mangel på sollys blir vi tyngre i kroppen.
Så hva kan vi gjøre for å holde motet oppe
og treningen i gang?
Trening handler blandt annet om å
øke velværefølelsen, forebygge
smerter og øke energinivået i kroppen. Med andre ord oppnår vi kun positive helseeffekter ved å regelmessig
trene. Allikevel forbinder mange treningen med et slit og et ork. «Det er
ikke morsomt å trene» «Jeg gjør det
fordi jeg må» «Det gjør så vondt og
jeg blir så støl etterpå» er vanlige svar
blandt treningsstudioenes passive
medlemer.
Mye handler om innstilling og tankegang. Sier du til deg selv at noe er
tungt og vondt, da blir det nettopp
tungt og vondt. Finn trening som du
syns er morsom. Saltrening, gåturer,
joggetur, et oldboys fotballag, et dansekurs, egen styrke i studio. Start med
det som gir deg en god følelse. Treningen blir lysttbetont, ikke noe du
må.
Senk forventningene. Du må ikke
starte opp med 4 treningsøkter i uken
og du må ikke ha som mål å gå ned x
antall kilo på x antall uker eller å sykle
Birken på rekordtid. Kom deg i form
først og øk mål og treningsfrekvens i
takt med lyst og overskudd. 1 økt i
uken er bedre enn ingen! I tillegg øker
du motstand gravids slik at du blir
overkommelig støl. Når du trener bryter du ned muskelfibrene. Desto mer
vi utfordrer musklaturen desto mer
bryter vi ned muskelfibrene og desto
stølere blir vi. Reguler motstanden.
Start pent og øk gradvis.

Planlegg treningen og dropp unnskyldningene. Kan du kanskje greie å
stå opp litt tidligere en-to ganger i
uken? Få unna treningen før du drar
på jobb så er du ferdig for dagen.
Eventuellt kan du pakke med deg klær
og dra direkte fra jobb og til trening.
Men hva med oss som må hjem til
barn og aktiviteter? For mange er
tidsklemma et problem. Barn som
skal kjøres hit og dit. Vær kreativ.Ta
på deg treningsklærne du også. Ta
deg en gåtur eller en joggetur og noen
styrkeøvelser som ikke krever utstyr,
mens barna er på aktivitet. I stedet for
å vente i garderoben kan du unytte tiden. Er det kanskje flere foreldre som
kan slå seg sammen?
Få hjelp av en personlig trener (PT). I
dag er det svært vanlig å bruke personlige trenere. De siste årene har
flere og flere benyttet seg av PT. Dette gjelder alle samfunnsgrupper. PTene skreddersyr treningen til deg. De
er med deg, motiverer deg, veileder
deg og finner trening som passer deg
og dine behov. Dersom ikke PT er en
mulighet for deg, skaff deg en treningsvenn. Det å ha faste avtaler, enten med PT eller med en venn gjør det
vanskeligere å avlyse treningen.
Tenk positivt, skyv unnskyldningene
avgårde, senk forventningen og prøv
å glede deg til trening. Se på det som
et lite fristed. Der du kan utfolde deg
og kjenne at kroppen utvikler seg og
gradvis blir bedre. Ikke sammenlikne
deg med andre, men kjenn at du blir
en bedre utgave av deg selv.

Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL:
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

STINE SØRLIE-LARSEN

Personlig trener

Stine er utdannet personlig trener
ved Norges Idrettshøgskole. Hun
jobber fulltid som personlig trener
ved SATSElixia Lillestrøm. Her
jobber hun med å tilpasse trening
etter behov, kosthold og
gruppetreningstimer.
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FORANDRING FRYDER
Høstsalget vårt fortsetter – gjør et kupp nå!
MODENA FLISER HØSTKAMPANJE – FRA 9-21 NOVEMBER

SPAR
4000

SPAR
3000

NYHET
FRA
ITALIA!

11 990 8 995
GB Open 120 m/trestruktur

Baderomsmøbel. Førpris 15 990,(Prisen inkluderer møbel og topp-plate)

SUPER
TILBUD

Lotus Mondo 2
Førpris 11 995,-

/modenafliser modena.no

69

pr. m2

Modena Ice Glossy
Rect. 30x60 cm veggflis
Begrenset beholdning

OSLO ALNA
Strømsveien 199
0668 Oslo
Åpent: 10 – 19 (10–16)
Fredag: 10 – 18
Lager: 7 – 19 (10–16)
Fredag: 7 – 18
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Gikk til aksjon mot
plakatforsøpling

BLIKKFANG: – På privat basis har jeg valgt å samle inn litt skrot og plassere dette slik at de som jobber i kommunen og de folkevalgte får se søpla. Dette er et forsøplingsproblem de burde ha ryddet
opp i for lenge siden, sier Morten Langseth.

Etter over to års kamp for å bli hørt,
og få kommunen til å fjerne skiltog plakater som forsøpler byen,
gikk Morten Langseth til aksjon.

Mange
spennende
nyheter!
Høsten
er
Velkommenher...
innom
endelig
i nye lokaler!

Stikk innom for inspirasjon!

Tlf. 63
Tlf.
6381
8198
983333- post@lillelotte.no
- post@lillelotte.no

Storgata 20,Solheimsgt.
2000 Lillestrøm
1, 2000 Lillestrøm
Man.
- ons/fre.
10-18,
tors.
10-20, lør. 10-16
Man.
- fre. 10-18.
Lør.
10-16

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Jeg ser nå at det ikke hjelper å si i fra
og være engasjert. Derfor må sterkere virkemidler tas i bruk, sier Langseth.
For å vise fram en liten del av det
Langseth mener forurenser byen,
samlet han og en fem andre aksjonister inn noen reklamepaller. Disse ble
plasserte utenfor Skedsmo rådhus.
KLAR MELDING TIL KOMMUNEN
På søppelinstallasjonen utenfor rådhuset hang aksjonisten et skriv til
ordfører og varaordføreren. Der skriver Morten Langseth: «Etter gjentatte ganger å ha snakket med dere, hvor
dere takker for at det finnes engasjerte beboere i byen, ser jeg at man
må gå til sterkere virkemidler. Valget
ble tilslutt å rydde opp selv og forlate
det på kommunens grunn. Administrasjonen skal være de som rydder og
følger opp, men det fungerer ikke. Jeg

sier som deg kjære ordfører, vi trenger noen «masekopper» i positiv forstand i byen vår. Herved har «masekoppen» tatt affære og håper
kommunen etter dette stuntet følger
bedre opp i gatebildet. Sett krav til de
forretningsdrivende, ikke la de ture
frem som de vil. Håper at vi som beboere kan få tilbake troen på Lillestrøm som en feiende flott by.»
– Jeg har ringt og skrevet til
Skedsmo kommune i over to år. Nå er
det nok. Jeg er heldigvis ikke bygd slik
at jeg gir opp så lett. Kanskje jeg blir
hørt denne gangen, sier Langseth.
FÅR STØTTE
Langseth forteller at han har fått
mange henvendelser og støtteerklæringer etter at han sto fram i Romeriksposten i september. Han tror
at mange beboere har sett seg lei på
den slags reklameforsøpling.
– Veldig mange av innbyggerne
som tok kontakt fortalte at de syntes
det er bra at noen sier i fra. De har
oppmuntret meg til å fortsette kampen.
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Julens

Familiesøndag
Alle søndager frem til jul

Julens søndagsmeny

198,-

Barnemeny

119,-

Juletallerken (ribbe, medisterkake,
julepølse, rødkål og poteter)
med riskrem som dessert.

Medisterkake, julepølse, poteter
og rødkål med riskrem som dessert.
FAKSIMILE: Romeriksposten
16. september 2015.
Da han ønsket å samle inn plakatsøppel og lage til en liten kreasjon foran rådhuset var det flere innbyggere
som gjerne ville være med på aksjonen.
– Ofte står disse pallene på fortauene slik at folk kan snuble i dem. Og
sånn har det vært i mange år. Det er
bra at noen tar tak i problemet, sier
Mette Brevik.
– Det burde også vært reagert
strengere mot klappskiltene som står
på fortauene og er til hinder for svaksynte og blinde. Dette tror jeg er et
generelt problem over hele Lillestrøm,
sier Arild Moen.
SYNLIG FORSØPLING
Langset synes det er trist at politikerne ikke ser byen de selv bor i. Han
hadde håpet på at de folkevalgte kunne bry seg mer om byen sin og ta forsøplingsproblemet på alvor.
– Kanskje politikerne og de ansatte i kommunen ser forsøplingsproblemet lettere når det havner rett utenfor deres egen dør? Skal noen starte
en forretning i Lillestrøm så er det visse regler som må følges. Her har
kommunen en jobb å gjøre med å følge opp dette, forteller Langseth.
Tore Berg, gruppeleder Folkets
Røst, forteller at han synes det er
meget prisverdig at Morten Langseth

tar opp søppelproblemet med Skedsmo kommune.
– Vi trenger denne type engasjement for å få en bedre kommune. Jeg
vil vurdere alternative måter for å ta
dette opp med kommunen, sier Berg.

Julebord - Torsdager

med TRUBADURER i desember
Trond Trudvang // Geir-Olav Nikolaisen // Valentino

Reserver plass nå!

MANGLER RESSURSER
– Det er beklagelig at næringsdrivende i Lillestrøm ikke følger vedtatte
skiltreglement. Først og fremst er det
deres og grunneieres ansvar at reglementet følges. Dette er et gjentagende problem. Det kommer stadig nye
aktører som ignorere kommunens
skiltvedtekter.
Det har vært krevende for kommunen å klare å følge opp alle brudd.
Teknisk avdeling har rett og slett for
få ressurser til denne oppgaven, forteller ordfører i Skedsmo kommune,
Ole Jacob Flæten.
Ordføreren mener det er viktig å
ansvarliggjøre gårdeiere om denne
problematikken. Han forteller at kommunen derfor vil snakke med gårdeiere og be de om å ta dette inn i kontrakten med leietakere slik at
skiltreglementet følges.
– Det er nedfelt sanksjonsmuligheter i skiltreglementet, og jeg mener
at det må brukes i mye større grad.

Brøtergata 2, 2000 Lillestrøm
Tlf 98 23 75 01 - post@jekyll.no
www.jekyll.no
Følg oss på Facebook

AKSJONERTE: – Dette viser vi fram i byen til de som besøker oss i Lillestrøm.
Det er ikke mye å være stolt av. Nå håper vi virkelig kommunen tar tak i denne skiltforsøplingen av byen vår, sier Morten Langseth.

thIS bAR
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TEMA

I flere av utgavene av Romeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,
til interiør, bil osv. TEMA I DENNE UTGAVEN ER: SVENSKEHANDEL

ØKT OMSETNING: Nordmenn på handletur i Sverige får fart på omsetningen til svenske kjøpmenn før jul. Foto: Charlottenbergs Shoppingcenter

Romerikinger er god
butikk for svenskene
SKA DU RESA
TILL SVERIGE?
Passa på att serva din bil
hos Toyota i Arvika!
TOYOTA ARVIKA
Åkaregatan 16
671 34 Arvika
Tel +46 570 29 09 00

ÖPPET VERKSTAD
Månd-fred kl. 7-16
info.arvika@toyota.nu
www.toyota.nu

Et økende antall nordmenn tar turen over svenskegrensa for å handle inn godsaker og julegaver i
november og desember.
TEMA: SVENSKEHANDEL
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Det virker som folk kombinerer turen til Sverige med å kjøpe billig mat,
drikke og handle inn julegaver, sier
senterleder Monica Nyland ved Charlottenbergs Shoppingcenter.
Nyland mener at hovedgrunnen
for at nordmenn reiser på handletur
til Sverige er den store besparelsen
kundene oppnår på de typiske grensesvareproduktene. Her kan du finne
du ganske store prisforskjeller selv
om den norske og svenske kronekursen har vært ganske lik en stund.

TILTREKKES AV
STOR VAREUTVALG
I en pressemelding Charlottenbergs
Shoppingcenter sendte ut i januar
opplyses det at kjøpesenteret hadde
en omsetning per oktober på
1.743.000.000 kroner, en økning på
9,94 prosent fra 2013. 3,4 millioner
kunder var innom senteret i 2014. Butikkene som selger mat, drikke, godis,
tobakk, helsekost, øvrig livsmiddeler
og proteinpulver står for 65 prosent
av omsetningen. Nyland forventer at
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GRENSEHANDEL: – Vi regner romeriksområdet som vårt primærmarkedet, sier senterleder Monica Nyland ved
Charlottenbergs Shoppingcenter. Foto: Charlottenbergs Shoppingcenter.
omsetningen for desember vil være
på 230.000.000 kroner og et besøksantall på 390.000. Shoppingcenteret har et mål om å passere 2 milliarder i år.
– Her finner du et fantastisk utvalg
på dagligvaresiden i butikkene Maximat og Hypermat. De har en del særegne produkter som du ikke finner i
norske matvarebutikker. Lav pris er
også viktig. På Kongsvinger, der jeg
bor, betaler du 29.90 kroner for en 1.5
liter med brus. På svensk side kan du
få en firepakk 1.5 liter Cola til 19.90,
forteller Monica Nyland.
– Hvor kommer kundene fra?
– Den største kundegruppen kommer fra Romerike. Vi regner dette
området som primærmarkedet, selv
om noen kanskje bare kommer innom oss fire ganger i året. De hyppigste
tar turen kanskje annen hver måned.
Men når romerikingene kommer innom handler de veldig mye. Av
550.000 kundene våre som har en
fast handlefrekvens hos oss er det
bare 13.000 som kommer fra Kongsvinger. Vi hadde aldri hatt den høye
omsetningen om vi bare skulle ha
levd på kunder fra nærmeste by, sier
sentersjefen.
– Er det forskjell på norske og
svenske kjøpesenterkunder?
– Ja, svenske bruker oss som nærmiljøsenter. De finner ikke det utvalget i for eksempel i Arvika som hos

oss. Da må de til Karlstad for å finne et
tilsvarende stor utvalg. For disse kundene er det ikke den store prisbesparelsen som betyr noe, men heller tilgangen til et større vareutvalget.
SVENSK/NORSK KRONEKURS
Senterlederen bemerker at det de
siste årene har det vært stort fokus
på kronekursen i forbindelse med
grensehandel i norske medier. De
verste artiklene, sett fra svensk side,
forteller om hvor mye du taper på å
handle i Sverige.
– Men grensehandelen har på en
måte aldri handlet om kronekurs, det
handler derimot om de stor avgiftsforskjellene det er mellom Norge og
Sverige på utvalgte produkter. Det er
der du gjør de store besparelsene,
forklarer senterleder Monica Nyland.
Hun mener kronekursoppslagene
ofte blir misforstått, og at du ikke taper på grensehandel.
– Selvsagt blir det litt dyrere når
den Norske krona er svak, men nå er
det veldig små marginger. Selv om
kronekursen er tilnærmet lik i Norge
og Sverige kan du spare en tredjedel
av prisen på for eksempel kjøtt og
bacon. På meieriprodukter er det ofte
30 prosent besparelser på. Kronekursen har veldig lite betydning, bemerker Nyland.
– Hvordan går det med julehandelen?
– Julehandelen har vannet seg ut

med årene. Vi har ikke lenger den store økningen som vi hadde fra midten
av november som tidligere. Den største trafikken får vi fra den 12. desember og frem mot jul. Da har veldig
mange fått lønning med halv skatt.
FORETREKKER NORGE
Selv om svenskene lokker med billig
kjøtt- og drikkevarer velger mange
nordmenn å gjøre julehandelen i Norge, noe blant andre kjøpesenteret på
Strømmen nyter godt av. Senterleder
Per Kristian Trøen ved Strømmen
storsenter forventer at julesalget
starter i forbindelse med Black Friday-kampanjen fredag 27. november.
– Black Friday er et konsept som
får stadig mer fotfeste i Norge, noe vi
merker på Strømmen Storsenter.
Salgstallene vi får denne fredagen vil
gi oss en ganske tydelig indikasjon på
hvordan julehandelen blir i år, opplyser Trøen.
Senterlederen forteller at besøket
erfaringsmessig vil skyte fart når
storsenteret utvider åpningstidene
med én time på hverdagene før jul.
Senterets årsomsetning forventes å
ha økt fra cirka 2 milliarder kroner i
2011 til 3 milliarder kroner i 2015.
– En ytterligere forbedret butikksammensetning har resultert i at
Strømmen Storsenter per i dag er det
senteret i Norge med størst besøksog omsetningsvekst i år, sier Trøen.

Husvisning
22.

*Huset på bildet er et eksempel på hvordan Svanen kan se ut

Svanen.

NOVEMB
ER
Hu sv is ni
12 .0 0– 15 ng
.0 0

Glimmer veien 38, 1903 Gan
Nå viser vi Svanen, et mansardhus med spennende karakter og planløsning som har alt
den virkelig kresne kan ønske seg. Rommene er store og sjenerøse og gir deg en rekke
muligheter til å skape et unikt hjem.

Huset vises av Kenneth Adolfsen

kenneth.adolfsen@fiskarhedenvillan.no | 952 96 407
Besøk fiskarhedenvillan.no og se våre andre husmodeller og husvisninger.
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Slik avslører du muggsopp
Fukt og muggsopp gir dårlig inneklima i mange boliger. Nå kan du selv
sjekke om alt er som det skal hjemme
hos deg.
Tekst: Kristin Cock

Prøven avdekker også om renholdet i boligen er godt nok.

– Har du mistanke om at det muggvekst i huset, bør du finne ut om det
stemmer. Sopp og mugg er helseskadelig hvis du puster det inn daglig.
Verst er det for allergikere og små
barn, sier seniorrådgiver Ingeborg
Bjorvand Engh i rådgivningsselskapet
Mycoteam.
For å gjøre det enklere å avsløre
fukt og mugg, har Mycoteam utviklet
en test-tape som alle kan bruke for å
sjekke inneklimaet.
– Tapen festes på en flate der du
vet det ligger støv, for eksempel på en
dørkarm eller en hylle, og så sender
du tapen til Mycoteam for analyse. Etter noen få dager får du svar på prøven, sier Bjorvand Engh.
Testen bestilles på Mycoteams
nettsider og koster 2500 kroner,
– Prøvene gir sikkert svar på om
det er muggsopp på eller nær prøvestedet, og den identifiserer ulike typer
støvkilder, for eksempel om det er
byggestøv, husstøv eller industristøv
i rommet. Ved å analysere støvmengden, får vi et bilde av hvordan inneklimaet i boligen er over en lengre tidsperiode, sier hun.

HVA GJØR DU?
Mycoteam er mye rundt og sjekker
inneklimaet på oppdrag av bedrifter
og offentlige virksomheter. Med den
nye tapen kan undersøkelsen gjøres
raskere og rimeligere også for vanlige
boligeiere.
– Oppdages muggsopp i støvet
som analyseres, gir vi tilbakemelding
om hvilke typer sopp som er funnet,
og hvor mye. Vi gir også råd og veiledning om hva som kan gjøres for å bli
kvitt problemet, sier Bjorvand Engh.
I prinsippet skal det ikke forekomme muggsoppvekst på overflater eller skjult i konstruksjoner i boliger og
andre bygninger. Men i noen unntakstilfeller kan det forekomme noe
mugg, typisk i en krypkjeller, uten at
det trenger å ha noen innvirkning på
resten av huset.
– I slike tilfeller kan det være vanskelig å vite om muggdannelsen i
kjelleren påvirker resten av inneklimaet. Man vet at soppsporer kan følge luftstrømmer gjennom hus og
bygninger, men noen ganger er det
helt minimalt. En enkel tape-prøve
kan gi svar på om det er nødvendig
med ytterligere tiltak eller om man
kan leve som før, sier Bjorvand Engh.

CLA SB 200 d 4MATIC fra 422.100,-

SITTER I KLISTERET: Nå kan du enkelt sjekke om du har muggsopp eller for mye støv i hjemmet eller på jobben.
Prøven skal ikke tas fra overflater
der det er synlig vekst av muggsopp,
eller fra vinduskarmer eller andre kalde områder hvor det kan oppstå kondensering. Heller ikke fra arealer mindre enn 50 centimeter over gulvnivå.
Da kan jord og liknende forstyrre prøven.
VANLIG PROBLEM
Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i
Astma- og Allergiforbundet, mener
problemet med dårlig inneklima er
mer vanlig enn folk tror.
– Manglende bevissthet og kompetanse gjør at mange oppholder seg
i hus og bygninger med dårlig inneklima uten å være klar over det. Det kan

C 200 4MATIC fra 452.700,-

være flere kilder til at luften vi puster
inn ikke er frisk og ren, sier Gustavsen.
Den vanligste årsaken til et dårlig
inneklima er feil ved varmeanlegget
og ventilasjonsanlegget som kan påvirke luft og temperatur. Men fuktighet og råteskader, som fører til
muggsoppdannelse, er også et problem.
Astmatikere og allergikere er de
som først merker at det er noe galt.
– En astmatiker eller allergiker vil
raskt reagere dersom luften er dårlig.
Dette bør man ta på alvor. Et godt
inneklima er viktig for alle som oppholder seg i rommet. Dårlig inneklima
kan i verste fall gi helseplager og for-

verre situasjonen for de som er mest
utsatt, sier han.
Astma- og Allergiforbundet er positive til at det er kommet en test som
raskt kan gi svar på problemer med
inneklima.
– Testen vil gi boligeiere og virksomhetsledere en god mulighet til å
bekrefte eller avkrefte om det er
grunn til bekymring. Dessuten blir det
enklere og finne årsaken til problemet
og dermed gjøre noe med det, sier
fagsjef Kai Gustavsen i Astma- og Allergiforbundet.

GLA 200 d 4MATIC fra 412.600,-

Kompromissløs ﬁrehjulsdrift nå kun kr 9.900,Kampanjerente 1,99%
Tilbudet gjelder også A-, B- og E-Klasse
Alle 4MATIC-modeller leveres med automatgir som standard

Pris inkl. lev. Oslo. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no. Kampanjerente betinger 10% forskuddsleie + mva. (leasing) eller 35% egenkapital (lån). Kampanjerenten er ﬂytende og tilbys opp til 3 års løpetid, etter dette vil renten justeres til gjeldende
markedsvilkår. Finansiering forutsettes gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Forbruk blandet kjøring: 0,46-0,65 l/mil. CO2-utslipp: 119-152 g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet gjelder frem til 31. desember 2015.
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TAPET på alle fire vegger er et fint virkemiddel på dette soverommet.
Tapetet er fra Cosmpolitan/Borge.

Interiørtips i Romeriksposten:

Hotellstilen
brer om seg
Vi ønsker å omgi oss med sofistikert
luksus i vår egen private hule, og lar
oss inspireres av de som virkelig kan
kunsten med å få oss til å føle oss
hjemme: hotellene. «Hotellstil»
er blant vinterens viktigste
trendbegrep.
Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no
Foto: reen Apple, Storeys

Hotellstilen har blitt et begrep som
har festet seg bra blant det norske
folk, først og fremst ved innredning av
soverom, men nå også i flere deler av
huset.

Se vår Facebookside:
facebook.com/kaisfarvehandel
og www.vakrehjem.no

HOTELLSTILEN har helst mørk og eksklusiv med ton-i-ton fargebruk, som dette maskuline
tapetet fra Borges kolleksjon Cosmopolitan

– Det er stadig flere som ønsker
den hjemme, og det er ikke så rart, for
hotellene er proffe til å få oss til å føle
oss hjemme, sier Birgit Torkildsby,
produktansvarlig hos tapetleverandøren Borge, som har kalt en av sine
tre retninger for sesongen nettopp
«Hotellstil».
Man har snakket om denne stilen i
flere sesonger, men populariteten er
fortsatt økende.
– Dette er et fenomen vi egentlig
har sett en god stund, men den brer
stadig om seg i omfang. Før var det
noe for trendsetterne, men nå skal
«alle» ha den litt mørke luksusstilen
på soverommet. Det at leverandøre-

ne betegner stilen som egne satsningsområder sier noe om hvor bredt
dette favner i markedet, sier Bjørg
Owren, kreativ leder hos ifi.no.
ELEGANT, MEN IKKE FEMININ
– Hotellstilen er helst mørk og eksklusiv med ton-i-ton fargebruk, men
den kan også være fargesterk og vågal. Den er uansett svært gjennomført, og tapet på alle veggene i rommet er fast følge. Det samme er
gardiner fra gulv til tak, sier Torkildsby.
I tillegg til de store flatene, er det en
del interiørelementer som bygger oppunder stilen og gjør helheten komplett:

– Skal du ha denne stilen på et soverom, må du i tillegg ha masse tekstiler i form av hodegjerde, sengeteppe, puter, store lampeskjermer og
aller helst en puff, chaiselong eller liten sofa. Selv om hotellstilen er elegant, er den langt fra feminin, dette er
heller en androgyn stil med mange
maskuline referanser, sier Torkildsby
videre.
IKKE BARE PÅ SOVEROMMET
Hotellstilen har vært typisk for soverommet, men vi er nå i ferd med å
hente ut elementer også til andre rom
i huset, spesielt gjelder dette fargesettingen.
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MYKE TEKSTILER er et must for å få den rette looken – en myk firbeint er
derimot valgfri. Her er det tekstiler fra Green Apple.

– Jeg er ganske sikker på at de
mørke fargene vil ta over for de lyse
innen få år. Vi ser det helt tydelig
rundt på de store trendmessene, og
her hjemme er det flere og flere som
tar mørke farger i bruk – også de som
tidligere har sverget på at hvitt er det
eneste riktige, hopper nå rett over på
mørke nyanser på veggene sine, bekrefter Torhild Rustenberg, konseptsjef hos tapetleverandøren Storeys.
I tillegg til fargene, vil bruken av tapet og tekstil også være hotellstil-elementer vi nok vil se mer av
fremover.

– Tapet er allerede på god vei til å
bli et naturlig valg på alle fire vegger,
fremfor den ene fondveggen vi har
sett en stund. Mange ønsker å gjøre
hjemmet litt som en hule, men det
skal likevel virke rent og ryddig, og vi
har betraktelig mindre nips enn før.
Mykhet er et viktig stikkord i dette,
både når det gjelder farger, former og
selvfølgelig tekstiler. Tekstiler er avgjørende for å skape den myke rammen; her kommer også akustikken
inn, ved at romklagen dempes og at
dermed også lyden i rommet blir mykere, sier Bjørg Owren.

TRENDEN ER KLAR: Vi har begynt å trekke de mørke fargene ut i flere av husets rom. Her er det tapetsert med tapet
fra høstnyheten Urban Funky fra Storeys.

Vi feirer 25 år
med bussreiser!
Bli med på nyttårsfeiring i Rostock Tyskland
29/12 6 dager
kr. 6.995,7/3 9 dager
kr 6.950.Spa helsereise til Pærnu i Estland
Inkl 3 behandlinger pr dag og full pensjon
i Pærnu ½ pensjon på reisen
PÅSKEN 2016
17/3 Dubrovnik 14 dager
kr. 12995.21/3 Lago Maggiore i Sveits 10 dgr kr. 12995.23/3 Polens gamle hansaby Gdansk 7 dager
kr. 6995.-

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

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82
post@akershusvvs.no

21/5 Hemmelig tur 6 dager
kr.9990.6/7 Nord-Norge med Nordkapp og Lofoten 14 dager
kr. 19995.Alle våre turer har mye inkl.
Påstigning etter avtale.
Vår nye feriekatalog for 2016 med
mange spennende turer og er klar
til utsendelse etter jul.

Tlf: 62 83 52 20 Mobil: 959 06 282
www.kjetilsbussreiser.no
Online booking
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ØKT BESØK: Butikkeier Lotte Nornes (tv) og butikkmedarbeider Jeanette Vesterås opplever økt kundetilstrømning etter de flyttet inn til Storgata.

Lille Lotte vokste seg inn
Den lille strikkebutikken i Lillestrøm ble så populær at
eieren ble nødt til å se seg om etter et større lokale.
Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no
– Vi vokste fort ut av lokalene i Solheimsgata. Da et større lokale i sentrum av byen sto ledig, grep jeg muligheten, sier butikkeier Lotte Nornes.
Nornes ønsket å gjøre noe mer ut
av hobbyen enn bare å sitte med
strikketøyet i fanget. For tre år siden
startet hun garn- og stikkebutikk i
Solheimsgata 10. I oktober i år flyttet
hun forretningen inn i Storgata.
BLIR SETT
De som trengte stikkeutstyr fant
fram til butikken på den tidligere

adressen. Etter flyttingen opplever
Nornes at butikken har blitt mer synlig og bedre besøkt.
– Jeg har ikke drevet med butikk
tidligere. Dette var en gammel drøm
som har gått i oppfyllelse. Jeg er utdannet sykepleier, men hadde lyst til
å prøve noe nytt. Det har vært veldig
travelt fra første dag, forteller Nornes.
For ett år siden var arbeidsmengden blitt så stor at hun så seg nødt til
å ansette en butikkmedarbeider. Etter ansettelsen har de stort sett vært
to i butikken hver dag.
– De førte to årene ønsket jeg se
hvordan butikken gikk. Det gikk veldig
bra, så jeg forstod at jeg ikke kunne
klare dette alene.

Ønsker du hjelp for å
bygge opp energi før jul?
Ta kontakt
med oss
på tlf.:
406 70 885

Vi tilbyr ulike behandlingsog treningsformer.
www.anyu.no

SMUGSTRIKKING
Daglig leder forteller at hun alltid har
strikket. Strikketøyet ble også tatt
fram i timene da hun gikk på skole.
– Jeg måtte liksom strikke for å
kunne følge med i timene. Det hjelper
faktisk på konsentrasjonen. Jeg hører
om flere som sier at de må ha et
strikketøy i fanget for å kunne konsentrere seg. Strikkingen går av seg
selv hvis du har et enkelt mønster og
én farge.
Noen entusiaster har strikk til forskjellige anledninger som for eksempel togstrikk, feriestikk og hyttestrikk. Nornes forteller at dette er en
hobby du kan ta med deg overalt.
– Jeg har hørt om folk som har tatt
med seg strikketøyet i kirka. Ei dame
satte seg på bakerste benk, slik at ingen skulle se henne. Der satt hun og
smugstrikket mens dattera hadde
konfirmasjonsoverhøring, forteller
strikkeentusiasten.
STRIKKETEND
Lotte Nornes opplyser at majoriteten
av hennes kunder er damer mellom
40 og 70 år. Hun opplever at de unge
jentene er i ferd med å komme etter,
mye takket være internett.

– Det er mye man kan lære om
strikking på nettet. Dagens unge har
ikke kunst og håndverk på skolen i
samme utstrekning som tidligere. I tillegg flytter folk på seg. En del har dermed ikke en familie i nærheten de kan
spørre, slik vi gjorde før i tiden. Mange
kommer innom butikken for å få
strikketips og veileding.
Nornes forteller at det på garnfronten har vært en bra utvikling. Utvalget
av garntyper har hatt en kraftig vekst.
– Tidligere strikket du en marineblå
Mariusgenser. I dag kan en slik genser
stikkes i mange forskjellige farger og
med for eksempel med mohair- og
alpakkagarn.
– Hva er det mest populært å
strikke?
– Det er Skappel- og Mariusgensere, enten vi liker det eller ei. Skappelstrikk kom for rundt tre, fire år siden, og har holdt seg siden.
Mariusgenseren har vært populær i
alle år. Men den nyeste trenden
innenfor strikking er kofter med
70-talls farger som oker, oransje og
rustfarger.
Gamle mønstre brukes på nytt. Nå
ser vi at de som skal strikke babyplagg, som kanskje er dagens pen-

sjonister, henter fram mønstrene de
brukte da de strikket til sine barn, forteller butikkeieren.
TERAPI I HOBBYEN
– Økonomien har begynt å stramme
seg inn for folk. Det er ikke så mye
oppussing og sydenreiser som det
har vært tidligere. Nå setter folk mer
pris på å sette seg i sofaen med et
strikketøy i fanget og kose seg med
det og en kopp te, sier Nornes.
Butikkeieren tror det er lenge til
strikketrenden snur. Hun opplever at
interessen for dette håndverket øker.
– Vi trenger å kreere litt i stedet for
å la oss bli fôret med alt som skjer på
tv og nettet. Det er mye terapi i å sitte med et strikketøy i fanget. Og får
du en strikket julegave vet du at den
som har gitt gaven har lagt mye tid,
tanker og sin sjel i den. Det betyr ekstra mye.
– Er det mange menn som strikker?
– Nei, men det er noen få. Det hender det er noen menn innom butikken
for å kjøpe garn og strikkepinner til
seg selv, men det er veldig langt i
mellom slike kunder.
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UTVALG: Meter på meter med garn i alle farger og variasjoner.

i Storgata

VARMEPUMPER
GODE PRISER – RASK LEVERING

VI MONTERER OG SELGER
Mitsubishi, Panasonic, Toshiba og Dalkin.
Pris eksempel:

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

kr. 16 900.kr. 18 900.-

Prisene er ferdig montert.
Vi er F-gass godkjent bedrift.
Finansiering gjennom Resursbank rentefritt over 2 år.

UTRADISJONELL: Er du lei av å strikke skjerf og luer kan du pynte opp interiøret med for eksempel å strikke en lampeskjerm.

Ring for flere
gode tilbud

BEKKEVANG SERVICE AS
Ring tlf. 920 42 725 for flere gode tilbud
www.bekkvangservice.no
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Bulkesesong:

Bilder stanser
kranglene
Forsikringsselskapene får inn stadig flere mobilkamerabilder fra kollisjoner. Men ofte av feil ting.
Tekst: Kjell M. Kaasa
– Etter et uhell kan vi for eksempel få
inn fem-seks bilder av skadene på bilen og bare ett av stedet hvor skaden
har skjedd. Men skadene på bilen får
vi uansett taksert i ettertid, så det er
bilder av situasjonen rundt bilen vi er
mest interessert i, sier fagsjef Ivar
Kristian Andersen i If.
Forsikringsselskapet behandler
rundt 60 000 motorvognskader i løpet av et år. I omtrent en tredjedel av
sakene er det tatt fotografier med
mobiltelefonen.
– Det har vært en markant økning
de siste fem årene etter hvert som
nesten alle går rundt med et godt fotoapparat på seg. Vi får inn mer enn
tusen mobiltelefonbilder hver måned,
sier Andersen.
Økningen kommer også som en
følge av at forsikringsselskapene har
vært aktive i å etterspørre bilder.
DYRE UHELL
Nordmenn skader bilene sine for over
fem milliarder kroner i året, ifølge Finans Norge. Rygging kostet for eksempel 524 millioner kroner i fjor, påkjørsel av parkert kjøretøy 429
millioner.
Utfylt skademeldingsskjema med

begge parters signatur er fortsatt
viktigste dokument etter en smell eller bulk.
– Gode bilder av hva som har
skjedd kan være til stor hjelp for oss i
de tilfellene hvor det oppstår uenighet. Skissen av situasjonen er heller
ikke alltid godt tegnet i skademeldingsskjemaene vi får inn, sier Andersen.
Han anslår at omtrent hver tiende
kollisjonsskade med to eller flere parter involvert, ender med uenighet.
– Det kan være forskjellig oppfatning av hvordan bilene sto eller nøyaktig hvor sammenstøtet skjedde,
ved innkjøringen til rundkjøringen eller fem meter inn i den? Og det kan
oppstå tvil om uhellet alene kan ha
ført til så store skader som den ene
parten hevder i ettertid. Hvis slike ting
er fotografert på stedet, begrenses
mulighetene for uenighet mye, sier
han.
Godt over 90 prosent av If-sakene
ender med at skylden legges på en av
partene, i de resterende deles den.
SLIK GJØR DU
If har følgende råd til fotografering av
kollisjoner og bulking.
–Ta rikelig med oversiktsbilder fra
stedet, bilder som viser hvilken ret-

ning bilene kom fra, av bremsespor,
avstand til veikant, hvor i veibanen
kollisjonen skjedde. Du bør også ta
bilder av veimerkingen, både i veibanen og i form av skilting på stedet,
sier Andersen.
Også ved større ulykker kan fotografering være viktig, selv om det
ikke er det man først tenker på. Er
veien bred nok til en forsvarlig forbikjøring akkurat der? Var det snøslaps
i veibanen på det tidspunktet?
– Vi oppfordrer begge parter til å ta
bilder.
Forsikringsselskapene bruker tjenester som Google Earth og Google
Maps for å kartlegge området der
sammenstøtet skjedde. Sannsynligvis vil de få hjelp av bergingsbilene etter hvert også.
– Sjåførene på bergingsbilene tar
stort sett ikke bilder i dag, men her er
det ting på gang. Enn så lenge er det
bilder fra kundene som er vår beste
kilde, sier Andersen.
Selv om stadig flere tar i bruk mobilkameraene for å dokumentere, går
et sammenstøt fortsatt ut over humøret til de involverte.
– Temperaturen har nok ikke blitt
lavere som følge av mobilkameraene,
men folk roer seg fortere når det finnes gode bilder, sier Ivar Kristian Andersen i If.
DOKUMENTERT: Forsikringsselskapene ønsker seg flere oversiktsbilder av stedet

Stort utvalg av kunst
i alle prisklasser
Velkommen til en hyggelig handel!

Artgate Lillestrøm

Rino Larsen Funky Garden IV

Skedsmogata 9

100 % fornøyd garanti

FÅR MANGE BILDER: Ivar Kristian Andersen, fagsjef i forsikringsselskapet If.

(Foto: If)
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Bedre hverdag starter hos Banda

Bandakjeden formidler hjelpemidler på blåresept og fører
et rikt utvalg av helseartikler for velvære og komfort.

JULEKAMPANJE

Medima håndleddsvarmer
og ryggvarmer i angoraull
Håndleddsvarmer

145,-

Kamillepakken
Julegaven til den som har alt?
Hudpleieprodukter med kamille

249,-

Veil 180,-

Veil 355,-

Ryggvarmer

290,-

Inneholder:

Veil 365,Str. S-XL

• stabil innesko med uttagbar
støtdempende såle
NÅ
• også i her
herremodeller

Bodylotion 200 ml
Rensegél 250 ml
Deodorant 80 ml
Såpe 50 ml

Få en Tempur sovemaske
ved kjøp av Original eller
Millenium pute

599,-

Verdi 295,Putene koster
fra 695,-

enn nærbilder av bilen. 

VVeil inntil
800,-

(Foto: Colourbox)

KJØKKENFORNYING
Lei dine gamle furudører/
kjøkkenfronter?

• gunstig kjøkkenfornyelse
• gratis hjemmebesøk
• 15 års erfaring
• nye skapdører og skuffer m/demping
• heltre, laminat, malt og høyglans
• gode råd for en praktisk kjøkkenløsning
• kvalitetssikret produkt og oppmåling
• dører og skuffer som passer alle typer kjøkken, bad
og garderober

Kontakt Knut for gratis befaring

tlf. 401 73 412
www.arcus-kjokkenfornying.no

Str. 36-47

Micropack nakke

Medima antisklisokk

• lindrer leddsmerter, stive/ømme
muskler, tensjonshodepine etc.
• varmes enkelt i mikrobølgeovn

•
• puster og holder føttene tørre
og varme
• vask 40°

190,Veil 240,-

249,Veil 298,-

Følg oss på
Facebook/bandakjeden

Str. S-XL

Utvalget kan variere fra butikk til butikk.
Besøk vår nettbutikk:
Prisene gjelder til 24.12.2015
www.banda.no/nettbutikk

Trygg og profesjonell hjelp:

BUTIKKEN VÅR FINNER DU PÅ SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET)
PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 9 6 72 - WWW.LOBAN.NO
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Vi i Romeriksposten er glad i historiske tilbakeblikk. Hvordan så det ut i distriktet vårt før,
og hvordan ser det ut nå i dag? Vi tar for oss en ny plass fra uke til uke.

STORGATA
2002 – 2015
Våren 2002 fikk bygningen i Storgata
5 (det gule huset) et skikkelig løft da
fire mobilkraner løftet bygningen opp
satte det på en jernramme i 1. etasje.
Bygget er kjent som Marcus Foseids
forretning. Lillestrøm poståpneri ble
etablert i dette huset i 1890. Og fra
1892 var dette stedets postkontor.
Bygningen ble restaurert på 1990-tallet etter at en gjeng med ildsjeler
kjempet og vant kampen for å bevare noe av Lillestrøms trehusbebyggelse i sentrum. Bygget har senere
huset flere ulike butikker. I 2008 ble
nedre del av Storgata oppgradert og
gjort om til miljøgate.

Storgata 2002.
Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

Storgata 2015.

Velkommen til Kortreist fritid:
Mjøsli Hytter og Naturpark!
Aktiv fritid eller rolig
hytteliv hele året
*

Panorama
over Fjorden
(Mjøsa)

Hytte til salgs
«Lillehytta»
Kr 1.990.000,«Mjøslihytta 78»
Kr 2.490.000,«Mjøslihytta 98»
Kr 2.990.000,Inkludert tomt og
grunnarbeider

*

25 minutter
fra
Gardermoen
*

Ta av E6 ved
Strandlykkja

Kontakt:
Otto
93 03 11 02
otto@mjosli.no
www.mjosli.no
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15.990

649

49

PEISOVN

PANELOVN

BJØRKEVED

Jøtul F 373. Store sideglass gir
ekstra godt innsyn til ilden. Effekt 3,5-7kW.
Inkl. søyle

Nobø Ikon, norskprodusert kvalitetsovn.
Panel 1000W, H: 40 cm, B: 67,4 cm.

40 ltr/15 kg.

199

99

299

PARKETT

LAMINAT

PANELGRUNNING

Eik 3-stav. 207 mm. bred “hvitkalket”
mattlakkert. Mål:14 x 207 x 2200 mm.
Selges i pak. á 3,18. Pris pr. m².

Eik elegance laminatgulv. 8 mm. Enkel montering.
Selges i pakker a 2,2 m2. Pris pr. m².

Beckers panelgrunn. Grunning, sperring og toppstrøk i ett! Hindrer effektivt gjennomslag fra kvist,
i tillegg til nikotin, vann og sot. Glansgrad 10.
Kan blandes i lyse farger. 3l spann.

4.990

1.790

299

PROFF KAPP-/GJÆRDESAG

BATTERIMASKINSETT

SNØMÅKE

Bosch GCM8SJL med uttrekk. 1600W. Kappebredde
opp til 312mm og kappehøyde opp til 70 mm.
To avsugskanaler og med laser som tydelig
markerer sagsnittet. Ink GTA 3800 sagbord.
Max lengde hele 3,8 m.

Makita Combokit LCT303X. 10,8V.
Leveres i alu koffert. Bestående av borskrutrekker,
slagskrutrekker, lykt og et hylster for bruk i beltet.
Kofferten har en skuff med et lite tilbehørssortiment
av bor og bits.

Fiskars. Plastblad og aluminiumsskaft med
fleksibelt plastgrep for bedre stabilitet. Lav vekt.

DU KAN LÅNE
TILHENGER AV OSS
byggmakker.no
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker i kampanjeperioden. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.
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BAZAR

Stort og smått til salgs der du bor. Med mulighet for å få med bilde av det som skal selges.
Gratis for privatpersoner. For bedrifter er prisen Kr 490,- +mva per annonse. Annonsen står
i tre utgaver. Gi beskjed dersom objektet er solgt, eller om annonsering skal forlenges.
Materiellfrist er onsdager innen kl 16:00 til epost bazar@romeriksposten.no

Vi selger; Norsy symaskin, 6stk
mokkakopper m/asjett og kanne,
gammel ”philips” radio, glasskuler,
Høyang melkespann, gammel sort
telefon m/tallskive, gorojern,
gammel langhøvel, tvinger i div
størrelser, askebeger fra Askim
gummivare, beskyttelseshjelm m/
visir og høreklokker, jerngryter, 5
stk vinmonopolets trekasser, etc
etc. Alt selges for en hyggelig pris.
Tlf 416 27 988. Bor i Strømmen.

TIL SALGS

Klassisk damesykkel 17 tommer.
Med 7 gir, nav brems, kurv på styret
og nett på bakhjul. Sykkelen er kun
brukt 1 gang, utover det bare stått på
lager. Ny pris var kr 4500.
Selges nå for kr 1500
Tlf 913 56 990.
0490 Brenderup henger, “Bravo”,
modell 2006, 4 hjul og meget
pent brukt selges for kr 9.000,-,
ny idag kr. 23.000,-.

TJENESTER
Hybelleilighet til leie ved Skarnes
videregående skole. 26 kvm. Bad
m vaskemaskin samt alle hvitevare. Møblert. Lys og trivelig. Egen
inngang, Uteplass om sommeren
og biloppstillingsplass. Depositum.
Ring 416 95 885.

Skinnstol, liten Ekornes Stressless, type Milano Paloma, farge
kitt. Treverk lus natur, selges kr
500. Må hentes i Lillestrøm.
Tlf. 958 90 360

For samlere!
Ferrograph båndspiller fra ca. 1962.
ikke brukt side slutten av 60-tallet.
kr. 400.- tlf. 480 71 946.

Brukt, sølv kakespade, mange
forskjellige gardiner. Philips barbèrmaskin, nesten ny (feilkjøpt)
3 fiskestenger med utstyr. Norges
Lover 1685 til 1973. Alt selges rimelig,
tlf 95 11 26 24, Strømmen.

Nå er det tid for å klargjøre hagen
for vinteren. Alt av beskjæring,
rydding og raking av hage, samt
bortkjøring gjøres raskt, rimelig og
effektivt av sprek mann. Jeg har
også noe ledig kapasitet på
måking av snø ved faste avtaler
for vinteren, utført på «gamlemåten» med spade og snøskuffe, for
husstander i Lillestrøm og omegn.
Jeg har mange års erfaring fra
Frivillighetssentralen så ring trygt:
90 99 01 80.

Retrolampe til salgs
97 65 66 49, Strømmen.

Mikrobølgeovn gis bort mot
henting , stort innvendig volum,
ikke grill.
Mob. 918 69 184 etter kl.1200.

Pent brukt piano, god klang,
selges til hentepris kr. 1.000,-.
Tlf. 905 68 071 / 941 42 505.

Pent teak stuebord. 77x140 cm.
Tlf 902 44 842

AmCar MAgazin, fleste utgaver fra
1977-2014. Selges helst samlet kr
1200 for alt. Har også noen
AmCar-bøker kr 100 pr stk. Ring
Steinar på 478 95 696.

Gamle vinflasker, stor gammel
båtvinsj, flotte jernplater m/motiv
til innlegg i peis, div verktøy. Bor i
Strømmen. Tlf 416 27 988.

Pene kjøkkenmøbler/liten spisestue til salgs. Møblene er i lyst
treverk og stolene har stofftrekk.
Bordet er 100/180. Ekstra bordplate . Pris . kr 300,00.
Tlf 92252905.

VW-entusiast? Har noen smådeler til VW Transporter – buss fra
Rundt 59-64 + brosjyre/bøker/
modelbiler. Priser på dette blir vi
enige om. Tlf 478 95 696.
Italiensk skinn sofa 3+2+1, 2 års
gammelt og veldig bra stand. Og
Lcd TV LG 42”. Veldig bra stand.
5000 kroner. Ring , 982 41 639
Lørenskog.

Meget pent brukt, sort minkpels
med pelshatt til salgs. Kåpen er i
str 42-44 og selges høystbydende over1500.Tlf 926 28 957.

Vi selger trykket"Vasshjulet i Losby"
1993, 37/500 av Tor Sværd Sørensen,
Gi bud over kr. 150, tlf 41 43 47 81.

ØNSKES KJØPT
Gamle norske postkort kjøpes til
god pris av samler.Tlf. 930 40 550.
Norske mynter. Har du et «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.

Novembertilbud

Alt i lekkert yttertøy
- Lammeskinn
- Dun
- Ull
- Pels

Intensivt hår spa
treatment med
serum og steam

350,Per gang

Pakke pris; 6 ganger Kr 2000,Barn 0-10 år 150,- Farge fra 300,Herre
200,- Napping fra 100,Dame fra 300,-

Se vår nye hjemmeside

www.henryphillip.no

-20%

Spesialforretningen i yttertøy

Skippergt. 33, tlf. 22 42 99 39
(Vis à vis Clarion Royal Christiania Hotell)

Sokkestopping er ikke avleggs,
gammeldags, besværlig, tidkrevende, omstendelig, men praktisk
artig og en gammel tradisjon. Jeg
er en bestemor som kan lære
dette videre til de som er interesserte. Ta kontakt med meg så kan
jeg lære bort denne tradisjonen til
de som ønsker. Jeg trenger også
tre til fire stoppesopper så har du
noen liggende så ta kontakt med
meg. Jeg gleder meg til å lære
andre og stoppe sokker.
Ring meg på 410 08 589.

Tilbud på
alt innen
negledesign

vil du annonsere i vår
neste temautgivelse?
25. november
Lys & Varme
Ta kontakt med:

Terje
Elisabeth
Marianne

906 19 636
483 23 443
483 20 157

Tlf. 477 01 010 • Strømsveien 55,
Strømmen (ved siden av Kiwi)

Lammeskinn
Julemarked • Juleshopping
• Julehelg • Nyttår med guide

JULEMARKED

• Vandringsreiser
r • Elvecruise
Vinreiser • Storbye
Rundreiser •

alltid

Opp til

2/12
6 dager

Hannover & Celle ................ 3 895,- Hamburg & Lübeck ............ 3 995,Bremen Jubileumsavgang.......... 4 895,- Amsterdam Juleshopping ....... 4 295,-

ide

med gu

2 000,abatt
Bestill-tidlig-r
t.o.m. 20/1 2016

Hamburg .................................. 4 495,-

Velkommen til

en verden av

opplevelser

Praha .................................... fra 3 995,-

Provence

kysten
Puglia & Amalfi
New York

REISEN INKLUDERER: Bussreise i
Scandoramas komfortbuss t/r, overnattinger
i dobbeltrom med frokost, Scandoramaguide

NYHET!

Berlin

2016
2015-11-13

.indd 2

ver_with_splash

a_front_back_co

11:36

Ny katalog 2016 ute nå!

Gardermoen

JULE-

SHOPPING
29/11, 13/12
4 dager fra

3 495,-

REISEN INKLUDERER: Flyreise Oslo-Berlin t/r, busstransfer flyplassen hotellet t/r, 3 overnattinger i dobbeltrom med frokost, Scandoramaguide

Douro
Elvecruise på

NO_scandoram

Fly fra

www.scandorama.no • 800 10 110
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Kledd til FEST!
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Vi er inne i en periode av året med mye festligheter; julebord, juleball og nyttårsaften for
å nevne noe. Men hva skal vi ha på oss?
Tekst: Gøran Kristiansen
Du kan få tips og inspirasjon nå på lørdag når det
arrangeres Moteshow med tema «Party» på
Metrosenteret på Lørenskog. Cesilie Søberg ved
Floyd Metro har tatt initiativ til showet, og forteller
til Romeriksposten at alt av vinterens festmote for
både dame, herre og ungdom skal vises frem. I alt
skal ca 15 butikker ved senteret delta og bidra med
modeller som vil vise frem deres antrekk.
Det blir dessuten proff konferansier og også

musikk med Magnus Klausen som også er med i
bandet ”Tallest band alive” og kjæresten hans Andrea Davies. De skal opptre med flott sang og gitar
- Jeg drar i gang moteshowet fordi jeg er opptatt
av et godt miljø på sentret og god stemning, og
ikke minst er det fint å la dyktige ungdommer få
vist seg frem, da det finnes så utrolig mye flink
ungdom der ute, smiler Cesilie, og gleder seg til å
vise frem det nyeste av festmote nå på lørdag
klokka 1400.

KJØKKENFORNYELSE
HØSTKAMPANJE!

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

GRATIS

benkeplate eller
kjøkkenvask
ved hel fornyelse

- Miljøvennlig!
- Montert på en dag!
Ring vår lokale representant Morten Holst

9517 8095

E-post: holst@smartkjokken.no

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag

Vi kan også bygge om kjøkkenet ditt eller levere komplett nytt kjøkken

SMART
www.smartkjokken.no

Kjøkken
Kjøkken - Garderobe - Bad
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HISTORISK

I vår løpende serie om lokalhistorie følger her den første artikkelen om siviltrafikken på Kjeller, og da spesielt året 1938. Det var
da plassen het Oslo lufthavn, Kjeller, med fast sivil rutetrafikk til
København, Amsterdam og London. Fram mot jul skal vi også se
på ting som tyskerne arbeidet med i stor hemmelighet i 1944.

KJELLER VAR OSLOS SIVILE LUFTHAVN FØR FORNEBU ÅPNET – DEL I
Kjeller Flyplass ble anlagt som en militær
flyplass i 1912. I alle år senere har flyplassen
spilt en sentral rolle i landets luftforsvar,
spesielt når det gjelder vedlikeholdsoppgaver. Plassen har i tillegg hatt et betydelig innslag av allmennflyging – ofte kalt
General Aviation eller GA-flyging. Det er
mindre kjent at Kjeller også har hatt sivil
rutetrafikk og faktisk var Oslos første internasjonale landbaserte hovedflyplass.
Denne delen av Kjellers historie er det vel
verdt å hente fram i lyset.
Tekst:Steinar Bunæs,
Skedsmo Historielag

LOKALAVISENES
KOMMENTARER
Det var en allmenn bekymring at flyplassen til tider lå under vann, og avisen «Akershus» kommenterte i 1931
at «det tar seg dårlig ut at vår internasjonale flyplass ligger under vann».
Samme avis fulgte opp dette i flomåret 1934, og skrev 23. mai 1934: «Dette er uholdbart ettersom Kjeller fremdeles er den eneste lufthavn i det
sønnenfjeldske Norge.»
POSTRUTENE KOM FØRST
Det ble tidlig klart at luftfart var en
rask og lønnsom transportmåte for
lettere brevpost. De første kjente
postruter ble etablert i 1920 av Marinens Flyvevesen. Med Horten som
utgangspunkt gikk en rute til og fra
Kristiania, mens en annen gikk til
Arendal og Kristiansand. Senere samme år fløy Sønnenfjeldske flyveavdeling rutene Kjeller-Hamar og Kjeller-Berg ved Halden. Det er ikke kjent
hvor lenge disse rutene vedvarte.

Norges første internasjonale postrute fra en landbasert flyplass ble
etablert på strekningen Kjeller-Gøteborg-Malmø 30. mai 1929. Løytnant
Munthe Dahl ble beordret som postrutens flyger. Det inntraff flere uhell,
vesentlig pga motorfeil, men ingen
menneskeliv gikk tapt. Den alvorligste ulykken skjedde 2. august 1931, da
løytnant Gunnestad kom fra Gøteborg med ca 50 kg post i et fly av typen Moth, som krasjet under innflygingen. Flyet var utlånt fra Hærens
flyvevesen til Poststyret, det ble totalvraket. Gunnestad brakk en ankel,
men var ellers uskadd.
GRESSHOLMEN VED HOVEDØYA
VAR INTERNASJONAL SJØFLYHAVN FRA 1927 TIL 1939
16. juli 1927 landet det første sjøflyet
på ruten Oslo-Gøteborg-København-Berlin. Hovedaktør var Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft,
men med Norske Luftruter AS som
norsk driftsansvarlig, og med Det
Norske Luftfartsselskap (DNL) som
ansvarlig for båttransport av passasjerene fra Oslo sentrum til Gressholmen. Det tyske selskapet skiftet navn
til Lufthansa i 1933.

Kjeller sett fra Brøter retning Volla. Luftfoto 1934 FLO.

Kjeller sett fra øst kort før krigen, vi ser at elva Sogna er gjenfylt og området er tørrlagt. De to hangarene i forgrunnen
ligger inntil Kjellergata som startet ved Strømsveien på Volla. Luftfoto 1938 FLO.
Gressholmen spilte en viktig rolle i
disse 12 årene, men sesongen varte
bare fra mai til oktober. Likevel, det
var med Gressholmen som utgangspunkt Det Norske Luftfartsselskap
(DNL) ble etablert. I 1935 startet selskapet en ny sjøflyrute fra Oslo til
Bergen. Flyene foretok reisen tur og
retur hver dag med mellomlandinger
i Moss, Arendal, Kristiansand, Stavanger og Haugesund. Fra Bergen hadde
DNL også en rute videre til Tromsø.
Disse rutene utgjorde norsk sivil luftfart, innenlands og utenlands, fram til
1937. Dette året startet DNL opp med
prøvedrift fra Gressholmen til Stockholm. Fra og med 1939 var trafikken
landbasert og knyttet til de nye flyplassene Fornebu, Kjevik og Sola. Offisielt ble Gressholmen aldri omtalt
som hverken flyplass eller sjøflyhavn
– den første norske hovedflyplassen
het «Oslo flyvehavn». Fram til sommeren 1939 var Oslo flyvehavn
Gressholmen landets hovedflyplass,

men som vi snart skal se: Assistert av
Kjeller i 1938-sesongen. Gressholmen
var ingen travel, internasjonal lufthavn
der den lå noen steinkast ute i Oslofjorden. På en vanlig dag var det bare
tre, fire avganger og landinger. På slutten var det tre ruter til og fra «flyvehavnen» – én langs kysten fra Oslo til
Bergen og videre til Tromsø, én sydover til Göteborg, København og
Tyskland, og én østover til Stockholm.
ET MUNTERT INTERMESSO
Ruten til og fra Stockholm ble fløyet
av et Sikorsky-fly som hadde både
hjul og flottører. På Stockholm-Oslo-ruten kunne flyet ta av fra Bromma
flyplass og lande på sjøen ved Gressholmen. Dette kunne lett føre til misforståelser, forteller flypioneren Hjalmar Riiser-Larsen i sin selvbiografi
«50 år for Norge». Med på en av reisene fra Stockholm var en svensk
grevinne. Da flyet landet i sjøen ved
Gressholmen oppfattet hun det som

om flyet foretok en nødlanding. Hun
styrtet opp fra setet, rev opp flydøren
og hoppet på sjøen. De mange skjørtene holdt henne heldigvis flytende til
mannskapet fikk fanget henne opp
med båtshaker. Grevinnens navn er en
godt bevart hemmelighet.
DISKUSJONEN OM OSLOS
PERMANENTE LANDFLYPLASS
Det var ikke selvsagt at Fornebu skulle bli Oslos hovedflyplass. Høsten 1933
var den kjente flypioneren Hjalmar Riiser Larsen sammen med to hollandske flyeksperter på en befaring til
Kjeller, Fornebu og Ekeberg, som var
det tredje alternativet. Hollenderen de
Jong uttalte seg slik til bladet Akershus etter befaringen:
Kjeller er dessverre umulig. Slik
som flyveplassen nu er kan den
selvfølgelig benyttes av militærmaskiner og kanskje for en gangs
skyld også av et passasjeraeroplan.
Men for regelmessig ruteflyvning

«Flyveruten Kjeller-Fredrikshald» var det aller første forsøket på en form for
sivil rute fra Kjeller til Berg ved Halden. Aftenposten brakte denne meldingen
17. juli 1920.
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Kjeller sett fra Volla 1934. Merk at Kjellergata her er sammenhengende fra Strømsveien (som ligger like utenfor bildets
nedre høyre hjørne) fram til Fetveien (i øverste bildekant). Ingen rullebane var ennå anlagt, flyene landet og tok av på
grassletta.
Luftfoto FLO.
egner den sig absolutt ikke. Man
kan ikke løpe den risiko at maskinen kan velte eller at det kan tilstøte andre uhell – den slags legger
ingen merke til når det gjelder militærmaskiner, men når det rammer passasjeraeroplaner virker
det helt ødeleggende.
Med hensyn til Fornebo og Ekeberg
mener jeg at man absolutt bør velge den sistnevnte plass.
Akershus Arbeiderblad skrev slik
onsdag 11. oktober 1933:
FLYVERUTEN NORGE – HOLLAND

Kjeller uskikket for ruten foreløpig.
Ekeberg eller Fornebo blir antakelig
valgt. --- den gamle del av Kjeller
viste seg å være for liten for trafikkflyvning, og den nye og utvidede del
kan ikke bli brukbar for øiemedet før
i 1935. --- Ekeberg kan være i stand
til næste sommer.

Dette Kjellerkartet fra 1934 viser at det fremdelesvar mye vann på området.
Ennå var det derfor ingen sammenheng mellom «indre flyplass» i Skedsmo
og «ytre flyplass» som lå ved Storgata, innenfor daværende Lillestrøm kommunes grenser.
Kilde: Kjeller Flyhistoriske Forening.

LANG INTERNASJONAL FLYRUTE
FRA KJELLER
Fra juni 1938 fikk Oslo sin første internasjonale landbaserte flyrute med
Kjeller som utgangspunkt. Lufthansa
tilbød da gjennomgående daglig rute
til London via Gøteborg-København-Hamburg og Amsterdam. Dette
skjedde parallelt med at sommerens
ruter startet opp på Gressholmen.
NESTE UKES FORTSETTELSE
I del II skal vi se nærmere på siviltrafikken på Kjeller gjennom sommeren
1938. Både prominente passasjerer
og verdens største passasjerfly var
denne sommeren å se på vår lokale
flyplass.

Tremotors Junkers-52 landfly ble benyttet i Lufthansas ruter fra Kjeller.

Kart 1938: Slik ble Kjeller presentert i Svensk Flygkalender 1939: En
1000-meters rullebane nord-syd,
og en 800-meters øst-vest. Kilde:
Kjeller Flyhistoriske Forening.

Foto: Lufthansa.

Både DNL og Lufthansa benyttet Junkers sjøfly fra sjøflyhavna ved Gressholmen rett ved Hovedøya i indre Oslofjord. Passasjerer og bagasje ble fraktet ut med motorbåt. Kilde: Kjeller Flyhistoriske Forening.

KJELLERS PLASS I NORGES LUFTFARTSHISTORIE

Hollandske flyeksperter vurderte i 1933 Ekeberg til å kunne bli en bedre egnet
hovedflyplass enn Kjeller.

Kilder:
• Halvor Haavelmo: Skedsmo I-III.
• Kinne, Knut: Kjeller flyplass 100 år
1912-2012. Album 1: perioden
1910-1918. Utgitt av Kjeller flyhistoriske forening. Kjeller 2011.
• Kinne, Knut: «Kjeller, vår eldste
flyplass.» I Årbok for Romerike
historielag, nr. XV, s. 144.
• Kjeller flyplass 75 år 1912-1987.
Utgitt av en redaksjonskomité.
Kjeller 1987.
• Kvaal, M. T.: Kjeller flygeplass 19121952. En kort beretning om vår flygnings første tid. Lillestrøm 1952. 16 s. Ill.
• Sigbjørn Modalsli: Fra flygningens vugge til teknologisk senter. Kjeller flyplass gjennom 100 år. FLO Kjeller 2012.

Plassen var alltid militær, men med betydelig sivil aktivitet.
1912 Kjeller etablert som første flyplass i landet
1920 Landets første postrute m/sjøfly Horten-Kristiania
1927 Første passasjerrute fra Gressholmen sjøflyhavn
1929 Første postrute m/landfly Kjeller-Gøteborg-Malmø
1937 Første sivile flyplass på land: Stavanger lufthavn, Sola
1938 Første landbaserte sivile flyrute fra Oslo: Kjeller-London
1939 Oslo lufthavn, Fornebu åpnet – Kjeller faset ut

ANDRE MARKANTE HENDELSER PÅ KJELLER

1912

1913
1914
1914
1914
1916
1934

Hangar for 3 aeroplaner på Kjeller oppsatt på tre uker av Strømmen Trævarefabrik.
Motorvognkjørsel fortsatt ikke tillatt på Skedsmos bygdeveier.
Etablering av «Flyskolen».
Første verdenskrig brøt ut.
Roald Amundsen tok Norges første flysertifikat på Kjeller og
Gardermoen.
Kjeller Flyfabrikk etablert med «låvebru» for å unngå flom i fabrikken.
Fornebu valgt som fremtidig flyplass for Oslo – Ekeberg forkastet
som alternativ
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HVA SKJER?
ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

LSK KVINNER –AVALDSNES

Klokka 16.00, Telenor Arena
Cupfinale for kvinner

LOP NEDRE ROMERIKE

SKATTEN PÅ SJØRØVERØYA

Onsdag til lørdag, Bingfosshallen,
Sørumsand. Barne-og ungdomsteateret Tur & Kjør .

Klokka 12.00, Doktorgården i
Lillestrøm. LOP Nedre Romerike
holder åpent møte på Doktorgården i
Lillestrøm. Sosialøkonom TORE
LINDHOLT innleder om ” Nye tider for
eldre arbeidstakere og pensjonister”.
Servering og utlodning. Velkommen!

MEMORIES OF MUSIC

Fredag og lørdag klokka 19.00.
Teatersalen, Lillestrøm Kultursenter,
En musikalsk hyllest til Dizzie Tunes
med Cheezy Keys, Hilde Lyrån og Tor
Erik Gunstrøm.

FJELLHAMMER – NJÅRD

Onsdag klokka 18.00, Lørenskoghallen. Håndball. 1.divisjon damer.

LILLESTRØM TH – FJELLHAMMER

Klokka 19.00, Fethallen. Håndball.
Lillestrøm TH-Fjellhammer. 1. divisjon
herrer.

Klokka 19.00, Lørenskog hus,
møterom Framtida.
Lørenskog hagelag har medlemsmøte i Lørenskog hus, møterom Framtida. Foredrag ved Helene Østby fra Lørenskog historielag. Hun viser bilder
og snakker om «det gamle Lørenskog» med fokus på datidens hagebruk. Kaffe, hjemmebakte kaker samt
utlodning. Alle som er interessert i
gamle Lørenskog og hagebruk er velkommen. Gratis for medlemmer, kr
50 for andre.

FREDAG

SKJETTEN DUR & MOLL

Klokka 19.00, Universet,
Lillestrøm Kultursenter. Skjetten
Dur & Moll inviterer til konsert! De
synger sanger fra lokale låtskrivere
som Undertakers Circus, Marit
Larsen, Bjelleklang, Trond Granlund,
Marion Ravn og mange, mange flere.

MEDLEMSMØTE

PÅ VANDRING

Klokka 19.00. SANBEKKSTUA,
LØVENSTAD. Konsert og allsang med
Rælingen Viseklubb.

MANDAG

ITS BEGINNING TO LOOK
A LOT LIKE CHRISTMAS

JT LAURTISEN
& THE BUCKSHOT HUNTERS
Klokka 22.00,
Kulturpuben, Lillestrøm.

LØRDAG

NORDISK FESTKONSERT

Klokka 18.00, Teatersalen, Lillestrøm Kultursenter. Med Romerike
Symfoniorkester. Jean Sibelius og
Carl Nielsen har 150-års jubileum
2015 og Romerike Symfoniorkester
ønsker å feire begivenheten med en
festkonsert der også musikk av
norske Johan Halvorsen og svenske
Carl Wilhelm Stenhammar danner
en strålende nordisk klangfarge.

Storstua, Lørenskog Hus.
Med Hanne og Morten Remberg.

TIRSDAG

SØNDAG

GRATIS EFTASBLUES

NORGESPREMIERE

SF Kino Lillestrøm
og Lørenskog Kino.

NORGESPREMIERE SF Kino

Lillestrøm og Lørenskog Kino

SENIORUNIVERSITETET
FRANK AAREBROT

Klokka 15.00, Kulturpuben,
Lillestrøm. Gratis eftasblues med
Roosterhouse Gumboband.

GET-LIGAEN

Klokka 17.00, Lørenskog Ishall.
Lørenskog-Kongsvinger.

20
allerede
solgt siste
18 mnd.

www.musdalseter.no

Priser fra kr

450.000,-

85 tomter lagt ut på salgstrinn 2

Klokka 12.00, Teatersalen, Lillestrøm Kultursenter. Frank Aarebrot
om hvorvidt de senere års økning for
det politiske ytre høyre i Europa er en
«døgnflue» eller varig trend.
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X-ORD

Vi trekker ut en heldig vinner som får et FLAX-lodd tilsendt i posten! Send kryssordsløsningen med navn og adresse til kryssord@romeriksposten.no eller Romeriksposten,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm.

LØSNING AV X-ORD
FORRIGE UKE

Løsningsord på kryssordet
forrige uke var:
VAKRE NEDERLANDSKE
NASJONAL-DRAKTER

VI GRATULERER!

Vinner av FLAX-lodd:

MARIT B. GRYTHAUGEN
FRYDENBERGVN. 8
2010 STRØMMEN

SVARSLIPP SENDES TIL:

Romeriksposten. Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Merk konvolutten «X-ord»

Løsningsord:
Navn:
Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:

Mandager
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Urent mel i posen?

Det tilspisser seg for
Tom og hans team i
«Norskov»: De er nå
helt sikre på at det er
kokain på vei, og de
arbeider på høytrykk
for å finne mulige
gjemmesteder. Olivers
teori om Dianas død
blir sterkere og sterkere, og han går til
Tom med sine tanker.

Drømmer, angst og kjærlighet i Oslo

NRK1 fredag kl 22.25

Livet i hovedstaden
byr på drømmer og forpliktelser, angst, sex
og kjærlighet. Elise,
Alex og Nenne oppdager at alle, selv deres
foreldre, bare later
som om de er voksne.
Elise skjønner at hun
må ordne opp i livet

sitt nå som hun er
stuck i Norge. Alex sliter med selvtilliten på
siste opptaksprøve, og
Nenne innser at hun
må gå utradisjonelt til
verks om hun skal få
hjelp med boka si.
NRK1 lørdag kl 22.35

Trosser ambassadørens advarsler

Statsminister Jesper
Berg har av miljøhensyn stengt landets
olje- og gassproduksjonen, noe som har ført
til en energikrise i
hele Europa. I kveld:
Jesper Berg forstår at
han kommer ingen vei
med EU, og setter i

gang politiaksjoner for
å få russerne ut av
landet. Den russiske
ambassadøren, Sidorova, advarer han mot
å fortsette å utvise
russere, men Jesper
Berg bryr seg ikke om
hennes advarsler.
TV 2 søndag kl 22.15

ONSDAG 18.11
06.30 Morgensending
14.05 Glimt av Norge (r)
14.20 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear festival i
Sydney (r)
16.10 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Muntre gjensyn med
«Skjult kamera» (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Barnas restaurant (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Husdrømmer (2)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Underholdningsmaskinen (2)
22.05 Livet ved Longleat
gods (2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Unge lovende (r)
23.50 Orkestergraven (r)
00.45 Nattsending

07.25 Morgensending
12.45 Aktuelt (r)
13.15 Urix (r)
13.35 Bilda som foranda
vitskapen (r)
14.35 Med somletog i Afrika (r)
15.20 Historia om USAs
naturperler (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (r)
19.05 Økolandsbyen (r)
19.45 Fly-entusiastene
20.15 Aktuelt
20.45 Walkabout (r)
21.25 Fallet (r)
21.40 Leirskole for bråkebøtter. Br. dokumentar fra
2014.
22.30 Urix
22.50 Fangeleir nr. 14 (r)
23.45 Vår mann i Teheran
(r)
00.30 Bør eg ete kjøtt? (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Vancouver (25)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 En moderne familie
(r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(164)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (45)
20.00 Best av de beste
(10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2015 (26)
22.40 Vårt Lille Land (7)
23.40 Truls – Oppdrag
Norge (r)
00.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 Fail Army (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Gustav's Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 American Ninja Warrior (30)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Iskrigerne (r)
22.30 Iskrigerne (7)
23.00 Suits (10)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Broom (r)
01.00 Iskrigerne (r)
01.30 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared: Den neste
salgssuksessen (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Montebello camping
(7)
21.30 CSI: Cyber (6)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Million Dollar Listing
Miami (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your
Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef USA (3)
20.30 Luksusfellen (8)
21.30 Hellstrøm rydder opp
(11)
22.30 Eventyrlig oppussing
(r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.50 NCIS (r)
02.35 How I Met Your Mother (r)
03.00 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 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Johnny English
Reborn. Br. komedie fra
2011.
23.40 Family Guy (r)
00.15 Family Guy (r)
00.45 Nattsending

07.20 Morgensending
12.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
12.40 Aktuelt (r)
13.10 Urix (r)
13.30 Husdrømmer (r)
14.30 Bør eg ete kjøtt? (r)
15.20 Historia om USAs
naturperler (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Smæsj (r)
19.45 Sinatra (1)
20.50 Byttedagen
20.55 Selskapet (10)
21.25 Glemte forbrytelser
(r)
21.30 Gjengangerne (4)
22.30 Urix
22.50 Brennpunkt (r)
23.50 Walkabout (r)
00.30 Leirskole for bråkebøtter. Br. dokumentar fra
2014.
01.20 Schrödingers katt (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 En moderne familie
(r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(165)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (46)
20.00 Matkontrollen (5)
20.30 TV 2 hjelper deg (13)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Tusvik & Tønne
talkshow (10)
22.15 Dag (10)
23.10 Kollektivet (20)
23.40 Hæsjtægg (r)
00.10 Nattskiftet (r)
00.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 Fail Army (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Gustav's Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 American Ninja Warrior (31)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Iskrigerne (r)
22.30 Iskrigerne (8)
23.00 Homeland (7)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Broom (r)
01.00 Iskrigerne (r)
01.30 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared: Den neste
salgssuksessen (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Gift ved første blikk
(9)
21.30 Gift ved første blikk
(10)
22.30 Code Black (3)
23.25 CSI (r)
00.20 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Million Dollar Listing
Miami (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef USA (4)
20.30 Råskap (10)
21.55 Eventyrlig oppussing
(3)
22.55 Hellstrøm rydder opp
(r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 Svenske Hollywoodfruer (r)
02.20 NCIS (r)
03.05 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 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Escape Plan. Am.
actionthriller fra 2013.
23.45 Family Guy (r)
00.15 Family Guy (r)
00.40 Nattsending

07.25 Morgensending
12.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
12.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
12.40 Selskapet (r)
13.10 Urix (r)
13.30 Debatten (r)
14.30 Brennpunkt (r)
15.30 Fallet (r)
15.45 Eventyrlige hus (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Walkabout (r)
19.40 Herskapelig (r)
20.10 Cupfinale J19. Lyn –
Stabæk.
21.00 Nyheter
21.10 Fotball: Cupfinale
J19. Lyn – Stabæk.
22.25 V-cup skøyter. Salt
Lake City.
00.10 Gjengangerne (r)
01.05 Selskapet (r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.50 Nattsending

10.00 Morgensending
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 En moderne familie
(r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(166)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Kollektivet (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (41)
19.30 Norske talenter (17)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske talenter (17)
22.15 Senkveld med Thomas og Harald (13)
23.20 Det er lov å være blid
med Else (r)
23.50 Eurojackpot (47)
00.05 Hæsjtægg (r)
00.35 Nattsending

05.00 Morgensending
08.50 Ekstrem flytting (r)
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Fail Army (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Gustav's Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 Mann mot maskin (r)
21.00 Coriolanus. Br. action
fra 2011.
23.35 Love/Hate (4)
00.40 Almost Human (r)
01.35 Kokainkrigen (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
14.20 Ullared: Den neste
salgssuksessen (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (r)
20.00 Montebello camping
(r)
21.00 Kjendiskveld med
Magnus Devold (r)
21.30 En helt vanlig dag (r)
22.00 Brille (r)
23.00 The Graham Norton
Show (7)
24.00 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (2257)
10.15 Million Dollar Listing
Miami (r)
11.10 Top Model USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Million Dollar Listing
Miami (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Life in Pieces (r)
18.00 The Grinder (r)
18.30 Eventyrlig oppussing
(r)
19.30 Kongen på haugen (r)
21.00 Jack and Jill. Am.
komedie fra 2011.
22.50 Trance. Br./fr. thriller
fra 2013.
00.45 Georgia Rule. Am.
dramakomedie fra 2007.
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Norge på dop (3)
22.30 Lorax – Skogens vokter. Am. familieanimasjon
fra 2012.
00.15 Nøkkelen. Am.
skrekkfilm fra 2005.
02.15 Nattsending

TORSDAG 19.11
06.30 Morgensending
13.35 Norge Rundt (r)
14.00 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear spesial –
verdenshistoriens verste bil
(r)
16.30 P3Morgen
17.00 NRK nyheter
17.15 Muntre gjensyn med
«Skjult kamera» (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Barnas restaurant (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Severin (2)
20.15 Schrödingers katt
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Sofa (8)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Natta, Norge (r)
23.45 Orkestergraven (r)
00.45 Nattsending

FREDAG 20.11
06.30 Morgensending
13.35 Nomino (r)
14.05 Glimt av Norge (r)
14.20 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.10 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Muntre gjensyn med
«Skjult kamera» (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Barnas restaurant (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Beat for Beat (5)
20.55 Nytt på nytt (13)
21.25 Skavlan
22.25 Norskov (9)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Det siste kongeriket
(r)
00.25 Genesis – Three
Sides Live (r)
01.30 Nattsending
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LØRDAG 21.11
06.45 Morgensending
13.00 Vinterstudio. Fra
Sjusjøen.
13.30 Sesongstart skiskyting. Sprint menn. Sprint
menn.
15.15 Før cupfinale kvinner.
NRK-sporten lader opp til
årets cupfinale for kvinner.
16.00 Fotball: Cupfinale
kvinner. Avaldsnes – LSK
Kvinner.
18.15 Sesongstart langrenn
i Sverige. Bruksvallarna.
18.30 Ikke gjør dette hjemme (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Lenket (2)
20.55 Tore på sporet (2)
21.35 Lindmo (13)
22.35 Unge lovende (2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Sofa (r)
23.50 Underholdningsmaskinen (r)
00.20 Lincoln Lawyer. Am.
krimdrama fra 2011.
02.15 Nattsending

06.05 Morgensending
08.05 Distriktsnyheter Nordland (r)
08.20 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
08.35 Hovedscenen (r)
09.10 Hovedscenen (r)
10.45 Cupfinale G19.
Strømsgodset – Rosenborg.
Direkte fra Fornebu.
13.05 Eventyrlige hus (r)
13.35 Sinatra (r)
14.40 Selskapet (r)
15.10 Árdna: Samisk kulturmagasin (r)
15.40 Reinsdyr, gull og julenissen (r)
16.10 V-cup hopp. Laghopp.
Direkte fra Klingenthal.
18.00 Kunnskapskanalen
19.00 Gal etter lamper (r)
19.30 Severin (r)
20.00 Venskap i dyreverda
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Fly-entusiastene (r)
21.45 V-cup skøyter. Salt
Lake City.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Bonanza (14)
10.00 Bonanza (15)
11.00 Be the Boss (r)
12.00 Farmen 2015 (r)
13.00 Farmen 2015 (r)
13.30 X Factor UK (2)
14.30 Smartere enn en 5.
klassing (r)
15.30 Truls – Oppdrag
Norge (r)
16.30 Norske talenter (17)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Akvariet (r)
20.00 Smartere enn en 5.
klassing (7)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (13)
22.15 Tusvik & Tønne talkshow (r)
22.45 Air Force One. Am.
actionthriller fra 1997.
01.10 Nattsending

05.15 Morgensending
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.30 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 American Ninja Warrior (r)
14.30 American Ninja Warrior (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Fraktekrigen (r)
18.00 Fraktekrigen (r)
18.30 Fraktekrigen (r)
19.00 Fraktekrigen (r)
19.30 Fraktekrigen (r)
20.00 World's Scariest (r)
21.00 Rush Hour 3. Am.
actionkomedie fra 2007.
22.55 Killer Flood: The Day
the Dam Broke. Am. actionfilm fra 2003.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Top 20 Funniest (r)
12.15 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.05 Friends (r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Two and a Half Men
(r)
17.00 Top 20 Funniest (r)
18.00 Min mann kan (r)
19.00 71° nord (r)
20.30 Harry Potter og Dødstalismanene. Am. Actioneventyr fra 2011.
22.50 James Bond i hemmelig tjeneste. Br. actioneventyr fra 1969.
01.40 Special Victims Unit
(r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.55 The Ellen DeGeneres
Show (r)
10.55 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.55 Vanderpump Rules
(13)
12.55 Vanderpump Rules
(14)
13.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.50 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
17.50 Boligjakten Danmark
(r)
18.45 Cristela (16)
19.15 Side ved side. Am.
drama fra 1998.
21.30 The Ugly Truth. Am.
romantisk komedie fra
2009.
23.15 I Give It a Year. Br.
komedie fra 2013.
01.00 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 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (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 Håndball: EHF Champions League. Larvik-Baia
Mare.
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyways (r)
21.30 Heroes Reborn (9)
22.30 Almost Famous. Am.
romantisk drama fra 2000.
00.50 Rewind. Am. science
fiction-thriller fra 2013.
02.30 Family Guy (r)
03.00 Nattsending

07.00 Morgensending
13.15 I bryllaup med Kakan
(2)
13.45 Lenas reiser (r)
13.55 V-cup hopp. Direkte
fra Klingenthal.
15.45 Vin i vrangstrupen.
Am. dramakomedie fra
2008.
17.30 Reinsdyr, gull og julenissen (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Venskap i dyreverda
(r)
19.30 Historia bak eit bilde
(r)
19.45 Dronane kjem
20.35 Vinterlys (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 V-cup skøyter. 1000
m kvinner, 500 m menn, fellesstarter og lagsprinter for
kvinner og menn.
24.00 Frida. Am./kan.
drama fra 2002.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Bonanza (16)
10.00 Bonanza (17)
11.00 Be the Boss (r)
12.00 Farmen 2015 (r)
13.00 Farmen 2015 (r)
14.00 Happy Feet 2. Austr.
animasjonskomedie fra
2011.
16.00 Jakten på kjærligheten (r)
17.00 Best av de beste (r)
18.00 Reisen hjem (5)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Truls – Oppdrag
Norge (r)
20.00 Farmen 2015 (27)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen 2015 (27)
22.15 Okkupert (8)
23.15 Dag (r)
00.10 Farmen 2015 (r)
01.10 Farmen 2015 (r)
01.35 God kveld Norge (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 Ekstrem flytting (r)
10.35 Ekstrem flytting (r)
11.30 Fail Army (r)
12.00 Fail Army (r)
12.30 Fail Army (r)
13.00 Fail Army (r)
13.30 Fail Army (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Besatt av bil (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 SOS Thailand (2)
18.00 Bullseye (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Iskrigerne (r)
20.00 Iskrigerne (r)
20.30 Iskrigerne (r)
21.00 Pearl Harbor. Am.
krigsdrama fra 2001.
00.35 Tidenes UFO-historier
(r)
01.35 Suits (r)
02.30 Verdens verste ferie
(3)
03.25 Nattsending

06.05 Morgensending
10.20 Friends (r)
10.45 Friends (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.40 Two and a Half Men
(r)
13.10 Two and a Half Men
(r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Sinnasnekker'n (r)
16.00 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Montebello camping
(r)
20.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
21.30 Åndenes makt (10)
22.30 Code Black (r)
23.25 CSI: Cyber (r)
00.20 Revolution (16)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.25 Alle elsker Raymond
(r)
09.55 The Ellen DeGeneres
Show (r)
10.55 The Ellen DeGeneres
Show (r)
11.55 Jack and Jill. Am.
komedie fra 2011.
13.50 How I Met Your Mother (r)
14.20 Norges styggeste
rom (r)
15.20 Norges styggeste
rom (r)
16.25 Norges styggeste
rom (r)
17.25 Norges styggeste
rom (r)
18.30 Luksusfellen (r)
19.30 Råskap (r)
21.00 Identity Thief. Am.
komedie fra 2013.
23.05 The Blacklist (6)
00.05 Sex og singelliv (33)
00.40 Sex og singelliv (34)
01.15 Sex og singelliv (r)
01.50 The Mindy project (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 The Goldbergs (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 EHF Champions League: Skjern Håndball-Elverum. Håndball.
17.35 Storage Hunters UK
(r)
18.05 Nitro Circus Live (7)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Whose Line Is It
Anyway? (19)
20.30 Whose Line Is It
Anyway? (20)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Simpsons (r)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(7)
22.30 Superbad. Am. komedie fra 2007.
00.40 Nattsending

08.15 Morgensending
13.50 Skavlan (r)
14.50 Severin (r)
15.20 Naturen på vippepunktet (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Smæsj (r)
19.45 Eventyrlige hus (2)
20.15 Aktuelt
20.45 Árdna: Samisk kulturmagasin
21.15 Skeive jenter (9)
21.30 Storbyer under vann
(1)
22.30 Urix
22.50 Selskapet (r)
23.20 Vin i vrangstrupen.
Am. dramakomedie fra
2008.
01.05 Reinsdyr, gull og julenissen (r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.50 Distriktsnyheter Østlandssendingen (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Vancouver (2)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Modern family (r)
15.30 Modern family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(167)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Solsidan (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (47)
20.00 Jakten på kjærligheten (14)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen 2015 (28)
22.40 Dritseint med Edel
(10)
23.10 The Odd Couple (10)
23.40 Okkupert (r)
00.40 Hawaii Five-0 (25)
01.30 Nattsending

05.10
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.30
15.30
or (r)
16.30
17.00
17.30
18.30
19.00
(r)
19.30
Races
20.00
20.30
21.30
22.00
22.30
23.00
24.00
00.30
01.00
01.30
(r)
01.55

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared: Den neste
salgssuksessen (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 71° nord (13)
22.00 Dansken & Fingern –
best i alt (7)
23.00 Kjendiskveld med
Magnus Devold (r)
23.30 En helt vanlig dag (r)
24.00 CSI (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Gordon Ramsay rydder opp (r)
15.00 Million Dollar Listing
Miami (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef USA (5)
20.30 Boligjakten Danmark
(3)
21.30 NCIS: Los Angeles
(1)
22.30 NCIS: New Orleans
(5)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.55 NCIS (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (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 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Almost Genius (1)
21.30 Storage Hunters UK
(7)
22.00 Storage Hunters UK
(8)
22.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
23.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 The Simpsons (r)
00.30 Nattsending

08.15 Morgensending
12.40 Aktuelt (r)
13.10 Urix (r)
13.30 Beppes reiser (r)
13.40 Økolandsbyen (r)
14.20 Schrödingers katt (r)
14.50 Árdna: Samisk kulturmagasin (r)
15.20 Naturen på vippepunktet (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Med somletog i Afrika (r)
19.45 Herskapelig (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Solar Impulse – det
nye solcelleflyet
21.35 Flom – byenes største trussel (2)
22.30 Urix
22.50 Korrespondentane
(3)
23.20 Naturens kapital (r)
00.15 Livet etter vulkanutbrottet (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Vancouver (3)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Modern family (r)
15.30 Modern family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(168)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (48)
20.00 Truls – Oppdrag
Norge (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (1)
22.35 Solsidan (6)
23.05 Jakten på kjærligheten (r)
00.05 Farmen 2015 (r)
01.05 Criminal Minds (r)
01.50 Nattsending

05.20 Morgensending
11.35 Fail Army (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Fraktekrigen (r)
13.05 Fraktekrigen (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
17.00 Fraktekrigen (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Iskrigerne (r)
19.30 Gustav's Super
Races (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 American Ninja Warrior (1)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Iskrigerne (r)
22.30 Iskrigerne (10)
23.00 Politidøgnet – verden
rundt (3)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Broom (r)
01.00 Iskrigerne (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Brille (11)
21.30 En helt vanlig dag
(10)
22.00 En helt vanlig dag
(11)
22.30 Special Victims Unit
(4)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Million Dollar Listing
Miami (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Masterchef USA (6)
20.30 Svenske Hollywoodfruer (1)
21.30 Life in Pieces (4)
22.00 The Grinder (3)
22.30 Plastiske mareritt (1)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.55 NCIS (r)
02.40 How I Met Your Mother (r)
03.05 Nattsending

SØNDAG 22.11
06.30 Morgensending
12.00 Før cupfinale menn.
NRK-sporten lader opp til
årets store fotballfest med
gjester, reportasjer og intervjuer.
13.15 Cupfinale menn.
Rosenborg – Sarpsborg 08.
15.30 Smæsj (r)
16.10 Glimt av Norge (r)
16.20 Severin (r)
16.50 Tore på sporet (r)
17.30 Lenket (r)
18.30 Newton (r)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.15 Smæsj (5)
20.55 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (4)
21.35 Inspektør Gooles
avsløringer. Br. thriller fra
2015.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Mordene i Fjällbacka:
Lysets dronning. Sv. krim fra
2013.
00.45 Nattsending

MANDAG 23.11
06.30 Morgensending
12.45 Galapagos (r)
13.35 Nomino (r)
14.05 Glimt av Norge (r)
14.20 Anno (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.10 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Muntre gjensyn med
«Skjult kamera» (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Barnas restaurant (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ikke gjør dette hjemme (5)
20.15 Økolandsbyen (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen (9)
22.30 Natta, Norge (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Vera (r)
00.40 Nattsending

Morgensending
Fail Army (r)
Besatt av bil (r)
Fraktekrigen (r)
Fraktekrigen (r)
Smallville (r)
Smallville (r)
American Ninja WarriFraktekrigen (r)
Fraktekrigen (r)
Cash Cowboys (r)
Besatt av bil (r)
Ekstreme utfordringer
Gustav's Super
(r)
Fail Army (r)
Bullseye (2)
Fjorden Cowboys (r)
Iskrigerne (r)
Iskrigerne (9)
Kokainkrigen (3)
Vegas Strip (r)
Broom (r)
Iskrigerne (r)
Billy the Exterminator
Nattsending

06.30 Morgensending
16.10 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Muntre gjensyn med
«Skjult kamera» (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge (r)
18.00 Tilbake til 60-tallet (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Lofotsprell – med
Wegge i Lofoten og Vesterålen (1)
20.15 Munter mat (5)
20.45 Billedbrev
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt: Brødre
på flukt
22.30 Line jorda rundt (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ikke gjør dette hjemme (r)
23.45 Honningfellen (r)
00.45 Nattsending
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Din neste drømmebolig!
Bo solrikt, trygt og usjenert i helt ny leilighet på Råholt. Vestenga har en åpen og flott
beliggenhet med naturskjønne omgivelser – øverst på høydedraget på Vestenga Vest.

42 nye selveierleiligheter på 71-130 kvm - fra kun kr. 2 390 000,-*

*Husbanklån og etabl.lån. Husbankens flytende rente pr. 1. juli ’15 er 1.98%.

På Vestenga får du svanemerket bolig med Husbankfinansiering og lave boutgifter.
• Velutviklet boligkonsept
• Perfekt beliggenhet
• Godt bomiljø

• Genial planløsning
• P-plass
• Loft følger med leil. i 2.etasje

• Mye for pengene
• Fast pris /
Ingen forskuddsbetaling

Pål Ingeberg
tlf 950 76 244
pi@trysilhus.no

Se trysilhus.no for mer informasjon om prosjektet!

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.

