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Siste ti år:

Inntekten øker
mindre hos oss

BLE KVITT
SVIMMELHETEN
Bjørg Myhre våknet en morgen og
var kraftig svimmel. Men hun skulle
innom både sykehus og to leger før
hun ble henvist til tiktig behandling.

Side 8

UKENS TEMA:
HYTTE

I løpet av de siste ti årene
har bruttoinntekten
blant «godt voksne»
i Norge økt med hele 56
prosent.
I Lørenskog og Skedsmo
har økningen vært en del
mindre.
Side 4

Vinterkampanje!
Norsk Kjøkkenfornying
Tlf. 911 99 917

www.norsk-kjokkenfornying.no

Kjellers posthistorie – del II
Vi har tidligere brakt en artikkelserie rundt spesielle hendelser i Kjellers
historie. Denne gang har vi tatt for oss posthistorien både for Kjeller
flyplass og stedet Kjeller. Vi presenterer i dag del II som dekker perioden
fra 1930 til i dag.

Side 32

FORNYET HYTTE
MED MYE LYS

Familien ønsket seg større og
lysere hytte. Stuen fikk et tilbygg
som har skapt en spennende
ramme, og som formelig pøser lys
inn i rommet!

Side 10 1
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BLINKSKUDD

#fetsundlenser #glomma #romeriksposten
@astnord

Kostholdsundervisning – Mentaltrening –Motivasjon – Vektreduksjon – Kostholdsundervisning

♥Figur-

forming
♥Smertelindring
♥Trening

GRATIS
prøvetime!
®

Bailine Lillestrøm – Tlf. 63 80 16 18 / 99 79 15 58
lillestrom@bailine.no – www.bailine.no

Kostholdsundervisning – Mentaltrening –Motivasjon – Vektreduksjon – Kostholdsundervisning

Kostholdsundervisning – Mentaltrening –Motivasjon – Vektreduksjon – Kostholdsundervisning

#sagelva #lillestrombilder #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!

Været på
Romerike siste
30 døgn:
Snittemperaturen var -1,5
grader, 3,9 grader over
normalen. Høyeste temperatur var 7,3 grader den
14. mars, og laveste var -12
grader den 29. februar.
Samlet nedbør var 28,8 mm.
Mest nedbør på ett døgn var
8,6 mm målt den 10. mars.

Elvecruise i
Nederland
– Livgivende vårfølelser

#gråiskjegget #Skjetten #romeriksposten
@annettethowsen

Nye vinduer i gammel stil?
Fra kr. 1.880,- til 3.880,(fraktfritt etter avtale)

Ring: 75 17 04 66

www.heimstadbygg.no · post@heimstadbygg.no

Vi utfører
følgende:

Ring oss! Tlf. 932 911 51

• Utskifting av baderomspanel
• Bygger vegger
• Montering av vinduer og dører
• Montering av kjøkken og møbler

Bygg og Maling Olszewski
byggogmalingolszewski@gmail.com

9 dager fra 9 995,Avreiser: 8/4, 15/4, 22/4

Inkludert i prisen: Reise i Scandoramas
komfortbuss, 4 overnattinger i dobbeltrom, 4
overnattinger i dobbeltlugar, 8 frokoster, 3 lunsjer,
5 middager, Scandoramaguide, 2 utﬂukter.

Reisegaranti er stilt til Kammarkollegiet i Sverige.

Les mer om alt som er
inkludert og bestill på:

• Interiør Finishes
• Maling
• Tapetsering
• Utskifting av panel

www.scandorama.no • 800 10 110

d guide
alltid me

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
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– Tips/leserinnlegg
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Roy R. Mortensen.
roy@romeriksposten.no

– Markedskonsulenter
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Blir du bilsyk av maset
om dieselforbud i Oslo?
«Byregjeringen» i Oslo har innført et hastevedtak angående dieselbiler
i Oslo som overrasker og frustrerer mange.
Men lysere tider er på vei, våren er rett rundt hjørnet, og vi slipper unna kulden som fremprovoserer slike
potensielle «forbudsdager».
Neste vinter er det heldigvis ikke lenger hastevedtaket som gjelder, men et bedre og mer gjennomtenkt
reglement.
I det reglementet er det lagt opp til at biler med Euro6-teknologi ikke rammes av forbudet. Siden alle
Honda sine dieselmotorer har moderne Euro6-teknologi, betyr det at ingen Honda-modeller rammes av
forbudet slik det foreligger. (kilde: Oslo kommune/Bymiljøetaten)
Vi har gjort vårt eget hastevedtak, og tilbyr nå en svært innholdsrik vinterpakke verdt over femti tusen!!
Så kom innom for en hyggelig bilprat med en av våre selgere. Du er herved invitert!

CR-V diesel. Nå med en utrolig vinterpakke!
Auto Elite vinterpakke inkludert i prisen!
PAKKEN INNEHOLDER:
Originale vinterhjul

kr 19.900,-

Originalt tilhengerfeste

kr 10.900,-

Defa Warm Up motor-/kupevarmer og batterilader kr 9.800,Frakt og levering

kr 11.900,-

TOTALVERDI

kr 52.500,-

FRA KUN 349.900,-

FERDIG REGISTRERT

*Veil. pris levert forhandler. Forbr.bl. kjøring: 4,2-4,9 l/100 km, CO2-utslipp: 115-139 g/km. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Gladengveien 9 / 0661 Oslo
23 03 55 80 / post.ensjo@autoelite.no / www.autoelite-ensjo.no
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Siste ti år:

Inntekten øker mindre hos oss
I løpet av de siste ti årene har bruttoinntekten blant «godt voksne»
i Norge økt med hele 56 prosent.
I Lørenskog og Skedsmo har økningen vært en del mindre.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Hos Statistisk sentralbyrå har vi hentet ut ligningstall fra alle personer bosatt i Norge mellom 35 og 66 år. Den
personen som kommer i midten her
til lands har en bruttolønn på 454.000
kroner. I dag kan vi presentere de lokale tallene for Skedsmo og Lørenskog.
ØKNINGEN I SKEDSMO
Den aktuelle inntektsutviklingen viser
hvordan bruttolønnen blant innbyggerne i denne aldersgruppen har
vokst fra 2004 til 2014. Og da snakker
vi om median, som er personen som
ligger akkurat i midten. Det gir et mer
presist bilde av situasjonen enn gjennomsnittet, der enkelte styrtrike kan
trekke summene mot uante høyder

- spesielt i mindre kommuner.
Medianinntekten i Norge er således
på 454.000 kroner blant kvinner og
menn mellom 35 og 66 år. Vi har tillatt
oss å kalle disse «godt voksne», selv
om det er et begrep som sikkert kan
diskuteres.
Tilsvarende medianinntekt for
Skedsmo er 481.200 kroner, som
dermed er27.200 kroner mer enn Ola
Nordmann sin inntekt. Det er en forskjell på 5,7 prosent. Mens den midterste i Lørenskog har en bruttoinntekt på hele 495.700 kroner. Det
utgjør hele 41.700 kroner mindre enn
«normalen», og er en forskjell på 8,4
prosent.
STORE FORSKJELLER
Utviklingen på inntekt viser en stor
økning over det ganske land de siste
ti årene. Økningen er på 56 prosent på
landsbasis. Det fremkommer av
SSB-tallene at Skedsmo har en vekst

på «bare» 49,8 prosent her. Lørenskog har en økning på 50,4 prosent.
Så veksten har vært mindre enn
«normalt».
På kommunenivå strekker man
seg helt fra 82 prosent økning i Fedje
kommune i Hordaland, til i underkant
av 40 prosent vekst i Sykkylven i
Møre og Romsdal.
På fylkesbasis ser vi at Rogaland
har hatt best utvikling, med en vekst
på 62,3 prosent de siste ti årene. Deretter følger Finnmark med 60,2 prosent. Svakeste vekst har Østfold,
Akershus og Oslo med mellom 51 og
52 prosent økning.
OLJEN HAR INNVIRKNING
SSB har ingen forutsetninger for å
forklare forskjellene helt ned på kommunenivå, men forteller at det jevnlig
publiseres oversikter på fylkesnivå,
der byrået har bedre oversikt.
- Disse tallene stemmer for bra
med våre tall for alle husholdninger. At
Rogaland har økt inntektene mer enn
for eksempel Oslo mellom 2004-14,
må selvsagt tilskrives at mange i Rogaland var sysselsatt i oljeindustrien
i denne perioden, der inntektsnivået
var høyt og økende, sier Jon Epland
hos SSB.
- For Oslo sin del så vil det nok
være store forskjeller bydelene i mel-

lom, der de vestlige bydelene nok har
mye sterkere inntektsvekst enn de
østlige. Dette skyldes at sysselsettingen er relativt svak i de østlige bydelene. Dette drar nok ned inntektsnivået for hele hovedstaden, poengterer han.
SKEDSMO HØYT OPPE
Vi har rangert samtlige 428 kommuner etter grad av økning mellom 2004
og 2014, og her kommer Skedsmo
kommune helt nede på 396. plass.

Fortsatt snakker vi om dem mellom
35 og 66 år. I Lørenskog kommune blir
den midterste personen plassert på
383. plass på kommuneoversikten i
Norge.
Beste vekst i Akershus har Oppegård kommune, der bruttoinntekten
har gått opp med drøye 57 prosent.
Den treigeste utviklingen har Nes
kommune hatt, med 47,5 prosent økning.
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Inntektsutvikling 2004–14
Medianinntekt (den midterste personen). Kilde: SSB
Brutto

Utv. (kr)

Utv. (%)

Skedsmo

495700

166200

50,4

Lørenskog

481200

159900

49,8

Akershus

497900

169300

51,5

Norge

454000

163000

56,0

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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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:
SOLHEIM SENTER,
SKÅRERSLETTA 10.

VI GRATULERER!

Vinner av FLAX-lodd:

CHRISTINA BØLUM
VALLERUDKOLLEN 11
1476 RASTA

TAKK TIL ALLE SOM SENDTE INN SVAR!

GARASJEPORTER TIL
ALLE FORMÅL
– Levert over hele landet

gapo.no
Tlf: 51 61 20 80
Opstadveien 9
4330 ÅLGÅRD
post@gapo.no
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Velkommen til Kortreist fritid:
Mjøsli Hytter og Naturpark!
Aktiv fritid
eller rolig
hytteliv
hele året
*
Panorama
over Fjorden
(Mjøsa)
*
25 minutter fra
Gardermoen
*
Ta av E6 ved
Strandlykkja

Hytter til salgs
Kontakt:

3 190 000
Inkl tomt

2 290 000
Inkl tomt

2 990 000
Inkl tomt

Under oppføring!

93 03 11 02
post@mjosli.no
www.mjosli.no
www.overbygg.no
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HODEBEVEGELSE:
Behandlingen består av mekanisk bevegelse
av hodet til pasienten. Ofte blir pasienten kvitt
svimmelheten etter første behandling

Ble kvitt svimmelhet
med enkel behandling
Bjørg Myhre våknet en morgen og var
kraftig svimmel. Men hun skulle innom
både sykehus og to leger før hun ble
henvist til riktig behandling.

– Jeg hadde forsovet seg og sto brått
opp. Jeg ble svimmel og ble kastet
bakover mens jeg klamret seg til senga, forteller Myhre.
Fysioterapeut Aina Smedsrud ved
Romerike fysioterapi opplyser at
svimmelhet er et betydelig helseproblem i befolkningen. Selv har hun
spesialisert seg på å behandle denne
pasientgruppen. Smedsrud mener
det er viktig å opplyse om at svimmelhet og krystallsyke er en av de diagnosene som enkelt lar seg behandle.

gen konkluderte med at jeg hadde
fått hjernerystelse. Det ble også sagt
at jeg måtte være forebredt på at det
kunne ta lang tid å bli bra. Og jeg stolte på det jeg hørte.
Venninnene til Myhre syntes det
var rart at hun ikke ble bedre. Tilslutt
gikk hun til fastlegen sin for å høre om
det var normalt at hjernerystelse ikke
gir seg etter tre uker .
– Jeg følte at jeg ble verre. Fastlegen fortalte at det ikke var hjernerystelse. Legen sendte meg videre til
en spesialist på Romerike spesialistklinikk. Der finner de ut at jeg har fått
krystallsyke. De sender meg heldigvis
videre til behandling hos fysioterapeut Aina Smedsrud hos Romerike
fysioterapi, forteller Myhre.

RINGTE NØDNUMMERET
Bjørg Myhre ble rammet av krystallsyken en lørdag. Myhre tok det med
ro, og tenkte hun kunne vente til mandag med å ringe legen. Søndag morgen besvimer hun på badet. Da var
svimmelheten blitt så ille at hun valgte å ringte 113.
– Jeg ble sendt til legevakta og
Ahus. Der ble jeg målt hele dagen
med ledninger festet til kroppen. Le-

SPREK OG AKTIV PENSJONIST
Bjørg Myhre går på treningssenter et
par ganger i uken, går turer, kjører bil
og møter venninner for å gå på forskjellige forestillinger. Da krystallsyken kom våget hun nesten ikke å
gå ut av døren av frykt for å falle.
– Jeg måtte ha noe å holde meg
fast i hele tiden. Men så fant jeg ut at
jeg kunne bruke en krykke for å støtte meg på. Det gikk fint inne, men da

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

jeg kom ned på fortauet med trafikk
og folk rundt meg, ble jeg så svimmel
at jeg måtte finne noe å støtte meg til,
forteller pensjonisten.
Hun klarte til slutt å gå til Meny, som
ligger i blokka der hun bor. I butikken
kunne hun holde seg fast i handlevognen. Men Myhre våget ikke å gå
over gata til Strømmen storsenter.
– Hvor fort merket du bedring?
– Det virket som jeg var bra da jeg
gikk fra den første behandlingstimen.
Men dagen etter fikk jeg et tilbakefall.
Jeg måtte ha fem behandlinger før
krystallsyken ga seg helt.
I tillegg til behandling på benken
hos fysioterapeut Smedsrud fikk
Myhre et tilpasset treningsprogram
for krystallsyke treningsprogram med
balanseøvelser hun kunne gjøre
hjemme. Under en av disse øvelsene
skjedde det at hun fikk opplevelsen
av å bli puffet bakover og faller tilbake
i senga.
– Og når jeg da reiser meg er jeg
helt kvitt svimmelheten. Da jeg skulle legge meg for kvelden kunne jeg
legge meg bakover på ryggen for første gang på tre måneder uten å være
svimmel. Etter å ha gått helt stiv og
konsentrert var det uvant å bevege
seg rundt uten støtte og krykka, forteller Myhre.
TAR SVIMMELHET PÅ ALVOR
Fysioterapeut Aina Smedsrud ved
Romerike Fysioterapi tilbyr undersøkelse og behandling av pasienter med

svimmelhet og nedsatt balansefunksjon. Smedsrud har bygget opp kompetanse innenfor undersøkelse og
behandling av sykdommer i balanseapparatet. Hun praktiserer blant
annet den anerkjente behandlingsmetoden vestibulær rehabilitering
(VR). Dette er en undersøkelses- og
behandlingsform med hensikt å redusere svimmelhet og bedre balansefunksjon hos pasienter med skade
eller sykdom i balanseorganet, balansenerven eller dens forbindelse til
hjernen. Eksempler på slike sykdommer er krystallsyke, virus på balansenerven og svulst på balansenerven.
– Svimmelhet og nedsatt balansefunksjon får store konsekvenser for
mange mennesker. Det er derfor viktig at vi som helsepersonell tar dette
på alvor. For de fleste som rammes av
svimmelhet vil det være mulig å få
hjelp, forklarer Aina Smedsrud.
Smedsrud har et tett samarbeid
med øre-nese-hals spesialist ved
Romerike Spesialistklinikk i forhold til
vurdering og behandling av pasienter
med svimmelhet og nedsatt balansefunksjon.
TRENGER TID
– Nervesystemet trenger litt tid for å
forstå at feilsignalet er over. Når det
har vært et feilsignal over lang tid,
stoler ikke hjernen helt på signalene
som nå kommer. Da kan det hjelpe å
stimulere nervesystemet med balanseøvelser slik at hjernen forstår at

INFRARØD VIDEOBRILLE:
Brillen avslører om pasientene har
krystallsyke.
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BALANSEORGANET:
– Når Kasiumkarbonatkrystaller
løsner fra sitt feste i midten av
ballanseorganet i øret, og kommet
over i buegangene, skaper det et
feilsignal. Dette fører til en rotatorisk
svimmelhet, forklarer Aina Smedsrud.

FILMER BEHANDLINGEN:
Ved å bruke ett kamera på
behandlere og en videobrille kan
fysioterapeuten se hvor svimmelheten sitter.

FIKK HJELP: Da Bjørg Myhre kom til fysioterapeut Aina Smedsrud ved
Romerike fysioterapi, tok det ikke lang tid før krystallsyken var borte.
feilsignalet er over, forklarer Aina
Smedsrud.
– Hva gjør du når folk kommer til deg
og er svimmel?
– Først kartlegger jeg hva svimmelheten kan komme av. Gjennom samtalen får jeg vite hvilket område det
dreier seg om. Det er viktig å vite om
det sitter i balanseorganet, det perifere nervesystemet eller i sentralnervesystemet, eller om det kan
være andre årsaker som har utløst
svimmelheten. Når det jeg gjelder
krystallsyken så er den veldig karakteristisk utløst ved hodebevegelser
og hodeposisjon, forklarer Smedsrud.
I tillegg har fysioterapeuten noen
tester for å få bekreftet eller avkreftet om det er krystallsyken pasienten
lider av. Til dette bruker hun en brille
som registrerer og filmer øyebevegelsene til pasienten. Der kan hun se
hvilken deler av buegangene i ørene
som er rammet. Om det er høyre eller
venstre side, fremre eller bakre, eller
midtre.
– Bjørg hadde den typen som er
mest vanlig, som 80 prosent av de
som har krystallsyke får. Den er veldig

enkel å behandle. Kasiumkarbonatkrystaller hadde løsnet fra sitt feste i
midten av ballanseorganet i øret og
kommet over i buegangene og skapte et feilsignal. Da får hjernen beskjed
om at rommet eller personen er i bevegelse. Det fører til en rotatorisk
svimmelhet. Når det er tunge partikler som dulter borti sansesellene,
oppstår feilsignalet. Dette signalet
stemmer ikke med øynene og kroppen. Når man skal behandle krystallsyken må man få disse krystallene
tilbake ved å bevege hodet i forskjellige posisjoner. Ofte blir pasientene
helt bra etter én til tre behandlinger,
forteller fysioterapeuten.
KAN FÅ TILBAKEFALL
Fysioterapeuten opplyser at krystallsyke er en av de vanligste årsakene til
svimmelhet. Når man har fått krystallsyke vil 30 prosent i løpet av første
år og 50 prosent i løpet av 5 år få et
tilbakefall.
– For pasienter som har tilbakevendende krystallsyke viser jeg en
del manøvrer de kan bruke. Men det
er ikke lett når man blir kraftig svim-

mel. Ballanseorganet er så lite, at hvis
man kommer ut av posisjon, så har
man mistet behandlingseffekten.
Aina Smedsrud forteller at hun ofte
hører pasientene si: «Jeg visste ikke
at dette kunne behandles», «Jeg
trodde dette bare måtte gå over av
seg selv» og «jeg har jo begynt å bli
gammel, så jeg må vel bare akseptere litt svimmelhet».
– Mange som blir svimmel får beskjed om at de må bare leve med dette siden de tross alt har en høy alder.
Men det er ikke helt sant. Ofte kan
man få behandling for svimmelhet, og
bli helt frisk igjen.
– Det er krise når pasienter med
krystallsyke får beskjeden: «Dette
må du bare leve med». Derfor er det
viktig at folk får vite at det går an å
behandle denne type svimmelhet.
Man vet at det er en degenerativ tilstand, og at det skjer endringer i hjernen og nervesystemet når man blir
eldre. Ofte er det også noe man kan
gjøre med dette gjennom å utføre
forskjellige øvelser. Veldig mange
med svimmelhet kan bli bedre med
behandling. Dessverre er det mange

Papir

på det du

kan?

Ta fagbrev nå!
www.aof.no

som ikke vet dette, påpeker Smedsrud.
MEKANISK BEHANDLING
Behandlingen består av mekanisk
bevegelse av hodet der behandleren
skal få kalkkrystallene til å føres gjennom en buegang og ned i et hulrom
hvor de blir løst opp av kroppen. Fysioterapeuten beveger hodet til pasienten i et mønster, ut fra hvilken type
krystallsyke pasienten har.
– Hvordan oppstår krystallsyke?
– For de fleste oppstår dette spontant, uten kjent noe årsak. Noen får
dette ved fall og traumer mot hodet,
men for andre oppstår det uten at
man vet opprinnelsen til problemet.
Krystallsyke er en økende problem for
de som er eldre. Man tenker da at dette kan ha en årsak til en degenerativ
situasjon i det indre øret, og at limet
som holder krystallene på plass blir
tørrere med alderen. Men dette vet
man ikke nok om forskningsmessig til
å slå fast at slik er det.
Aina Smedsrud opplyser at svimmelheten av og til går over av seg
selv. For noen som for eksempel er i

en jobb der det kreves et kvikt hode
og kan bevege deg raskt, blir de rett
og sett satt ut av jobben og den daglige funksjonen på grunn av svimmelhet.
– Hvor fort merker pasienten en
bedring?
– De merker det med det samme.
Det er fine pasientgrupper å jobbe
med når bedringen kommer så raskt.
Det er helt unødvendig å slite med
svimmelhet i uker og måneder.
– Behandles Ménières på samme
måte?
– Det er i det samme organet, men
med en annen årsak. Da er det mer
veskefylling i kanalsystemet, og at
vesken ikke dreneres godt nok unna.
Dette fører også til svimmelhet, men
det er på en litt annen måte. Det er en
annen behandling. Disse er også en
del av den pasientgruppen jeg hjelper,
sier Smedsrud.
* Ménières kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet.
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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: HYTTE

Fornyet hytte med mye lys
Familien ønsket seg større og lysere hytte.
Stuen fikk et tilbygg som har skapt en
spennende ramme, og som formelig pøser
lys inn i rommet!
TEMA: HYTTE
Tekst: Trine Midtsem/ifi.no
Foto: Per Erik Jæger/ifi.no

Målet var å beholde så mye som mulig av den gamle hytta – møbler og
annet løsøre inkludert. Resultatet er
gjennomført gjenbruk av materialer
og møbler. Med unntak av en ny sofa
er det lite nytt som har sluppet over
denne dørstokken!
Tilbygget fikk velbrukt og gulnet
panel på veggene, møblene er beholdt og gulvet, med både ny og

gammel plank, har fått en ansiktsløftning. Det nye rommet har, naturlig
nok, betalt seg i konkrete kvadratmeter, mens romfølelsen det gir går det
en høy gang. Ikke minst takket være
takhøyden samt alle vinduene i den
nye delen, og endeveggen, som nærmest består av vinduer. Hele rommet
oppleves lyst og åpent, med naturen
omtrent inni rommet.
MED FARGER PÅ TREVERKET
Hytta ligger i skogbrynet, med vakker
utsikt utover en innsjø. Vegetasjonen
nærmest hytta er preget av bartrær,
noe som bidrar til at den er omkranset
av grønnfarger hele året. Dette påvirker lyset inni hytta, og var også bak-

grunnen for valg av veggfargen i den
nye delen, som tar opp fargene med
et svakt grønnskjær. Den gamle delen
har vegger som er behandlet med interiørbeis, hvor trestrukturen slipper
igjennom. For de nye veggene med
gammelt, gulnet panel, ble løsningen
maling.
Gulvet bidrar sterkt til å binde ny og
gammel del sammen, og står for mye
av den gode atmosfæren i rommet.
Det har fått samme behandling rund
baut, og ligger der som et varmt, rolig
fargeinnslag og bakgrunn for alle
møblene – behandlet med brunpigmentert gulvolje som er toppet med
matt gulvlakk.

MATERIALRESTER ble til to snertne
bord, snekret av hytteeieren selv.
En glassmester leverte platene.
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DET ER BARE LEKKERT MED ALT LYSET SOM TILFØRES ROMMET!
Ny og gammel del møtes på spennende vis, med beis og malte flater mot
hverandre. Gulvet binder hele rommet sammen, og er behandlet med gulvolje og lakk.

STUEN FØR OMBYGGING. Vindusveggen ble fjernet og tilbygget fortsetter
ut til høyre.

DEN GAMLE DELEN AV STUEN HAR
INTERIØRBEIS som står nydelig mot
både gulvet og de malte flatene.

NATUREN ER LIKE UTENFOR VEGGEN, og grønnfargen på panelet trekker fargene inn i rommet. Gulvfargene inne
og på terrassen er ikke ulike, noe som forstørrer opplevelsen av gulvflaten. De to 1980-tallssofaene har gjenoppstått, med nytt trekk.

12
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Ny terrasse i år?

Ønsker du perfekt montering
KJEMPE
– hver gang?
MESSE-TILBUD
på vedlikeholdsfrie
terrassebord!
Vårmessen på Hellerudsletta
31. mars – 3. april

*
*Ingen
Ingensprekker
sprekkereller
ellerfliser
fliserav
avfestematerialet
festematerialet
*
*Ingen
Ingensynlige
synligeskruer
skruerpå
påoverflaten
overflaten
*
*Passer
Passertil
tilalle
alletyper
typerterrasebord
terrasebord

ØVRIGE PRODUKTER FRA TERRASSESPESIALISTEN AS

Vedlikeholdsfrie
terrassebord

Fundamentering
Diamond Pier

Terrasseknuser
Deck Demon

Spør din lokale trelastforhandler,
eller kontakt oss på 55 70 65 62 / post@terrassespesialisten.no

Følg
Følg
osspå
påFacebook
Facebook og
og vær
vær med
medi ikampen
kampenom
om
tur
Følgoss
tur
Følg oss på Facebook og vær med i kampen om tur
tiltilLas
LasVegas
Vegaspå
på
påfacebook.com/
facebook.com/camonorge
facebook.com/camonorge
Orlando
CAMO Norge
til Las Vegas på facebook.com/camonorge
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FORBRENNINGSTOALETTER
Norskproduserte forbrenningstoaletter

OVER 50.000 SOLGTE!
Nå også med infodisplay!

Trenger ikke vann
eller avløpstilkoblinger
Kun aske som
sluttprodukt
For hus, hytte,
campingvogn og bobil
Barnesikkert
Modeller for
strøm eller gass
Høy kapasitet
10 - 12 personer
pr. døgn

BESTILL PÅ NETT,
HENT I BUTIKK!

MADE IN

NORWAY by

Lær mer om Cinderella og finn din nærmeste forhandler på

www.cinderellaeco.no
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Femårs-underøkelse:

Mindre mobbing
i Skedsmo-skolen
Det foregår mindre mobbing på
skolene i Skedsmo enn det som er
«vanlig». Det viser en omfattende
undersøkelse fra Folkehelseinstituttet
(FHI).
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

«Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?»
Det er spørsmålet elever i syvende og
tiende klasse må besvare. Det er flere svaralternativer, men alle som har
svart «2-3 ganger i måneden»,
«omtrent én gang i uken» eller «fle-

re ganger i uken» regnes som mobbeoffer. En ny måling viser at det er
mange utfordringer knyttet til mobbing i skolen, men at det heldigvis er
mindre mobbing i Skedsmo enn det
er andre steder.
SYV AV 100
Hvert år foretas det elevundersøkelse, der elevene svarer på slike spørsmål. Tallene fra Utdanningsdirektoratet har FHI nå offentliggjort med et
gjennomsnitt fra de siste fem årene.
- I Elevundersøkelsen brukes begrepet mobbing som: «gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller
flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt er-

ting på en ubehagelig og sårende
måte er også mobbing», opplyser FHI
på sine nettsider.
I hele Norge er det 7,1 prosent av alle
syvendeklassinger som svarer at de
blir mobbet. Dette er gjennomsnittlig
årlig andel fra 2010 til 2015.
MOBBING I SKEDSMO
I Skedsmo kommune er gjennomsnittet blant syvendeklassingene på
5,1 prosent. Andelen er dermed en del
mindre enn det som er «normalt»
- selv om en ikke skal slå seg til ro
med det. Det er nulltoleranse for
mobbing.
Verst ut på denne landsoversikten
kommer Dyrøy i Troms, der snittet er

på nesten 25 prosent. Nore og Uvdal
i Buskerud får æren av å komme best
ut her, med en adel på kun 2,6 prosent. Det er 45 kommuner i Norge
som er anonymisert, viser FHI-tallene. I Lørenskog er det i snitt 6,7 prosent som avslører at de blir mobbet.
I Akershus er det seks prosent av
elevene på syvende trinn som sier de
blir mobbet. Verst ut er Hurdal kommune, med over elleve prosent. Beste kommune er Frogn og Nesodden,
med en andel på 4,7 prosent.
- VIKTIG MED STATISTIKK
- Mobbing er en vesentlig individuell
risikofaktor for psykiske lidelser,
poengterer FHI.
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MOBBING! Av alle syvende- og tiendeklassinger i Norge er det drøye syv prosent som blir
mobbet. I dag kan vi presentere en oversikt over andel årlige mobbeofre gjennom den siste femårsperioden. Nettmobbing har blitt mer og mer utbredt de senere år.
(Illustrasjonsfoto)

Mobbing

Andel elever som blir mobbet. Gjennomsnitt 2010-15 – Kilde: Folkehelseinstituttet

7. klasse (%)

10. klasse (%)

Skedsmo

6.7

7.3

Lørenskog

5.1

5.1

Handle for 200 kr
eller mer *,
og bli med
i trekningen av
10 reisegavekort
à 5000 kr
Boots apotek Strømmen
Åpent: 09.00 - 21.00 (10-19)

Akershus
Norge

6.0

6.9

7.1

7.2

Boots apotek Skedsmokorset
Åpent: 09.00 - 20.00 (10-17)

Boots apotek Lillestrøm
Åpent: 09.00 - 18.00 (09-15)

- Blant barn og unge som mobbes er også
kroppslige helseplager som hodepine, ryggsmerter, «vondt i magen» og svimmelhet,
dobbelt så vanlig som blant andre barn, viser
undersøkelser.
Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge mobbing i skolen.
- Det er dessuten viktig å følge med på statistikk over andelen som har vært utsatt for
mobbing for å si om hvordan iverksatte tiltak
fungerer, understreker FHI.
AVGANGSELEVENE
Blant tiendeklassingene er det omtrent samme andel som blir mobbet i Norge; 7,2 prosent.
Versting er Dyrøy, også her, med 19,5 prosent.
Best ut kommer Tynset i Hedmark, med bare

2,5 prosent.
Blant de aktuelle elevene i avgangsklassen i Skedsmo er det i snitt 5,1
prosent som sier at de blir mobbet. Det er
således bedre tall enn det som er vanlig i
Norge. I Lørenskog sier 7,3 prosent av tiendeklassingene at de blir mobbet.
I Akershus er det totalt 6,9 prosent av
elevene i 10. trinn som blir plaget, og Fet
kommune må finne seg i å være på toppen
med sine elleve prosent – mens Gjerdrum
kommer best ut med fem prosent.

Boots apotek Skjetten
Åpent: 09.00 - 18.00 (10-15)

Boots apotek Strømsveien
Åpent: 09.00 - 17.00 (09-14)

Boots apotek Lørenskog Storsenter
Åpent: 10.00 - 21.00 (09-18)

Boots apotek Lørenskog
Åpent: 10.00 - 21.00 (09-18)
Gjelder til 31. mars, så langt lageret rekker og kan ikke kombineres med andre tilbud.
*Konkurransen gjelder fra 1. mars - 1. april 2016. Du får ett lodd per “200-lapp”
du handler for i apoteket.
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presenterer lag og foreninger på Romerike

Er du med i et lagt, en klubb eller forening, og vil at andre skal få vite mer om det dere
driver med?
Send oss noen ord om aktiviteten deres, sammen med noen bilder som beskriver
det dere holder på med, enten per epost goran@romeriksposten.no eller brev til
Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Flisespikkerlauget
Hobbysnekkerforeningen FLISESPIKKERLAUGET er til for deg som
liker og har lyst til å snekre, men ikke
har plass eller eget verksted eller rett
og slett har lyst på litt selskap når du
snekrer. Vi er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med eget org. nr.
996 711 854.

Vi holder til i 60 kvm lyse og praktiske
lokaler i Statsråd Ihlens vei 113A,
tirsdager og torsdager fra kl. 11.00 til
ca. kl. 13.00 på Strømmen. Lokalene
låner vi vederlagsfritt av Skedsmo
Kommune. Kostnadene for deg som
bruker/medlem er kr 20,- pr. gang,
pluss materialer til eget bruk (vi vil
holde et lite lager med vanlig materialer som gran, furu og bjerk). Beløpet
er beregnet å dekke løpende kostna-

der som, skruer, sandpapir, lim, vedlikehold av maskiner, nyanskaffelser
og lignende.

Hvis du velger å bli medlem koster det
kr 100,- i innmeldingsavgift. Fordelene
ved å være medlem er at du er med
på å sikre fremtidig drift, du får SMS
melding hvis vi ikke er til stede en dag,
for eksempel på grunn av sykdom og
at du vil ha medbestemmelsesrett.
I tillegg til egne arbeider påtar vi oss
også mindre reparasjonsarbeider
som skadede vindussprosser, knekte
stolbein, gyngehester som har knekt
en meie eller mistet hodet. I fjor høst
og i vinter har vi blant annet bidratt
med tre-detaljer til restaureringen av
de fredede bygningene i Lillestrøm.

Vi støttes generøst av kommunen,
lokale lag, foreninger og banker bl. a.
til innkjøp av større maskiner og utstyr. Handelsbedrifter hjelper oss
med rause rabatter og svært gunstige
priser
Siste nå er at vi har fått penger til nytt
avtrekks- og ventilasjonsanlegg for
å bedre inneluften.
Vi holder på, på opprag fra Sagelvas
venner å lage en modell av Strømmensaga i skala ca. 1:13, som vi regner
å ha ferdig innen sommeren.
Foreningen er ”egeneid” og ideell,
d.v.s. at maskiner og utstyr som er
kjøpt inn for foreningens penger ikke
kan selges av enkeltpersoner og det
er ingen som tjener penger på driften.
Pengene vi får inn på sponsing, innmeldingsavgift, dagsgebyr og lignen-

de blir alt bokført og vil i sin helhet
brukes på drift av foreningen. Vi er
ikke revisjons- eller regnskapspliktige,
men fører en oversikt over inntekter
og utgifter. Dette er åpent for alle
medlemmer og eventuelle sponsorer.

Vi som har startet FLISESPIKKERLAUGET har mange års erfaring som
”hobbysnekkere” og kan derfor være
behjelpelig med råd og vink.
Vi legger stor vekt på det sosiale.
Noen ganger blir det derfor ikke spikket så mange fliser, men drukket
desto flere kopper kaffe!
Våre krav til snekkererfaring og kunnskap for å kunne være med er svært
lave. Det viktigste er at du har lyst. Da
får du det også til enten arbeidet er en

smørefjel, en fuglekasse eller spisestuestol.
Vi arbeider med de fleste tresorter
som: gran, furu, bjerk, ask, eik, sibirsk
lerk, teak, kirsebær, hvalnøtt o.s.v.
For mer informasjon om ting du kan
lage kan vi snakke om eller ring
Anders Ekvoll på mob. 90 74 96 76 for
nærmere informasjon.
Velkommen!
Hilsen FLISESPIKKERLAUGET
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VENTER PÅ VÅREN: Astrid Thuen, Hilde Løkås,
og Elin Løken ser fram til å bruke spaden til
annet enn bare å bare måke snø med.

Holder gården i gang
Deltagerne i Husebyjordet Andelslandbruk
ser fram til å stikke spaden i jorda igjen

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no
Foto: Astrid Thuen

– Her har det vært prestegård, fattiggård og bosted i hundrevis av år.
Det er bra det igjen dyrkes noe her på
gården. På denne måten fører vi
gammel jordbrukshistorie videre, sier
Elin Løken, som i tillegg til å være andelshaver i andelslandbruket også er
leder av Huseby Gårds Venner.
Andelslaget ble startet i 2015. Siri
Solberg og Astrid Thuen tok kontakt
med Skedsmo bondelag og Huseby
gårds venner og fikk disponere et
område på gården i et pilotprosjekt. I
førsteomgang skal prosjektet gå over
femårs periode. Skedsmo kommune
har stilt tre mål til rådighet.

GRØNN GLEDE
Sesongen starter når spaden kan
stikkes i jorda. Planter og frø må bestilles før jul, derfor ble den første sesongen litt begrenset siden andelslaget ikke eksisterte før etter jul. For at
alt skal bli gjort riktig ansatte andelslaget en gartner som vil ha det overordnede oppsynet.
– Vi var vel ute i seneste laget, men
vi fikk på plass en gjeng på i overkant
av 60 mennesker som gikk inn som
andelseiere i et samvirkeforetak, sier
Astrid Thuen.
– Hvorfor startet dere med dette?
– Vi hadde lyst til å starte med et
andelslandbruk. Vi jobber begge med
landbruk og ernæring. I et slikt fellesskap møter vi andre likesinnede. Det
har vært diskusjon om hva jordlappen
ved Huseby gård skal brukes til. Og da
har Skedsmo bondelag vært inne og
foreslått at dette kan brukes til andelslandbruk, forteller Thuen.

Thuen forteller at hun utdanner seg til
agronom på Natur ved Alna. Hun er litt
opptatt av jordvern og at man skal
bruke jorda til å produsere mat. Thuen
mener det er viktig å holde gårdene i
gang og bidra til at folk lærer matproduksjon.
– Dette prosjektet bidrar til å øke
interessen og kunnskapen om planting og dyrking, sier Thuen.
ØNSKER FLERE DELTAGERE
– Det er ikke så høyt aldersnitt på de
som er medlemmer i andelslaget. Vi
har barnefamilier i 30 - 40-årene som
er med. Men vi ønsker folk i alle aldre
velkommen i laget. Det er plass til flere. Vi har nylig åpnet for å ta inn nye
medlemmer, opplyser Astrid Thuen.
Du trenger ingen bakgrunnskunnskap for å være med. Men andelslaget
er avhengige av folk som synes det
er artig, og som kan stille opp på
minst seks timer dugnad i året. Del-

tagerne får kyndig veileding av en
gartner for hvordan man planter og
høster.

ikke snør ned kan vi høste den helt til
oktober. Men enkelte ting må opp av
jorda før frosten kommer, sier Løkås.

Hilde Løkås, som er i gartnerkomiteen, forteller at hun tror det er mange
som har lyst til å dyrke litt selv.
– Hjemme er det ikke så lett å holde liv i plantene ettersom de fleste
reiser på ferie om sommeren. Når
man da kommer hjem er hagen overvokst eller plantene har visnet. Men
som medlem i et andelslandbruk har
vi en gartner som har hovedansvaret
og tar vare på plantene gjennom hele
sesongen, mens medlemmene stiller
opp på dugnad når de har muligheter
til dette. Ettersom det er så mange i
andelslaget er det alltid noen som kan
ta vare på plantene, forteller Løkås.
I år regner andelslaget med at de
kan begynne å høste litt salater før
folk tar ferie.
– Kålen tåler frost. Så fremst den

LIV PÅ GÅRDEN
– Vi er glade for at det ble andelslandbruk under oppsyn av en kyndig gartner. Vi har dessverre hatt noen dårlige
erfaringer med noen skoler som skulle gjøre noe her, men det varte kun et
par uker. Så kom skoleferien og da ble
alt glemt, sier Elin Løken
Løken forteller at hun synes det er bra
at det dyrkes noe på gården. Dette er
en gård som har vært truet av nedbygging ettersom boligblokkene
kommer nærmere og nærmere.
– Det er viktig å ha gårdsaktiviteter
her. Vi vil etter hvert prøve på å få litt
dyr her, men det er et langsiktig prosjekt. Husebys venner ble stiftet på
grunn av jordvern etter som jorda ved
Huseby gård ble nedbygget. Det an-
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DUGNAD: Flere trår til under dugnadsarbeidet i åkeren til andelslaget.
Foto: Astrid Thuen

UNDERVISNING: En gartner har overordnet ansvar og tar seg av undervisningen. Foto: Astrid Thuen

PLANTEBESKYTTELSE: Her høstes det under duken. Foto: Astrid Thuen
Foto: Astrid Thuen

dre målet var å få liv i stedet. Vi har et
bygdemuseum her som dessverre
har levd stille noen år. Det er derfor
helt fantastisk at det nå begynner å
bli litt mer liv på gården, sier Elin Løken.
VARIERT HAGE
Til sammen vil det bli dyrket 20 forskjellige sorter. Her vil du blant annet
finne poteter, rotgrønnsaker, salat,
løk, sukkererter, reddik, tomat, urter
og forskjellige kålplanter.
– Erfaringsmessig bør man ha en
god del variasjon slik at deltagerne får
noe igjen, og kan opprettholde interessen. Vi har også prøvd å dyrke
mangol, som ikke er så kjent. Vi har
også en hjemmeside der vi legger ut
litt oppskrifter og inspirerer folk til å
prøve ut nye ting, forteller Astrid
Thuen.
– Hvilke tilbakemeldinger har du
fått fra andelshaverne?

– Vi har fått tilbakemeldinger om
at noen ønsket å ha med barn i åkeren
og vise de hvor maten kommer fra.
Noen var også opptatte av økologisk
mat og det å kunne skaffe en større
variasjon av slik mat. En stor gruppe
ønsket bare å lære mer om planting
og dyrking. Etter å ha vært med i en
sesong har noen gått over til å dyrke
grønnsaker i egen hage. Deltagerne
har egentlig litt ulike ønsker og behov,
sier Thuen.
Hilde Løkås forteller at hun synes det
er litt spennende å lære å dyrke forskjellige ting.
– Jeg er opptatt av økologisk mat.
Det å få tak i så mange forskjellige typer økologiske grønnsaker er ikke så
lett. Å kunne dyrke dette selv er
kjempe spennende, sier Løkås.

GODT SKILTET: Ingen tvil om hvem som bruker denne jordflekken. Foto: Astrid Thuen

TRENGER DU
PARYKK?

Vi har ett godt utvalg av flotte og
naturlige parykker som vi tilpasser og
klipper slik du vil ha det. Om du skal
ha cellegift-behandling, eller er plaget
av hårtap har vi løsninger til deg.

VÅRKAMPANJE!

÷10% AVSLAG

PÅ PARYKKER I UKE 13 OG 14

Konsultasjon er gratis og uforpliktende.

Tlf. 67 91 19 68

Solheimsveien 56
1473 Lørenskog

Følg oss på
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BUTIKK
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www.grontfokus.no
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GODE SPOR: – Jeg tror det skal være mulig å spore opp eieren til disse tingene, sier Jan Holthe.

Kostbar forsøpling
Hvert år blir det oppdaget store mengder
søppel som er dumpet langs grøftekanter og
i friområder. Å rydde vekk ulovlige søppelfyllinger koster Skedsmo kommunen opp
mot 400.000 kroner årlig.

– Jeg oppdaget forsøplingen da jeg
gikk mot Strømmen. Det så ut som
om noen hadde tømt et helt flyttelass
bestående av klær, inventar, leker og
en del bøker, sier Jan Holthe.
Kommunen kommer ofte over alt
fra dekk, vaskemaskiner, møbler og
rester etter oppussing på avsidesliggende plasser. Av og til finner de også
et og annet bilvrak.

også ut som om dette er dumpet i tre
omganger. Uansett skal vi bidra med
å få fjernet søppelet, sier Svein Rune
Ussberg.
– Er det ofte dere oppdager slike
flyttelass av søppel?
– Dette skjer hele året, men det er
mest på våren. I løpet av en vår- og
sommersesong kan det være at vi må
kjøre bort slikt søppel 20 til 30 ganger.
Vi bruker mye resurser på å dette,
samtidig er det veldig viktig å få det
vekk så fort som mulig slik at det ikke
eskalerer, forteller Ussberg.

LOKALKJENTE SØPPELDUMPERE
Avdelingsleder i park og idrettsetaten,
Svein Rune Ussberg, i Skedsmo kommune antar at skrotlasset som Jan
Holthe varslet om kan være kjørt til
stedet av personer med en viss
kjennskap til blindveien.
– Veien er en ikke så tilgjengelig. Du
må kjøre et stykke på en gangvei for
å komme dit. De som har gjort dette
må være kjent med området. Det ser

Parksjefen opplyser at det tar rundt
1.5 time å få ryddet og transportert
vekk søppelet. Roaf bidrar på en positiv måte, og tar imot slikt søppel
gratis for kommunen.
– Det kan bli en travel vår for kommunen?
– På våren finner vil slikt hver eneste
uke. Dessverre har dette blitt en helt
unødvendig rutinejobb for oss. Vi har
en bil som kjører rundt og tømmer
søppelkasser som er satt opp i kom-

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@Romeriksposten.no

munen. På denne ruta finner vi alltid
slik forsøpling.

SER ETTER SPOR
Ikke alle som dumper søppel på denne måten er like forsiktig. Noen legger
av og til igjen kontaktinformasjon
blant tingene de kaster fra seg.
– I denne saken ser det ut til at det
kan være ting der som kan identifisere hvor dette kommer fra. På de to
foregående dumpingsakene fant vi
opplysninger på hvem som eide det.
Jeg ringt opp adressene. De opplyste
at de hadde hatt folk for å rydde for
seg, og betalt disse for å kjøre vekk
søpla. I det siste tilfellet hadde de betalt noen ungdommer for å gjøre ryddejobben. Han siste jeg ringte opp ble
skikkelig sint, så det fikk nok noen
konsekvenser for ungdommene, forteller Ussberg.
– Hvilke følger får det om kommunene kommer over folk som dumper
søppel?
– Det har hendt flere ganger at vi
har tatt folk på fersk gjerning. Da blir
de blir pålagt å rydde opp etter seg,
ellers blir det politianmeldelse. Blant
annet har folk kastet fra seg kompost
i grøfta. Og når vi finner navn blant
avfallet ringer vi opp eierne og gir de
muligheter til å rydde etter seg. I de
groveste tilfellene har vi gått til politianmeldelser.

– Det er sannsynligvis ikke så mange
som driver med søppeldumping på
denne måten. Men vi ser at det er
noen få useriøse håndverkbedriftene
som går igjen. Da finner vi ofte oppussingsmaterialer og slike ting. Ut fra det
som blir dumpet kan det tyde på at
det kan være de samme personene
som går igjen, forklarer Ussberg.

TRIST SYN
Jan Holthe forteller at han synes det
er trist å komme over steder der folk
bare har kvittet seg av med ting de
ikke har bruk for, og overlatt ryddejobben til andre. Han varsler straks
Skedsmo kommune om slike funn.
Holthe håper kommunen finner nok
kontaktinformasjon blant søppelet til
å få tak i eierne.
– Det ser ikke pent ut. Jeg kikket i
noen av skolebøkene og fant både
navn og et par telefonnummer. Den
ene boken er en engelskbok for barn,
stemplet Skjetten skole. Jeg fant også
et innrammet kartbilde over Kurdistan, forteller Holthe.
Da Holthe så gjennom skrotet i grøftekanten fant han også en bok med
tittelen Velkommen til Norge.
– Det burde vel ha vært lagt inn et
eget kapittel i boken om hvordan man
behandler søppel i Norge. Men når det
er sagt, så finnes det også nordmenn

som tar en og annen snarvei under
vårrengjøringen.
Holthe synes det trist at kommunen
må trå til for å transportere andres
søppel og flyttelass til fyllinga.
– For kommunens del må de nok
sette av to mann, og bruke en del timer på slikt ryddearbeid, sier varsleren.

NAVN OG TELEFONNUMMER:
– Her fant jeg et par telefonnummer og navn, sier Holthe.
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www.triaden.no

tlf 67 97 83 30

24

ONSDAG 16. MARS 2016 //

// ONSDAG 16. MARS 2016

25

26

ONSDAG 16. MARS 2016 //

// ONSDAG 16. MARS 2016

27

28

ONSDAG 16. MARS 2016 //

// ONSDAG 16. MARS 2016

29

30

ONSDAG 16. MARS 2016 //

BAZAR
TIL SALGS

For samlere!
Ferrograph båndspiller fra ca. 1962.
ikke brukt side slutten av 60 tallet.
kr 300.Tlf. 480 71 946.

Gammel fin dragestol
selges for kr 1000
Fjellhamar tlf 911 34 373
LCD DATASKJERM: Viewsonic
VA703M-3 TILSALGS FOR
RIMELIGE KR 400,Målene på selve billedflaten er
bredde: 34 cm, høyde 27,2 cm.
Med ledningen så kan du koble
skjermen til en bærbar pc eller til
en eldre kassehardisk.
Henv. tlf 473 90 131, Løvenstad,
Lørenskog
Lett lagertelt 2x3 m
Ubrukt har vært lagret i org. eske.
selges kr 400,Tlf. 480 71 946 (Nedre Romerike)
Plastski: Gule og blå smørefrie
Skilom plastski tilsalgs for rimelige
kr 400,- Henv. Tlf 473 90 131,
Løvenstad, Lørenskog.

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

PC BORD/skrivebord selges
rimelig for kr 90,PC-BORDET ER HALVMÅNEFORMET. Det har egen hylle under
til en stor skriver og kan utvides
med et lite uttrekksbord under til
feks scanner. Målene på hovedbordet er 114 cm x 75 cm. Høyden
er 75 cm. Bordet er like pent som
om det skulle være nytt. Bordet
befinner seg på Løvenstad i
Lørenskog.
Bordet må hentes da jeg ikke har
bil. Henv tlf 473 90 131.

Hus eller hytte ønskes leid i uke
27. (4.-10.7.)
Vi er to ordensfamilier med
voksne barn, totalt 10 personer
som skal på stevne i Exporama
Hellerudsletta. Ikke røkere. Ønsker
hus eller hytte.
Bernt Knudsen 908 80 908.
Bejknuds@gmail.com

TJENESTER
Snømåking utføres på «gamlemåten» av hyggelig norsk mann.
Har du en spade eller skyffel så får
jeg snøen unna for deg. 909 90 180.

SNEKKER MED
FAGBREV

BADEKAR, Gustavsberg fra 1980.
70X160 m/frontpanel. Rustskadede ben på en side. Liten
skade i emaljen på siden
innvendig. Hentes på Ellingsrudåsen. Bilder av rustskade kan
sendes på mail. Tlf. 959 99 878.
Hylle til pynte håndkle +
pyntehandkle, 5 armet messing
lysekrone fra Høvik + lampetter
selges rimelig .
95112624 Sted, Strømmen

10 stk Skedsmotallerkner
1980-1989 fra P.P. selges h.b.
Tlf. 922 54 392

ØNSKES LEID
ET ROM til malestue ønskes leid.
Kjeller med vindu eller loft kan
passe godt. Minst 10 m2. Helst
Akershus eller Østfold fylke. Vil gi
2.000 nok pluss depositum. Minst
3 år.Ring +460760549161

Mynter ønskes kjøpt.
Har du litt gamle mynter liggende?
Jeg er nystartet som samler og er
interesert i det meste. Jeg kommer
gjerne på besøk om det er
ønskelig
Jarle, tlf 970 27 690.

Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for snekker og malearbeid.
30 års erfaring. Tlf. 47 19 12 24.

ØNSKES KJØPT
Jeg ønsker å kjøpe en bil, nyere
enn 2005 og under kr 200.000,Kontakt Jenssen på telefon
458 85 660.

Tyske og norske hjelmer brukt
under 2. verdenskrig ønskes kjøpt
av samler. Kjøper også uniformer,
medaljer, utstyr etc. Alt av interesse.
Mobil 40 40 62 16

Gamle postkort (prospektkort)
kjøpes av samler til god pris.
Tlf 930 40 550.
Har du LP-plater og singler
som støver ned eller er stuet bort
på et loft så er jeg interessert i å
kjøpe dem rimelig , alt av
interesse.
Send meg en mail om hva du har
og hvilken pris du har tenkt så
svarer jeg så fort jeg kan
Mail: rivadoy@hotmail.com

Vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

produsert av byavisa

PLANLEGG NÅ

for å møte sommeren med ditt nye uterom.

Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning.

Åpningstider: Mandag-onsdag 10.00-16.00 | torsdag 10.00-18.00

Hotvetveien 103, 3023 Drammen | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem
Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen | lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | Tlf. 32 69 99 10

23. mars
Friluftsliv,
jakt og fiske

6. april
Bil/Motor
Eiendom

13. april
Hage,
Hagemesse

20. april
Hytte

Ta kontakt med:

Terje
906 19 636
Elisabeth 483 23 443
Marianne 483 20 157
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FØR OG NÅ

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.

KIRKEGATA
1907 - 2016
Det har skjedd store forandringer i
Kirkegata i løpet av 109 år. Men på
kortbildet kan du ennå kjenne igjen
ett par bygg, Storgata 1 og 3 til høyre
i bildet. Til venstre står Indremisjonens bedehus (tv). Bygningen fungerte som interimkirke fra 1888 og
frem til den nyoppsatte kirken i Storgaten ble tatt i bruk i 1935. Bedehuset
ble revet 1979 og ble erstattet av kjøpesenteret Vektertorvet på begynnelsen av 1980-tallet. Indremisjonens
bedehus ble innviet søndag 22. oktober 1876. Lillestrøm på den tiden ikke
en egen kirke, derfor ble bedehuset
utstyrt med tårn og kirkeklokker 21 år
senere. Tårnet og kirkeklokkene ble
gitt som en gave fra sagbrukseierne.
Kirkeklokkene fra bedehuskirken ble
flyttet over til den nye kirken da den
sto ferdig. De siste årene er det DNB
Nor, Normisjon barnehage og Telenor
som har holdt til der bedehuset engang stod.

Kirkegata_1907

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

Kirkegata_2016

!
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P
Ö
tion för
Erbjudandena gäller till 28 mars med reserva

ALPINPAKET

2999:-

SEK

HERR-PAKET

Skida: K2 Amp 72
Pjäxa: Tecnica Mega 8
inkl bindning.
(Ord. 6500,-)

DAM-PAKET

Skida: K2 Supersmooth
Pjäxa: Nordica Transﬁre R1
inkl bindning.
(Ord. 7300,-)

3-PACK BACON

Scan (420gr) Svenskt kött. Pris/st.

24

90
SEK

COCA-COLA

3 ﬂak (1 ﬂak = 24 x 33cl)

3FÖR

ev. tryckfel och slutsålda varor.

BRIEOST

Längta (500 gram) Pris/st.

249:- 29

+ PANT

90

SEK

SEK

PÅSKENS ÖPPETTIDER: 21 mars - 23 mars: 10-20 | Skärtorsdag: 10-20 | Långfredag: 10-20 | Påskafton: 10-19 | Påskdagen: 10-19 | Annandag påsk: 10-20
MAXIMAT & MCDONALD’S: Alla dagar: 9-21 HYPERMAT: Alla dagar: 9-22 SYSTEMBOLAGET: 21-23 mars: 10-20 | Skärtorsdag: 10-20 | Påskafton: 9-15

DAIM

300 gram 2 st
(Ord styckpris 49,90)

2FÖR

59:-

SEK

06 - 2016
20

10

M E R F ÖR

A
PENGARN
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HISTORISK

SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI
– Et nettleksikon
Lokalhistoriewikien har nå over 700 artikler og 1000 bilder.Du finner artiklene og
bildene på Skedsmowikiens forside: lokalhistoriewiki.no/Skedsmo_kommune.
Nettstedet er en del av det nasjonale prosjektet
www.lokalhistoriewiki.no

KJELLERS POSTHISTORIE – DEL II
I forrige uke presenterte vi del I av posthistorien om Kjeller flyplass og stedet Kjeller i perioden
til og med året 1929. Dette var året da luftpostruten Kjeller-London kom i gang. I del II starter
vi med mellomåret 1930, da man valgte å benytte sjøfly med Gressholmen i Oslofjorden, før
man i 1931 flyttet tilbake til Kjeller.
Tekst: Steinar Bunæs,
Skedsmo Historielag
ÅRET 1930
«Nattluftpostruten Oslo – Kjøbenhavn – Hannover – Berlin – Amsterdam – Rotterdam – Bruxelles - Paris – London
blev underholdt i tidsrummet 15/5 - 18/7 1930; på strekningen Oslo – Kjøbenhavn utf0rtes flyvningen av firmaet
Halle & Peterson, Oslo, til hvem flyvningen efter tilbud var bortsatt på kontrakt for kr. 34.000. Det blev i alt fløiet 55
dobbeltturer.
Avgangen fra Oslo (Gressholmen flyvehavn) var kl. 19.30 alle hverdager og ankomsten til Oslo kl 10.15. Befordringsutgiftene med motorbåt mellom Oslo og Gressholmen beløp sig til kr. 650. »
I 1930 gikk med andre ord både dag- og nattluftruten med post fra Gressholmen, og det gikk ingen rute fra Kjeller.

Påtegning: «Nattluftpost Oslo-Gøteborg. Førsta Turen 1930.» Avgang fra Gressholmen 15.05.1930.

ÅRET 1931
«I tidsrummet 1/6 – 1/9 1931 underholdt det norske postvesen en luftpostrute Oslo – Gøteborg i korrespondanse med nattpostruten Gøteborg
– Kjøbenhavn – Hannover – Amsterdam – Rotterdam. Ruten utførtes
med landfly i tiden 1/6 – 9/8 og med sjøfly i tiden 10/8- 1/9. Avgangen
fra Oslo (Gressholmen flyvehavn og Kjeller flyveplass) var kl. 19.30 alle
hverdager og ankomsten til Oslo kl. 8,30 alle dager undtagen mandager.
Befordringsutgiftene med motorbåt mellom Oslo og Gressholmen beløp
sig til kr. 300. Med ruten i utgående retning fra Oslo blev sendt alle foreliggende luftpostfrankerte brevpostforsendelser samt almindelige og rekommanderte brev og brevkort uten luftpostfrankering til Tyskland, Nederland, Belgien, Frankrike og Storbritannia og Irland, i alt 982 kg.» «I retning
til Oslo medbragte ruten 1 416 kg brevpost og 342 kg pakkepost, til
sammen 1 758 kg.»
Den 10. august 1931 var det med andre ord slutt på den korte sagaen om
Luftpostruten fra Kjeller, 1929-1931. Dette var altså den aller første norskdrevne regulære postflyruten til utlandet.

22. mai kan avisen Akershus melde:
«Postflyvningen fra Kjeller skal begynde 1. juni.»

3. august ble det mer dramatikk, da avisen melder at «Postflyveren Alf Gunnestad styrtet ned
på Kjeller.» Det brøt ut brann i flyet, men flygeren
kom heldig fra det.

Planleggingshorisonten var ikke alt for lang på
den tiden. 23. april 1931spør Aftenposten: Skal de
militære flyvere overta postflyvningen i år?

Postflyging fra Kjeller i 1931: Her lastes postsekkene over fra en av Postens biler til postflyet.

Ferden gikk ikke helt etter programmet. Postflyveren, Løitnant Waage, støtte på tåke ved Gøteborg og måtte gå ned på et jorde ved Uddevalla.

2. juni meldes at «Årets første nattpostflyvning» har tatt av fra Kjeller.
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KJELLER STILTE POSTFLY I 1939
Det hører også med til posthistorien at et av bombeﬂyene til Flybataljonen på
Kjeller i 1939 ble utlånt til Det Norske Luftfartsselskap på Fornebu og ble satt
inn i nattpostruten til Göteborg og København. Flyet ble da malt om i nye farger
med navnet Brevduen, samtidig som det ﬁkk sivil registrering,

KILDER:
• Norges oﬃsielle statistikk VIII
– Norges Postvesen for 1929,
1930 og 1931.
• Illustrasjoner og tekst om
post: Arvid Løhre.
• Erik Lørdahl (1937-2015)
• Knut Kinne

Bombeﬂyet Caproni Ca 310 ble i 1939 utlånt fra Kjeller for å gjøre tjeneste
som postﬂy på Fornebu.
FELTPOSTADRESSER UNDER 2.
VERDENSKRIG
«Feldpostnummer 1940-1945 for
Kjeller og Skedsmo» gir et godt bilde
på hvilken omfattende virksomhet
som ble bygd opp på Kjeller under
siste krig. «Luftdienstkommando
Norwegen», «Luftﬂotte 5», «Brinker
Eisenwerk» og «Fliegerführer Nord»
er eksempler på dette.

Her ser vi at 19 ulike tyske enheter hadde tilhørighet på Kjeller under krigen.

Tyskerne hadde sitt eget militære distribusjonsnett for feltpost. Men i de første månedene av okkupasjonen krevde de at all tysk tjenestekorrespondanse som Det norske postverket skulle ta seg av, skulle gå portofritt. Det skulle
være trykt eller stemplet avsender samt ”Portofreie Dienstsache”. Her er et
brev som er sendt fra Kjeller i 1940 til et sivilt norsk ﬁrma i Oslo.
FEMTIÅRSMARKERING FOR FØRSTE FLYGNING
På våren 1912 hadde besetningen på Norges første undervannsbåt satt i gang en innsamling for å skaﬀe midler til et
aeroplan til Forsvaret. Flyet ﬁkk navnet START, og første ﬂygning med dette foregikk 1.6.1912. 50-årsjubileet ble markert
med en frimerkeutgivelse samme dato i 1962. Dette er et førstedagsbrev stemplet Lillestrøm. 1.6.1962 er også opprettelsesdatoen for Kjeller poståpneri. All virksomhet på Kjeller hadde inntil da hatt adressen pr. Lillestrøm.

Tekst på konvolutten: First Day Cover. «Flyvningens morgen i Norge». Norsk ﬂyvning 1912-1.juni-1962. Poststemplet
Lillestrøm 1.6.62.
KJELLER POSTSTED
Med Arvid Løhres hjelp kan vi her bringe en fullstendig oversikt over milepeler i Kjeller poststeds historie.
KJELLER HAR OGSÅ HATT POSTRAN
Kjellers posthistorie omfatter dessverre også et ran og et ransforsøk. Akershus Arbeiderblad meldte 18. september 1989at tre menn hadde gjort et ransforsøk uten å få med seg noen penger.
Vel ti år senere var det en maskert mann som ranet postkontoret. Mannen
kom seg unna med en ukjent pengesum.

Slik fortalte Romerikes Blad om ranet 31. mars 2000. Det er ikke kjent om raHer er Akershus Arbeiderblads melding 18.09.1989 om ransforsøket.
net ble oppklart.

01.06.1962 Opprettet som poståpneri (Fritidshuset, Fetveien
155)
(Sirkulære
nr.
20/1962)
18.03.1968 Postnummersystemet
innført, Kjeller får 2007.
(Sirkulære nr. 6/1968)
01.01.1973 Status som Underpostkontor II. (Sirkulære nr.
33/1972)
01.11.1973 Status som Postkontor B.
(Sirkulære nr. 41/1973)
16.09.1989 Ransforsøk. (Akershus
Arbeiderblad 18.9.1989)
01.01.1992 Alle poststeder skal benevnes Postkontor (Sirkulære nr. 2/1992)
30.03.2000 Postkontoret ranet. (RB
31.3.2000)
05.06.2000 Postkontoret ﬂytter til
Postens distribusjonsavdeling, adresse: Kjeller
vest 1. (RB 6.6.2000)
19.02.2002 Postkontoret lagt ned, åpnes Post i Butikk, MIX-kiosken ved Kiwi.(RB
20.2.2002)
01.06.2010 MIX-kiosken lagt ned, Kiwi
overtar Post i Butikk.
2015
PostiButikkﬂyttettilRema
1000 Åråsen.
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ROMERIKSGUIDEN
50%

rabatt på alle behandlinger
til våre nye kunder

Bo Zhou

Kinesisk lege og akupunktør
Telefon: +47 974 03 386
www.kinesiskakupunktur.com

BILPLEIE

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

Tlf: 22 06 15 00

firmapost@keddell.no
www.sunoco.no
Brobekkveien 38

BRØNNBORING

KONSULENT

Nordiske

Tlf. 64 84 61 90
- Et autorisert
regnskapsførerfirma -

www.admregnskap.no

Vi holder orden
på din økonomi!
Tlf. 63 98 90 70

firmapost@hurdalregnskap.no

CONTAINER

BILOPPHUGGING

- Utleie av avfallsbeholdere og containere
- Henting av løst avfall
BOLLER

iNdustriovNer a/s
Mob. 901 38 055
2353 Stavsjø

Tiur’n Konsulenttjenester,
Hans Ording

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

INDUSTRI
FLIS

Kutterspon/
Sponballer

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

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

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

Tlf. 63 83 70 19

Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

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

BOLIG

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

DYREPARK

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

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

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

ELEKTRO

ØKO-ROM AS
Små bedrifter skal også styres

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

Gratis og
uforpliktende
befaring
Weensvangen Næringspark 2338 Espa

PSYKOLOGO

REGNSKAP

REGNSKAPSBISTAND

Alt i innvendige trapper
innvendige
trapper

Moelven Elektro AS
2050 Jessheim
Tlf. 63 92 87 90
www.elektro.moelven.no
post.elektro@moelven.no

Fyrkjeler for
flis, ved og
pellets.

www.nordiske.no
SIKKERHET

...fritt levert direkte til deg

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

TRAPP

Vi er helt konge
på boller!

INDUSTRIOVNER

Safedirekte.no

AKUNPUNKTUR

Vi har fri frakt på alle
produkter til hele Norge!

www.safedirekte.no
GRUNNMUR

Vi kjøper skrapjern
og metaller
Tlf. 468 15 000
GULVSLIPER

Vanntett grunnmur
Vi utfører innvendig vanntetting
av grunnmurer og ellers alt av
betong/leca. Gode referanser.
10 års garanti. Gratis befaring.
www.norteknikk.no.

Tlf. 400 68 028
VED

Tlf. 996 40 819

VED TIL SALGS

gulvsliping
etterbehandling

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

SNEKKER

Tlf. 97 62 59 39

BJØRKEVED
DU FÅR RASKT TIME HOS
PSYKOLOG ELLER PSYKIATER
• Depresjon/angst
• ADHD/adferdsvansker
• Spiseforstyrrelser
• Rusproblemer
• Konflikt i familie

NTETID
INGEN VE VISNING
N
INGEN HE
Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

BYGG &
HÅNDTVERK
SERVICE
Fagmessig utført
jobb til avtalt pris!
Tlf. 40 46 75 78
www.b-h-s.no

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

Tlf. 911 58 411

VED

TIL SALGS
6O L FRA KR 55,

TLF. 46 82 51 00
Kan også kjøres
fra Kløfta.
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Service der du bor! Vil du annonsere her?
Ring oss på tlf: 413 06 161 eller send oss en e-post:
romeriksguiden@romeriksposten.no

RØRLEGGER

KJØKKEN

TRANSPORT

Per A. Paulsen AS

Holtet Transport AS

- 1472 Fjellhamar-

• Bud/varetransport • Flytting
• Termotransport • Distribusjon

2335 Stange

rørleggerfirma

Alt innen rørleggerarbeid utføres
av erfaren rørleggermester

Tlf. 907 44 662

95 04 17 28

post@holtet-transport.no

Trenger du en
rørlegger eller en
service avtale?

GravinG oG transport

Kontakt
Kim
Tlf: 413 06 161

kim.elvegaard@hamarmedia.no

Sørløkken

STILLAS

Dagens moderne varme- og
sanitæranlegg krever årlig
ettersyn for å fungere tilfredstillende.
Kontakt vår serviceavdeling på
tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
Jan.tore.engebretsen@bravida.no

Annonsere i
Romeriksguiden?

pershaugv. 11 2312 ottestad

Tlf. 990 38 804

VARMEPUMPE

TANNLEGE

Tlf. 62 36 42 90
Tlf. 63 81 19 81 - www.ahalvorsen.no
Depotgata 20, Lillestrøm

Vi holder orden
på din økonomi!
Tlf. 63 98 90 70

firmapost@hurdalregnskap.no

Fabrikkveien 5,
2380 Brumunddal
Spesialist
i tannregulering
Spesialist
i tannregulering
- Dag Kjelland- Dag Kjelland
Tannlegene
- Øyvind
Stensby og Thuy Tran
ing - Dag
Kjelland

Tlf. 63 98 39 10

TAK

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

Din leverandør av

NORSKPRODUSERTE
TANNERSTATNINGER
Tlf. 64 84 15 80

www.lillestrøm tannteknikk.no

Kjeller
Kjeller Taksenter
Taksenter

Omlegging
typer tak
tak
Omlegging alle typer
Blikkenslagertjenester
Blikkenslagertjenester
årserfaring
erfaring –– Gratis
Gratis befaring
3030års
befaring
Tlf. 416
416 38
38 247 – 63
90287
0280
393
Tlf.
00
Tuterudsvingen
Tuterudsvingen 15, 2007 Kjeller
Kjeller
Orgnr,
Orgnr, 980 369 846

TAKSERING

- din lokale tannlege

Tlf. 469 16 636

Vestvollen 23, 2040 Kløfta

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

Skårersletta 18, Lørenskog
www.lorenskogtannklinikk.no
TREDREIER

Bestill time på
tlf. 48 14 26 28

Mobilt

sykkelverksted
www.sykkelhjelp.no

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

• Verdi og lånetakst
• Boligsalgsrapport
• Befaring og rådgiving

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

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
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HVA SKJER?
ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

TORSDAG

LØRDAG

«ZZ GREEN»

«FOTOFOREDRAG 60+»

Onsdag klokka 19.30, Vasshjulet,
Lørenskog Hus
André Clemetsen har reist verden
rundt på fotooppdrag, fotografert
med Chanel i Paris og New York, levd
med Afarnomader i Etiopia og forvillet
seg dypt inn i regnskogen i Kambodsja. Han har hatt utstillinger på Nasjonalmuseet og utgitt bøker fra sine
reiser. Her deler han en av sine unike
reiser fra Himalaya.

Lørdag klokka 15.00, Kulturpuben,
Lillestrøm

«FRA ROMERIKE TIL
GALAPAGOS»

Torsdag klokka 12.00, LOP, Nedre
Romerike
RB-journaliste Hallgeir B. Skjelstad
kåserer over ”Fra Romerike til
Galapagos” på Doktorgården.
Skjelstad har fotografert natur i
nærmere 50 år både i nærområdet
og utlandet. Enkel servering. Åpent
møte.

«JEG KOMMER SNART»

OLDEMORS HAGE

Torsdag klokka 19.00, Framtia,
Lørenskog Hus
Lørenskog hagelag. Foredrag om
Oldemors hage ved Anne Finnanger
fra Botanisk hage. Møte er åpent for
alle interesserte, gratis for medlemmer av hageselskapet, ellers kr 50.-.
Kaﬀe og hjemmebakte kaker samt
utlodning. Salg av frø og småplanter.

Torsdag klokka 19.30, Volt Scene,
Lørenskog Hus
– en musikalsk komedie om å ikke
få det til. ”Det handler om å prøve litt
for hardt” sier dramatiker og
regissør Vibeke Flesland Havre. Nå
lager hun komedie basert på Selma
Lønning Aarøs kritikerroste bok.

«VILLGRESS» OG «THE
CHORD BUDDIE»

Lørdag klokka 22.00, Kulturpuben,
Lillestrøm

SØNDAG

«BOKKAFÉ»

Onsdag klokka 19.30, Kaféen,
Scene 5, Lillestrøm Kultursenter
Sissel snakker med Torkil Damhaug
om «En femte årstid ».

LILLESTRØM–BODØ/GLIMT-

Søndag klokka 18.00, Åråsen
stadion
2. runde, Tippeligaen

«MEG EIER INGEN»

Torsdag klokka 19.00, Folkets Hus,
Strømmen
Strømmen Filmklubb.

«VINTERMYGGEN»

Torsdag klokka 19.30, Connect,
Lillestrøm Kultursenter
Stina Stenerud & her Soul
Replacement / Support:
Vokalgruppa Adiemus.

NORGESPREMIERE

SF Kino Lillestrøm
«Allegiant». Ny ﬁlm i
«Divergent»-serien.

NORGESPREMIERE

Lørenskog kino
«Kung Fu Panda 3».

20
allerede
solgt siste
18 mnd.

www.musdalseter.no

Priser fra kr

450.000,-

85 tomter lagt ut på salgstrinn 2

SLUTTSPILLET ISHOCKEY

Torsdag 17/3 borte
Lørdag 19/3 hjemme (ved behov)
Mandag 21/3 borte (ved behov)
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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:
SOLEN GÅR NED I
KRUGER NASJONALPARK

VI GRATULERER!

Vinner av FLAX-lodd:

REIDUN AANONLI,
KONVALLVN. 16,
1475 FINSTADJORDET

SVARSLIPP SENDES TIL:

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

Løsningsord:
Navn:
Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:

Mandager
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tv
ukens

Klart for nye toner

Endelig er det klart
for ny-premiere på
Beat for Beat med
Atle Pettersen som
ny programleder.
I kveldens program
konkurrerer Ida Marie
Ringerud og Gustav
Nilsen mot Marianne
Penta og Kevin
Vågenes.
NRK1 fredag kl 19.55

Kårer den beste solisten

Bjarte blir Ingrid Bjørnov

Virtuos – finale
Direkte fra det nye
kulturhuset Sentralen i
kvadraturen i Oslo.
Vi skal kåre Norges
beste unge solisttalent. Programlederne
Tine Thing Helseth
og Hans Olav Brenner
leder oss gjennom

finalen, hvor en av de
fire kandidatene får
Den norske solistpris
på kr 100 000 – og
blir Norges kandidat i
Eurovisjonens internasjonale konkurranse
Young Musicians i
Køln i september.
NRK1 lørdag kl 19.55

Se for deg Bjarte
Hjelmeland kledd og
frisert som fire kjente
personer. I «Å være»
får vi oppleve ham
nettopp slik. I tillegg
til klær og firssyre har
Bjarte tilegnet seg personenes kroppsbevegelser og talemåte.

Dette har han klart
etter en tids research
omkring personen.
Første person Bjarte
møter Ingrid Bjørnov,
en av Norges mest
populære artister. Hun
har vært i rampelyset
siden hun var 15 år.
NRK1 søndag kl 20.55

ONSDAG 16.3
05.55 Morgensending
14.10 Sanninga om matprisar (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear spesial: Folkelige biler (r)
16.05 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.45 Rebecca og Fiona (6)
17.00 NRK nyheter
17.15 Kjendisklipperne (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Hva feiler det deg?
(1)
20.25 Forbrukerinspektørene
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Program ikke fastsatt
22.20 Trygdekontoret
23.00 Kveldsnytt
23.15 Vikinglotto
23.25 Det hemmelige språket (r)
00.10 Nattsending

07.15 Morgensending
09.45 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
10.00 Muntlig spørretime
11.00 Derrick (r)
12.00 Norge Rundt (r)
12.25 Ut i naturen (r)
13.20 Pingvinanes hemmelege liv (r)
14.10 Torp (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Minner fra DDR (r)
15.40 Hjertevenner (3)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Sjokka av virkeligheten (r)
19.45 I jegerens gryte (5)
20.25 Urix
21.45 Det hemmelige språket
22.30 Kvinnenes historie
(4)
23.30 Brennpunkt (r)
00.30 Torp (r)
01.00 Urix (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (2)
17.00 Solsidan (r)
17.30 The Odd Couple (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (43)
20.00 Bolig til salgs (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2: Monikas Mamma
22.40 Fisken som bygde
landet (2)
23.40 Tid for hjem (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Elementary (21)
03.00 Nattsending

05.05 Morgensending
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fail Army (r)
14.45 Iskrigerne (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja Warrior (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (r)
17.35 Fail Army (r)
18.05 Iskrigerne (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 American Ninja Warrior (21)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Fjorden Cowboys (12)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Suits (14)
24.00 Duck Dynasty (7)
00.25 Broom (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (4)
19.30 4-stjerners middag
(39)
20.30 Barneavdelingen (10)
21.30 Brille (r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (74)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(26)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Superoppusserne (r)
19.30 Superoppusserne (7)
20.30 Luksusfellen (4)
21.30 Boligjakten (5)
22.30 Paradise Hotel (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
00.55 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Navy NCIS (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 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 Fotball: UEFA Champions League. Bayern München – Juventus.
23.30 Norske fans (r) Norsk
dokumentarserie fra 2016.
24.00 Family Guy (r)
00.30 Cops Reloaded (r)
01.00 Cops Reloaded (r)
01.30 Nattsending

05.05 Morgensending
12.30 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
12.45 Migrapolis (r)
13.15 Forbrukerinspektørene (r)
13.45 Kvinnenes historie (r)
14.45 Hvordan kom vi hit?
(r)
15.40 Hjertevenner (4)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke (r)
19.05 Ingen kontroll på ungene (r)
19.45 Mitt liv (r)
20.25 Urix
20.55 Jonathan Strange &
Mr. Norrell (6)
21.55 Jonathan Strange &
Mr. Norrell (7)
22.55 Ishavet på 30 dagar
(7)
23.40 Under huden. Sp.
thriller fra 2011.
01.35 Nattsending

06.00
13.00
14.00
15.00
15.30
(r)
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.20
21.25
21.40
(3)
22.40
23.40
00.40
01.35
02.20
03.00

05.05 Morgensending
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fail Army (r)
14.45 Iskrigerne (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja Warrior (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (r)
17.35 Fail Army (r)
18.05 Iskrigerne (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 American Ninja Warrior (22)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Ungdomsfengselet (r)
23.00 Limitless (11)
24.00 Duck Dynasty (8)
00.25 Broom (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 4-stjerners middag (r)
13.50 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
14.45 Cougar Town (r)
15.15 The Big Bang Theory
(r)
15.40 The Big Bang Theory
(r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.05 Two and a Half Men
(r)
17.30 Two and a Half Men
(r)
18.00 Håndball: Studio
18.30 Håndball: Norge –
Tyskland. 1. omgang.
19.30 Håndball: Norge –
Tyskland. 2. omgang.
20.15 Håndball: Studio
20.30 4-stjerners middag
(40)
21.30 Berserk – i pionerenes farvann (5)
22.30 Code Black (18)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (75)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(27)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Superoppusserne (r)
19.30 Superoppusserne (8)
20.30 Larvikjentene (8)
21.30 Black Widows (7)
22.30 Paradise Hotel (4)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.50 Paradise Hotel (r)
02.40 Bones (r)
03.25 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 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 The Transporter.
Fr./am. action fra 2002.
23.25 Family Guy (r)
23.55 Family Guy (r)
00.20 Cops Reloaded (r)
00.50 Nattsending

07.45 Morgensending
12.10 Schrödingers katt (r)
12.40 Herskapelig (r)
13.10 Forført av en svindler
(r)
13.40 Debatten (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Migrapolis (r)
15.40 Hjertevenner (5)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 I Larsens leilighet (r)
20.00 Sjöwall Wahlöö –
krimlitteraturens pionerer
21.00 Nyheter
21.10 Hemmelige svenske
rom (r)
21.25 Janis Joplin – Little
Girl Blue. Am. dokumentarfilm fra 2015.
23.10 Janis (r)
00.45 Jonathan Strange &
Mr. Norrell (r)
01.45 Forført av en svindler
(r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (4)
17.00 Solsidan (r)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Amatørenes mester
(r)
20.00 Idol (15)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Idol (15)
22.15 Senkveld med Thomas og Harald (8)
23.20 Eurojackpot (12)
23.35 Jaget. Am. actionthriller fra 1993.
02.00 Nattsending

05.05 Morgensending
09.15 American Ninja Warrior (r)
10.10 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fail Army (r)
14.45 Iskrigerne (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja Warrior (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (r)
17.30 Fail Army (r)
17.55 Iskrigerne (r)
18.25 Iskrigerne (r)
18.55 Tippeligaen. Tromsø
– Start.
21.00 Jack Reacher. Am.
actionthriller fra 2012.
23.40 Arrow (9)
00.35 Krokodillejakt i Australia (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 4-stjerners middag (r)
14.15 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (5)
19.30 The Big Bang Theory
(r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
21.30 Typisk deg med Petter Schjerven (r)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 The Graham Norton
Show (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (76)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
(28)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 Superoppusserne (r)
19.00 Parneviks (r)
20.00 Hele Norge baker (r)
21.00 What Happens in
Vegas. Am. romantisk komedie fra 2008.
23.10 The Sentinel. Am.
actiondrama fra 2006.
01.00 Thunderheart. Am.
actiondrama fra 1992.
02.55 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 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 Transporter 2. Am.
actionthriller fra 2005.
00.20 Simpsons (r)
00.50 Nattsending

TORSDAG 17.3
07.30 Morgensending
13.45 V-cupfinale alpint.
Super-G. Super-G.
14.00 NRK nyheter
14.10 V-cupfinale skiskyting. Sprint kvinner.
15.30 NRK nyheter
15.45 Top Gear spesial –
verdenshistoriens verste bil
(r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Kjendisklipperne (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Team Ingebrigtsen (1)
20.25 Schrödingers katt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Ukens vinner (10)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire (r)
23.55 Underholdningsavdelingen (r)
00.35 Nattsending

Morgensending
Bolighjelpen (r)
Tid for hjem (r)
Oppgrader! (r)
En moderne familie
Home and Away (r)
Home and Away (3)
Solsidan (r)
The Odd Couple (r)
Hotel Cæsar (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Underhuset – spesial
Hotel Cæsar (44)
Matkontrollen (8)
TV 2 hjelper deg (8)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Amatørenes mester
Blindspot (10)
Åsted Norge (r)
Criminal Minds (r)
Criminal Minds (r)
Elementary (22)
Nattsending

FREDAG 18.3
07.30 Morgensending
11.55 V-cupfinale alpint.
Lagkonkurranse.
13.00 NRK nyheter
13.15 Team Ingebrigtsen (r)
14.00 NRK nyheter
14.10 V-cupfinale skiskyting. Sprint menn.
15.15 V-cupfinale hopp. Skiflyging.
17.00 NRK nyheter
17.15 Kjendisklipperne (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag. Med høydepunkter fra dagens vinteridrett.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Beat for Beat (1)
20.55 Nytt på nytt (11)
21.25 Skavlan (11)
22.20 Tause vitner (5)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Tause vitner (5)
00.15 Sonic Highways (r)
01.15 Nattsending
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LØRDAG 19.3
06.20 Morgensending
11.50 V-cupfinale alpint.
Storslalåm 2. omgang,
menn.
12.50 V-cupfinale skiskyting. Jaktstart kvinner.
13.30 VM friidrett innendørs. Fra nattens øvelser i
Portland, USA.
14.25 V-cupfinale skiskyting. Jaktstart menn.
15.15 Sport i dag. Med høydepunkter fra dagens
øvelser.
17.00 Team Ingebrigtsen (r)
17.40 Livets mirakler (r)
18.30 Solgt! (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Virtuos – finale
21.10 Underholdningsavdelingen (9)
21.50 Lindmo (8)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Fader Brown (8)
24.00 Ukens vinner (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
11.45 Svenske arkitekturperler (11)
11.55 Hovedscenen (r)
13.05 Hovedscenen (r)
14.40 Janis Joplin – Little
Girl Blue. Am. dokumentarfilm fra 2015.
16.25 Torp (r)
16.55 Kunnskapskanalen
17.25 Kunnskapskanalen
17.40 Hemmelige svenske
rom (r)
17.55 Min sannhet
18.55 I jegerens gryte (r)
19.35 En smak av nord (8)
20.05 Sydpolduellen Scott –
Amundsen
21.00 Nyheter
21.10 Historien om et mord
(1)
22.05 Historien om et mord
(2)
22.55 Historien om et mord
(3)
23.40 Benken. Da./sv.
drama fra 2000.
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 En moderne familie
(r)
08.30 En moderne familie
(r)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 X Factor UK (15)
13.15 X Factor UK (16)
14.30 Top Chef (r)
15.30 Robinsonekspedisjonen (r)
17.00 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Sara & Selma (r)
20.00 Alt er lov (3)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (10)
22.15 Horrible Bosses. Am.
komedie fra 2011.
00.10 Senkveld med Thomas og Harald (r)
01.15 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.20 American Ninja Warrior (r)
14.15 American Ninja Warrior (r)
15.10 American Ninja Warrior (r)
16.05 Fraktekrigen (r)
16.30 Fraktekrigen (r)
16.55 Fraktekrigen (r)
17.20 Fraktekrigen (r)
17.45 Fraktekrigen (r)
18.10 Fraktekrigen (r)
18.35 Fraktekrigen (r)
19.05 Overvåket (r)
20.05 Når katastrofen inntreffer (6)
21.00 Walking Tall. Am. actiondrama fra 2004.
23.00 Swordfish. Am. actionthriller fra 2001.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Two and a Half Men
(r)
12.45 Two and a Half Men
(r)
13.10 Two and a Half Men
(r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.05 Two and a Half Men
(r)
14.30 Brille (r)
15.30 Barneavdelingen (r)
16.30 Berserk – i pionerenes farvann (r)
17.30 Håndball: Studio
17.55 Håndball: Norge –
Brasil. 1. omgang.
18.55 Håndball: Norge –
Brasil. 2. omgang.
19.40 Håndball: Studio
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
21.30 The Heartbreak Kid.
Am. komedie fra 2007.
23.45 Ransom. Am. actionthriller fra 1996.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Singles Project (5)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
15.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
16.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
17.00 Real Housewives of
Beverly Hills (6)
18.00 Real Housewives of
Beverly Hills (7)
18.55 The Grinder (10)
19.25 Karate Kid III. Am.
actiondrama fra 1989.
21.30 Fast & Furious 6.
Am. actionthriller fra 2013.
24.00 Talladega Nights. Am.
komedie fra 2006.
01.55 Paradise Hotel (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (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 Motorsport: Formel
1. Redigert opptak fra Australia Grand Prix.
18.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 How I Met Your Mother (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 The Goldbergs (r)
21.30 24 timer i varetekt (r)
22.30 Senna. Br. dokumentarfilm fra 2010.
00.45 Nattsending

06.55 Morgensending
09.55 V-cupfinale hopp. Skiflyging. Direkte fra Planica.
11.45 Billedbrev (r)
11.55 Sydpolduellen Scott –
Amundsen (r)
12.50 Svenske arkitekturperler (r)
13.00 Lindmo (r)
14.00 Nader og Simin – et
brudd. Iransk drama fra
2011.
16.00 Skavlan (11)
17.00 Det er ikke så dumt
å bli gammel (1)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.25 Jakten på Wallace (r)
19.15 USAs norske bataljon
(r)
19.45 Hovedscenen
21.00 VM friidrett innendørs. Direkte fra Portland,
USA.
23.00 Profilen til en morder
(r)
24.00 Ja vel, statsminister
(r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Welcome to Sweden
(r)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Be the Boss (r)
12.00 Bolig til salgs (r)
13.00 Alt er lov (r)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Amatørenes mester
(r)
16.00 Reisen hjem (r)
16.30 Førstekoneklubben.
Am. komedie fra 1996.
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Eventyrlige nordmenn
(r)
19.30 Robinsonekspedisjonen (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det tredje øyet (3)
22.45 Maniac (3)
23.15 Dokument 2: Monikas Mamma (r)
00.15 God kveld Norge (r)
00.50 Nattsending

05.35 Morgensending
08.25 Cash Cowboys (r)
09.15 Cash Cowboys (r)
10.10 Cash Cowboys (r)
11.00 Cash Cowboys (r)
11.55 What Went Down (r)
12.25 Car Matchmaker (r)
12.50 Car Matchmaker (r)
13.15 Car Matchmaker (r)
13.40 Car Matchmaker (r)
14.10 Car Matchmaker (r)
14.40 Besatt av bil (r)
15.05 Besatt av bil (r)
15.30 Besatt av bil (r)
15.55 Besatt av bil (r)
16.20 Besatt av bil (r)
16.50 Fraktekrigen UK (r)
17.30 FotballXtra (2) Norsk.
19.55 Tippeligaen. Stabæk
– Molde.
22.00 Fotballkveld (2)
Norsk fotballmagasin.
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 The Messengers (5)
00.20 Suits (r)
01.10 Gira på bil (r)
02.00 SOS Thailand (r)
02.30 Arrow (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Two and a Half Men
(r)
12.30 Two and a Half Men
(r)
13.00 Two and a Half Men
(r)
13.30 4-stjerners middag (r)
14.30 4-stjerners middag (r)
15.30 4-stjerners middag (r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 Håndball: Studio
17.55 Håndball: Norge –
Spania. 1. omgang.
18.55 Håndball: Norge –
Spania. 2. omgang.
19.40 Håndball: Studio
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (6)
21.30 Neste sommer (6)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (6)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 Major Crimes (21)
00.25 The Heartbreak Kid.
Am. komedie fra 2007.
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 How I Met your Mother (r)
08.30 How I Met your Mother (r)
09.00 Alle elsker Raymond
(r)
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Karate Kid III. Am.
actiondrama fra 1989.
14.00 Superoppusserne (r)
15.00 Superoppusserne (r)
16.00 Superoppusserne (r)
17.00 Superoppusserne (r)
18.00 Larvikjentene (r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Luksusfellen (r)
21.00 The Tourist. Am./fr.
actiondrama fra 2010.
23.10 Black Widows (r)
24.00 Sex og singelliv (r)
00.45 Sex og singelliv (r)
01.45 Sex og singelliv (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Simpsons (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1 – høydepunkter. Motorsport.
18.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 The Grinder (r)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Goldbergs (17)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(18)
22.30 Drive. Am. krimdrama
fra 2011.
00.45 Nattsending

08.35 Morgensending
13.40 Livets mirakler (r)
14.30 Danmark selger ut (r)
15.15 Mitt London (r)
15.45 Hjertevenner (6)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Bli meir kreativ (r)
19.55 Konge og dronning i
25 år (r)
20.55 I Larsens leilighet (9)
21.25 De andres liv. Ty.
thrillerdrama fra 2006.
23.35 USAs norske bataljon
(r)
00.05 Benken. Da./sv.
drama fra 2000.
01.35 Jakten på Wallace (r)
02.25 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.40 Distriktsnyheter Østlandssendingen (r)
02.55 Distriktsnyheter Østfold (r)
03.05 Distriktsnyheter Østnytt (r)
03.20 Nattsending

06.00
12.00
(5)
13.00
14.00
15.00
15.30
(r)
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
(1)
22.40
(2)
23.40
00.40
01.35

05.15 Morgensending
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Rastløs (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Mr. Bean (r)
14.15 Mr. Bean (r)
14.45 Harry Potter og fangen fra Azkaban. Br. familieeventyr fra 2004.
17.35 Fjorden Cowboys (r)
18.05 Fjorden Cowboys (r)
18.35 Fjorden Cowboys (r)
19.05 Politiskolen 1. Am.
komedie fra 1984.
21.00 Lawless. Am. krimdrama fra 2012.
23.10 Wrong Turn – Left for
Dead. Am. grøsserthriller fra
2009.
01.00 Byttebaronene (r)
01.50 Arrow (r)
02.40 M*A*S*H (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (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 Typisk deg med Petter Schjerven (r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
20.55 The Big Bang Theory
(r)
21.25 The Big Bang Theory
(r)
21.50 The Big Bang Theory
(r)
22.20 Miss Undercover. Am.
actionkomedie fra 2000.
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (77)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Hele Norge baker (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Parneviks (4)
21.30 NCIS: New Orleans
(14)
22.30 Paradise Hotel (5)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
01.55 Paradise Hotel (r)
02.45 Bones (r)
03.30 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 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Istid. Am. animasjon
fra 2002.
23.00 The Simpsons (r)
23.35 Family Guy (r)
00.05 Family Guy (r)
00.35 Nattsending

08.50 Morgensending
12.05 Distriktsnyheter Nordland (r)
12.20 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
12.35 Verdens beste pappa
(r)
13.35 Bli meir kreativ (r)
14.25 Danmark selger ut (r)
15.10 Mitt London (r)
15.40 Hjertevenner (7)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 I jegerens gryte (6)
20.10 Herskapelig (r)
20.55 Arkeologene (r)
21.35 Spy Game. Am./br.
actionthriller fra 2001.
23.35 Afrikadronningen.
Am. drama fra 1951.
01.15 Bli meir kreativ (r)
02.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.25 Distriktsnyheter Østlandssendingen (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Masterchef Sverige
(6)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (6)
17.00 Solsidan (r)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Mer enn gull (2)
20.00 Petter Uteligger –
Tiden etter
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Night Manager
(3)
22.40 The Night Manager
(4)
23.40 Top Chef (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Nattsending

05.10 Morgensending
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Rastløs (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Mr. Bean (r)
14.15 Mr. Bean (r)
14.45 Harry Potter og ildbegeret. Br./am. eventyrfilm
fra 2005.
17.45 Fjorden Cowboys (r)
18.15 Fjorden Cowboys (r)
18.45 Fjorden Cowboys (r)
19.15 Politiskolen 2 –
Deres første oppdrag. Am.
komedie fra 1985.
21.00 True Grit – Et ekte
mannfolk. Am. westerneventyr fra 2010.
23.05 Wrong Turn 4: Bloody
Beginnings. Am. grøsserthriller fra 2011.
00.55 Byttebaronene (r)
01.45 Arrow (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
19.00 Typisk deg med Petter Schjerven (r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.25 The Big Bang Theory
(r)
20.55 The Big Bang Theory
(r)
21.20 The Big Bang Theory
(r)
21.50 The Big Bang Theory
(r)
22.20 Miss Undercover 2.
Am. actionkomedie fra
2005.
00.25 CSI (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (78)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.35 Epic – Skogens hemmelige rike. Am. animasjonsfilm fra 2013.
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Inte OK (8)
21.00 Inte OK (7)
21.30 Shades of Blue (4)
22.30 Paradise Hotel (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.25 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.20 How I Met Your Mother (r)
01.40 How I Met Your Mother (r)
02.05 Paradise Hotel (r)
02.50 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 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Istid 2. Am. animasjonskomedie fra 2006.
23.15 Family Guy (r)
23.45 Family Guy (r)
00.15 Cops Reloaded (r)
00.45 Nattsending

SØNDAG 20.3
06.20 Morgensending
10.55 V-cupfinale alpint.
Slalåm 2. omgang, menn.
11.35 Vinterstudio
12.45 Vinterstudio
12.55 V-cupfinale skiskyting. Fellesstart menn.
13.45 VM friidrett innendørs. Fra nattens øvelser i
Portland, USA.
15.00 Sport i dag. Med høydepunkter fra dagens
øvelser.
16.00 Beat for Beat (r)
17.00 Palmesøndag i Nordstrand kirke i Oslo
18.00 I heisen med (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.05 Livets mirakler (2)
20.55 Å være (1)
21.45 Shetland (6)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Prey (r)
00.05 Prey (r)
00.50 Nattsending

MANDAG 21.3
05.45 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear spesial: Folkelige biler (r)
16.10 Livets mirakler (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Tilbake til 90-tallet (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter (1)
19.45 Verdens beste pappa
(3)
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Nedgravde hemmeligheter (1)
22.15 Nedgravde hemmeligheter (2)
23.00 Påskenøtter
23.05 Kveldsnytt
23.20 Unge Inspektør
Morse (r)
00.50 Nattsending

Morgensending
Masterchef Sverige
Bolighjelpen (r)
Tid for hjem (r)
Oppgrader! (r)
En moderne familie
Home and Away (r)
Home and Away (5)
Solsidan (r)
En bit av Norge (r)
Oppgrader! (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Mer enn gull (1)
Top Chef (9)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
The Night Manager
The Night Manager
Det tredje øyet (r)
Criminal Minds (r)
Nattsending

05.30 Morgensending
16.10 Kongehus og mediemakt (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
18.00 Tilbake til 90-tallet (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter (2)
19.45 Ut i naturen
20.25 Severin (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Nedgravde hemmeligheter (3)
22.15 Nedgravde hemmeligheter (4)
23.00 Påskenøtter
23.05 Kveldsnytt
23.15 Å være (r)
00.10 Joanna Lumleys
transsibirske eventyr (r)
00.55 Nattsending
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Around View Monitor

|

3,5 tonn tilhengervekt

|

930 kg nyttelast

LANSERINGSTILBUD
NØKKELFERDIG TOPPMODELL*

2990,-

pr. mnd. 36 mnd. 60000 km.

50.000,- i forskudd

Tildelt prisen

International Pick-Up Award 2016!

FRA

343 860 KR

(291 443,- eks. mva)

ROMERIKE Depotgata 12, 2000 Lillestrøm. Telefon: 63 80 44 00.
FOLLO
Haugenveien 3, Ås - Tlf.: 64 00 23 70
v/Nygårdskrysset

Helge Larsen,
Kashif Mehmood,
www.bnh.no
Salgskonsulent,
Salgskonsulent,

Mobil: 90 96 93 00

Mobil: 98 86 49 45

Steinar Westli,
Daglig leder,
Mobil: 40 88 93 34

*Nøkkelferdig = Komplette v. hjul på alufelg, hengerfeste, planbunn og met. lakk (gjelder kun oppgitt leasingpris)
Introduksjonstilbudet gjelder tom 31. mars 2016. Bil med metallic, gjennomsnittlig forbruk 0,59-0,87 l/mil, CO2-utslipp
C
183g/
km, rente 4,95%, totalpris 3 år, 167.830 (inkl. reg omk og etabl.), etableringsgebyr 4.240,-. Mnd pris 2.990,- inkl termingebyr.
Alle servicer må være utført ved innlevering. Forbehold om feil i annonsen. *Alle priser eks mva.

