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Aktivitetstilbud:

Skedsmo bruker
mer på barn og unge
I fjor hadde Skedsmo
kommune utgifter på
over tolv millioner
kroner som gikk til
aktivitetstilbud til barn
og unge. Det er forholdsvis
mye.

Side 4
GATE-, VEI- OG BYDELSNAVN I LILLESTRØM

Tlf. 911 99 917

De 128 gate-, vei- og bydelsnavna i Lillestrøm har hver sin historie. Du
finner dem på Skedsmos lokalhistoriewiki enten i tabellform eller i egne
korte artikler som skal bygges ut med bilder og flere opplysninger. 

Side 24

www.norsk-kjokkenfornying.no

Stort utvalg
skalldyr

2000 GRATIS P
Blåskjellfestival
Fredag 16. sept.
kl. 13-17

SKALLDYR

-30%
Ferske reker 119,00/kg
Tilbudene gjelder torsdag - lørdag

Synnøve Kjellid startet kjøkkenbutikk
på 50 kvadratmeter i et lite trehus i
Lillestrøm. Nå har hun 1000
kvadratmeter på Åråsen.  Side 8

LEIER IKKE UT VRAK

Selv om skiltet kan antyde noe annet,
leies det ikke ut et eneste vrak hos
Rent-A-Wreck i Lillestrøm.  Side 10

HISTORISK

KJØKKENFORNYEREN
Ring i dag for en
gratis befaring!

25 ÅR MED KJØKKEN
OG FLIS I LILLESTRØM

Du trenger ingen P-lapp i P-huset.
Maks 3 timer
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Se høstens nyheter på
www.triaden.no

Våre kokker gir deg
sine ulike oppskrifter
og deler ut rause
smaksprøver.

Triaden 10-21 (9-19)

– Hjertelig tilstede

10-21 (10-19) · 75 butikker · 2000 gratis P-plasser
Informasjonen: 67 97 83 30 · Web: www.triaden.no
www.facebook.com/Triaden
#triaden
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BLINKSKUDD

Østmarka #Lintjern #Østmarka #romeriksposten @kjlboe

Nordre Øyeren Naturreservat #glomma #fetsundlenser
#romeriksposten @astnord

#harvest #lørenskog #romeriksposten @lilleingvaldsen

Nye vinduer i gammel stil?

DAGENS LUNSJ:
10.30 – 13.00

69,-

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:

Fra kr. 1. 880,- til 3. 880,(fraktfritt etter avtale)

Ring: 75 17 04 66

Thailandsk restaurant og Take Away
Tlf: 63 80 00 10 – Kjerulfs gate 1, Lillestrøm

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

www.heimstadbygg.no · post@heimstadbygg.no

TILBUD
Ferdig oppsatt
m/ett navn

Modell 711, helpolert
Fra
kr.

Modell 751, helpolert
Fra
kr.

18.900,-

19.900,-

Været på Romerike siste 30
døgn: Snittemperaturen har
vært 14,9 grader, noe som er
1,8 grader over normalen.
Høyeste temperatur var 23,9
grader den 17. august, og
laveste var 3,4 grader den 5.
september.
Hittil i år har høyeste temperatur vært 27,9 grader den 3.
juni og laveste -23,0 grader
den 22. januar.

Lykt kommer i tillegg

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

VANNTETT BETONG /
GRUNNMUR
VANNTETT
BETONG
VANNTETT
BETONG
VANNTETT BETONG
/ //
GRUNNMUR
Spesialist
innen vanntetting
GRUNNMUR
Spesialist
vanntetting
vanntetting
Spesialist innen
innen vanntetting
avSpesialist
betong/grunnmur.
Varig
betong/grunnmur. Varig
avavbetong/grunnmur.
betong/grunnmur.
Varig
av
Varig
resultat.
Gode
referanser.
resultat. Gode
resultat.
referanser.
resultat.
Godereferanser.
referanser.
årsgaranti.
garanti. Gratis
10 års
garanti.
Gratis
befaring.
1010års
års
Gratisbefaring.
befaring.
10
garanti.
befaring.
www.vanntetting.no

Annonsere her?
Ta kontakt med:
// Terje: 906 19 636
// Elisabeth: 483 23 443
// Marianne: 483 20 157
// Kim: 413 06 161

www.vanntetting.no

Telefon: 63 96 70 00
www.vanntetting.no
Telefon: 63 96 70 00
Telefon: 63 96 70 00

Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i Skedsmo
og Lørenskog.

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

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

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

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

Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

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

KONTAKT:
– Tips/leserinnlegg
Tlf: 977 63 706
tips@romeriksposten.no
– Besøksadresse
Avisdrift Romerike AS
Nittedalsgata 6, Lillestrøm
– Postadresse
Avisdrift Romerike AS
Postboks 454, 2304 Hamar

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Nydal // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 21.09.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 16.09.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 16.09.2016
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299
HAGESVILLE

Royalbehandlet furu, grå. 10x12x240
cm.Pris pr stk

29

349

Gråmix. 287x20x13,5 cm. Pris pr stk

Royalbehandlet furu, grå. 7,5x20x180 cm.
Pris pr stk

JERNBANESVILLE

HERREGÅRD MUR

159

149

49

99

BELEGNINGSSTEIN HERREGÅRD

BELEGNINGSSTEIN RELIEFF

MINI EKSCLUSIVE

VERTICA STØTTEMUR

Tåler trafikk, gråmix. 20x13,5x6 cm. Pris pr
M2.

Tåler tung trafikk, gråmix. 2x13,5x6. 37 stk
pr m2. pris pr stk

Gråmix. Størrelse 25 x 34 x 17 cm.Ca. 24
stk pr m2. Pris pr. stk

Koksmix, 45x28x20 cm. Stablemur med
bruddfront. 11,11 stk M2. pris pr stk

29

119

699

Enkel og rask montering. Tørrstables og
fylles med betong. 50x20x20cm. Pris pr stk

Størrelse 40 x 40 x 4 cm. Lett å holde ren.
Antall/m². 6,25. Pris pr. stk.

Hexaline garasjepakke, 3 m komplett
drensrenne

FORSKALINGSBLOKK

HELLE MAGMA

OVERFLATEDREN

20%

PÅ ALL IN-LITE BELYSNING

Du kan låne henger hos oss!
HØVELLAST
LILLESTRØM
Nordahl Brunsgt. 10
2004 LILLESTRØM
64 84 04 00
6.30-19. 9-15

Tilbudene varer f.o.m 29.08.2016 t.o.m 30.09.2016 Tilbudene gjelder så langt lageret rekker i kampanjeperioden. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.
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Aktivitetstilbud:

Skedsmo bruker
mer på barn og unge

TILBUD: Skedsmo kommune hadde netto utgifter tilsvarende 12,3 millioner kroner til aktivitetstilbud for barn og unge i fjor. Målt per innbygger i den aktuelle aldersgruppen er dette en del mer enn gjennomsnittet. (Illustrasjonsfoto)

I fjor hadde Skedsmo kommune utgifter på over tolv millioner kroner
som gikk til aktivitetstilbud til barn
og unge. Det er forholdsvis mye.
Velkommen til
Solheimshagen
restaurant!

Vi serverer lunsj
fra 11.00 til 15.00
(ikke søndag)
Vi har take away-service
Solheimsgata 17
2000 Lillestrøm
Tlf. 63 81 73 77

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Alle kommuner rapporterer inn til staten hva som brukes til de forskjellige
kommunale tjenestene, og vi har i dag
sett nærmere på hvor mye penger
kommunene spanderer til aktivitetstilbud til barn og unge. Det fremkommer her at Skedsmo har forholdsvis
store utgifter til dette formålet. Også
Lørenskog er over snittet.
DETTE ER REGNINGEN
På denne posten har Skedsmo ført

opp at kommunen hadde 12.307.000
kroner i netto driftsutgifter i fjor. Denne posten omfatter det som heter
«kommunalt drevet fritidssenter».
- Dette er en samlebetegnelse, og
omfatter alle typer fritidsklubber,
ungdomskafé, ungdomshus, mediesenter, aktivitetshus, samt andre
ungdoms- og fritidsordninger, skriver
Statistisk sentralbyrå i sin definisjon
av posten.
I Lørenskog kommune ble det slått
fast at man hadde netto driftsutgifter
pålydende 8,3 millioner kroner til dette feltet i fjor.
INNTEKTER
Når vi skriver om netto utgifter, så betyr det altså at eventuelle inntekter er
trukket fra. Dette kan være salgs- og
leieinntekter, det kan være brukerbetalinger eller diverse overføringer fra
Staten. Ut fra SSBs tall kommer vi til
at Skedsmo har 2,3 millioner kroner i
slike inntekter, som følgelig blir med i
regnskapet som er gjort her. I Lørenskog har man ført opp 1,8 millioner
kroner i slike inntekter.

En skal på bakgrunn av nettopp
dette være forsiktig med å slå fast så
veldig mye om kommunenes satsting
på dette området. Tallene forteller likevel konkret hvor store utgifter en
har til aktivisering av barn og unge i
kommunen, og dette vil naturlig nok
være en pekepinn i de fleste kommuner. Her er Skedsmo definitivt et godt
stykke foran.
RANGERT ETTER UTGIFTER
Det er utregnet antall kroner per innbygger i alderen seks til 20 år, og på
landsbasis kommer vi da til at det
brukes 1.053 kroner i gjennomsnitt til
barn og unges aktivitetstilbud. Om vi
sier at dette er «normalen», så må vi
kunne slå fast at Skedsmo, med 1.210
kroner per barn/ung, har nokså store
utgifter tilknyttet dette området. Av
alle de 428 kommunene i landet, så er
Skedsmo nummer 88 på tabellen.
I Lørenskog kommune kommer
man til 1.158 kroner i utgifter til dette
formålet - per barn og ungdom mellom 6 og 20 år. Det gir en 96. plass på
«aktivitetstabellen».

MEST I AKERSHUS
Det er Iveland kommune i Aust-Agder
som får æren av å toppe statistikken,
med hele 6.106 kroner per snute i
denne aldersgruppen. I andre enden
finner vi 24 kommuner som ikke har
utgifter i det hele tatt. Det betyr ikke
nødvendigvis at tilbudet er dårligere
der, da det like gjerne kan være ført
store inntekter i posten.
I Akershus er det Nes kommune
som har størst utgifter, med 1.613
kroner per barn/ung. Ullensaker følger med 1.450 kroner. Fet er sist i
Akershus med 221 kroner.
UTVIKLINGEN SISTE FEM ÅR
Vi har sett på de samme tallene for
fem år siden, og ser at det på landsbasis har vært en liten økning på 4,5
prosent siden 2010. Det betyr at Lørenskog har hatt en mye større økning, da det her har vært en vekst i
netto utgifter på 17 prosent i løpet av
denne perioden.
I Skedsmo kommune har bruken
av penger til barn og unges aktivitetstilbud vært helt stabilt.
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Penger brukt til aktivitetstilbud
til barn og unge i Akershus
Per innbygger mellom 6 og 20 år (Kilde: SSB)

Nes

1613

Ullensaker

1450

Oppegård

1342

Nesodden

1255

Skedsmo

1210

Sørum

1203

Lørenskog

1158

Bærum

1035

Nannestad

1026

Vestby

850

Ås

842

Rælingen

796

Aurskog-Høland

784

Ski

760

Enebakk

705

Frogn

684

Gjerdrum

668

Asker

543

Hurdal

444

Nittedal

438

Eidsvoll

249

Fet

221

Norge gj.snitt

1053

Mer inaktivitet blant Skedsmo-ungdom
En undersøkelse viser at ungdomsskoleelever fra Skedsmo kommune
er mer inaktive enn det som er vanlig rundt om i Norge. Lørenskog er
også bak skjema.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

«Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du
blir andpusten eller svett?»
Det var spørsmålet ungdomsskoleelever skulle svare på, og de samlede
resultatene fra landsoversikten viser
at våre ungdommer er mindre aktive
enn det som er «normalt».
INAKTIVITET I SKEDSMO
Folkehelseinstituttet (FHI) ville ha

svar på hvor stor del av ungdomsskoleelevene som var inaktive. Og det er
de som har svart et av alternativene
«1-2 ganger i måneden», «sjelden»
eller «aldri» på spørsmålet som kategoriseres om inaktiv. I Norge som
helhet var det 12,9 prosent av ungdomskolelevene som ble regnet som
inaktive. Andelen i Skedsmo er dermed en del høyere, siden vi landet på
hele 15,4 prosent inaktive her. I Lørenskog kommune var det 14,9 prosent
av elevene som svarte på en måte
som gjør at FHI regner dem som inaktive. Også det godt over snittet.

MANGE GEVINSTER
Datamaterialet er basert på en Ungdata-undersøkelse, gjennomført av
NOVA. Vi har imidlertid hentet tallene
fra FHI, som finansierer Ungdata.
- Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for
normal vekst og utvikling. Det virker
også positivt på den psykiske helsen,
konsentrasjon og læring. Det ser også
ut til å være viktig for å skape gode
vaner for resten av livet, opplyser
FHI på sine nettsider om dette
temaet.
BEST I NORGE
Undersøkelsen baserer seg på en treårsperiode, for å omfatte flest mulig
kommuner og dermed bidra til at det
blir et større sammenligningsgrunnlag. Det er nemlig ikke alle kommuner
som har gjennomført denne undersøkelsen. I løpet av den aktuelle treårsperioden var det snakk om 208
kommuner som har resultater å vise
til.
Det aller beste resultatet i Norge
kan Birkenes kommune i Aust-Agder
skilte med. Her var det bare 6,1 prosent som hukket av på svaralternativene som «kvalifiserer» til inaktivitet. Videre var det Vågsøy i Sogn
og Fjordane på andreplass, og Sørreisa i Troms på tredjeplass. Den flatterende sisteplassen ble tildelt Nore og
Uvdal kommune i Buskerud, der hele
35 prosent av ungdommen var inaktive.
BEST I AKERSHUS
I Akershus var det 16 kommuner som
hadde resultater fra undersøkelsen.
Best ut kom Oppegård kommune, der
«bare» 8,6 prosent av ungdommen
var inaktive. I den andre og minst ak-

tive enden av tabellen finner vi Nannestad kommune, der 18,5 prosent
svarte at de sjelden var i aktivitet.
Blant de 208 kommunene som
hadde resultater i Norge, så kommer
Skedsmo kommune nede på 164.
plass, mens Lørenskog er nummer
157. Omregnet på en annen måte, så
viste undersøkelsen at aktiviteten
blant de unge i Skedsmo var 20 prosent lavere enn gjennomsnittet i Norge. I Lørenskog kommune var aktivitetsnivået 16 prosent lavere enn
«normalt».

FOREBYGGING
- Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som overvekt og fedme, type
2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og
enkelte kreftformer. Overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort helseproblem i de fleste land, også i Norge.
Erfaring viser at det for de fleste er
vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt overvektig.
Forebygging av overvekt er derfor av
stor betydning, poengterer FHI.

AKUPUNKTUR
Behandler:
• Smertetilstander
• Rygg, nakkeplager
• Hodepine
• Reumatiske lidelser
• Søvnproblemer
• Astma og allergi
• Fordøyelsesbesvær
• Svangerskapskvalme
• Infertilitet
• Menstruasjonsproblemer
• Angst og depresjon

n

1. konsultasjo

GRATIS

Akupunktør

HAKON JOACHIM
PAULSEN
Nittedalsgata 12,
2. etasje
2000 Lillestrøm
Tlf. 465 05 950
Har praktisert siden 1991
og har erfaring med mer
enn 4000 pasienter.
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HVOR DA?

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

SVAR FORRIGE UKE

Fotografen hadde vært ved:
STALSBERG SKOLE

VI GRATULERER!

Vinner av FLAX-lodd:

SVEIN ERIK SØRLIE
NORDBYHAGAVN. 55A
1472 FJELLHAMAR

TAKK TIL ALLE SOM SENDTE INN SVAR!

Kulturminnedagene i Skedsmo – Se hva vi kan

Smakebiter fra tidligere tider
Søndag 18. september blir det smaksprøver, aktiviteter og informasjon for
store og små på Huseby gård i Skedsmokorset om hvordan folk har levd her
i tidligere tider.

Mye å smake, se og prøve på
Huseby gård 18. september.
Foto: Den kulturelle skolesekken,
Kari Lunde, Anne Marie Madssveen
og Svein O. Arnesen

Her har nemlig bodd folk allerede for
flere tusen år siden forteller Elin Løken, leder i Huseby gårds venner. Før
bygging av de nye boligene på et av
de store jordene rundt den tidligere
prestegården fant arkeologer for
noen år siden hundrevis av kokegroper og hele fire husområder. Radiologisk analyse av kullbiter, brente bein,
korn, trebiter og frø fra forskjellige
planter viser at det eldste huset har
vært i bruk for ca 3700 år siden, altså
på slutten av steinalderen. Dette var
et såkalt toskipet langhus, 13,5 meter
langt..
Med hjelp fra museumstjenesten
til Museene i Akershus har vi fått laget

meldagse leker på museumstunet.
Der vil det dessuten være mulig å se
utstillingene om Fattiggården og den
tidligere Sagmesterboligen. Arrangementet åpnes kl 12 av kultursjefen i
Skedsmo, Anne-Berit Haavind, det vil
bli spilt på lur og representanter fra
Norges Kulturvernforbund vil være
tilstede. Huseby gårds venner har
nemlig vunnet prisen for årets beste
kulturminnedagsarrangement! Men
uten et godt samarbeid med Skedsmo historielag, Skedsmo husflidslag,
Sagelvas venner og Skedsmo bygdemuseum hadde vi ikke fått til et så
bredt program.

en stor plakat som viser hvor arkeologene har gravd og hva de har funnet. Plakaten står på et lite jorde bak
smia på Huseby sammen med fire
plantekasser hvor vi denne sommeren har dyrket emmer (urkorn), lin og
forskjellige mat- og medisinplanter.
På kulturminnedagen kan besøkende få smake mat tilberedt i kokegrop, brød bakt av urkorn, vikingsuppe og kaffe kokt på stubbe. Av
demonstrasjoner kan nevnes maling
av korn på steinmølle, plantefarging
og flere rødlistede husflidsteknikker.
Barn kan få prøve seg som arkeologer, skyte med pil og bue, balansere
på tømmerstokker eller prøve gam-

HUSEBY GÅRDS VENNER ER TILDELT
KULTURMINNEDAGSPRISEN 2016
Styret i Norges kulturvernforbund har valgt å tildele Huseby gårds venner Kulturminnedagsprisen 2016 for deres
arbeid og engasjement for Kulturminnedagene gjennom flere år.
Med Huseby gård som arena, har venneforeningen tatt initiativ til et bredt samarbeid med organisasjoner og
lag lokalt for at publikum skal kunne ta del i opplevelsesrike markeringer av de årlige Kulturminnedagene på museet. Venneforeningen har både vært hovedarrangør av Kulturminnedagene på Huseby gård, samt bidratt som
samarbeidspartnere under flere markeringer.
Bak alle arrangementer som årlig gjennomføres for å markere Kulturminnedagene, ligger en enorm kompetanse - hos de frivillige i kulturvernet, i kommunene, i museer, hos private eiere av kulturminner og mange flere.
Kulturminnedagsarrangører har kompetanse på nær sagt alle felt innen kulturvern, og Kulturminnedagene i september byr på en fin anledning til å invitere til arrangementer basert på denne kunnskapen.
Huseby gårds venner har som Kulturminnedagsarrangør god erfaring i å utforme varierte, lærerike og spennende program for å markere Kulturminnedagene. Kulturminnedagsarrangementer på Huseby gård i regi av Huseby gårds venner, bidrar til å formidle historien om museet og lokalmiljøet, og de er med og skape interesse og
forståelse for kulturarven i Skedsmo og i Akershus. Kulturvernforbundets styre har i sin tildeling av prisen vektlagt
venneforeningens engasjement i flere år, deres innsats for lokalmiljøet og samarbeid, samt årets program, som
har en god vinkling med tanke på tema.
Norges kulturvernforbund gratulerer med tildelingen av årets Kulturminnedagspris og ønsker lykke til videre
med kulturvernarbeid og markeringen av Kulturminnedagene i årene fremover.
Prisen på kr 30 000 vil bli delt ut 18. september på Huseby gård.

Oversikt over arkeologiske registreringer og utgravinger på Huseby i 2002,
2005, 2010 og 2011 foretatt av arkeologer fra Akershus fylkeskommune og
Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo
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Strømmens
stasbygg
ferdigstilt

Begge foto: Steinar Bunæs

Strømmen Trævarefabrik oppførte i
1895 Trevarelokalet som et velferdsog demonstrasjonshus i dragestil. Etter mange års forfall forsvant takpynten, og den flotte bygningen sto i fare
for å bli revet. I disse dager er imidlertid den omfattende restaureringjobben gjort, og dragestilens takornamenter er tilbake på plass.
Det er foreningen Trevar’ns Venner
som står bak arbeidet, som har pågått siden 2009. Første etasje ble ferdig i fjor, og kan leies til møter og familiebegivenheter. Annen etasje er
fortsatt under innvendig oppussing,
men ventes klar til bruk neste år.

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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KJØKKENSJEF: – Vi har en fantastisk flott butikk. Vi er størst, best og vakrest. Og vi tar vare på kundene våre, reklamerer Synnøve Kjellid.

25 år med kjøkken og flis i
Synnøve Kjellid startet kjøkkenbutikk på 50 kvadratmeter i et lite trehus
i Lillestrøm. Nå har hun 1000 kvadratmeter på Åråsen.
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Det var spennende og stort å flytte
inn i et butikklokale som var 20 ganger større enn det jeg startet butikk i.
Nå kan jeg vise fram mange forskjellige kjøkkenløsninger til kundene, sier
Kjellid.

JULEMARKED
I PRAHA (FLY)
Fantastisk julemarked,
sightseeing, folklore, hotell i
hjertet av Praha!
Kr. 5.450,4 dgr. avreise 28/11

BE OM PROGRAM!
OPPLAND ARRANGEMENT AS
Tlf. 61 12 06 00/Mob. 47 46 39 79
www.opplarr.no

VIL IKKE BLI STOR
Kjellid startet kjøkkenbutikk i Parkalleen i 1991. Sønnene Ola og Finn åpnet
flisbutikk nabohuset, i Storgata. I dag
har kinokvartalet overtatt plassen der
butikkene lå. Da Åråsen stadion ble
utbygget med leiligheter og foretningslokaler i 2000, kjøpte familien
Kjellid et av lokalene.
– I Mange år drev jeg butikken alene. For 20 år siden begynte svigerdattera mi, Ragnhild, hos meg. Vi har
drukket morgenkaffen i lag i 25 år og
er fremdeles vi venner, sier Synnøve
Kjellid, eier av Kjøkkenhuset i Lillestrøm.
– Jeg har ennå en del av kundene
som kjøpte kjøkken hos med da jeg
holdt til i Parkalleen. De forteller at de
synes det var så koselig i det vesle
huset med butikklokale på 50 kvadratmeter, sier Kjellid.
Kjøkkenhuset har fire ansatte, inkludert eieren selv. Kjellid opplyser at
de sitter med over 75 års erfaring og
er spesialister til et godt kjøkkenliv.
Butikken byr på en kjøkkenutstillingen fylt med inspirasjon fra kjøkken,
bad og garderobe med de fleste av
JKE Design modellene.
– Vi skal fortsette å være en liten
bedrift. På denne måten kan vi yte
bedre service og få et nærmere forhold til kundene våre. Og siden vi job-

ber så tett og snakker mye sammen,
blir det til at man involverer seg i hverandre, opplyser butikkeieren.
– Vi er heldige som har en slik arbeidsplass. Det er veldig fritt, og vi er
blitt som en stor familie. Vi jobber veldig selvstendig her, og det er det ikke
alle arbeidsplasser du kan gjøre det
på, sier Kathrine Hermansson.
TEGNET FOR HÅND
I starten tegnet Synnøve Kjellid for
hånd, tok mål for benkplater og skrev
prisene på papir. Når dette var gjort
sendte hun bestillingen på faks til fabrikken. Etter en stund rullet ordrebe-

kreftelse fra fabrikken ut av faksmaskinen.
– Nå er det epost gjelder, men jeg
er ikke der. Jeg har nok gått ut på
dato. Nå tegner og designer jeg ikke
lenger. Det har blitt for avansert for
meg med data. Jeg er blitt 75 år, og da
synes jeg at det er greit at andre tar
seg av den jobben. Uten dyktig ansatte hadde det ikke vært noe butikk,
forteller Kjellid.
Selv om design og tegneoppgavene
gjøres av ansatte, møter 75-åringe opp
i butikken hver eneste dag for å ta seg
av den økonomiske delen av driften.
– Det er en helt annen verden fra jeg

startet og fram til i dag. De første seks
årene hadde jeg ikke bil. Da tok jeg
bussen når jeg skulle på kundebesøk.
Da var prøvedør under den ene armen og tegneblokken under den andre armen. Et besøk kunne vare i seks
timer. Jeg fikk kaffe og nybakte kaker,
og noen ganger middag. Det var
kjempetrivelig, forteller Kjellid.
ALLSIDIG ARBEIDSPLASS
Siden Kjøkkenhuset er en liten bedrift
er de ansatte involvert i det meste
som skjer på jobben. De selger, tegner
kjøkkenløsninger, svarer på eposter
og tar imot kunder.
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TEGNING: – Hvert enkelt kjøkken vi tegner er et kjøkken vi selv kunne ha
trivdes med. Vi bruker derfor mye tid på dette, sier Kathrine Hermansson.

KJØKKENEKSPERTER: Marita Kavacevic, Kathrine Hermansson, Synnøve Kjellid og Ragnhild Kjellid i Kjøkkenhuset.

FLIS: Finn og Ola Kjellid driver Flishuset.

Lillestrøm
– Kundene kommer gjerne tilbake
både en og to ganger. Vi tar oss godt
tid med kunden. Ofte har vi voksne
kunder. De forlanger mye og vil være
sikre på at det de kjøper passer. De er
også veldig opptatte av god kundeservice, sier Kathrine Hermansson.
Marita Kavacevic forteller at de kan
ta store prosjekt, men de satser først
og fremt på å levere maks ti kjøkken
av gangen.
– Vi er små og hadde trolig ikke
klart å gi 100 prosent service om vi
skulle ha levert 40 kjøkken samtidig.
Vi vil heller ta godt vare på kundene å
ha fokus på service. Derfor velger vi
ut de prosjektene vi vil ha, forklarer
Kavacevic.
Kjøkkenhuset har en egen håndverksavdeling som tar seg av mon-

teringsdelen. Når et kjøkken skal på
plass er rørleggere, elektriker og
snekker involverte.
– Det blir mer oversiktlig når våre
håndverkere har direkte kontakt med
kundene. Da blir jobben gjort til avtalt
tid. Og skulle det oppstå noe, rydder
vi alltid opp, uansett. Den beste reklamen er fornøyde kunder, forteller
Kathrine Hermansson.

LITE KJØKKEN: – Her har du et
moderne kjøkken som kan passe i
en liten leilighet, sier Kathrine Hermansson.

Loppeinnlevering!
Vi ønsker lopper til vårt loppemarked.
Lopper kan leveres ved Kjenn Skole lørdag 17/9
kl 13.00 -15.00.
Vil du at vi henter lopper hos deg, send oss en mail:
lopper@lorenskog-skolekorps.no

UNDER SAMME TAK: Kjøkken- og Flishuset har felles inngang på Åråsen.
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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: BIL/MOTOR

BILLIG OG TRYGG: – Vårt konsept er å tilby en rimelig leiebil, uten at det skal gå utover sikkerhet og service, sier Bjørn Olsen.

Leier ikke ut vrak
Selv om skiltet
kan antyde
noe annet, leies
det ikke ut et
eneste vrak hos
Rent-A-Wreck
i Lillestrøm.

– Du finner ingen vrakbiler hos oss. Vi
leier ut både nye og brukte biler. Alle i
meget god stand, sier eier av Bilco Bil
AS, Bjørn Olsen, som driver Rent-AWreck.
I 1973 ble bilutleiefirmaet Rent-AWreck etablert i USA. 19 år senere
etablerte firmaet sine første avdelinger i Norge. Bilco Bil AS ble etablert i 2002. Bedriften har utleiekontorer på Økern, Jessheim og Lillestrøm.

TEMA: BIL OG MOTOR

NYTT OG BRUKT
Olsen forteller at utleiebilene gjennomgår den obligatoriske kjøretøykontrollen og får grundig klargjøring

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

og regelmessig sikkerhetssjekk.
Bilutleiekonseptet er å tilby billig leiebil, uten at prisen går utover sikkerhet
og service.
– Når vi handler inn brukte kjøretøy
velger vi de beste. Vi er avhengige av
å kunne tilby driftsikre biler, og har en
god del japanske biler i utleiestallen.
Vi kjøper like mange nye biler som vi
handler inn brukt, forteller butikkeieren.
Hos Rent-A-Wreck i Lillestrøm finner du personbiler, stasjonsvogner,
kombibiler, varebiler, og buss. Avdelingen disponerer 265 biler. 100 av
disse er nye biler.
– Det var nok i den spede begyn-

nelsen på 1990-tallet at du fant mest
brukte biler hos utleiekjeden.
SIKKERHET
Olsen opplyser at kundene hans
er opptatte av sikkerhet. Bilco Bil
bruker derfor de store, autoriserte
verkstedene til vedlikehold og reparasjoner.
– Vi kjøper ikke inn gamle bruktbiler. Når vi handler inn bruktbiler er det
viktig at de ikke har gått så langt. Etter at bilene har vært i bedriften i fem
år, selges de videre, sier Olsen.
Butikkeieren forteller at styrken
deres alltid har vært at de tar den
samme prisen uansett når kunden

måtte trenger en bil. I helger som på
hverdager.
– Noen ganger er det bedre og billigere å leie bil enn å eie bil. Du slipper
dermed å tenke på årsavgift, forsikring, Eu-kontroll, dekkskifte og vedlikeholds- og driftskostnader.
Rent-A-Wreck er en internasjonal
bilutleie kjede som ble etablert i USA.
I Norge har de vært etablert siden
1992. Bilutleiekjeden har over 50 utleiekontorer i Skandinavia, derav 28 i
Norge, fra Alta til Kristiansand. Utleiekjedens mål er å bli landsdekkende i
Skandinavia, og flere franchise avdelinger er under etablering.
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ARNE GULBRANDSEN

spesialverksted for BMW i mer enn 35 år!
STORT OG SMÅTT: Bjørn Olsen dekker de fleste transportbehov med sin bilpark.

ARNE GULBRANDSEN

spesialverksted for BMW i mer enn 35 år!

Spesialverksted med prisgaranti for
BMW – vi skal være billigst!
Vi gir deg personlig service, kort ventetid på reparasjoner
og særdeles gunstige priser. Med siste versjon software
og originalt diagnoseverktøy som er direkte koplet opp
mot BMW, gir vi deg raskt oversikt over din bil og hva som
må gjøres for å løse problemene. Vi har et velutstyrt lager,
og skulle vi mangle noe, får vi det fra BMWs sentrallager i
Sverige dagen etter!
• Service fra 1800,• Eu-kontroll fra 344,• Originalt og oppdatert BMW diagnoseverktøy
• Ny rute? Vi ufører glassreperasjoner eller skifter glass
• Dekk og felger
• Alt av karosseriskader og lakk
• Gratis lånebil!

Velkommen til Arne Gulbrandsen,
bestill time nå!
www.arnegulbrandsen.no/bestill-time/
tlf: 23 03 74 10
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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: BIL/MOTOR

Klassens beste pl
Nye Suzuki
S-Cross SUV har
en nyutviklet
turbomotor på
140 hestekrefter.
Den har også
klassens største
bagasjevolum på
440 liter.
TEMA: BIL OG MOTOR
Tekst/foto: Odd Arne Ruud

Dette er utvilsomt en spennende nykommer. Nye Suzuki S-Cross SUV er
på alle områder sterkt oppgradert
sammenlignet med hvordan S-Cross
har fremstått tidligere. Nye S-Cross
er høyere, bredere og har en langt
sprekere motor på hele 140 heste-

krefter, med et dreiemoment på akseptable 220 Nm.
MYE UTSTYR
Innstegsprisen er 324.900 kroner. Bilen kommer kun med et motoralternativ. Ønsker du automat girkasse
koster det 15.000 kroner ekstra. Firehjulstrekk er selvsagt standard og utstyrsnivået er helt på det jevne sammenlignet med andre modeller i
denne prisklassen. Bilen leveres bl.a
med sort skinninteriør, elektrisk dobbelskyvende panoramasoltak, LED
kjørelys, Adaptive Cruise Control og
Radar Break Assist.
GOD FREMKOMMELIGHET
Suzuki S-cross SUV har firehjulssystemet AllGrip. Dette er standard på
alle modeller. Innkobling av firhjulstrekk foretas via en liten betjeningshendel ved siden av girspaken, denne
har flere ulike funksjoner, deriblant en
autofunksjon som sørger for at firehjulstrekken slår inn ved behov.
Andre bilmerker som lanserer en
SUV eller Crossover har ofte bare
drift på to hjul når det gjelder innstegsmodellen, skal du ha firehjulsdrift koster det da noe ekstra.

INNBYDENDE INTERIØR: S-Cross er velutstyrt og har mange knapper som styrer de ulike funksjonene. Bare for å
nevne noe er bilen tilgjengelig med 2-sone klimaanlegg, Hill hold control, Ryggekamera, Smartphone link, Adaptive
Cruisekontroll og Radar Break assist.
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GOD KAMPANJE: Nye S-Cross har lansering nå i høst. Under lanseringsperioden tilbys en introduksjonskampanje på utstyrspakken SkyTech. Innholdet i denne
utstyrspakken er lang og besparelsen i forhold til ordinær pris er 54000 kroner.

lass

KRAFTIG OG IØYNEFALLENDE: Nykommeren har et smart design og et sofistikerte utseende. Dette er en bil som innfrir kravene til den aktive familien. Du har
god plass, bilen er lettkjørt og du har en fremkommelighet som gir deg en ekstra trygghet på glatt føre.

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

ANTIRUST
Nyhet: Vi sandblåser rust!
Antirustbehandling • Støydempbehandling
Les mer/se prisliste på www.sagaantirust.no

Saga Autoprotect AS
Verkseier Furulunds vei 17, 0668 Oslo (nær Alna senter)
VESENTLIG FORBEDRET: Med en nyutviklet Boosterjet turbomotor på 140 hk har nye S-Cross 20 hestekrefter mer å
by på sammenlignet med forrige modell.

35 år med antirust
Tlf. 2230 6060 - 30
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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: BIL/MOTOR

Caravanmessen:

Her får du 2017-nyhetene
TEMA: BIL OG MOTOR
Tekst/foto: Ingrid Kvande/caravanbransjen.no

Caravanmessen er den viktigste møteplassen for caravanbrukere og andre fritidsentusiaster. Årets messe går av stabelen på Lillestrøm 15.-18. september,
og gir deg full oversikt over neste sesongs nyheter.
Stadig flere oppdager campinglivets gleder, og den store arenaen for produktnyheter, er den årlige Caravanmessen.
Messen arrangeres i år for 21. gang, og hit
kommer både veteraner og de som snuser på sin bobil nummer en. Av de 17.000
publikummerne som var innom Caravanmessen i fjor, opplyste 37% at de var
førstereis. Messegeneral Konrad Sel regner med minst like godt oppmøte i år av både nye og gamle deltakere.

Carvanmessen 2016 arrangeres 15. -18. september (foto: carvanbransjen.no)
HELE BRANSJEN PÅ PLASS
- Dette er den eneste gangen i året at
alt er samlet på ett og samme sted,
så Caravanmessen er en unik møteplass. Her er hele bransjen representert, og man får full oversikt over de
spennende nyhetene som kommer til
neste sesong, sier Sel.

SE DET NYESTE
Caravanmessen byr på fire fulle
innendørshaller med stands: importører og forhandlere - norske og europeiske - har med seg det nyeste
nye. En del besøkende bruker denne
muligheten til å samle informasjon,
mens andre allerede er klare til å gjøre en god handel.

- Her kan man både se, føle og ta på
neste års modeller av campingvogner
og bobiler, samt oppleve det nyeste
innen telt og fortelt, campingtilbygg,
teltvogner og annet utstyr. I tillegg har
vi et eget område utendørs med tema
mat, så her er det noe for enhver
smak, sier messegeneralen.

Caravanmessen på Lillestrøm er den store møteplassen for camping- og fritidsentusiaster. Her er alle leverandører representert, og nyhetene foran 2017-sesongen avsløres. Her fra Caravanmessen i
fjor.
(foto: caravanbransjen.no)
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SPESIALTILBUD

Small Danish Hotels er mange forskellige kroer, hoteller, slotte og herregårde, der oser af charme, nærvær og varme.
Fælles for dem alle er, at de lægger vægt på den personlige betjening og det gode værtskab.
Sdr. Omme Kro 

Sønder Omme
Skagen

Frederikshavn
Læsø

NORDJYLLAND
Aalborg
Thisted

Hobro
Lemvig
Grenaa

Randers

VESTJYLLAND

Silkeborg
Aarhus

Herning

Helsingør

JYLLAND
Horsens
Billund

Vejle

Roskilde

Fredericia
Esbjerg

Pris pr. person i
Familierom DKK

1499,SPAR 689,-

I hjertet av Danmark ligger Sdr. Omme Kro, som er en tradisjonell kro. Her opplever dere ekte krohygge
og nærvær. Kroen er det perfekte utgangspunkt for en familieferie med opplevelser i barnehøjde.
LEGOLAND® og Givskud Zoo nås nemlig på under en halv times kjørsel – og mindre enn 10 km fra
kroen finnes både bowling- og gokartbaner.
Sdr. Omme ligger midt i Jyllands fantastiske og uspolerede natur, 9 km nord for Grindsted. Byen er
omgitt av, plantager, åker, marker og grønne områder. Det er helt idyllisk ved Omme Å, elven som
svinger seg igjennom Sdr. Omme. Krostuen og restauranten er hyggelig og serverer god dansk kromat.
Bemærk, i perioden 1.-31. juli er prisen DKK 1.799,- pr. voksen (min. 2 voksne).

Næstved

Tønder

BORNHOLM

Sønderborg

Tilbuddet indeholder:
2 x overnattning
2 x frokostbuffet
1 x 3-retters velkomstmeny
etter kjøkkensjefens valg
2 barn under 12 år er gratis i oppredning på
foreldrenes/besteforeldrenes rom, inkl. 2-retters
barnemeny på ankomstdagen
1 x dagsbillet til LEGOLAND®
for max. 2 voksne og 2 barn u. 12 år
Priskode: L50h

Valgfri ankomst fra 28. marts og frem til 1. november 2016.

Rabatkode: 2411

Hotel Fjordgården 

Ringkøbing
Skagen

Frederikshavn

NORDJYLLAND

Læsø

Aalborg
Thisted

Hobro
Lemvig
Grenaa

Randers

VESTJYLLAND

Silkeborg
Aarhus

Herning

Helsingør

JYLLAND
Horsens
Billund

Vejle

Roskilde

Fredericia

Pris for 2 voksne og
2 barn i familierom
DKK

5 deilige dager ved Vesterhavet

4596,-

Hotel Fjordgården ligger et steinkast fra Ringkøbing Fjord og danner en perfekt ramme rundt et
avslappet opphold i Vestjylland. Du kan padle kajakk på en vakker elv helt inn i hotellets bakhage,
og samtidig er du knappe ti minutters gange fra Ringkøbings gamle brosteinsgater.

Esbjerg

Odense

FYN

SYDJYLLAND

Tønder

Sønderborg

København

SJÆLLAND
Næstved

BORNHOLM

Tilbuddet indeholder:
4 x overnatting
4 x frokost
Gratis parkering

Vesterhavet og storslåtte naturopplevelser er tett på. Her står opplevelsene i kø for både unge og
gamle, livsnytere og våghalser. Enten du vil tilbringe en hel dag med fiskestangen og en sekk med
matpakke og kaffe på termos, eller fyke i 100 kilometer i timen bortover bølgene med vestavinden
og en fargerik drage som fremkomstmiddel, finner du de beste stedene her.

Ankomst alle dager i 2016.

Priskode: L241m

Rabatkode: 2411

Online booking: www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten. Tlf. 2198 4260. Oppgi priskoden og rabattkode 2411

Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Begrænset antal værelser til rådighed. Alle priser er oplyst pr. pers. i delt dbl.værelse

Morsom familieferie ved LEGOLAND®
- gratis for barn

Odense

FYN

SYDJYLLAND

København

SJÆLLAND
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I 2016 vil
Romeriksposten
presentere
ulike lag og foreninger
i Skedsmo og Lørenskog!
Vil dere at andre skal få vite mer om
det dere driver med?
Ønsker dere flere medlemmer?
Vi vil gjerne høre om alt fra kor og korps,
til strikking, sjakk og fotball!
Send oss noen ord om aktiviteten deres, omtrent
en side i word, 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
De ulike lag og foreninger vil bli presentert over en side
i Romeriksposten utover i 2016.
Vi gleder oss til å høre mer om hva dere driver med!
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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

Romerike Runners Team

Romerike Runners
Team er en treningsklubb/mosjonsklubb som holder til
i Lillestrøm. Klubben ble stiftet 1. oktober 1990 av en glad
gjeng med mosjonister som alle trente
løping på Lillestrøm
Stadion hver for seg,
som fant ut at de alle
heller kunne trene
sammen og ha det
sosialt og hyggelig
ved siden av fysisk
trening.
I vedtektene våre heter det at ”Klubbens formål er mosjon med trivsel”
og at ”Som medlemmer kan opptas
alle som er interessert i bevegelse
som mosjonsidrett”. Med andre ord
har vi medlemmer i alle aldre, riktignok med hovedvekt på ”de over 40”,
men som alle liker å løpe, jogge eller
gå for å holde seg i form og/eller forbedre sin fysiske form. Årlig medlemskontingent er kr 250, og er det
flere medlemmer av din husstand
som vil bli medlem betaler de bare
125. Du får alltid et halvt års gratis prøvemedlemskap. Vi har god medlemsavtale med Foss Sport, så den kontingenten tjener du fort inn! Så langt
det formelle.
I dag har vi ca 140 medlemmer og
vi har etablert eget styre. Vi er ikke
medlemmer av NIF. All aktivitet i klubben er basert på frivillighet. Treningen
vår er organisert slik at hver enkelt
finner sin treningsgruppe ut fra egne
prestasjoner, målsetting og fysisk
kondisjon. Vi har løpetrening som hovedaktivitet, og vi har et tilbud (Grup-

pe) for alle fra mosjonister som har
som målsetting å holde seg i rimelig
god form, til grupper for de som tar
løpetreningen seriøst med formål å
konkurrere. Vi arrangerer Klubbkvelder fire/fem ganger i året, med foredrag om tema som relaterer seg til
god helse og fysisk aktivitet, fra riktig
kosthold til treningsteknikker og treningsnivå. Vi arrangerer også sykkeltur, fjelltur og skitur i løpet av året.
Å holde seg i god fysisk form er
viktig. Det gir generelt god helse, færre plager, kan forhindre en lang rekke
sykdommer, kan hjelpe deg å holde
vekta, og virker godt mot depresjon.
Folkehelseinstituttet anbefaler minst
30 minutters aktivitet per dag, eller
150 minutter i uka, på et nivå ”så du
blir svett på ryggen”. I Romerike Runners får du kvalitetstrening som vil inspirere deg til ytterligere fysisk aktivitet.

Vi trener sammen hver mandag og
torsdag fra 1800 til 1900. Da møtes vi
ved innkjørselen til Stadion (Ved parkeringen til Skedsmohallen). Hver lørdag i sommerhalvåret arrangerer vi i
tillegg ukentlig ”rolig langtur” i skogsområdene rundt oss, Romeriksåsen,
Lillomarka eller Østmarka. Kunngjøring om turen og fremmøtested kommer på vår fb side eller hjemmeside.
Vi trener utendørs året rundt, uansett vær og føre. I sommerhalvåret
trener vi på Lillestrøm Stadion, på banen, i Oksefjellet eller på turveiene
rundt området. Etter at snøen kommer blir det løping på gangveiene
rundt i Lillestrøm eller Rælingen, men
vi starter alltid fra Skedsmohallen kl
18. I vinterhalvåret er det hovedsakelig vedlikeholdstrening for å holde formen oppe.
Per i dag har vi 5 treningsgrupper.
Hver gruppe har sin trener og sitt tre-

ningsprogram, og treningsnivået for
hver gruppe skal tilpasses gruppens
fysiske yteevne, men alltid med formål å utfordre deg for å utvikle din
prestasjonsevne. Treningsprogrammene settes opp for et halvår av gangen. Det er opp til deg sjøl hvilket treningsprogram du ønsker å følge.
Formålet med treningene på mandag
og torsdag er utfordrende intervalltrening for å utvikle din fysiske form
og prestasjonsevne. Dette kan være
”4X4”, ”1000-metere” , ”Bakkeløp”,
”Kortintervaller” og liknende intervall
og fartslek, mens turen på lørdag (eller på egenhånd i løpet av uka) skal
være ”rolig langkjøring” for utholdenhetstrening. En slik treningstur tar
gjerne rundt 2 timer .
Gruppe 1, 2 og 3 er konkurranseløpere på hvert sitt nivå, mens gruppe 4
er mosjonister. I tillegg har vi noen som
heller ønsker å gå, eller ”powerwalk”

som de kaller det. Dette er gruppe 5.
Du velger selv hvilken gruppe du ønsker å trene sammen med, med alle
disse gruppene er det mulig å finne et
treningsnivå du vil trives med.
De aller fleste i klubben er med i et
eller flere organiserte løp eller i Bedriftsidrettens løpskaruseller rundt
på Romerike i løpet av året, for eksempel UKI-karusellen, Stomperudkarusellen eller ABIKkarusellen. Så
konkurrerer vi ”mot oss sjøl” i for eksempel Sentrumsløpet eller Fjellløpene på Beitostølen under Fjellmaraton. Hvert år prøver vi å stille lag i
Fjellhammerstafetten og i Holmenkollstafetten.
Uansett treningsnivå er vi opptatt
at de som er med i klubben skal trives,
finne seg godt til rette og ivaretatt, og
at det skal være et sosialt og hyggelig
miljø. På Klubbkveldene serveres det
alltid noe godt uten at det koster deg
noe (men vi setter pris på alle som
kjøper lodd på fine premier), og når vi
har klubbstafett eller liknende interne
konkurranser griller vi pølser og koser
oss. Det er viktig å ha en god balanse
mellom det nyttige og det sosiale.
Vi vil gjerne ha med flere i klubben.
Du må gjerne møte til trening en
mandag eller torsdag kl 18 på stadion
for å se om dette er noe for deg. Har
du lyst til å lære mer om Romerike
Runners Team kan du gå inn på hjemmesiden vår, http/www.romerikerunners.no. Her finner du masse
opplysninger, blant annet hvordan du
kan bli medlem, treningsprogrammene, reportasjer fra aktivitetene våre
og et Handlingsprogram for året som
viser alle aktiviteter.
Bli med!
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BONDENS ALDER: Statistisk sentralbyrå publiserte nylig en statistikk som viste alderssnittet blant eiere av landbrukseiendommer i Norge. I Lørenskog kommune er bonden i snitt 62,9 år gammel. (Illustrasjonsfoto)

Eldre bønder
i Lørenskog
Den norske bonden er i snitt 58,3 år gammel. Mens bonden i Lørenskog er en god del
eldre.
Tekst/foto: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB)
som nylig publiserte gjennomsnittsalder blant eierne av landbrukseiendommer i Norge. Vi har fått tilgang til
tallene brutt ned på kommunenivå.
Og noen bønder er det jo i Lørenskog
og Skedsmo.
SNITTALDER I LØRENSKOG
Mens den norske bonden i gjennomsnitt er 58,3 år, så er snittalderen til
Lørenskog-bonden på hele 62,9 år.
Det betyr at våre bønder trekker
gjennomsnittet en god del opp her til
lands. Snittalderen er basert på de 80
landbrukseiendommene som er registrert i Lørenskog. Kun eiendommer
med minst fem dekar jordbruksareal
eller 25 dekar produktivt skogsareal
er medregnet.

Gjennomsnittsalderen blant bøndene i Skedsmo kommune er «bare»
57,1 år, som betyr at de er noe yngre
enn snittet blant bøndene i Norge. Totalt er det snakk om 165 landbrukseiendommer i Skedsmo.
YNGRE DESS STØRRE
- Aldersfordelingen tar utgangspunkt
i eieren med størst eierandel. Hvis flere eier like stor andel, er det eldste
eier, forklarer Trond A. Steinset, seniorrådgiver ved seksjon for primærstatistikk hos SSB.
- Det var i fjor 185.000 landbrukseiendommer i Norge. De fleste
har personlige eiere, men det var
også 13.000 landbrukseiendommer
som hadde upersonlig eier, som for
eksempel staten, AS eller kommune,
opplyser SSB.
- De største eiendommene har de
yngste eierne. De som har eiendommer mellom fem og 50 dekar hadde
en snittalder på 61 år, mens eierne var
nesten ti år yngre på eiendommer

med mer enn 300 dekar jordbruksareal, forteller byrået på sine nettsider.
ELDST OG YNGST
Det er bøndene i Hå kommune på Jæren som kan skryte på seg å være
yngst i landet. Her er snittalderen
50,8 år blant bøndene. Aller eldste
bønder finner vi Oppegård kommune
her i Akershus. Snittet blant de 35
bøndene der er på 72,1 år. På denne
listen over 428 kommuner kommer
Lørenskog-bøndene inn på en 380.
plass, mens Skedsmo er nummer
158.
Yngste bønder i Akershus finner vi
i Gjerdrum kommune, der snittalderen er på 55,2 år.
ÉN AV TRE OVER 67 ÅR
I hele Norge er ti prosent av eierne av
landbrukseiendommer under 40 år,
mens 30 prosent er over 67 år. Andelen i siste kategori har steget med ett
prosentpoeng bare det siste året.
I Lørenskog kommune er det bare 1,7
prosent av bøndene som er under 40
år, mens 40 prosent er 67 år eller eldre. Tilsvarende for Skedsmo kommune er at 4,5 prosent av bøndene
ennå ikke har rukket å bli førti år, mens
25,6 prosent har passert 67 år.

Bøndenes snittalder i Akershus
2015, kilde: SSB

Antall

Snittalder

Rangering

197

55,2

50

Aurskog-Høland

1 102

55,3

55

Nannestad

434

55,3

56

Enebakk

248

55,5

61

Sørum

492

55,6

69

Ås

221

55,8

78

Nittedal

222

55,9

91

Ullensaker

559

56,5

119

Nes

1 131

56,5

120

Eidsvoll

758

56,8

136

Hurdal

240

56,9

142

Vestby

303

57,0

150

Skedsmo

165

57,1

158

Ski

304

57,7

181

161

58,2

211

305

59,0

249

Rælingen

76

60,0

292

Nesodden

126

60,7

311

Asker

237

61,4

337

Bærum

228

61,7

346

Lørenskog

80

62,9

380

Oppegård

35

72,1

428

185.025

58,3

Gjerdrum

Frogn
Fet

Norge
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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.

SØRUMSGATA
1920 - 2016
De første gate- og veinavna i Lillestrøm ble offisielle i 1888. Fram til Lillestrøm ble bygningskommune i 1878,
satte innbyggerne navn på tråkkene
og gangstiene som knyttet sammen
bolighusene, sagbrukene og jernbanen. På kortbildet fra 1920 ser du Sørumsgaten (Sørumsgata), sett mot
Fetveien. Gata fikk sitt navn i 1888.
Den første kryssende gaten er Haakons gate. Denne gaten er oppkalt etter Kong Håkon Håkonsson (1204
-1263). Navnet på gata ble vedtatt i
1905. (lokalhistoriewiki.no)

Sørumsgata 1920

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

Sørumsgata 2016

Juleshopping i Berlin

– Byen som lokker med ekstra mye i juletider

I juletider glitrer og spraker Berlin og byr på en herlig julestemning med sine over 60 forskjellige julemarkeder.

Fly fra Gardermoen, 4 dager

25/11 og 2/12

4 295,-

Inkludert i prisen: Flyreise Berlin t/r, busstransfer flyplassen - hotellet t/r, 3 overnattinger i dobbeltrom,
3 frokoster, Scandoramaguide
Les mer om alt som er inkludert og bestill på:

www.scandorama.no • 800 10 110
Reisegaranti er stilt til Kammarkollegiet i Sverige.
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OKSETREKK: De besøkende fikk prøve seg på flere forskjellige fysiske utfordringer. Her tester Dina Lau-Henriksen ut oksetrekk.

Folksomt på vikingmarke
Årets vikingmarked på Nebbursvollen hadde
overkant av 2000
besøkende.
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no
– Vi har hatt cirka 250 vikinger fra
rundt ti nasjoner her, forteller Glenn
Jordheim fra Gjallarstadir Vikinglag.
Flere og flere har fått øynene opp
for vikingmarkedet i Lillestrøm, som
har vært arrangert de siste syv årene.
Med sol og fint vær kunne arrangøren
konstatere ny besøksrekord.

MARKEDSHØVDING: Glenn Jordheim fra Gjallarstadir Vikinglag er veldig fornøyd med å ha hatt «værgudene» på sin
side under markedsdagene.

HADDE VÆRET PÅ SIN SIDE
Arrangøren Gjallarstadir Vikinglag
opplevde stor interesse for markedet.
Folk fra USA, Belgia, Polen, Tyskland,
Sverige, Danmark og Island, pluss folk
fra vikinglag fra andre deler av Norge
var representert på årets marked. Alle
stilte med eget produsert kunsthåndverk, brukskunst, verktøy, klær, mat
og våpen fra sine respektive land

anno år 790 til 1050. Publikum fra fjern
og nær strømmet til Nebbursvollen
de tre dagene markedet varte.
– Under arrangementet hadde vi
værgudene med oss. Det var sol og
fin temperatur. Folk var glade og fornøyde, og jeg tror vi satte publikumsrekord på lørdag. Så mye folk har vi
ikke hatt innefor portene på en enkelt
dag tidligere, forteller Jordheim.
Publikum fikk muligheter til å skaffe seg etterligninger av dagligdagse
ting og klær som vikingene brukte.
Her var det finklær, bruksklær og arbeidsklær. Alt fra våpen og kjøkkenutstyr, naturligvis laget vikinghistorisk
riktig.
– Vi viser fram vår gamle vikingkultur med håndverk, tekstiler og
skinn. Her får publikum se hvordan
man garver, syr, nålbinder og smir.
Det er veldig moro å se folk kose seg
på markedet, forteller Jordheim.
Arrangøren opplyser at de har fått
mange gode tilbakemeldinger fra
både markedsselgerne og publikum
på markedet.
HISTORISKE AKTIVITETER
Det ble også vist fram vikinghistoriske leker som er plukket fra sagaene.
Her fikk foreldre og barn prøve ut de
forskjellige, fysiske aktivitetene.
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TESTET UT VIKINGATIVITETER: Dina
Lau-Henriksen testet ut ulike fysiske aktiviteter.

LEVENDE HISTORIE: Eventyrforteller Gustav Holberg er et fast innslag
på ulike vikingmarkeder.

kedet

ØKSEKAST: Erik Tullok, fra foreningen Vikingleden i Sverige, stilte med øksekast.

– Det er ikke alle lekene fra sagaene vi tør å prøve på de besøkende i
dag, men her presenterer vi cirka 50
leker, sier Jonas Berlin, som er på
markedet med Lekegoden og trollet.
Berlin opplyser at dette er hans
femte besøk på dette vikingmarkedet.
– Vi kjører noen ordentlige styrkeprøver på gresset. Og her blir det
åpen utfordring for alle som har lyst
til å måle krefter mot en vikingkjempe. Det er ganske mye liv og leven når
vi holder på, forteller Berlin.
En av de som tok utfordringen var
Dina Lau-Henriksen. Hun forteller at
hun synes det er moro å prøve ut forskjellige aktiviteter. Da hun så på oksetrekk fikk hun lyst til å prøve.
– Det var veldig tungt. Man får litt
vondt i nakken der tauet går. Men det
er veldig gøy også å trekke den andre
etter seg, forteller Lau-Henriksen.
Erik Tullok fra foreningen Vikingleden i Sverige stilte opp med økskast.
Tullok forteller at han har hatt konstant strøm av folk som vil teste ut
øksekast.
– Dette er ikke noe du får drive på
med hjemme, og da kan det være
spennende å prøve dette på et vikingmarkedet, sier Tullok.
BUESKYTING: – Dette går jo veldig bra. Du har skutt før, sier skyteleder Ingar Abrahamsen til Magnus Fjeldstad.
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BAZAR
TIL SALGS

Diverse til salgs: Sort telefon med
dreieskive. Gammel radio fra ca
1940. Tegneglasskuler med flettetau. 4 stk vinmonopolkasser.
Gamle ski med sukkerbit og staver.
Litografisk stein. Lys TV-benk.
Gammel rive med tretenner. Fjellstøvler nye, str 43/44. 2 stk jerngryter. Gammel skomakerlest.
Diverse askebeger. Reisebarneseng til å slå sammen. Pen Barnesykkel til ca 10 år. Sorte mokkakopper, sett. Etc, etc. Telefon
41627988. Bor i Strømmen.
Ny skogsbukse til bruk ved motorsag, med sikkerhetsnett, str 54C.
Ny arbeidsbukse til stein og jord,
med knebeskyttere, str 54. Telefon
416 27 988. Bor i Strømmen.

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

Barnestol, til å slå ut som trille kr.
250,-. Flott pels, stor str kr. 400,-.
Teleskop fiskestang, D.A.M 3,75 m,
som ny kr. 380,-. Fin Thailandlampe
kr. 200,-. Pen og lys TV-benk kr
175,-. Diverse fine karafler.
Bor i Strømmen. Tlf 416 27 988.

Gamle gramafonplater store og små
ca 100 stk , gamle postkort og mynter
vurderes solgt. Ta kontakt på
481 72 411. Sted Strømmen.

Jordbor til salgs. Meec (Jula) elektrisk
jordbor, kjøpt i våres og brukt til 5
hull. Bor 100 og 150 mm. følger med.
Selges for kr. 1700,- (ny pris 2500.-)
Telf. 48071946 (Fetsund)
Larsen skuteflaske (gull) u/innhold
selges kr. 300.- Telf. 48071946
(N.Romerike)

Oppblåsbar kano m. sammenleggbare årer til salgs for 1000 kr. Lite
brukt. Plass til 2 pers. Pumpe mangler. Ring: 936 78 437.

Pent brukt sykkel til ungdom/
voksen selges for 500 kr. EXP
Cycle Track. Shimano Equipped.
Trenger nytt gummihjul.
Tlf: 936 78 437.
Ny damesykkel m syv gir og handlekurv selges kr 2500,Tlf 957 93 407 (Sagdalen)

Twist & Shape tråmaskin m. strikk
til trening av overkropp. Lite brukt.
Selges for 200 kr. Tlf. 936 78 437.

Spisebord B:90 L:180 H:76 med 6
stoler. Selges kr 1500
Tlf: 913 56 990

2 armet lyktestople, ubrukt, selges
for 300 kr. Hentes i Rælingen.
Tlf 936 78 437.
Bud ønskes på følgende bøker:
Adolf Hitler. Min Kamp (et oppgjør) Åttende opplag, 1938. H. Hagerups forlag,
København og Cammermeyers bokhandel, Oslo.
Joseph Goebbels. Goebbels Dagbok
1942 og 1943. Louis P. Lochner og
norsk oversettelse. Bind 1 og 2. (to bøker) Første opplag, 1948. H. Aschehoug & Co., Oslo.
Otto Mielke. Der Heldenkampf um
Narvik. (Der Bersog der Kriegsmarine)
Første opplag. Steiniger Berlage, Berlin. 1940. Boken er på tysk. Den har
stempel med nummer og luftpostforsendelse. Tittelen oversatt til norsk blir
omtrent; «heltekampen om Narvik».
Tlf.: 930 69 100

Vi har et Weinbach piano, og to
sofaer en treseter og en toseter
som vi ønsker å gi bort!
Ta kontakt med Mona Johnsen på
97569369 hvis du er interessert.
Tingene står på Fjellhamar, det
haster på grunn av flytting!

Selger stor Rex radio for 400 kr
(verdi: 1800). Tandberg sølvsuper 10
selges for 350 kr (verdi 700). Tandberg reiseradio TP41 i teak selges for
300 kr (verdi:1500). Tandberg reiseradio TP 3-3 selges for 300 kr
(verdi: 1200). Tlf: 936 78 437.

Black & Decker Workmate 550
selges for 200 kr. Pent og lite brukt
arbeidsbord til oppmåling og
saging. Hentes i Rælingen.
Tlf 936 78 437.

Design By
Santex

TJENESTER

SNEKKER MED
FAGBREV

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

Framskap selges for 500 kr.
Er som nytt. Bor i Lørenskog.
Telefon 951 06 866.

MARKEDETS BESTE
ANTIRUSTGARANTIER

TID FOR

UNDERSTELLSBEHANDLING
UNDERSTELLSBEHANDLING!

Etter kjempesuksess
andreBilene
steder
landet,
er vi nå
må ikkei være
rustfrie, men
antirustgara
de må passere vår rustkontroll før
års
i full gang i Oslo
garantibehandling iverksettes.
10

nt i

10 ÅR

Hotvetveien
103, 3023 226,
Drammen
| Nordbyveien
226,124,
Skjetten
Semsbyveien 124, 3170 Sem
Hotvetveien 103, 3023 Drammen
| Nordbyveien
Skjetten
| Semsbyveien
3170
Åpningstider:
Mandag
– onsdag
10
– 16|Sem
I Torsdag 10 – 18
Amsrudvegen
2-4, 2827 Hunndalen | |lysthuset-uterom.no
| post@lysthuset-uterom.no
| Tlf. 32 69 99 10
Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen
| lysthuset-uterom.no
post@lysthuset-uterom.no
| Tlf. 32 69 99 10
Hotvetveien 103, 3023 Drammen | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem
64 69
83 99
22 10
10
Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen | lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | Tlf. 32

r

ile

til 1
eb
0 år gaml

Garantibehandling: kr 4.200,- for
personbil. Inkluderer rustkontroll før
første gangs behandling. Deretter oppfølgingsbehandlinger til kr 2.400,-. Alle
priser ink mva. Tillegg for større biler.

stid garanti
Liv

Personbil fra kr 2.400,- inkl. mva
i
eb
å g a ml
Lever bilen hos oss, og ta toget videre fra Nyland stasjon. Eller slapp av med en kopp kaffe
og kjør videre etter 1,5 time.

Informasjon og
timebestilling

Ring

22 22 42 02

inn

til 3

Oslo Antirust AS
Østre Aker vei 205, 0975 Oslo
Tlf.: 22 22 42 02 • epost@osloantirust.no
www.osloantirust.no • www.bilkontroll.no/fluid-film

le r

Besøk oss i Nordbyveien 226 på Skjetten

inn

På

produsert av byavisa
produsert av byavisa

Unn deg selv velværet av lys og varme i et uterom fra Santex.
Kom å se vårt store sortiment for alle årstider.
Vi tilbyr også foldedører og lamellgardiner av høy kvalitet.

Norges beste garantier!
Se prisene!
På

Husker du sommeren...., som aldri kom!

Priser standard behandling: kr 2.400,for personbil. Demontering av plastdeksler under bilen og plast innerskjermer løsnes.
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HELSEPANELET
CATHARINA GJERDE
HÅKONSEN

Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL:
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten,
Nittedalsgata 6, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

SANDRA FURNES

Kiropraktor

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

Kiropraktor

Catharina er utdannet ved
universitetet i Bournemouth,
England. Til daglig jobber hun ved
Vollaklinikkens avdeling i Fetsund i
lokalene til Fet legesenter. I hennes
daglige arbeid jobber hun mye med
plager fra kjeve, nakke og hodepine.

LASSE HÅKONSEN

Kiropraktor

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

Bekkensmerter
Jeg er gravid i 6 måned og har mye smerter
i nedre del av ryggen. Det er spesielt vondt
når jeg går og når jeg står for lenge. Da kan
det ile nedover beina og mot lysken. Hva
skal jeg gjøre? Jeg er litt redd for å gjøre
det verre.
– Kristine, 28 år
Catharina svarer:
Det er ikke uvanlig å kjenne smerte og ubehag med eller
uten gangvansker når man er gravid. Hele 50 prosent av
kvinner opplever på et tidspunkt smerte i rygg eller bekken
under graviditeten. Noen opplever dette tidlig i svangerskapet, noen opplever det senere mens andre ikke kjenner noe
som helst. Alt dette er normalt og stort sett ikke farlig.
BEKKENET
Bekkenet, eller pelvis som vi også
kaller det er et komplekst ledd, bestående av korsbenet og to hofteben
som omslutter bekkenorganene.
Bekkenet overfører belastningen fra
ryggsøylen til bena og er knutepunkt
for flere muskler- og leddbånd fester.
Disse er med på å rotere, bøye og
strekke ut beina samt bidra til stabilitet i korsryggen.
GRAVIDITETSRELATERTE
BEKKENSMERTER
Årsaken til graviditetsrelaterte bekkensmerter er uviss, men man tror at
stabilitetsendringer som en følge av
nedsatt muskelkontroll og endret
kroppsholdning i kombinasjon med
hormonelle endringer i kroppen er en
fornuftig hypotese. Magen blir større
og ryggsøylens tyngdepunkt forflyttes fremover og gir økt belastning
på bekkenleddene. Magemusklene
strekkes og fungerer mindre optimalt
og det blir større påkjenning på
korsrygg- og setemuskulatur. For at
bekkenet skal være smertefritt er vi
avhengig av synergi mellom leddbånd, støttevev og muskler. Bekkenets evne til å bære vekt gjennom en
skreddersydd leddkompresjon er
også avgjørende. Derfor tror vi at forstyrrelser i en eller flere av disse
komponentene vil ha en innvirkning
på en eventuell smerteopplevelse.

ofte gitt til gravide kvinner som opplever smerte i bekken og rygg. Begrepet «bekkenløsning» kan sies å være
et uheldig valg av ord da det antyder
at bekkenet er løst. For gravide kvinner med smerter kan dette medføre
frykt for å bevege seg normalt på
grunn av redsel for å skade det allerede «løse» bekkenet. Det finnes ingen forskning som viser at bekkenleddene blir ustabile og frykten for
dette er derfor grunnløs. Det man vet
er at visse hormonelle endringer under svangerskapet har en rolle i forhold til struktur og funksjon i leddbånd som holder på bekkenleddene,
og dette har også en logisk forklaring
i at bekkenet nødvendigvis må være
mer tøyelig under fødsel slik at hodet
til babyen kan passere en ellers rigid
bekkenutgang. Dette fenomenet har
nok bidratt til bruk av ordet bekkenløsning, men det er økende grad av
enighet i fagmiljøene om at dette begrepet er utdatert og heller uheldig å
bruke. Graviditetsrelaterte bekkensmerter er mer beskrivende og mindre
fryktskapende. Det er dog ingen tvil
om at mange opplever sterke smerter i rygg og bekken som er både psykisk og fysisk hemmende, noe jeg ser
daglig i min praksis. Det kan derfor
være gunstig å få dette grundig undersøkt av en fysioterapeut eller kiropraktor slik at riktige tiltak kan bli
igangsatt.

«BEKKENLØSNING»
Bekkenløsning er en hyppig brukt diagnose blant helsepersonell og blir

«BEKKENLÅSNING»
Som bekkenløsning er også bekkenlåsning en hyppig brukt diagnose. Di-

agnosen er også misvisende og antyder at bekkenet på noe vis er låst.
Dette stemmer ikke da bekkenet fysiologisk sett ikke kan låse seg. Når
man snakker om begrepet låsning
kan det relateres til at bekkenet «føles låst og vondt» ved bevegelse. Det
vil si at bevegelse i bekkenområdet
vanskeligere lar seg utføres på grunn
av smerte, derav begrepet «bekkenlåsning». Dette antas ofte å være
muskulært betinget og kan behandles av en kiropraktor eller fysioterapeut i kombinasjon med hjemmeøvelser.
Hele 50 prosent av gravide kvinner
opplever smerter i rygg og eller bekken i løpet av svangerskapet. Av disse tilfellene viser det seg at ni prosent
har alvorlige smerter og syv prosent
fortsetter å ha smerter selv en stund
etter fødselen. Årsaken til at noen
opplever smerter er uklar, men man
ser en sammenheng med kvinner
som har vært igjennom tidligere
svangerskap, kvinner som tidligere
har hatt ryggplager og belastede arbeidsstillinger. Smerten er som oftest
ikke farlig og det finnes hjelp å få.
TILTAK/BEHANDLING
Stabilitetstrening, generell styrketrening og hjemmeøvelser kan redusere
smerte og bedre bevegelsesfunksjon
hos gravide. Øvelsene og treningen
bør da være skreddersydd den individuelle etter en klinisk undersøkelse
utført av en kiropraktor eller fysioterapeut.
Gravide som får sterke smerter

opplever ofte symptomlindring ved
bruk av et bekkenbelte. Belte gir støtte til bekkenet slik at musklene kan
slappe av. Dette bør dog brukes med
forsiktighet og helst i korte perioder.
Det er per dags dato ingen god
forskning som har undersøkt bruk av
bekkenbelte som et eneste behandlingsalternativ.
Noen opplever også lindring ved
bruk av is- og varmepakning samt
spesielle pusteteknikker. Det er også
noen studier som viser at vanngymnastikk kan være smertelindrende.
Hvile og reduksjon av smertetriggen-

de aktiviteter er ofte gunstig. Min erfaring er at gravide er flinke til å lytte
til kroppen og gjør dette helt naturlig.
Stress på foster og mor er selvfølgelig ikke ønskelig.
Hos en kiropraktor eller fysioterapeut blir du grundig undersøkt og
sammen finner frem til riktig tiltak eller behandling for nettopp din kropp.
Behandlingsmetoder som da ofte utføres er triggerpunktbehandling,
strekk av muskulatur, leddmobilisering og eller leddmanipulasjon mm
samt et individualisert trenings-/
øvelsesopplegg.
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HISTORISK

SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI
– Et nettleksikon
Lokalhistoriewikien har nå over 910 artikler og 1060 bilder.Du finner artiklene og bildene
på Skedsmowikiens forside: lokalhistoriewiki.no/Skedsmo_kommune.
Nettstedet er en del av den nasjonale fag- og forskningswikien
www.lokalhistoriewiki.no

GATE-, VEI- OG
BYDELSNAVN I LILLESTRØM
De 128 gate-, vei- og bydelsnavna i
Lillestrøm har hver sin historie. Du
finner dem på Skedsmos lokalhistoriewiki enten i tabellform eller i egne
korte artikler som skal bygges ut med
bilder og flere opplysninger.

Tekst: Nils Steinar Våge,
Prosjektleder Skedsmos
lokalhistoriewiki

DE FØRSTE GATE-,
VEI- OG BYDELSNAVNA
Navnet Lillestrøm kommer fra Rælingen. Da jernbanestasjonen som fra
1854 lå ved Lille Strøm gård i Rælingen, ble flyttet til vestsida av Nitelva i
1862, fant man ikke et passende navn
til den nye stasjonen. Det ble bestemt
å beholde det gamle, og det nye stedet som vokste fram ved jernbanen
og sagbrukene, fikk navnet Lillestrøm
etter navnet på stasjonen.
De første gate- og veinavna i Lillestrøm ble offisielle i 1888. Fram til Lillestrøm ble bygningskommune i 1878,
satte innbyggerne navn på tråkkene
og gangstiene som knyttet sammen
bolighusene, sagbrukene og jernbanen. «By»delene fikk tidlig navna
Nesa, Furuskauen og Volla.
Andre navn på veifarene enn disse
fantes ikke: «oppover Volla», «oppover Måsan», «utover Nesa». Dessuten ble det satt navn på møtestedene
som f. eks. Tærudhjørnet og Foseidhjørnet som lå utenfor butikkene til
handelsmennene Tærud og Foseid.
Der møttes stedets voksne menn på
søndagene og diskuterte saker som
de var opptatt av i samtiden. Et annet
møtested var Overgangen der Lillestrøms kameratflokker møttes.
Lillestrøm bygningskommune satte løpende nummer på husa, på Nesa
fra 1 til 500, på Volla og Torvmosen
videre oppover fra 500. Dette var en
vrien ordning, og en av de første sakene bygningskommunen jobbet
med, var derfor anlegg av veier og
gater. I 1879 ble det stukket ut fire tra-

séer som fikk navna Jernbanegata,
Nesgata, Strandgata og Voldgata. Gatene var 15 meter brede, men hadde
ikke fast dekke og var dårlig drenert.
Derfor ble de sølete i vårløsningen og
i regnværsperioder, og da flommet de
åpne gaterennene over.
Den første offisielle navnedåpen ble
foretatt i 1888 da 19 gater fikk navn.
Bygningskommunens reguleringskommisjon ga i 1898 navn til ni nye gater og veier, og i 1905 kom 21 nye gatenavn. Deretter fulgte navnsettingen
etter hvert som gatene ble anlagt.
DE ELDSTE NAVNA
Blant de eldste navna der Lillestrøm
ligger, er Sørumsnesene og Kjellermyra. Sørumsnesene, senere kalt
Nesa, stikker ut mellom utløpene fra
Leira og Nitelva i nordre delen av Øyeren som heter Svelle. De tilhørte Sørum gård. Nord- og vestover fra Sørumsnesene lå de fuktige torvmyrene
Kjellermyra og Kjellervolla. Disse områdene fikk senere navna Torvmosen,
eller Måsan, og Volla, og var beiteområder for Kjeller gård. Andre navn som
kom senere, var Furuskogen og Vigernes.
VEIFORBINDELSE
MED OMLANDET
Fram til 1877 hadde Lillestrøm ingen
annen veiforbindelse med omlandet
enn gangstier. Dette året ble det lagt
vei over Måsan fra Fetveien til Lillestrøm stasjon, og dermed ble Lillestrøm knyttet til Romerike. Lokalt ble
veien kalt Måsaveien, men fikk i 1888
navnet Storgata. Fram til denne tid
gikk folk vanligvis langs jernbanelinja
når de skulle ta seg fram i området, og
det kunne skape problemer for
togtrafikken. Om vinteren brukte folk
isen eller «veien» som oppstod i snø-

Kirkegata i Lillestrøm mellom 1890 og 1910. 

Fotoeier: Akershusmuseet.

Gate- og veinett i Lillestrøm i 1886.
en som følge av tømmerslepene. Den
tunge transporten fra nabobygdene
til Lillestrøm gikk på isen og snøen
vinterstid. En annen tilknytning til
Fetveien var Sørumsgata som også
hadde sitt utgangspunkt i jernbanestasjonen, og som offisielt fikk sitt
navn i 1888. Forbindelsen til Strømmen og Rælingen ble knyttet med Lillestrøm bru i 1881.
BETEGNELSENE VEI OG GATE
Gate- og veinavna i Lillestrøm har naturligvis ikke den nære lokale tilknytningen som navna på Strømmen,
Skedsmokorset, Skjetten, Kjeller og
Leirsund. Derfor er det vanligere å
benytte vei som sisteledd der, mens
gate benyttes i de fleste tilfeller i Lillestrøm. En grunn kan også være at
etterleddet -gate skulle vise Lillestrøms bypreg. Av de 107 navna som
har vei og gate som sisteledd i Lillestrøm, er gate benyttet 90 ganger,
mens 18 har vei som sisteledd. Til

Kilde: Skedsmo kommune.
sammenlikning har Strømmen med
sine 111 veinavn 100 navn med sisteleddet –vei, mens 11 har gate.
HVA HAR GITT NAVN
TIL GATENE I LILLESTRØM?
Her er et utvalg av de 123 gate- og
veinavna, og hva som har gitt dem
navn. En tabellarisk oversikt finnes på
Skedsmo-wikien, og der finnes også
en kort artikkel om hvert navn. Artiklene vil bygges ut med bilder og flere opplysninger, blant annet adressen
til tidligere butikker, verksteder, forsamlingslokaler m.m. Hver gate har
kartkoordinater.
Polarfarere: Roald Amundsens
gate, Fridtjof Nansens gate, Hjalmar
Johansens gate.
Kunstnere: Henrik Sørensens gate
(kunstmaler), C. Svarstads gate
(kunstmaler), Bjørnsons gate (forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson), Tor
Jonssons gate (forfatter), Nordahl
Griegs gate (forfatter), Ole Bulls gate

Utvikling av gate- og veinettet mellom 1886 og 1903.

(komponist og fiolinist), Kjerulfs gate
(komponisten Halfdan Kierulf).
Konger: St. Olavs gate (Olav den
hellige Haraldsson), Haralds gate (Harald Hårfagre), Øysteins gate (Øystein
Magnusson), Sigurds gate (Sigurd
Jorsalfare).
Nabokommuner: Gjerdrumsgata,
Nannestadgata, Nittedalsgata.
Gårder i Skedsmo: Brøtergata,
Kjellergata, Sørumsgata.
Steder i Skedsmo og Lillestrøm:
Skedsmogata, Ekelundsgata, Nesgata.
Kjente personer i Skedsmo og Lillestrøm: Selboes gate (Gårdbruker og
stortingsmann Lars Peter Selboe var
den første ordføreren i Skedsmo i
1837), K. M. Nordangers vei (lærer og
ordfører i Lillestrøm), Konsul Haneborgs vei (Anders Olai Haneborg var
eier av Haneborg Dampsag & Høvleri), Prost Ingiers gate (Fredrik Ingier
var prost på Nedre Romerike og sokneprest i Skedsmo), Gunda Robarths
vei (Lillestrøms første postmester).

Kilde: Skedsmo kommune.
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Solheimsgata i 1920-åra: 

Fotoeier: Akershusmuseet.

Utvikling av gate- og veinettet mellom 1903
og 1927. 
Kilde: Skedsmo kommune.

Gater og veier mellom 1927 og 1950. 

Kilde: Skedsmo kommune.

Annet: Havnegata (havn for hester), Grensegata (tidligere grense
mellom Volla og Lillestrøm sentrum),
Kanalveien (veien mellom Lillestrøm
stasjon og dampskipskaia i Kanalen
som gikk inn fra Nitelva), Kirkegata
(Lillestrøms første kirke, Lillestrøm
bedehus, lå her), Teatergata (Her lå
forsamlingslokalet Konservativen der
det ble vist teater og kino), Tomtegata (en sagtomt med opplagsplass for
trelast), Torvgata (Gata som gikk fra
Torvmosen til Torvstrøfabrikken).
KILDER:
•L
 indbæck, Odd m. fl.: Byen
på Måsan. Trekk fra
Lillestrøms historie.
Lillestrøm 2000.
•H
 als, Harald: Lillestrøms
historie. Bind I og II.
Lillestrøm 1978.
•H
 aavelmo, Halvor:
Skedsmo. Bygdens historie.
Bind I, II og III. 1928 og
1950-1952.
• J ohnsrud, Wenche:
Gatenavn på Lillestrøm.
Semesteroppgave i nordisk
ved NTNU 1974.

Sørumsgata strekker seg fra Fetveien til jernbaneundergangen i Jernbanegata. Gata ble navngitt i 1883. Fotografi fra 2014. 

Foto: Nils Steinar Våge.

ge trapper
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ROMERIKSGUIDEN
CONTAINER

FLIS

50%

Kutterspon/
Sponballer

rabatt på alle behandlinger
til våre nye kunder

Bo Zhou

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

- Utleie av avfallsbeholdere og containere
- Henting av løst avfall

- 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.

KONSULENT

Nordiske
iNdustriovNer a/s

SMØREOLJER
Fornuftige priser - godt utvalg!

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

www.nordiske.no

INDUSTRI

SIKKERHET

Aluminiumprodukter

Tlf: 22 06 15 00

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

Fyrkjeler for
flis, ved og
pellets.

Tiur’n Konsulenttjenester,
Hans Ording

38 Espa
gen 2338 Espa
• www.fagtrapp.no
BYGG &
38
58Espa
03 03 HÅNDTVERKgen 2338 Espa
•gtrapp.no
www.fagtrapp.no
SERVICE
58 03 03
BILPLEIE

INDUSTRIOVNER

Tlf. 63 83 70 19

Nordbyvegen 60, 2009 Nordby

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

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

BILOPPHUGGING

Safedirekte.no

AKUNPUNKTUR

...fritt levert direkte til deg

TRAPP

• Containertransport
• Containerutleie
• Maskintransport
• Tipptransport

Alt i innvendige trapper
Alt i innvendige
trapper
Weensvangen 2338 Espa
Weensvangen 2338 Espa
Tlf. 62 58 03 03 • www.fagtrapp.no

BOLLER

Tlf. 62 58 03 03
www.fagtrapp.no

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...

Fagmessig
utført
BYGG
&
gtrapp.nojobb til avtalt pris!
HÅNDTVERKTlf. 40 46 75 78
DYREPARK

Vi er helt konge
på boller!

Gratis og
uforpliktende
Gratis og
befaring
uforpliktende
Gratis
og uforpliktende befaring

BOLIG

befaring

Gratis og uforpliktende befaring

Weensvangen Næringspark
Næringspark 2338
Weensvangen
2338 Espa
Espa
Tlf.62
6258
5801
0191
91www.hestnestrapp.no
www.hestnestrapp.no
Tlf.

KL 10.00 - 17.00

1 time fra Oslo,
og 30 minutter fra Hamar.

Weensvangen Næringspark
Næringspark 2338
Weensvangen
2338 Espa
Espa
Tlf.62
6258
5801
0191
91www.hestnestrapp.no
www.hestnestrapp.no
Tlf.

Vi har fri frakt på alle
produkter til hele Norge!

www.safedirekte.no

GJENVINNING

Vi kjøper skrapjern
og metaller
Tlf. 468 15 000

SERVICE
www.b-h-s.no

GRUNNMUR

VANNTETT BETONG /
GRUNNMUR
VANNTETT
BETONG
VANNTETT
BETONG
VANNTETT BETONG
/ //
GRUNNMUR
Spesialist
innen vanntetting
GRUNNMUR
Spesialist
vanntetting
vanntetting
Spesialist innen
innen vanntetting
avSpesialist
betong/grunnmur.
Varig
betong/grunnmur. Varig
avavbetong/grunnmur.
betong/grunnmur.
Varig
av
Varig
resultat.
Gode
referanser.
resultat. Gode
resultat.
referanser.
resultat.
Godereferanser.
referanser.
årsgaranti.
garanti. Gratis
10 års
garanti.
Gratis
befaring.
1010års
års
Gratisbefaring.
befaring.
10
garanti.
befaring.
www.vanntetting.no

www.vanntetting.no

Telefon: 63 96 70 00
www.vanntetting.no
Telefon: 63 96 70 00
Telefon: 63 96 70 00

SNEKKER

PSYKOLOG

REGNSKAP

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

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

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

firmapost@hurdalregnskap.no

Næringsparkvegen 4
2060 Gardermoen

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

Tlf. 62 57 69 50
post@tangendyrepark.no
www.tangendyrepark.no
facebook // instagram

ELEKTRO

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

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

NTETID
INGEN VE VISNING
N
E
INGEN H

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

www.b-h-s.no

Tlf. 63 89 48 00
www.ressursklinikken.no

www.b-h-s.no

VED

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

Tlf. 97 62 59 39

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

Tlf. 911 58 411

KSGUIDEN
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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

Service der du bor
RØRLEGGER

KJØKKEN

TREDREIER

Per A. Paulsen AS
rørleggerfirma

Per A.
Paulsen
- 1472
Fjellhamar- AS

0

en
?

og
lig
red-

Spesialist i tannregulering - Dag Kjelland
Veensvangen,
2338
Espa
Tannlegene
- Øyvind Stensby
og Thuy
Tran

g på
71
da.no

n.no

VARMEPUMPE
Tlf. 63
98 39 10

67 90 38 48/ 95 04 17 28

Trenger du en
rørlegger eller en
SNEKKER
service avtale?

& på
KontaktBYGG
vår serviceavdeling
tlf. 63 81 19 81/40 40 62 71
HÅNDTVERKJan.tore.engebretsen@bravida.no

Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

KONSULENT
TANNLEGE

STILLAS

Fabrikkveien 5, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 36 42 90
Tlf. 62 36 42 90
Tiurveien 24, 2380 Brumunddal
Tiur’nveidung@kulde.as
Konsulenttjenester,
Hans Ording
900 62 502

- din lokale tannlege

SERVICE

Fagmessig utført
til- avtalt
pris!
Tlf. 63jobb
81 19 81
www.ahalvorsen.no
Depotgata 20, Lillestrøm
Tlf. 40 46 75 78
www.b-h-s.no

meriksguiden Tlf. 41 30 61 61

Kim
Tlf: 413 06 161

Tlf. 62 58 01 61
hansosve@online.no

rørleggerfirma

Alt innen rørleggerarbeid utføres
- 1472 Fjellhamarav erfaren rørleggermester

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

Kontakt
kim.elvegaard@hamarmedia.no

STILLAS

Alt innen rørleggerarbeid utføres
95 04
17 28
av erfaren
rørleggermester

no

Annonsere i
Romeriksguiden?

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

Kjeller
Kjeller Taksenter
Taksenter

Tlf. 67 90 17 90
TANNLEGE
akutt ring
Tlf. 97 50 17 90
Skårersletta 18, Lørenskog
www.lorenskogtannklinikk.no

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

TAKSERING
Annonsere
i Romeriksguiden?
Send mail til kim@romeriksposten.no

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

Tannlegene - Øyvind Stensby
og Thuy
Tlf. 63
98 Tran
39 10

Tlf. 63 98 39 •10
Verdi og lånetakst
Jessheim
Tlf. 63 98
39Storsenter
10 - www.dagkjelland.no
• Boligsalgsrapport
Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

Din leverandør av
Jessheim Storsenter - www.dagkjelland.no

NORSKPRODUSERTE
TANNERSTATNINGER
Tlf. 64 84 15 80
www.lillestrøm tannteknikk.no

• Befaring og rådgiving

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

Mobilt

- din lokale tannlege

LT
I

sykkelverksted

kr

*

HO

www.sykkelhjelp.no

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

RÅ

Bestill time på
tlf. 48 14 26 28

EID
SV
OL
L

SYKKEL

21. september
Hytte
05. oktober
Lys/varme/interiør
Ta kontakt med:

Terje906 19 636
Elisabeth
483 23 443
Marianne

Skårersletta 18, Lørenskog
www.lorenskogtannklinikk.no

å dele med andre.

Gled deg til våre neste
temautgivelser!

Din kontakt hos oss er
Pål Ingeberg

483 20 157
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HVA SKJER?
ONSDAG

«LØRENSKOG SCENE»

Onsdag klokka 1900. Vasshjulet,
Lørenskog Hus. Er du et lokalt
talent? Eller har du lyst til å oppleve
lokale talenter? Lørenskog scene er
et nytt tilbud til befolkningen som gir
unge som gamle talenter, innenfor
alle former for scenekunst, en
mulighet til å møte et publikum. Det
er ingen aldersgrense på utøverne,
men de blir plukket ut basert på
kvalitetskriterier. Vi skreddersyr
kvelder med et variert og spennende
innhold som alle kan ha glede av.

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

«KULTURKAFÉ – BOBBI OG
TROND»

LØRDAG

«RETTPÅ»

Torsdag klokka 1200. Connect,
Lillestrøm Kultursenter. Sangerinnen
Ingvild Storhaug (aka Bobbi) og
superpianist Trond Lindheim byr på
en herlig blanding av norske,
amerikanske, svenske og tyske
favorittsanger fra gode, gamle dager.

«TEATERLØRDAG
– UNDER BARNEHAGEN»

FREDAG

«BRIDGET JONES’ BABY »
NORGESPREMIERE

Fredag. Lørenskog Kino
og SF Kino Lillestrøm.

Lørdag klokka 1200 og 1400.
Sidescenen, Lillestrøm Kultursenter..
Forestillingen handler om et
fuglebarn som kræsjer inn i et
barnehagevindu, brekker nebbet,
faller til bakken og dør. I denne
filosofiske og musikalske forestillingen forestiller vi oss hva som kan
finnes under en barnehage.

Lørdag klokka 2200. Kulturpuben,
Lillestrøm. Party-rock bandet som
spiller de mest kjente norske og
utenlandske løåtene fra 80- og
90-tallet!.

TORSDAG

«50 SHADES OF HANSEN»

«KRISTINA
FRÅN DUVEMÅLA»

«CARAVANMESSEN»

TTorsdag til søndag. Norges
Varemesse, Lillestrøm. Få med deg
det siste innen campinglivet!
Velkommen til Norges største bobilog caravanmesse

Fredag, lørdag og søndag. Storstua,
Lørenskog Hus. For første gang i
Norge! Historien handler om Kristina
og hennes familie, som utvandrer fra
Sverige til Amerika på 1800-tallet.
Den svenske suksess-musikalen av
laget Benny Andersson, Bjørn
Ulvaeus og Lars Rudolfsson.

«MIN PAPPAS PORNO»

Fredag klokka 1900. Stjernesalen,
Lillestrøm Kultursenter. Etter at
faren forlater familien finner Andrew
farens etterlatte hemmelige
videosamling, og tilbringer deretter
all sin ledige tid foran videospilleren
med lettkledde heiagjengledere og
rørleggere med lav moral Et hylende
morsomt teaterstykke, men også en
trist historie om en ensom gutt, som
forsøker å finne ut hvorfor faren bare
dro sin vei. Skuespiller: Odd-Magnus
Williamson

«VINTERMYGGEN»

Torsdag klokka 1900. Connect,
Lillestrøm Kultursenter. Bada Byng
Crew & support. Bada Byng Crew er
et pop/rock band med elementer av
funk og blues og består av Mats Olin,
Ingrid Byng-Hills, Stefan Spång og
Roar Paulsberg. Dørene åpner kl.
19.00, første band går på scenen kl.
19.30.

LØRENSKOG – VARD
HAUGESUND

Lørdag klokka 1400. Rolvsrud
kunstgress.
2. divisjon fotball herrer,
PostNord-ligaen.

SØNDAG

«GRATIS EFTASBLUES»

Lørdag klokka 1500. Kulturpuben,
Lillestrøm. Booze Brothers fra Sverige
spiller.

«GILBERTS GRUSOMME HEVN »
NORGESPREMIERE

«HÅNDBALLGALLA»

Fredag. Lørenskog Kino
og SF Kino Lillestrøm.

Lørenskogmarsjen 2016
Lørdag 17. september Lørenskogmarsjen fra Skihytta i Hovelsrudveien
i Lørenskog. Den er for alle, både smårollinger i barnevogn og bestemor
med rullator er velkomne hos oss. Det er både vei og skogsløyper å velge
i, distansene er 5 km vei/gangsti. Rullestol-/barnevognvennlig, og 5 km
og 12 km skogsløyper.
Starttid er mellom 13 og 15, med seneste innkomst klokka 18. Påmelding
i sekretariatet ved start. Alle løyper er godt merket. GPS-spor på
lorenskogski.no. Det vil være kontroll i alle løyper. Det vil være kafeteria
ved start/mål, rasteplass med noe å spise og drikke i 12 km-løype.
I år er det den 27. Lørenskogmarsjen.
Arrangør er Lørenskog skiklubb skiskyttergruppa, i samarbeid med
Norges Turmarsjforbund. Alle kan gå turmarsj!

Åmotdammen rundt
I tillegg arrangerer vi i år et løp, Åmotdammen rundt, for de sprekeste.
Start lørdag 17. september fra klokka 1000. Start og mål fra Skihytta på
Kurland i Lørenskog. 2 distanser på ca 5 km og 8 km.

Lørdag klokka 1900. Stjernesalen,
Lillestrøm Kultursenter. Forestillingen med Hans Morten Hansen er
allerede en publikumssuksess med
høye terningkast og 92 forestillinger
gjennomført eller i salg landet rundt
siden Norgespremieren på Humorhuset Stavangeren i januar i år.

«LIVE/WIRE»

Fredag klokka 2200. Kulturpuben,
Lillestrøm. Let there be rock! Live/
Wire spiller AC/DC så det lukter
svidd. Et helstøpt tribute-band som
formidler det beste fra AC/DCs
70-talls katalog.

Annonsere her?
Kontakt
Salgssjef

Terje Aasen
Tlf: 906 19 636

terje@romeriksposten.no
Markedskonsulenter

Elisabeth Krogsrud
Tlf: 483 23 443

elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland
Tlf: 483 20 157

marianne@romeriksposten.no

Kim Elvegård
Tlf: 413 06 161

kim@hamarmedia.no

«LØRENSKOG- STORHAMAR»

Søndag klokka 1800. Lørenskog
ishall. 3. runde i GET-liga

Søndag klokka 1600. Skedsmohallen. Velkommen til håndballgalla i
Grundigligaen. Romerikes to elitelag
spiller etter hverandre og vi tilbyr
tilskuere en fantastisk mulighet til å
se topphåndball for både kvinner og
menn. Inngangsbillett gjelder for
begge kampene Kl.16:00, Lillestrøm
Topphåndball - Drammen (Grundigligaen menn) Kl.18:00, Rælingen HK
- Gjerpen (Grundigligaen kvinner)
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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,
Postboks 454, 2304 hamar.

Romeriksposten, Postboks 454,
2304 hamar. Merk konvolutten
«X-ord»

LØSNING AV X-ORD
FORRIGE UTGAVE

Løsningsord på kryssordet
forrige uke var:
VARIERT BRØDBAKST

VI GRATULERER!

Vinner av FLAX-lodd:
THOR THORESEN,
RINGVEIEN 12
2010 STRØMMEN

SVARSLIPP SENDES TIL:

Romeriksposten, Postboks 454, 2304 hamar. Merk konvolutten «X-ord»

Løsningsord:
Navn:
Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:

Mandager
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tv
ukens

Helt ærlig

For at vi skal få en forståelse av hvordan det
er å vokse opp i Norge
i dag, har 21 ungdommer gitt TV 2 tilgang til
mobiltelefon, sosiale
medier og all kommunikasjon med vennene
sine. På den måten
får vi et ærlig bilde av
hvordan det er å være
ung i dag.
TV 2 fredag kl 17.30

Feststemt aften i Stjernekamp

Fortvilte grisebønder trenger hjelp

blemfritt for seg. Men
for drøye tre år siden
begynte vanskelighetene å melde seg
i form av hendelser
hinsides all fornuft.
Purkene blir stressede
og sinte.
TVNorge søndag
kl 21.30

For femte år på rad
er det igjen duket for
feststemt aften når
artistene skal fordype
seg i sjangeren storband. Gjesteekspert
Jens Wendelboe er
tilbake for å hjelpe
artistene med å finne

frem til sin indre
crooner. Mona B. Riise
og Thomas Felberg
er fast musikkekspertpanel. Programleder er
Kåre Magnus Bergh
(bildet).
NRK1 lørdag kl 19.55

Michael Winger er
første mannlige klarsynte i Åndenes makt,
og i første episode
skal han se nærmere
på gården til grisebøndene Marit og Tor
Arne. I 15 år har de
hatt produksjon. Det
har stort sett gått pro-

05.15 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warrior (r)
16.40 What Went Down (r)
17.10 What Went Down (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Gjeldshaiene (r)
20.00 Verdens sterkeste
mann 2015 (4)
21.00 Top Gear: The Perfect
Roadtrip (2)
22.00 Gascoigne. Br. dokumentar fra 2015.
23.00 Scorpion (18)
23.55 Golden Goal (r)
00.25 Nattarbeiderne (r)
00.55 Cash Cowboys (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Sinnasnekker'n (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(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)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (11)
20.30 Brille (3)
21.30 Koht og kidsa (r)
22.30 Oslo S (21)
23.00 Oslo S (22)
23.30 Oslo S (23)
24.00 CSI (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (135)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 Gordon Ramsay rydder opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
– dommernes duell (r)
16.30 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (r)
19.30 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (7)
20.30 Luksusfellen (2)
21.30 Boligjakten (r)
22.30 Lukket visning (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 State of Affairs (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 How I Met Your Mother (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 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 Hundepatruljen Oslo
(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
anyways? (r)
21.30 The Class of '92. Br.
dokumentarfilm fra 2013.
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

ONSDAG 14.9
07.30 Morgensending
13.50 Korte dyrehistorier (r)
14.00 NRK nyheter
14.10 Helt naturlig (r)
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Paralympics i Rio.
Svømming, forsøksheat med
blant andre Adam Ismael
Wenham.
17.20 NRK nyheter
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Paralympics i Rio.
Basketball menn, kvartfinale.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Tilbake til 2000-tallet
(4)
20.15 Forbrukerinspektørene (3)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Folkeopplysningen (4)
22.15 Nattsending

09.00 Morgensending
12.45 Det store spranget (r)
13.45 Torp (r)
14.15 Urix (r)
14.45 Antikkduellen (r)
15.15 Det er ikke så dumt
å bli gammel (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ishavet på 30 dagar
(r)
19.45 Sanger om Norge (r)
20.25 Urix
20.55 Olof Palme – de siste
timene (r)
21.40 Simon Reeve – Irland
i dag (2)
22.30 Kunst i Skandinavia
(r)
23.20 Urix (r)
23.50 Geniet Roald Dahl (r)
00.35 Nomino (r)
01.05 Forbrukerinspektørene (r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.50 Nattsending

06.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
(r)
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
23.40
00.40
01.35
02.25
03.05
03.50

09.00 Morgensending
13.35 Billedbrev (r)
13.45 Nomino (r)
14.15 Urix (r)
14.45 Antikkduellen (r)
15.15 Det sit i veggane (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.50 EM-kvalifisering fotball, kvinner. Norge –
Kasakhstan. Norge –
Kasakhstan.
19.45 Kampen om Det
hvite hus (2)
20.25 Urix
20.55 Eventyrlige hoteller
(2)
21.25 Traumer kan arves
21.35 Spionen fra London
(2)
22.35 Frigjøringen av Europa (r)
23.20 Urix (r)
23.50 Simon Reeve – Irland
i dag (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Vancouver (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Fingrene av fatet (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 En kveld hos Kloppen
(r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (104)
20.00 Matkontrollen (4)
20.30 TV 2 hjelper deg (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Live på direkten (4)
22.40 Gylne tider (r)
23.40 Badehotellet (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Hawaii Five-0 (r)
02.25 Blue Bloods (r)
03.05 Nattsending

05.10 Morgensending
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warrior (r)
16.40 What Went Down (r)
17.10 What Went Down (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Gjeldshaiene (11)
20.00 Hunting Hitler (1)
21.00 Top Gear (r)
22.00 Top Gear USA (r)
23.00 Suits (9)
23.55 Golden Goal (r)
00.25 Nattarbeiderne (r)
00.55 Broom (r)
01.20 Broom (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(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)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (12)
20.30 20 år med Espen
Eckbo (2)
21.00 Costa del Kongsvik
(2)
21.30 Seier'n er vår (1)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (136)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 Gordon Ramsay rydder opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
– dommernes duell (11)
16.30 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (r)
19.30 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (8)
20.30 Dum og dummere To.
Am. komedie fra 2014.
22.35 Eventyrlig oppussing
(r)
23.35 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 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 Hundepatruljen Oslo
(r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (1)
20.30 Simpsons (2)
21.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
21.30 Escape Plan. Am.
action/thriller fra 2013.
23.45 Family Guy (r)
00.15 Family Guy (r)
00.45 Cops Reloaded (r)
01.15 Nattsending

08.50 Morgensending
12.35 Helt naturlig (r)
13.15 Debatten (r)
14.15 Urix (r)
14.45 Forbrukerinspektørene (r)
15.15 Det sit i veggane (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Skattejegerne (r)
19.25 Sápmi sessions (5)
19.55 Historia om Walt Disney (r)
20.50 Korte dyrehistorier (r)
21.00 Nyheter
21.10 Kampen om Det
hvite hus (r)
21.55 Paralympics i Rio.
Fotball, sjuer, finale.
23.15 Lønsj. Norsk drama
fra 2008.
00.40 Frigjøringen av Europa (r)
01.25 Spionen fra London
(r)
02.25 Eventyrlige hoteller (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Vancouver (r)
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Helsekontrollen (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 FML (r)
17.30 Tenåringenes hemmelige liv (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Live på direkten (r)
20.00 The Stream (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Stream (4)
22.15 Senkveld med Thomas og Harald (3)
23.20 Eurojackpot (38)
23.35 Tenåringenes hemmelige liv (r)
00.35 Nattsending

05.10 Morgensending
08.55 Ødemarkens menn (r)
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warrior (r)
16.40 What Went Down (r)
17.10 What Went Down (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Fraktekrigen UK (r)
18.50 Fotball: Tippeligaen.
Haugesund – Vålerenga,
direkte.
21.00 Grudge Match. Am.
komedie fra 2013.
23.10 Hap and Leonard (3)
00.05 Ultimate Soldier Challenge (r)
01.00 Hunting Hitler (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
14.50 The Big Bang Theory
(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)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Koht og kidsa (r)
20.30 Brille (r)
21.30 20 år med Espen
Eckbo (r)
22.00 Costa del Kongsvik
(r)
22.30 Seier'n er vår (r)
23.30 The Graham Norton
Show (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: New Orleans
(r)
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (137)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 Gordon Ramsay rydder opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
– dommernes duell (12)
16.30 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.25 Luksusfellen Sverige
(r)
18.25 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (r)
19.20 How I Met Your Mother (r)
19.50 Million Dollar Listing
New York (11)
21.00 Edge of Darkness.
Br./am. thriller fra 2010.
23.20 Dum og dummere To.
Am. komedie fra 2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 How I Met Your Mother (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 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 Hundepatruljen Oslo
(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
Anyways? (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 S.W.A.T.. Am. actionthriller fra 2003.
00.55 Nattsending

Morgensending
Love It or List It (r)
Mitt drømmehjem (r)
Fingrene av fatet (r)
Modern Family (r)
Home and Away (r)
Home and Away (99)
En kveld hos Kloppen
Hotel Cæsar (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Fingrene av fatet (r)
Hotel Cæsar (103)
Helsekontrollen (4)
Budkrigen (4)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Badehotellet (4)
Maria Wern (3)
Tid for hjem (r)
Criminal Minds (r)
Hawaii Five-0 (r)
Blue Bloods (r)
Elementary (r)
Nattsending

TORSDAG 15.9
07.30 Morgensending
13.10 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
13.50 Korte dyrehistorier (r)
14.00 NRK nyheter
14.10 Nomino (r)
14.40 Filmavisen 1955 (r)
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Paralympics i Rio
17.20 NRK nyheter
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 EM-kvalifisering fotball, kvinner. Norge –
Kasakhstan.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Når kjemien stemmer
20.25 Live redder verden.
Litt. (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Paralympics i Rio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Paralympics i Rio
02.00 Nattsending

FREDAG 16.9
07.30 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.10 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
13.50 Korte dyrehistorier (r)
14.00 NRK nyheter
14.10 Live redder verden.
Litt. (r)
14.40 Filmavisen 1955 (r)
14.50 Berulfsens historiske
perler (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Paralympics i Rio
17.20 NRK nyheter
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Paralympics i Rio.
Svømming.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Det store spranget
20.55 Nytt på nytt (4)
21.25 Skavlan (2)
22.25 Scott og Bailey (2)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Paralympics i Rio
02.00 Nattsending
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LØRDAG 17.9
06.55 Morgensending
08.50 Folkeopplysningen (r)
09.30 Nomino (r)
10.00 Tilbake til 2000-tallet
(r)
10.30 Friidrett: Oslo maraton. Direkte fra løpsfesten i
Oslo sentrum, der maraton,
halvmaraton og 10 km står
på programmet.
16.45 Paralympics i Rio.
Svømming, forsøksheat med
blant andre Sarah Louise
Rung og Adam Ismael Wenham.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Stjernekamp (4)
21.30 Side om side (4)
21.55 Lindmo (4)
22.55 Over hekken (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Paralympics i Rio.
Høydepunkter og reportasjer
fra Rio.
02.00 Det store spranget (r)
03.00 Scott og Bailey (r)
03.45 Nattsending

07.40 Morgensending
10.55 Distriktsnyheter Nordland (r)
11.10 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
11.25 Hovedscenen (r)
12.45 Det søte liv (r)
13.00 Eventyrlige hoteller (r)
13.30 Skavlan (r)
14.30 EM sykling: Landeveisritt kvinner. 111 km fellesstart.
17.00 Kunnskapskanalen
18.00 Historia om Walt Disney (r)
18.55 Det søte liv (r)
19.05 Folkeopplysningen (r)
19.45 Midnattsolens land
(r)
20.30 Herskapelig (r)
21.00 Nyheter
21.10 Skandinavisk mat (r)
21.35 Vi som elsker mat
22.25 Paralympics i Rio.
Basketball menn, finale.
23.15 Drageløperen. Am.
drama fra 2007.
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Modern Family (r)
08.30 Modern Family (r)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Globe Trekker (r)
12.00 Jakten på kjærligheten Sverige (r)
13.00 Budkrigen (r)
13.30 Svenskehandel (r)
14.00 Fjellmat – med Rune,
Margit og Moi (r)
15.00 Jakten på kjærligheten (r)
16.00 Rett fra hjertet (r)
17.00 The Stream (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (4)
21.30 God kveld Norge (4)
22.00 Nyhetene
22.10 Været
22.15 Sportsnyhetene
22.30 Knowing. Am./br.
actiondrama fra 2009.
00.50 Nattsending

05.10 Morgensending
09.25 Alligatorjegerne (r)
10.20 Cash Cowboys (r)
11.20 Cash Cowboys (r)
12.15 Cash Cowboys (r)
13.10 What Went Down (r)
13.35 What Went Down (r)
14.05 What Went Down (r)
14.30 USAs styggeste tatoveringer (r)
15.00 USAs styggeste tatoveringer (r)
15.25 USAs styggeste tatoveringer (r)
15.55 USAs styggeste tatoveringer (r)
16.25 USAs styggeste tatoveringer (r)
16.55 Gascoigne. Br. dokumentar fra 2015.
17.55 Top Gear USA (r)
18.55 Top Gear: The Perfect
Roadtrip (r)
19.55 Top Gear (r)
21.00 Road Trip. Am. komedie fra 2000.
22.50 Swordfish. Am. actionthriller fra 2001.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.40 Kompani Karlsen (r)
10.40 Friends (r)
11.10 Friends (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Two and a Half Men
(r)
13.35 Two and a Half Men
(r)
14.05 Two and a Half Men
(r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Koht og kidsa (r)
16.30 Montebello camping
(r)
17.30 Seier'n er vår (r)
18.30 71° nord (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Pirates of the Caribbean: At World's End. Am.
actioneventyr fra 2007.
00.30 Unbreakable. Am.
drama fra 2000.
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Extreme Guide to
Parenting (r)
12.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.50 Million Dollar Listing
New York (r)
18.05 Glee – The Concert
Movie. Am. musikkdokumentar fra 2011.
19.45 Billy Madison. Am.
komedie fra 1995.
21.30 The Change-Up. Am.
komedie fra 2011.
23.50 Side ved side. Am.
drama fra 1998.
02.15 The Sessions. Am.
dramakomedie fra 2012.
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
12.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
13.30 Hundepatruljen Oslo
(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 Whose line is it
anyways? (r)
17.30 Whose line is it
anyways? (r)
18.00 Formel 1: Singapore
Grand Prix
19.00 How I Met Your Mother (r)
19.30 How I Met Your Mother (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The X-Files (r)
22.30 Arena. Am. actionthriller fra 2011.
00.30 Nattsending

08.30 Sápmi sessions (r)
09.00 Debatten (r)
10.00 Vi som elsker mat (r)
10.55 Sanger om Norge (r)
11.35 Når kjemien stemmer
(r)
12.15 Herskapelig (r)
12.45 Lindmo (r)
13.45 Midnattsolens land
(r)
14.30 EM sykling: Landeveisritt menn. 236 km fellesstart.
16.00 Den siste russiske
limousin (r)
16.55 Torp (r)
17.25 Norge rundt og rundt
(r)
18.00 Dikt & forbannet løgn
20.00 Dikt & forbannet løgn
21.30 Dikt & forbannet løgn
23.00 Geniet Roald Dahl (r)
23.45 QuizDan (r)
00.45 Skavlan (r)
01.45-03.50 Drageløperen.
Am. drama fra 2007.

06.00 Morgensending
07.15 Mot i brøstet (r)
07.50 Mot i brøstet (r)
08.25 Mot i brøstet (r)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Globe Trekker (r)
12.00 Jakten på kjærligheten Sverige (r)
13.00 Ut av stillheten (r)
14.00 Fjellmat – med Rune,
Margit og Moi (r)
15.00 What Went Down (r)
15.30 Badehotellet (r)
16.30 Skal vi danse (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tid for hjem (r)
20.00 Rett fra hjertet (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Gylne tider (4)
22.45 Live på direkten (r)
23.45 God kveld Norge (r)
00.15 Dicte (r)
01.10 The Stream (r)
02.35 American Idol (r)
03.25 Nattsending

05.05 Morgensending
08.30 American Ninja Warrior (r)
09.25 American Ninja Warrior (r)
10.20 Ødemarkens menn (r)
11.15 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.05 Ødemarkens menn (r)
14.00 Ødemarkens menn (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Besatt av bil (r)
16.00 Besatt av bil (r)
16.30 Besatt av bil (r)
17.00 Besatt av bil (r)
17.30 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tippeligarunde.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Rosenborg – Start, direkte.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 Tatt på fersken (2)
23.30 Gatebil (r)
24.00 Bak murene: Fengselsbetjentene (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.40 Friends (r)
11.10 Friends (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Two and a Half Men
(r)
13.05 Two and a Half Men
(r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Sinnasnekker'n (r)
16.00 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Koht og kidsa (r)
20.00 Alt for Norge (2)
21.30 Åndenes Makt (1)
22.30 Fotballproff (1) Norsk
dokumentarserie fra 2016.
23.30 Rizzoli og Isles (1)
00.25 American Crime (2)
01.25 Special Victims Unit
(r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.50 Billy Madison. Am.
komedie fra 1995.
13.30 How I Met Your Mother (r)
14.00 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (r)
15.00 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (r)
16.00 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (r)
17.00 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (r)
18.00 Boligjakten (r)
19.00 Eventyrlig oppussing
(r)
20.00 Luksusfellen (r)
21.00 Mr. & Mrs. Smith.
Am. actionkomedie fra
2005.
23.25 The Change-Up. Am.
komedie fra 2011.
01.45 Mr. & Mrs. Smith.
Am. actionkomedie fra
2005.
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Hundepatruljen Oslo
(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 Whose Line Is It
Anyways? (r)
17.30 Whose Line Is It
Anyways? (r)
18.00 Formel 1: Singapore
Grand Prix – høydepunkter.
Høydepunktene fra Singapore Grand Prix.
19.00 Whose Line Is It
Anyways? (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 Family Guy (r)
22.00 Bordertown (r)
22.30 Snakes on a Plane.
Am. actionthriller fra 2006.
00.40 Nattsending

08.40 Morgensending
13.15 Dikt & forbannet løgn
(r)
14.45 Dikt & forbannet løgn
(r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.45 EM-kvalifisering fotball, kvinner. Norge – Israel.
Direkte fra Høddvoll.
19.45 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
20.25 Urix
20.55 Urra-gutta forteller:
Klassekamerater (r)
21.30 Englands høyreekstremister
22.30 Tilintetgjørelsen (r)
23.25 Urix (r)
23.55 Draumehuset (r)
00.55 Tro, håp og kjærlighet
(r)
01.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.10 Distriktsnyheter Østlandssendingen (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Vancouver (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Fingrene av fatet (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(102)
17.00 En kveld hos Kloppen
(r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (105)
20.00 Jakten på kjærligheten (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Åsted Norge (5)
22.40 Beck (12)
23.40 Hawaii Five-0 (9)
00.35 Criminal Minds (r)
01.30 Hawaii Five-0 (r)
02.15 Homeland (r)
03.10 Nattsending

05.05 Morgensending
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warrior (r)
16.40 What Went Down (r)
17.10 What Went Down (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Fraktekrigen UK (r)
18.50 OBOS-ligaen: Fredrikstad – Strømmen. Fra Fredrikstad Stadion og kampen
mellom Fredrikstad og
Strømmen i 25. runde i
OBOS-ligaen.
21.00 Fjorden Cowboys (r)
21.30 Fjorden Cowboys (r)
22.00 Bak murene: Fengselsbetjentene (2)
23.00 Ungdom bak murene
(r)
24.00 Golden Goal (r)
00.30 Nattarbeiderne (r)
01.00 Broom (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 Boligkrise (r)
13.25 Sinnasnekker'n (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(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)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (13)
20.30 71° nord (4)
22.00 Alt for Norge (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (138)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 Gordon Ramsay rydder opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
– dommernes duell (r)
16.30 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Lukket visning (r)
19.30 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (9)
20.30 Eventyrlig oppussing
(r)
21.30 NCIS: Los Angeles
(16)
22.30 NCIS (16)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 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 Hundepatruljen Oslo
(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
Anyways? (r)
21.30 Garasjen (4)
22.30 The X-Files (6)
23.30 Simpsons (r)
24.00 Two and a Half Men
(r)
00.30 Family Guy (r)
01.00 Nattsending

08.20 Morgensending
12.05 Det store spranget (r)
13.05 Draumehuset (r)
14.05 Urix (r)
14.35 Urra-gutta forteller:
Klassekamerater (r)
15.10 QuizDan (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Giganten Orson Welles (r)
19.55 Herskapelig (r)
20.25 Urix
20.55 Donald Trumps sinte
velgere
21.25 Kjøretøy fra den
kalde krigen (r)
21.35 Døden – ein serie om
livet (r)
22.30 Torp
23.00 Visepresidenten (r)
23.25 Urix (r)
23.55 Englands høyreekstremister (r)
00.50 Tilintetgjørelsen (r)
01.45 Helt naturlig (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen – Vancouver (r)
14.00 Mitt drømmehjem (r)
15.00 Fingrene av fatet (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(103)
17.00 En kveld hos Kloppen
(r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)
19.30 Hotel Cæsar (106)
20.00 Tid for hjem (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dicte (4)
22.40 Partners in Crime (4)
23.45 Åsted Norge (r)
00.45 Criminal Minds (r)
01.40 Hawaii Five-0 (r)
02.25 Homeland (r)
03.15 Blue Bloods (r)
04.00 Nattsending

05.15 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn (r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warrior (r)
16.40 What Went Down (r)
17.10 What Went Down (r)
17.40 Parkeringsvaktene (r)
18.10 Cash Cowboys (r)
19.05 Gjeldshaiene (12)
20.00 Ninja Warrior UK (2)
21.00 Ramm og Tørnquist
redder Norge (r)
22.00 Scrappers (3)
22.30 Scrappers (4)
23.00 Før katastrofen inntreffer (4)
24.00 Golden Goal (r)
00.30 Nattarbeiderne (r)
01.00 Cash Cowboys (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Sinnasnekker'n (r)
14.25 The Big Bang Theory
14.55 The Big Bang Theory
15.20 Cougar Town (r)
15.50 America's Funniest
Home Videos (r)
16.20 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (14)
20.30 Koht og kidsa (2)
21.30 Gift ved første blikk
(1)
22.30 20 år med Espen
Eckbo (r)
23.00 Costa del Kongsvik
(r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (139)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Sex og singelliv (r)
14.30 Gordon Ramsay rydder opp (r)
15.30 MasterChef Danmark
– dommernes duell (14)
16.30 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (r)
19.30 MasterChef – Norges
beste hobbykokk (10)
20.30 Lukket visning (3)
21.30 Eventyrlig oppussing
(2)
22.30 Chicago Med (16)
23.25 Chicago P.D. (16)
00.25 Sex og singelliv (r)
01.00 Svenske Hollywoodfruer (5)
02.00 State of Affairs (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 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 Hundepatruljen Oslo
(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
Anyways? (r)
21.30 Hobbiten: En uventet
reise. Newz./am. eventyrfilm fra 2012.
00.55 Family Guy (r)
01.25 Nattsending

SØNDAG 18.9
07.10 Morgensending
10.30 Draumehuset (r)
11.30 Antikkduellen (r)
12.00 Norge Rundt (r)
12.25 Stjernekamp (r)
14.00 VM rallycross.
Sammendrag av innledende
runder og direktesending fra
finaler i Barcelona.
16.00 EM sykling: Landeveisritt menn. 236 km fellesstart.
17.00 Paralympics i Rio.
Høydepunkter og reportasjer
fra Rio.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.05 QuizDan (2)
21.05 Børning. Norsk actionkomedie fra 2014.
22.35 P3 Dokumentar: Blålysjegeren (r)
23.05 Kveldsnytt
23.25 Paralympics i Rio.
Høydepunkter og reportasjer
fra Rio.
01.00 Nattsending

MANDAG 19.9
08.00 Morgensending
13.50 Glimt av Norge (r)
14.00 NRK nyheter
14.10 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ut av skapet (r)
15.50 Filmavisen 1955 (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Eit enklare liv (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Muntre gjensyn med
«Skjult kamera» (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 EM-kvalifisering fotball, kvinner. Norge – Israel.
Direkte fra Høddvoll.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Draumehuset (5)
20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Bedrag (8)
22.30 Ut av skapet (4)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Miss Marple (r)
00.55 Nattsending

07.30 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.10 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Tilbake til 2000-tallet
15.50 Filmavisen 1955 (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 Eit enklare liv (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Muntre gjensyn med
«Skjult kamera» (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Tidsbonanza (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Helt naturlig (4)
20.25 Nomino (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Helene sjekker inn
22.30 Verdens tøffeste togturer (4)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Musketerene (10)
00.25 Draumehuset (r)
01.25 Nattsending
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Hamar Media avd. Nydal

Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

15.
16.
17.
18.

sept.
sept.
sept.
sept.

12 – 20
11 – 19
10 – 18
11 – 17

BILLETTER:
Voksne ............... 190,Barn (7 – 15 år) ... 95,Familie ................ 400,Honnør .............. 150,-

15. - 18.
www.caravanmessen.no

