
Ble mer synlig etter 
senterutvidelseTema: hytte

Brettspill holder fortsatt koken 
og hytteeiere satser på helårs-
hytter. 
  Eget bilag i Midten

4. årgang – Nr. 3 – 30. januar 2013

STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER!

Romeriksjenta Benedicthe Bjerke 
(24), vet å smi mens jernet er varmt. 
Med kjendis-Norge i spissen, har 
hun suksessfullt lansert sitt eget 
smykkemerke, By Benedichte.                                                                                
                                          Side 16 

Da oslofi rmaet Smart Elektro 
bestemte seg for å åpne sin første 
butikk falt valget på romeriksbyen. 
Det privateide elektroinstalla-
sjonselskapet, som ble etablert i 
2002,  har ambisjoner om å vokse 
nordover.                                       
                                           Side 4 

Smykker 
kjendisene

44.000!

Opplag 

Vil vise moderne 
el-løsninger

Med utvidelsen av Strømmen Storsenter, 
fryktet flere av de nærliggende sentrene 
at de ville havne i skyggen av storgigan-
ten. Det skjedde imidlertid ikke.    
                              Side 6-7
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Bilag i Romeriksposten 30. januar 2013

Hyttetrend: — Folk er litt modigere Brettspill og hytte hører fortsatt sammen Hyttekjøpere går mot strømmenNyttige apper til hytteturen 

Bilag i Romeriksposten 30. januar 2013

HYTTE
Da Strømmen Storsenter åpnet 80 nye 
butikker økte handlestrømmen til Strøm-
men. Enkelte av senterkundene benytter 
også anledningen til å se hva butikkene 
utenfor senteret har å by på.                                       
                                                  Side 8 

Se våre boligannonser side 17-19 + baksiden

- IKKE SÅ DRAMATISK 
SOM VI FRYKTET 

Med utvidelsen av Strømmen Storsenter, Med utvidelsen av Strømmen Storsenter, 
fryktet flere av de nærliggende sentrene fryktet flere av de nærliggende sentrene 
at de ville havne i skyggen av storgigan-at de ville havne i skyggen av storgigan-
ten. Det skjedde imidlertid ikke.  ten. Det skjedde imidlertid ikke.    
                              Side 6-7       Side 6-7
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Anne-Kat Hærland 
starter sin Norges-
turné på Jessheim. 
Senere i februar 
kommer hun til Lille-
strøm.

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I fjor høst hadde Anne-Kat Hær-
land premiere på sitt nye solo-
show «Jakten på ærligheten» på 
Latter i Oslo. Nå tar komikeren 
med seg forestillingen ut på vei-
en, og Jessheim blir første stopp.                                                           
Onsdag 6. februar står hun på 
scenen i Ullensaker kulturhus.                                                           

– Det er solgt rett under 300 
billetter, noe som vil si at vi 
ligger godt an for fullsatt sal, 
forteller Kathrine Gilbu ved Ul-
lensaker kulturhus.    
   
BLIR UTSOLGT                             
Anne-Kat vil imidlertid holde 

Anne-Kat inntar Romerike

seg på Romerike fremover. Lør-
dag 23. februar kommer hun 
også til Lillestrøm kultursenter. 
Der er det i skrivende stund 
solgt 400 billetter av totalt 600. 
Markedskoordinator Anne Me-
rete Rodem tror at disse vil bli 
revet vekk raskt.

– Vi regner med at det blir 
utsolgt, sier hun.

   
HARSELERER MED JENS                                                            
Ifølge forhåndsomtalen skal 
publikum få høre en frittalen-
de Anne-Kat som  harselerer 
med Jens Stoltenberg, Bjørn 
Eidsvåg, Aksel Hennie og 
Tone Damli. Hærland kommer 
imidlertid også innom mer al-
vorlige temaer, som sorgen et-
ter farens bortgang, homofi les 

rettigheter, egen vektreduk-
sjon og 22.juli.

Anne-Kat skal på en om-
fattende turné denne vinte-
ren og våren. Når turneen 
avsluttes i midten av mai har 
komikeren lagt bak seg nær-
mere 50 forestillinger over 
hele landet.

TIL ROMERIKE: Anne-
Kat Hærland kommer til 

Jessheim og Lillestrøm 
med sitt soloshow 

«Jakten på ærligheten». 
(Foto: Tarjei Krogh)

Glatt som silke, sterk 

som stål - Satin

Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619

Annonsere 
her?

Ring oss på   
tlf. 922 60 792
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Ferdig montert.
Eventuell ny strømkurs er ikke med i prisen.

AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Dette er helt nytt og det er et-
ter etterspørsel fra brukere og 
frivillige vi har satt i gang dette, 

Starter dametrim i Lørenskog
Lørenskog Frivillig-
sentral starter opp et 
gratis treningstilbud 
til kvinner i alle aldre.

forteller aktivitetsformidler ved 
Lørenskog Frivilligsentral, Jan-
ne Ringstad. 

Onsdag 6. februar starter de 
opp et gratis, ukentlig trenings-
tilbud rettet mot damer i alle al-
dre. Prosjektet er et samarbeid 
mellom frivilligsentralen og 
Helse- og omsorg i Lørenskog. 
Mange har allerede meldt seg 
på, men Ringstad håper at fl ere 
kaster seg på når datoen nær-
mer seg.
                                  
TRENING OG VAFLER
– Vi starter opp med rundt 

20 damer og håper på økende 
deltagelse fremover. Hvordan 
trimmen blir lagt opp er ikke 
helt kartlagt ennå, men reg-
ner med at den blir av enkel 
karakter som alle kan mestre. 
Lett styrke og bevegelse blir 
vektlagt. Dans kan det også bli, 
forteller Ringstad som spesielt 
oppfordrer kvinner med inn-
vandrerbakgrunn til å delta.

Dametrimmen skal foregå på 
Volt scene i 6. etasje i Lørenskog 
Hus. Etter treningsøkten tilbys 
det nystekte vafl er og kaffe på 
onsdagskafeen.

TRENINGSTILBUD: Dametrimmen skal foregå på Volt scene i Lørenskog Hus hver onsdag fremover. (Foto: Privat)

AKTUELT
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

- Vi ville ligge på gateplan i 
et bymiljø. Siden Oslo blir 
for stort valgte vi å åpne en 
butikk her, sier daglig leder i 
Smart Elektro, Thor Bergli.   

Vil vise fram moderne 
el-løsninger i Lillestrøm
Da Oslofi rmaet 
Smart Elektro be-
stemte seg for å 
åpne sin første bu-
tikk, falt valget på 
romeriksbyen.

VOKSER
Elektroinstallasjonselskapet, 
som ble etablert i 2002,  har 
ambisjoner om å vokse nord-
over. Bergli forteller at selska-
pet allerede har mange av kun-
dene og forbindelsene sine på 
Romerike. Flere av de ansatte 
bor og har jobbet i området, og 

kjenner forholdene godt. 
– Selskapet ønsker å gå inn 

her for å nå både næringsmar-
kedet og privatmarkedet i om-
rådet. Butikken blir delt mellom 
service- og butikkdrift. Lokalet 
blir arbeidsplassen for tre av 
våre ansatte, forklarer Bergli.  

El-bedriften presenteres alt 
fra Veritasgodkjente el-kontrol-
ler til totale løsninger. 

KONSEPTBUTIKK
Smart Elektro omsetter for 

rundt 80 millioner, og har per 
2012 cirka 50 ansatte med bred 
kompetanse innen svakstrøm- 
og sterkstrømtjenester. Konsept-

butikken «Smart City Store» vil 
vise fram løsninger innen sik-
kerhet, besparelser, funksjona-
litet og design. Daglig leder reg-
ner med at åpningsdagen vil bli 
15. februar. 

– Vi er mer enn den elek-
trikeren som bare strekker ka-
bel. Her vil kundene kunne 
komme og prøve ut løsninger 
som finnes på markedet. Vi er 
ikke Maxbo på Hvam av stør-
relse,  men vi satser på å få vist 
kundene et lite utvalg av hva vi 
kan levere.

MYE GJENSTÅR: – Det er 
ennå mye som skal opp på 

vegger og i tak av utstyr og lys 
før vi kan presentere smarte 
el-løsninger i Lillestrøm, sier 
daglig leder Thor Bergli (tv)



6  Nr. 3 – 2013 Nr. 3 – 2013  7

Bytt ikke kjøkken!
Bytt bare dører, skuffer, benkeplater og vask! Nye dører produsert etter mål. Også helt til taks!
Passer alle typer kjøkken uansett alder! Ferdig montert!

Vårt tilbud ved hel fornyelse: Gratis benkeplater!

Ring din lokale 
representant  
for en avtale 

om  GRatis 
hjemme besøk og 

kostnads overslag:

www.tremo.no

Vi leverer  
også komplette  

kjøkken!

Rune Løvås 
rune@tremo.no 913 92 660

dit
tbu

ds
ka

p.n
o

Norskproduserte
kvalitetsprodukt
fra egen fabrikk

på Hamar!

- Ikke så dramatisk som vi fryktet 

AKTUELT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Vi forventet å merke utvidel-
sen av Strømmen storsenter, og 
det gjorde vi. Etter en god vekst 
i oktober hadde vi litt nedgang 
i november og desember. Men 
det ble ikke så dramatisk som vi 
kunne fryktet. Alt i alt hadde vi 
en liten vekst i 2012 og det er vi 
godt fornøyd med. Vi hadde også 
vekst i antall besøkende i desem-
ber. Hittil i år er vi på samme 
nivå som i fjor, og det går rime-
lig bra, sier senterleder for Lille-
strøm Torv, Laila Sønstevold.

LITEN NEDGANG I 
LØRENSKOG
Triaden og Metro er på 40. og 
37. plass over Norges største kjø-
pesenter. De hadde også en ned-
gang i 2012, på henholdsvis 0,3 
og 0,6 prosent. Det er usikkert 
om det skyldes handelslekkasje 
til Strømmen, dårligere julehan-
del eller utbytting av butikker på 
sentrene.

– Det er mindre enn en dags-
omsetning. Vi er et lokalsenter 
hvor seks av ti kunder er fra 
Lørenskog, og merker ikke så 
mye til Strømmen, sier senter-
direktør for Triaden Lørenskog 
Storsenter, Jørgen Lund Solvei.

– Konkurransen er enda tøf-

Med utvidelsen av 
Strømmen Storsenter, 
fryktet fl ere av de 
nærliggende sentre-
ne at de ville havne 
i skyggen av storgi-
ganten. Det skjedde 
imidlertid ikke.  

fere, og det hadde vi forutsett. 
Området vi befi nner oss i har 
stor kjøpesentertetthet. Vi mer-
ker at det er en kamp om mar-
kedsandeler. Kundene vil gjøre 
seg opp egne erfaringer fra 
Strømmen, og sammenligne 
det nye tilbudet. Og midt oppi 
dette dannes det handlevaner. 
Så må vi la det gå noen må-
neder, kanskje et halvt år, før 
vi eventuelt kan kalle det en 
Strømmen-faktor, mener Tor-
geir Kjos Sørensen, senterleder 
for Metro Senter.

HANDLER ETTER 
DAGSFORMEN
Romerikssenteret hadde en øk-
ning på 1,5-2 prosent i novem-
ber, med litt dårligere omsetning 
i desember. Dette skyldes ifølge 
senterleder Stein-Erik Lie, - færre 
handledager.

– Vi er på ingen måte rystet 
omsetningsmessig. Vi er et lo-
kalsenter i større grad enn an-
dre på Romerike.  Jeg tror kun-
dene fordeler seg litt etter hva 
de er ute etter, og hvilken situa-
sjon de er i akkurat den dagen. 
Har du med to barn drar du 
kanskje på lokalsenteret, mens 
du drar med venninner på 
shopping på storsenteret.

Jessheim Storsenter på sin 
side, hadde i 2012 årsrekord, og 
ligger også godt an i starten på 
dette året. De ligger på 14. plass 
blant Norges største kjøpesen-
ter for i fjor, som de også lå på 
i 2011. 

– Strømmen er en konkur-
rent. Men vi har et godt og 
variert tilbud her, samt mange 
lojale kunder. Vi må bare vide-
reutvikle oss, og fortsette job-
ben vi har gjort dette året, sier 
senterleder Liselotte Bergland.

DANNER ET 
SHOPPINGMEKKA
De fleste i senterledelsen er eni-
ge i at utvidelsen av Strømmen 
Storsenter har positive følger for 
hele Romerike. Ifølge Lund Sol-
vei fra Triaden, kjørte tidligere 
en av fem kunder mot Oslo for 
å handle. Han tror trenden har 
snudd litt, nå som man får det 
meste man trenger på Nedre Ro-
merike. Lie fra Romerikssenteret 
mener alle må skjerpe seg nå som 
det er så mange om beinet. 

– Romerike har blitt et lite 
mekka for shopping, hvor det 
også er plass til oss små,  sier 
senterlederen.

VIL SETTE ROMERIKE PÅ 
KARTET
– Strømmen har som mål å til-
trekke seg kunder fra andre regi-
oner, som Oslo. Det håper jeg de 
lykkes med. Vi har et felles ønske 
om at vår region skal bli bedre 
kjent og satt på kartet. I forhold 
til vår beliggenhet med god plas-
sering til mange veiårer, drypper 
det nok litt på oss også, sier Kjos 
Sørensen fra Metro senter i Lø-
renskog.
Det har også vært Strømmen 
Storsenters mål å stanse handels-
lekkasjen til Oslo, og å tiltrekke 
seg kundene derfra til vår region. 
Senterdirektør Per Kristian Trøen 
tror deres fokus på mote, sport og 
interiør har bidratt til dette. 

– Interessen rundt utvidelsen 
har vært veldig stor, spesielt i Os-
lo-området. Det er en betydelig 
andel fra Oslo vest som handler 
hos oss. Med sport har vi virke-
lig tatt en posisjon på Romerike, 
og har det beste utvalget. I de-
sember i fjor solgte vi fi re ganger 
så mange sportsartikler som året 
før. Både på dame- og herremo-
te dominerer vi, og da kommer 
folk, utdyper Trøen. 

PLASS TIL ALLE
Både senterleder for Lillestrøm 
Torv og senterdirektør for Tria-
den mener de fyller ulike be-
hov.

– Det er naturlig at folk trek-
kes til storsenteret, og er nysgjer-
rige på hvordan det er blitt. Det 
er jo kjempefint. Vi som holder 
til i bykjernen har likevel mye 
å by på med Lillestrøm Torv og 
butikkene rundt, sier Sønstevold.

– Jeg tror det er plass til alle. 
Triaden passer bra for dem i 
tidsklemma. Med kort vei fra 
parkering kan kundene komme 
seg fort inn- og fort ut, dersom 
det er det de ønsker. Det er det 
mange som setter pris på, me-
ner Lund Solvei. 

MÅ STÅ SAMMEN
Senterdirektøren på Strømmen 
har troen på en samlet shop-
pingregion.

– Alle de omliggende kjø-
pesentrene utfyller hverandre. 
Det er ikke enten eller her, 
men både og. Vi må være sterke 
sammen og vise at vi kan slå 
Oslo-området. Det er viktig at 
vi markedsfører oss sammen, 
både som bysentrum og stor-
senter, oppfordrer Trøen.

FRYKTER IKKE 
FØRSTEPLASSEN
Strømmen Storsenter er nå på 9. 
plass over Norges 60 største kjø-
pesentre i 2012, og har klatret 
opp tre plasser fra året før. På top-

pen troner Sandvika Storsenter, 
for femte år på rad.

– Vi hadde en økning i jule-
handel i fjor, og også økning i 
kunder og omsetning så langt i 
år. Strømmen har nok et stykke 
igjen før de kan ta oss igjen, 
sånn som det er nå, sier sen-
terdirektør for Sandvika Stor-
senter, Carl Nicolai Lundgren 
Vold.

På 38. plass fi nner vi Stov-
ner Storsenter, ned fi re plas-
ser fra 2011. Center Manager, 
Jo Espen Eriksen, vedkjenner 
Strømmen som en konkurrent, 
men mener det er for tidlig å 
uttale seg om utviklingen.

MERKER LITE: – Vi merker ikke så 
mye til Strømmen, sier senterdirektør 
for Triaden Lørenskog Storsenter, Jørgen 
Lund Solvei.

OPPFORDRER TIL SAMARBEID: 

Senterdirektør på Strømmen Storsenter 
tror på en samlet shoppingregion, for 
å hente inn Oslo-kunder. (Foto: Linn 

Cecilie Merckoll)  

TRYGG PÅ TORVET: Senterleder for Lillestrøm Torv, Laila 
Sønstevold, tror de er interessante med utvalget av butikker 
inne og utenfor senteret. 
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Ble mer synlig etter senterutvidelse
TRENINGSTILBUD: Hoberg er godt 

synlig i krysset Strømsveien/Stasjons-
veien på Strømmen.

– Jeg kjenner kun til at na-
bobutikken Foss Sport som 
har gitt utrykk for at de fort-
setter sin gode utvikling, sier 
Hoberg. 

I bakgården til Hoberg 
har kunden gratis parkering. 
Kundene slipper dermed å 
gå langt for å handle, noe 
daglig leder mener er en stor 
fordel. 

– De fleste står fra tretti 
minutter til én time når de 
handler. Det er derfor sirku-
lasjon på plassene hele tiden. 
Lørdager kan det være ganske 
fullt, men som regel finner 
kundene alltid en parkerings-
plass hos oss.

GAGNER FLERE
Butikkeier for Hennes fritid, 
Grete Hansen kan fortelle at det 
går mye bedre for hennes garn-
butikk i Strømsveien.

AKTUELT
Tekst/foto: Roy R. Mortensen, 
roy@avisdrift.no
Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Vi så for oss at nye storsenteret 
ville trekke til seg mange kunder 
fra hele østlandsregionen i denne 
perioden, noe de også har gjort, 
sier daglig leder Per-Olav Hoberg 
ved Hoberg Sko på Strømmen.   

Familien Hoberg har dre-
vet butikk i Strømmen i fl ere 
mannsaldre og er en av butik-
kene som er godt synlig der 
den ligger ved krysset Strøms-
veien/Stasjonsveien, bare et 
steinkast unna Norges største 
kjøpesenter.

NYE KUNDER
Det nye Strømmen Storsenter 
har vært åpent i tre måneder. In-
teressen for å reise på shopping 
til Strømmen har økt. Dette 
merker også Hoberg. 

– Det ser ut til at dette har 
hjulpet oss til å få nye kunder. 
Det er fl ere fra andre områder 
som normalt ikke har tatt tu-

Da Strømmen Stor-
senter åpnet 80 
nye butikker økte 
handlestrømmen til 
Strømmen. Enkelte 
av senterkundene 
benytter også anled-
ningen til å se hva 
butikkene utenfor 
senteret har å by på. 

ren til strømmen for å handle, 
men som har vært nysgjerrige 
på det nye senteret. Samtidig 
har de da tatt turen innom oss, 
forklarer daglig leder.  

– Hvilke tilbakemeldinger får 
dere fra kundene?

– Først og fremst gir kun-
dene tilbakemeldinger på at 
vi har et utvalg som de liker. 
En del kunder forteller at de 
synes forholdene har blitt litt 
store på senteret, og at de der-
for synes det er mer behagelig 
å komme til oss. Vi på vår side 
jobber med å tilby et bredt ut-

valg innen sko og herreklær, 
samtidig som vi har bedre tid 
til kundene.
  
KUNDEMAGNET
– Hva vil det bety for dere å ha en 
stor kjøpesenternabo?

– For oss på Strømmen betyr 
det at det kommer flere til områ-
det, noe som er positivt for alle. 
Vi er i likhet med senteret også 
avhengige av å tiltrekke oss nye 
kunder, forteller Hoberg. 

– Får du noen tilbakemeldin-
ger fra andre forretningsdriven-
de i Strømmen om utviklingen?

AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I forrige uke kom Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) med sin navne-
statistikk for året som har gått. 
Den viser at nybakte foreldre 
på Øvre og Nedre Romerike 
ikke er helt enige når det kom-
mer til hva de kaller barna sine. 
Mens William og Nora er pop 

Her er de mest 
populære navnene
William og Nora er 
pop på Øvre Romerike, 
mens Lucas og Thea 
er mest populært på 
Nedre Romerike.

populære navnene
Topp 10 
(Kilde:SSB)

1. William
2. Mathias
3. Matheo
4. Lucas
5. Oskar
6. Liam
7. Oliver
8. Andreas
9. Leon                                                                                                
10. Håkon

1. Lucas
2. Emil
3. Alexander
4. Mathias
5. William
6. Oliver
7. Matheo
8. Liam
9. Theodor
10. Martin

GUTTE-/JENTENAVN 
ØVRE ROMERIKE

GUTTE-/JENTENAVN 
NEDRE ROMERIKE

1. Nora
2. Thea
3. Sofi e
4. Sara
5. Mathilde
6. Maria
7. Leah
8. Amalie
9. Mille
10. Ingrid

1. Thea
2. Sofi e
3. Emma
4. Nora
5. Isabell
6. Emilie
7. Mille
8. Sarah
9. Linnea
10. Mia

NORA ELLER THEA: Nybakte foreldre på 
Øvre og Nedre Romerike er ikke helt enige når 
det kommer til hva de skal kalle barna sine. 
(Foto: Colourbox) 

HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

– Det er usikkert om det skyl-
des senteret, men det er jo en 
økning av tilstrømmende kun-
der. Da kommer de kanskje inn-
om oss, også, mener Hansen.

Til tross for fl ust av frisør-
salonger på Strømmen, da 
spesielt i Strømsveien, merker 
ikke salonger som Ask & Em-
bla, Casa Frisører eller LA Bo-
nita frisør og hudpleie AS mye 
til konkurransen fra senteret. 
Bjørn-Vidar Holm, butikkeier 
av Sentrum herrefrisør har 
verken økning eller nedgang, 
og mener man må sette pris 
på storsenteret.

– Det hadde ikke vært noe 
Strømmen uten Strømmen 
Storsenter.

ENDRET 
BLOMSTERFOKUS
Polimnias Blomster i Strøms-
veien har konkurranse fra både 
Mester Grønn og Interflora på 
senteret. Butikkeier Polimnia 
Papadopoulou, har konsentrert 
seg mer om nisjer som bedrifter 
og arrangement. 

– Det blir litt lite med 
bare de som kommer inn 
døra, men jeg har bygd meg 
opp en fast kundegruppe. På 
kalde dager liker folk å holde 
seg inne, så da foretrekker de 
kanskje et senter. Så er det jo 
spennende med noe nytt, sier 
Papadopoulou.

HAR MISTET KUNDER
For Europris i Strømsveien deri-
mot, har det gått nedover.

– Vi har ingen økning. Det 
har gått litt ned. Det fi nnes 
butikker på senteret som har 
tilsvarende varer som oss. 
Selv om vi kanskje er billige-
re, så tar de gjerne handelen 
på ett sted, sier Erik Myrheim, 
daglig leder for Europris på 
Strømmen.

Europrisbutikken ser etter 
større lokaler i området, men 
daglig leder har ingen forme-
ning om dette vil skape en øk-
ning i omsetning.

på Øvre, er Lucas og Thea de 
mest brukte navnene på Ne-
dre. På landsbasis var det Nora 
og Lucas som ble de mest bruk-
te fornavnene i 2012.
                              
POPULÆRT MED 
A-ENDELSE                      
Mens Lucas får en førsteplass på 
Nedre Romerike, kommer nav-
net på fjerdeplass på Øvre. Nora 
topper jentelisten på Øvre, men 
får en fjerdeplass på Nedre. 

Den nye statistikken viser 
at de bibelske guttenavnene, 
utenom Lucas og Lukas, fal-
ler i popularitet. På jentesi-
den har det i flere år vært en 
klar trend med a-endelse, og 
det ser ut til å fortsette. Det 
er sjette år på rad at 52 pro-
sent av jentenavnene slutter 
på a eller ah.
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tastatur, mus og kabler medføl-
ger. Yppeprlig til internettbruk og 
e-post. Nettverkskort installert. 
Billig. Henv. T. 48 07 33 20 eller 
e-post: xyz@tele2.no 

Rotel cd-spiller i god stand fra 2008 
selges til 1000 kr. Ny pris: 7000 
kr. Selger også ca. 70 cder(rock og 
blues) til 600 kr. Tlf. 481 83 395.

Servise til 10 personer, komplett, 
"Nostalgi" med gullkant, små blå 
blomster, rose i midten, selges 
høystbydende. Tlf. 408 51 209.

Deilig myk og utrolig slitesterk 
hjørnesofa, selges samt gulv-
teppe som passer veldig fi nt til 
sofaen. Tlf. 95 11 08 97

Ny strikket Marius genser str 9-12 
år mørk blå i bunn, men mørk 
grønn mønster (har bilde) kr 350,-  
Ny strikke Marius genser str 11-13 
år mellom blå, med mørkblå møn-
ster med stolpe/2 hekter kr 350 ( 
Har bilde) 43 cm bred 57cm lang. 
Nye svarte Støvletter fra Zizzi, str 
41 med plass til bred legg,(25,5cm 
skaftevidde), og 36 cm høye kr 400 
( nypris1900) (Har bilde). Hade-
land 1984 serie 6 coctail glass (17 
cm) 5 Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin 
( 27,5 cm) 200 pr stk. Barnebøker 
bla Mikke mus,  Disney, Ole Brum 
, aktivitetsbøker ,Naturbøker m.m.., 
selges.fra kr 20 pr stk. eller mange 
til samlepris. Overføre VHS fi lmer til 
DVD kr 100 pr time, min kr 300. 

LSK patriot og fryser på beina? 
Varme tøfl er er da løsningen. Disse 
tøfl ene er i str barn, men jeg lager 
for alle som ønsker. Om du ønsker 
noen andre farger strikker jeg det.  
Jeg strikker også gensere og bukser, 
er øvet og har god tid - bare ta 
kontakt på tlf 93 28 18 08.

400 ( nypris1900) (Har bilde) Hvite 
Danseskøyter str 37 kr 125. Swix 
ski jakke (2 blåfarger) str 140 - vind 
og vannavstøtende- kr 100 (har 
bilde). Kandahar ski jakke str 140 
blå/rød kr 100 (har bilde). Snow-
board støvler merke Snakeboot str 
43 passer str 40-41 kr 250. Tlf. 63 
875480 eller 928 41746

Nytt, ubrukt vindu selges kr. 
4.700,- Helt nytt og ubrukt "Uldal 
toppsving 139 X 149 STD hvit-
malt. Green line 1,4 vindu" selges.
Vinduet er fremdeles innpakket 
i plast og har stått i ro og fred 
innendørs siden det ble levert. Kan 
kontaktes på telefon 63 81 45 53 
mellom 14:00-18:00 på hverdager.

Jeg ønsker å selge en pc. Den 
består av følgende. Shuttle xPC 
SG41J4, Intel E8500 3,16 ghz, 
500 gb disk, DVD brenner, vga 
med HDMI, 6 gb ram ddr3

2300,- Tlf. 47258422

Massey Ferguson 165,76 mod.
Frontlaster,fl ere skuffer og gaffel.
Kjetting/lodd.Selges samlet med 
Moelvenhenger, kr 40.000,- Be-
tongblander, Lescha 140 kr 500,- 
Blank parafi n, i 2 conteinere, ca 
1.400l  kr 3,- pr/l Stillas-bukker i 
stål.Justerbar til ca 190 cm.5 stk. 
kr 1.500,- Brendrup biltilhenger 
2000.Mod 1987,Rest.obj. kr 
2.000,- Forskalingslemmer, 20 
stk eldre i kryssfi ner.kr 500,- Løs 
ved, grov 45 cm, ca 10m3, kr 
4.000,- Rørleggerdeler, sirku-
lasjonspumper, shunter, venti-
ler m styring, div. rørdeler fra 
sentralvarmeanlegg, ubetydelig 
brukt. Samlet kr 9.000,- Ekspan-
sjonskar, 4 stk, 35, 40, 50 og 
150 Ubrukte, samlet kr 3.000,- 
Luftavfukter, Frico. Kr 1.200,- 4 
stk dekk m felg, 205/50 R16 
87V Kr 2.000,- Mursteintralle, kr 
200,- Byggestrømskap, 230V, 32 
amp Ubetydelig brukt, Kr 1.000,- 
Truck, Ledestabler, Max høyde 
2900mm Koplett m lader, Jung-
heidenrich. Kr 30.000,- Kontakt 
Stein tlf 92602619.

TV-tuner Dreambox 7000 S 
selges. Tuneren er ferdig oppsatt 
med multiboot på USB, og leve-
res med innebygd og ferdig opp-
satt harddisk på 160 GB. Den er 
oppsatt med fi re satellitter inkl. 
kanallister. Til salgs for kr 1300,-  
PC  m/Windows XP Pro selges. 
Tandberg ErgoScan 17C skjerm, 

og vannavstøtende- kr 100 (har 
bilde). 
blå/rød kr 100 (har bilde). 
board støvler
43 passer str 40-41 kr 250. Tlf. 63 
875480 eller 928 41746

Nytt, ubrukt vindu
4.700,- Helt nytt og ubrukt "Uldal 
toppsving 139 X 149 STD hvit-
malt. Green line 1,4 vindu" selges.
Vinduet er fremdeles innpakket 
i plast og har stått i ro og fred 
innendørs siden det ble levert. Kan 
kontaktes på telefon 63 81 45 53 
mellom 14:00-18:00 på hverdager.

Jeg ønsker å selge en 
består av følgende. Shuttle xPC 
SG41J4, Intel E8500 3,16 ghz, 
500 gb disk, DVD brenner, vga 

TIL SALGS

ØNSKES KJØPT

TJENESTER

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

MATERIELLFRIST: 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva 
pr annonse for bedrifter

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

Send epost til: bazar@avisdrift.no 
eller send til: Avisdrift Romerike, 

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

Hadeland oljelamper. Tangen kr 
200, Spiral kr 150 Furu kr 150, 
Finn( Hadeland) vase 22 cm kr 
450,- (har bilde). Finn Karaffel 
30 cm høy + ett drammeglass 
8 cm kr 500 (har bilde). Strø-
ken  Empire Prisme krone H 55 
Bredde 50 m 4 lyskilder max 
40 w + 5 holdere til stearinlys. 
Selges kr 900, ny pris kr 4900 
( Har bilde) Alle glassprismer er 
intakt.Uåpnet ”Lego” byggesett 
Bilsenter/servicesstasjon  passer 
fra 6+ 300 biter kr 250 (NY 
pris 599) Har bilde. Svart  Cord 
dressjakke 12 år Kjempesti-
lig , selges kr kr 100,- Ubrukte 
Colombia vinterstøvler str 41 kr 
350 (Ligger i eske) (ny pris 999). 
OL genser 1994 str M selges kr 
350 Har bilde. OL karaffel med 
motiver 20 cm høy selges kr 500 
kr Har bilde. Hvite danseskøyter 
str 37 kr 125. Hockey skøyter 
str 40+41 selges kr 150 pr stk. 
Swix ski jakke 2 blåfarger str 140 
vind og vannavstøtende kr 100 
har bilde. Kandahar ski jakke 
str 140 blå/rød kr 100 har bilde. 
Bjørn Dæhli ski bukse str 152 kr 
100. Snowboard støvler merke 
snakeboot str 43 passer str 40-
41 kr 250 har bilde. Boble jakker 
i div farger + svarte boblebukser 
str 12-14 år i  mange kjente 
merker som Head, Skogstad H2O  
mellom 100-150 kr pr stk. Ny JC 
Svart Dressjakke str 46 ubrukt m/
lapper på ny pris kr 995 selges kr 
400,- har bilde. DC Rover Vinter 
sko fra Session farge olivengrønn/
brun str 42,5, brukt 1 sesong 
selges kr 300 ny pris er 1600 kr . 
har bilde Svalbard whiskey glass 
fra Hadeland 2 stk 8,2 cm høyt 
og 1 som er 9,2 cm høyt 300 
kr pr stk har bilde. Svart Helly 
Hansen Dynejakke med hette m /
pelskant str 164 som ny kr 250 . 
Tlf. 63 875480 eller 928 41746.

Hvite kunstløpsskøyter str.42 kr 
100, sprinkelseng med madrass og 
hjul kr 200 (trehvit),10 melke-
fl akser i glass til babymelk kr 
100,brun steingods mugge med tre 
bein kr 50, 1 Tuss og Trollhefte kr 
100, 5 damehatter kr 100, eldre 
faksmaskin kr 100. Tlf 97179220.

Trenings-dvder: Box-arobics, Fat-
burning for Dummies og Carmen 
Electra Striptease arobics. 50,- 
Stk. Effektive, enkle og spen-
nende måter å trene hjemme i 
stua! Håndvekter, sorte og lilla 
2 x 1kg. 80,- 2 store kokebøker 
med sunne og gode matoppskrif-
ter. Verdens beste fettfattig og 
Grete Roede - Lett & Lettvint. Tlf: 
95186029. Lillestrøm.

Brukt, lite baderomsmøbel selges, 
55x60cm, to skuffer, fi rkantet vask. 
kr 500,-. Mobil 977 34 394.

Følgende barnebøker selges for 
50 kr stk: «Barnas store sang-
bok» av AC Vestly,«Den farlige 
natten» av A Sommerfelt,«Lassie 
på eventyr» av E. Knight,«Lajla»  
av J.A.Friis,«Ole Brumm» av A.A. 

Sigrid Undsets samlede (ulest) i 
20 bind. kr 500,- eller gi bud. Tlf 
45022415.

Natuzzi skinnstol, reclainer, i ut-
merket stand, selges for 500 kro-
ner. Sofagruppe i skinn, Natuzzi 
Gardia, selges. Gruppen består av 
en 3-seter 215 cm og en 2-seter 
160 cm sofa. Begge er i utmerket 
stand. Selges for 3.000 kroner. 
Tlf. 911 49 258

Selger ca 60 fl otte, tjekkiske 
krystallglass . Pris 1300,- Nypris 
ca 6000,- Kontakt Mette på 
90083830

Sykkelrulle selges p.g.a. fl ytting. 
Nypris: 2.700,-. Brukt kun èn 
gang. Selges kr. 1.500,-. Mob. 
90 99 01 80

Lammeskinnskåpe (grå) str. 44. 
Finsk kvalitet, selges kr. 1.200,-
Tlf. 47 85 11 08

Hadeland 1984 serie 6 coctail 
glass (17 cm) 5 Rødvin (24 cm) 
og 8 Hvitvin ( 27,5 cm) 200 pr 
stk. Ny strikket Marius genser str 
9-12 år mørk blå i bunn, men 
mørk grønn mønster kr 350,- Star 
Wars drakt med maske str 152 kr 
125 OL. Genser str M ( har bilde). 
Barnebøker bla Mikke mus,  
Disney, Ole Brum , aktivitetsbø-
ker ,Naturbøker m.m.., selges.
fra kr 30 pr stk. eller mange til 
samlepris. Overføre VHS fi lmer til 
DVD kr 100 pr time, min kr 300. 
Hadeland oljelamper. Tangen kr 
200, Spiral kr 150 Furu kr 150, 
Byggmester Bob sengesett str 
140*200 + Håndkle  kr 130 (Har 
bilde) Nypris 460kr. Spiderman 
teppe kr 100, (93*128cm) Finn( 
Hadeland) vase 22 cm kr 450,- 
(har bilde). Strøken  Empire Pris-
me krone H 55 Bredde 50 m 4 
lyskilder max 40 w + 5 holdere til 
stearinlys. Selges kr 1500, el gi 
bud, ny pris kr 4900 ( Har bilde) 
Alle glassprismer er intakt. Nye 
svarte Støvletter fra Zizzi, str 41 
med plass til bred legg,(25,5cm 
skaftevidde), og 36 cm høye kr 

Milne og «Barn 312» av H.U 
Hörster,2 hvite porselensengler 
50 kr,kjærlighetsfi gur i marmor 
50 kr,7 spiseskjeer i sølvplett 
100 kr,4 små, rustikke messing-
ting 100 kr,4 trolltallerkner/bilde 
i tre kr 150 og minikobberkjele 
+ kobberskål med lokk kr 100. 
Tlf:971 79 220.

Dolce Gusto Circolo kaffemaskin 
selges for 750,-. Med et trykk på 
15 bar og en optimal temperatur-
regulering lager denne kaffemas-
kinen en rekke gode kaffedrikker: 
Cappuccino, Latte Macchiato og 
Aroma. Tlf. 954 07 218.

Div frimerker. Førstedagsbrev fra 
1995-2009. Postens årbok 1993 
og 2005 + fl ere andre frimerke-
bøker fra Posten. Selges høyst-
bydende, helst samlet. Norsk 
krigshistorie. 20 bøker med norsk 
krigshistorie selges. Blant annet 
historien om tungtvannet og Max 
Manus. Ring for å få samtlige 
titler tilsendt. Serien selges 
i antikvariat for kr 1000,- og 
selges høystbydende. Mobil 928 
95 898.

En grønn to-seters skinnsofa, mot 
at den blir hentet av mottaker.
Sofaen er ca 15 år gammel, men
er feilfri. Tlf: 99576680.

Hei pga fl ytting i mindre hus 
ønsker vi å selge en del gamle 
ting. Ta kontakt for mer info. Tlf. 
95220172 eller e-mail hennyt@
getamail.no

Følgehjelp og diverse! Trenger du 
følgehjelp til lege, offentlig kontor 
eller annet? Kan også handle, gå 
ærender, lufte hund, ta på meg 
rengjøring og diverse forefallende 
oppgaver. Også besøkstjeneste. 
Sitter du mye alene, kan det 
være godt å ha noen å snakke 
med, eller som kan være med 
på kino eller bare ta en kaffe 
sammen. Tlf. 90 99 01 80.

Vindu 100x100 fast eller til å 
åpne ønskes kjøpt. Tlf 974 06 
616.

Semsket saueskinnsjakke, 3/4, 
merke Alexander, str 38/40 øn-
skes kjøpt. Tlf 41004520.

JVC Boomblaster med kassettspil-
ler og cd ønskes kjøpt. Ring tlf. 
41 69 58 85 e. 17.30.

Gamle norske postkort og brev-
kortalbum kjøpes av lokal samler 
til god pris. Tlf. 930 40 550.

Frittstående sentrifuge (til 
vaskerommet) kjøpes. Tlf. 63 81 
87 32 eller 994 06 496. E-mail: 
viestad@aolnorge.no

Gammeldags søppeldunk i metall 
(galvanisert, kommunal) ønskes 
kjøpt.Tlf. 982 10 075.
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Marit Larsen skal 
være med å bestem-
me hvem som får 
prisen «Årets Urørt» 
i februar.

Marit blir 
dommer
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

Sammen med folket skal Marit 
Larsen, Chirag Patel fra Karpe 
Diem og P3s musikksjef, Mats 
Borch Bugge, avgjøre hvem som 
får tittelen «Årets Urørt» 6. februar. 

Urørt er en musikkonkur-
ranse der ukjente artister får 
sjansen til å vise seg frem. Tid-
ligere har Mikhael Paskalev, 
Honningbarna og Ida Maria 
gått av med seieren.

Til NRK sier Marit Larsen at 
det å være dommer er ukjent 
farvann for henne.              

– Jeg har aldri gjort dette før, 
men er veldig glad for å være 
med, og synes det er kult å bli 
spurt om det. Jeg tror det blir 
et fi nt program med mye fi n 
musikk, og ikke minst for de 
fem fi nalistene blir det en stor 
kveld, sier hun.   
                                   
NERVØS PÅ TV                      
I intervjuet legger Marit til at 
konkurransen blir ekstra nerve-
pirrende fordi programmet blir 
sendt på TV. Konkurransen hol-
des på Samfundet i Trondheim, 
men sendes live på NRK3.

– Mye spenning er jo knyt-
tet til bare det å spille på TV, 
jeg blir fortsatt nervøs når jeg 

skal spille på TV, og her er det 
folk som sikkert i varierende 
grad har erfaring med å spille 
konsert og stå på scenen fra før. 
Nå skal de spille foran alle ven-
nene sine, foran masse folk i sa-
len, folka der hjemme, de skal 
få tilbakemeldinger på TV. Det 
kan bli en veldig avgjørende 
kveld, sier Marit.

UKJENT FARVANN: 
Marit Larsen fra 
Lørenskog har aldri 
vært dommer før, 
men skal i år være 
med å avgjøre hvem 
som blir Årets Urørt. 
(Foto: Pressefoto)
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Romeriksjenta Bene-
dicthe Bjerke (24), 
vet å smi mens jernet 
er varmt. Med kjen-
dis-Norge i spissen, 
har hun suksess-
fullt lansert sitt eget 
smykkemerke, By 
Benedichte.

Skedsmo-jenta Rei-
dun Sæther mottok 
Musikkteaterprisen 
2012 for sin innsats i 
«Spamalot».

Smykker 
kjendisene

KULTUR
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no 

– Egor sier det er på grunn 
av ham at smykkene er blitt 
så populære, forteller Bene-
dicthe Bjerke og ler. 

DANSEPUBLISITET
Forloveden hennes er nem-
lig hele Norges Egor Filipen-
ko (25), fra «Skal vi danse». 
Sammen med dansepartner 
Hanne Sørvaag, vant han for-
rige sesong. Her viste Sørvaag 
fram Bjerkes design i beste 
sendetid.

– Det er klart jeg fi kk en god 
kicstart på grunn av alt opp-
styret rundt «Skal vi danse» 

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Jeg kunne bare ikke holde tå-
rene tilbake. Dette var virkelig 
en stor ære, og jeg føler meg så 
takknemlig for å ha fått denne 
oppmerksomheten, skrev Rei-
dun Sæther på sin Facebook-side 
forrige mandag. Da hadde hun 
samme dag – helt uventet - mot-
tatt Musikkteaterprisen 2012.                                                                        

– Jeg ble tatt fullstendig på 
senga, skriver hun videre. Artis-
ten, som i fjor kom til den nor-
ske fi nalen i Melodi Grand Prix, 
møtte opp på Wallmans Salon-
ger i Oslo og trodde at hun skulle 
fremføre et musikalsk innslag. 
Istedet ble hun overrasket med 
en pris på 10 000 kroner.                                                                                                            
                                   
UJÅLETE TOLKNING
Prisen går hvert år til en repre-
sentant for bransjen som har 
gjort en særdeles innsats i året 

I ALLE REGNBUENS FARGER: By Benedicthe-smykkene er ofte en del av Benedicthes outfi t. – Til 
våren blir det mye neon, kan hun dele om den kommende kolleksjonen.

STOR ÆRE: Reidun Sæther 
kunne stolt motta Musikkteaterpri-
sen 2012 forrige uke. I forgrunnen 
katten Elton. (Foto: Dan Lindén)

og Egor. Det har gått over all 
forventning, og tatt helt av 
det halvåret her. Ting hadde 
nok ikke skjedd like raskt uten. 
Det gjelder å utnytte det, sier 
Bjerke.

By Benedicthe selges nå på 
miinto.no, Mostue, Høyer Sjø-
lyst, Benedikte Ferner og Soul. 
Også profi lerte bloggere som 
«Fotballfrue» og «Linni» har 
latt seg avbilde med Benedict-
hes smykker, noe som også har 
vært med på å skape god butikk 
for smykkedesigneren.

HJEMMELAGET DESIGN
Bjerke har alltid vært kreativ, 
og begynte å lage smykker for 
ett år siden. Det var mest for 
moro skyld, men også for å 
spe på sykepleierstudentens 
økonomi. Hun la ut bilder på 
bloggen bybenedichte.no, og 
det oppsto en stor etterspørsel 
etter smykkene hennes. Bjer-
ke begynte å lage personlige 
smykker, og tok bestillinger 
etter smykkemalene hun alt 
hadde laget. Til slutt ble det 
så stort og krevende at hun 
måtte starte opp eget firma. 
Fortsatt lager hun smykkene 
selv, men hun er nå i kontakt 
med en fabrikk for å få hjelp 
til å produsere smykkene.

– Det tar 2-3 timer på hvert 
smykke. I tillegg må jeg ofte 
vente på deler til spesialdesig-

nede smykker, dersom kunden 
vil ha noe eget. Nå har jeg be-
gynt å si nei til fjorårets design, 
og fokuserer på vårens kollek-
sjon, sier Bjerke.

IKKE GOLDMINE-
INSPIRERT
På bloggen har Bjerke 3-4000 
lesere i uken. Der og på insta-
gram-kontoen hennes, duk-
ker det med jevne mellom-
rom opp kommentarer om at 
smykkene hennes ligner på de 
fra Goldmine, som er laget av 
en annen norsk smykkedesig-
ner med stor suksess.

– Folk får mene hva de vil. 
Jeg lar meg ikke inspirere av 
Goldmine, men av motebildet i 
USA. Det tror jeg også hun gjør. 
Norge er så lite, folk vet ikke 
alltid hva som fi nnes utenfor 
landegrensene våre, sier Bjerke.

24-åringen tror vi har godt 
av litt konkurranse i Norge. 
Hun liker at hun kan inspi-
rere andre jenter til å lage egne 
smykker, og at det er på moten 
å lage ting selv. Aller helst øn-
sker hun å gjøre deltidsjobben 
til en fulltidsjobb i framtiden.

– Sykepleierutdanningen 
min tar jeg for å ha en sikker-
het. Drømmen er å åpne en 
egen butikk, hvor jeg kan sel-
ge smykker, klær og interiør. 
Det er så gøy å være kreativ. 
Kjempegøy, sier Bjerke.

1. Musikalsk forbilde?
2. Hvordan skaffet du deg ditt 
    første trommesettet og hvorfor?
3. Hvorfor liker du dette så godt?
4. Når låter trommene best?
5. Har du en yndlingsslåt du   
    pleier å spille?
6. Hva er din beste opplevelse  
   med dette instrumentet?
7. Behersker du flere instrumenter? 
8. Hvor mange instrumenter har du?
9. Hvilken romeriking vil du 
    sende stafettpinnen videre til?

Mitt
instrument

1. – Mange. Blant annet Miles Davis, Vinnie 
Colaiuta, Gene Hoglan, Tony Williams, etc.. 
Miles Davis - «Always look ahead, but never 
look back.» Det sier alt, synes jeg.

2. – Mine første trommesett bygde jeg selv. 
Det første bestod av tre fem-liters majones-
bokser fra pappas restaurant med IKEA 
skrivebords-lamper som cymbaler, til blok-
knaboens store fortvilelse. Sett nummer to 
var et sett av lønn som jeg kjøpte deler til og 
satt i hop selv. Det ble en lang helg med mye 
boring og liming. Det låt faktisk sikkelig dritt, 
men jeg lærte utrolig mye i prosessen. Noe 
av det viktigste i livet er å gjøre feil, ellers så er 
det vanskelig å lære å gjøre det riktig. Jeg bare 
måtte spille trommer.

3. – Dette? Hvilket? Det røde? Ja, det røde. 

4. – Når de er godt stemt. Ikke mange som 
egentlig vet hvordan det skal gjøres.

5. – Egentlig ikke. Føler at det er en magi som 
forsvinner når du skjønner hvordan de gjorde 
det.

6. – Å ha fått reist over halve kloden. Kun 
Australia og Asia igjen, men håper å kunne 
krysse av de i 2013.

7. –  God på å jukse! He he... Har spilt bass, 
klarer meg greit i et studio på keyboard, gitar 
og sang. Cello er ikke greia mi.

8. – Over 10 kanskje. Som trommis/slagverk-
er så blir det gjerne en del instrumenter.

9. – Kenneth Tjodalv Åkesson - Gromth - 
Trommer - Særdeles hyggelig kar.

Av: Roy R. Mortensen

9 faste spørsmål

Navn: Bert «Bertzkii» 
Nummelin  
Bosted: Hvam,  
Nes kommune.  
Spiller i: Its the End, 
frilans.  
Musikkstil: Eksperi-
mentell prog-metall.

Reidun Sæther fi kk musikkpris
som har gått. Reidun Sæther har 
det siste året gjort seg bemer-
ket i Monty Python-musikalen 
«Spamalot» der hun spiller mot 
Atle Antonsen, Trond Espen 
Seim og Trond Fausa Aurvåg.                                                                                                   
«Jenta med den store stemmen 
så vi først i amatørteatersam-
menheng i Lillestrøm. Etter 
endt utdannelse på Artisten i 
Gøteborg har hun gjort det stort 
i musikaler i Norge. Nå ønsker vi 
å hedre henne for hennes sær-
deles ujålete tolkning av rollen 
som Damen i Sjøen i «Spamalot» 
på Folketeateret», sa juryen.                                        
                                  
RØRENDE OG STORT
Skedsmo-jenta synes det var rø-
rende å motta prisen.

– Jeg har de siste årene flydd 
mellom teateret, Musikkteater-
skolen, eventjobbing, Grand 
Prix og lærerutdannelse i Kø-
benhavn, og ikke hatt tid til å 
være så sosial som jeg hadde 
villet med alle mine fantastiske 
kollegaer i bransjen. Derfor var 
det så ekstra rørende og stort å 
få denne bekreftelsen på at jeg 
likevel har satt et lite avtrykk 
der ute, sier Reidun Sæther.
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HVA SKJER? Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover. 
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en 
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.  
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
KURT NILSEN - NORSK AFTEN
ONSDAG 30. JANUAR KL: 19:30 I 
TEATERSALEN

Kurt Nilsen er en av Norges stør-
ste artister.  Han har solgt over 
700.000 plater og hatt fl ere store 
hits på radio samt gjennomført 
fl ere utsolgte turneer. Både hans 
nye plate, samt turnestarten får 
terningkast 5 i nesten alle landets 
aviser!

SMAK - VINKVELD MED 
CHRISTER BERENS
TORSDAG 31. JANUAR KL: 19:00 
I RESTAURANTEN
To ganger «Årets vinkelner» og 
vinkommentator i P4. Christer 
Berens formidler vinkunnskap som 
folk forstår! Denne kvelden har 
han med seg forskjellige viner, og 
han vil ta publikum med seg på 
en vinreise som innebærer mye ny 
kunnskap og spennende historier. 
Christer Berens er som nevn kåret 
til Norges beste vinkelner to ganger 
og han har bakgrunn fra restauran-

ter som Bagatelle, Bølgen & Moi og 
Le Canard. Berens har skrevet en 
rekke mat- og vinbøker og er fast 
innslag P4s Radiofrokost.

TOR ENDRESEN «JUMPING FOR 
JOY»
TORSDAG 31. JANUAR KL: 19:00 I 
STJERNESALEN
Tor Endresen med storband i 
ekte crooner stil. Storband er en 
sjanger som Tor har hatt gleden av 
å synge ved mange anledninger. 
Sist i  Stjernekamp på NRK,  hvor 
hele Norge kunne oppleve hans 
naturlighet og lekenhet framfor et 
fullt storband.

VINTERMYGGEN - VALKYRIEN 
ALLSTARS OG AUTOKARMA
TORSDAG 31. JANUAR KL: 19:00 I 
CONNECT
Valkyrien Allstars med Tuva 
Syvertsen i front (ble nr 2. i 
NRK1s storsatsning «Stjerne-
kamp» høsten 2012) har siden 
oppstarten tilbake i 2002 klart 
det kunststykket å blande folke-
og tradisjonsmusikk med et 
moderne uttrykk.

HANNE BOEL
FREDAG 01. FEBRUAR KL: 19:00 
I STJERNESALEN
Hanne Boel – på turné 2013. Hanne 
Boel har solgt mer enn 1 million album, 
og har spilt fl ere tusen konserter, både 
i Norge, Sverige, Danmark,Tyskland og 
det øvrige Europa.

HELLBILLIES
LØRDAG 02. FEBRUAR KL: 20:00 I 
STJERNESALEN
Hellbillies klar for ny turné vinter/
vår 2013 og 2. februar får vi be-
søk på Lillestrøm Kultursenter.
Etter en utsolgt og fantastisk 
20-årsfeiring i Oslo Spektrum 
den 24. november som fi kk 
terningkast 5 i både Dagbladet 
og Aftenposten, er Hellbillies nå 
klare for å fortsette feiringen i 
resten av landet. 

SOFIES VERDEN
TIRSDAG 05. FEBRUAR KL: 19:00 
ONSDAG 06. FEBRUAR KL: 19:00
I STJERNESALEN
For fjerde gang inntar elevene 
fra Musikk, Dans og Drama ved 
Lillestrøm videregående skole 
Lillestrøm Kultursenter første uka 
i februar. Denne ganger skal de 
vise de den norske musikalen 
Sofi es Verden.

MEDLEMSUTSTILLING 2013
ÅPNING LØRDAG 2. FEBRAUR SKEDSMO 
KUNSTFORENING, BROGATA 2 
LILLESTRØM

Skedsmo Kunstforening arran-
gerer i februar sin årlige Med-
lemstutstilling, en utstilling hvor 
foreningens medlemmer får vise 
frem og selge sine verker. I år har 
nærmere 40 medlemmer meldt 
seg på med nesten 80 verker i 
ulike teknikker. Utstillingen står til 
og med 17. februar. Åpningstider 
er Lørdag - søndag kl 12-15
Torsdag kl 16-19

LØRENSKOG HUS
SMAK AV WHISKY
FREDAG 1. FEBRUAR KL. 19:30, VASS-
HJULET
Oppdag smakene i skottlands 
fi neste whiskyer! Skotsk whisky 
gir en uendelig valg av forskjellige 
og varierte aroma- og smaks-
opplevelser som ingen annen 
brennevinsart kan måle seg med. 
Urgamle produksjonstradisjoner, 
ulike lagringsmetoder og forskjel-
lige geografi ske områder gjør at 
det fi nnes mye å lære om denne 
edle drikk. For noen er whisky en 
livsstil, eller kanskje en lidenskap. 
For mange andre er whisky en 
nyfunnet interesse.

LUNSJKULTUR 60+ - GEIRR 
LYSTRUP KONSERT
TIRSDAG 5. FEBRUAR KL. 12:00, 
VASSHJULET
Geirr Lystrup er på vei. med seg 
i gitarkassa har han både nye 
og gamle viser. Mange vil huske 

radiohits som «Wenche med C», 
«Honninghumla» og «Sommar i
september». «Egg & cham-
pagne» er nok også på reper-
toaret. Det er i år førti år siden 
den første LP´en «Ti på taket og 
Måltrostblues» kom ut hos Arne 
Bendiksen. 

SKOGBLOMSTEN: FRA 
THORBJØRN EGNERS VERDEN
TIRSDAG 5. FEBRUAR KL. 17:30, 
ONSDAG 6. FEBRUAR KL. 17:30
LØRENSKOG SYKEHJEM
I anledning markeringen av Thor-
bjørn Egners 100-årsjubileum 
fi kk Skogblomsten spesialskrevet 
en egen Egner-kabaret. Barn og 
ungdom i Skogblomsten JUBA 
fremfører et utdrag fra kabareten 
i en musikalsk kavalkade hvor 
vi møter mange av Thorbjørn 
Egners kjente fi gurer i litt andre 
omgivelser enn vi er vant til.

ULLENSAKER 
 
CLANNAD
SØNDAG 03. FEBRUAR KL. 20:00, 
KONG RAKNE
Clannad har i over 30 år hatt en 
essensiell plass i irsk musikk. 
Musikken kan beskrives som irsk 
musikk med elementer av jazz, 
rock, pop og new age. Mange 
forbinder bandet med det tidligere 
medlemmet Enya, andre med "In 
a Lifetime" som Clannad gjorde 
sammen med Bono fra U2.
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Fryser varmt vann ras-
kere enn kaldt vann?
Det skjer faktisk av og
til, men forskerne blir
ikke enig om hvorfor.
Vi tester i en fryselab
og lærer at vann kan
oppføre seg på de
underligste måter. Bli
med å se hva som

egentlig skjer når vann
fryser. Denne uken tar
Newton også for seg
kulelager, denne bort-
gjemte, men viktige
dingsen som gjør at
skateboardet ditt eller
sykkelen din virker på
best mulig måte.
NRK1 søndag kl 18.30

Selda undersøker skateboard og vann
CC Cowboys er et av
Norges fremste live-
band, og frontfigur
Magnus Grønneberg
har sammen med
resten av bandet gitt
oss klassikere som
«Tigergutt», «Harry» og
«Kom igjen». Nå skal
seks av bandets låter

serveres i nye versjo-
ner. Magnus er i det
kunstneriske hjørnet,
setter opp et skuespill
og tar de andre med
på akttegning. Morten
Abel gleder seg, og
Marion går for hoved-
rollen.

TV 2 lørdag kl 20.00

Musikerne viser nye sider av seg selv

Senkveld er tilbake
Det er klart for en ny
sesong med Senkveld,
og Thomas Numme og
Harald Rønneberg er
som vanlig på plass
med gjester, musikk
og dueller. Det blir
engasjement og entu-
siasme i studio når
gutta får besøk av nye
gjester hver uke, med
spennened artiser
hele våren.

TV 2 fredag kl 22.15

ONSDAG 30.1

TORSDAG 31.1

FREDAG 1.2

tvukens

07.00 Morgensending
13.05 Planeten vår (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i hagen
14.35 Norge rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hotellet (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Poirot (8)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 MGP Direkte
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Nesten voksen (6)
22.20 House (18)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet (r)
23.45 Tause vitner (r)
01.30 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Hvem tror du at du
er? (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Sinatra – stjernens
mørke side (r)
19.45 Underveis (2)
20.15 Aktuelt
20.45 Vitenskapens verden
(r)
21.30 Folklab (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Farlig farvann i Victo-
riasjøen
23.30 Sannheten om fedme
(r)
00.20 Krig og blodige klær:
Finland 1918-1922 (r)
01.20 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.05 The Block (51)
15.00 Tid for hjem (r)
16.00 Home and Away (4)
16.30 Last Man Standing
(24)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (11)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (11)
19.30 Hotel Cæsar (115)
20.00 Idol (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Vårt lille land (3)
22.40 Elementary (9)
23.40 Tid for hjem (r)
00.40 William og Kate:
Babyfeber (r)
01.35 Chaos (7)
02.25 Hawaii Five-0 (r)
03.10 Mental (r)
03.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 MacGyver (r)
14.00 Whacked Out Sports
(r)
14.30 Cash Quiz (r)
15.00 Canadas verste sjå-
før (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Punk'd (6)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Duck Dynasty (7)
19.00 Menneskejegeren (r)
20.00 Tough Enough (8)
21.00 Ute å kjøre! (4)
21.30 Massive Moves (5)
22.00 Real Deal (5)
22.30 Byttebaronene (5)
23.00 Arrow (5)
23.55 Criminal Minds (r)
00.50 Numbers (r)
01.45 Transporter (r)
02.40 All Worked Up (13)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Hellstrøm inviterer:
Liv Signe Navarsete (r)
12.55 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
15.00 Kongen av Queens (r)
15.30 Kongen av Queens (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 NCIS: Los Angeles (r)
17.30 Bones (r)
18.25 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Hanne Sørvaag
20.30 Luksusfellen (r)
21.30 The Mentalist (11)
22.30 Revenge (4)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.40 Kongen av Queens (r)
01.10 Kongen av Queens (r)
01.40 Bones (r)
02.40 NCIS: Los Angeles (r)
03.35 Nattsending

06.05 Morgensending
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Ungkarskvinnen (7)
14.45 Wipeout (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Melissa & Joey (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (24)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(7)
20.30 Min mann kan (4)
21.30 CSI: NY (r)
22.30 The Big Bang Theory
(5)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Community (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Alle elsker Mary. Am.
romantisk komedie fra
1998.
23.55 Cops (r)
00.25 Caught on Camera (r)
01.25 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.05 Planeten vår (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i hagen (4)
14.35 Norge rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Jessica Watson –
aleine på havet (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Árdna
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Poirot (9)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Folk: Gjensyn med
Eldrebølgen
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Trygdekontoret (r)
23.55 Pinlige sykdommer (r)
00.40 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Den gode viljen (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
19.45 Skispor fra 1952 til
1982 (r)
20.15 Australias underlege
historie (5)
21.05 Ronnie Wood Show
(5)
21.30 Filmbonanza (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Oliver Stone: USAs
skjulte historie (3)
23.30 Farlig farvann i Victo-
riasjøen (r)
00.30 Schrödingers katt (r)
01.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.15 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 The Block (52)
14.30 The Block (53)
15.20 The Block (54)
16.00 Home and Away (4)
16.30 Last Man Standing
(24)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (12)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (12)
19.30 Hotel Cæsar (116)
20.00 Oppgrader! (8)
20.30 TV 2 hjelper deg (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (2)
22.40 Dag (3)
23.10 Nårje (r)
23.40 Idol (r)
00.40 Sirkus Northug (r)
01.35 Numbers (r)
02.25 Hawaii Five-0 (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 MacGyver (r)
14.00 Whacked Out Sports
(r)
14.30 Cash Quiz (r)
15.00 Canadas verste sjå-
før (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Punk'd (7)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Duck Dynasty (8)
19.00 Menneskejegeren (r)
20.00 Fiske med William (5)
20.30 FC Football. Fotball-
magasin.
21.00 Mudderfiske (4)
22.00 Duck Dynasty (r)
22.30 Duck Dynasty (r)
23.00 Dexter (5)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Numbers (r)
01.50 Arrow (r)
02.45 All Worked Up (2)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Dr. Phil (r)
12.00 Hellstrøm inviterer:
Hanne Sørvaag (r)
12.55 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
15.00 Kongen av Queens (r)
15.30 Kongen av Queens (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 NCIS: Los Angeles (r)
17.30 Bones (r)
18.25 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Olaf Tufte
20.30 Hjelp, han pusser
opp! (2)
21.30 Bones (10)
22.30 The Wedding Band
(2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.40 Kongen av Queens (r)
01.10 Kongen av Queens (r)
01.45 Bones (r)
02.40 Nattsending

06.05 Morgensending
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Ungkarskvinnen (8)
14.40 Wipeout (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Melissa & Joey (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (1)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(8)
20.30 Den hemmelige milli-
onæren UK (6)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Special Victims Unit
(18)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Community (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Friday Night Lights.
Am. action fra 2004.
23.40 Cops (r)
00.10 Caught on Camera (r)
01.10 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i hagen (5)
14.35 Norge rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Jessica Watson –
aleine på havet (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag. Høyde-
punkter fra dagens lang-
rennssprint i Sotsji.
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (5)
20.55 Nytt på nytt (4)
21.25 Skavlan
22.25 Scott og Bailey (3)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Lykke (9)
00.20 Paul Simon – Still
Crazy After All These Years
01.20 Nattsending

09.50 Morgensending
13.25 Brenner – historier
fra vårt land (r)
14.05 Debatten (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Slik er kjærligheten
(r)
19.30 Hestekrefter (r)
19.35 Bokprogrammet (r)
20.05 Eldrebølgen – forestil-
lingen (r)
21.00 Nyheter
21.10 Svenske hemmelig-
heter (r)
21.25 Oliver Stone: USAs
skjulte historie (r)
22.25 Rome (3)
23.05 Ronnie Wood Show
(r)
23.30 Australias underlege
historie (r)
00.25 Halvbroren (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Oppgrader! (r)
13.40 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 The Block (55)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (5)
16.30 Last Man Standing
(1)
16.55 Kollektivet (17)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Sønner av Norge (r)
20.00 Idol (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge –
Reisespesial
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (1)
23.20 Eurojackpot trekning
(1)
23.40 Golden Goal (1)
00.10 Kollektivet (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 MacGyver (r)
14.00 Whacked Out Sports
(r)
14.30 Cash Quiz (r)
15.00 Canadas verste sjå-
før (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Punk'd (8)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Duck Dynasty (9)
19.00 Menneskejegeren (r)
20.00 Sirkus Northug (4)
21.00 Dødskysset. Am.
thriller fra 1995.
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 Blue Mountain State
(4)
00.25 Blue Mountain State
(5)
00.55 Blue Mountain State
(6)
01.25 Blue Mountain State
(7)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.05 Dr. Phil (1780)
11.00 Dr. Phil (1781)
12.00 Hellstrøm inviterer:
Olaf Tufte (r)
12.55 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
15.00 Kongen av Queens (r)
15.30 Kongen av Queens (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 NCIS: Los Angeles (r)
17.30 Bones (r)
18.25 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Svenske Hollywood-
fruer (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 How I Met Your Mot-
her (r)
21.30 Metro 123 kapret.
Am./br. thriller fra 2009.
23.35 Hot Fuzz. Br. action-
komedie fra 2007.
02.05 Nattsending

06.05 Morgensending
10.10 Millionær søker kjæ-
reste (r)
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Ungkarskvinnen (9)
14.40 Wipeout (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Melissa & Joey (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (2)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 The Big Bang Theory
(r)
19.30 Min mann kan (r)
20.30 Guinness' gale ver-
den (1)
21.30 Et vakkert sinn. Am.
drama fra 2001.
24.00 The Graham Norton
Show (2)
01.00 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 Two and a Half Men
(r)
14.30 Community (6)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 Simpsons (r)
22.00 Simpsons (r)
22.30 Simpsons (r)
23.00 Førsteklasses svind-
lere. Am. komedie fra 2003.
01.20 Nattsending

SØNDAG 3.2

LØRDAG 2.2

MANDAG 4.2

TIRSDAG 5.2
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06.45 Morgensending
09.55 V-cup hopp. Kvinner.
10.50 V-cup langrenn. 15
km fellesstart med skibytte,
kvinner.
11.30 Vinterstudio
11.45 V-cup langrenn. 30
km fellesstart med skibytte,
menn.
13.15 Vinterstudio
13.45 V-cup kombinert.
Langrenn.
14.15 V-cup fristil. Skicross.
15.45 Vinterstudio
16.00 V-cup hopp. Skifly-
ging.
18.00 Vinterstudio
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Melodi Grand Prix
2013 (3)
21.15 Lindmo (4)
22.15 Mysteriet i Bletchley
(3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Siste sjanse Harvey.
Am. drama fra 2008.
00.45 Nattsending

09.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
09.55 V-cup kombinert.
Hopp.
11.00 Distriktsnyheter
14.05 Hovedscenen (r)
15.05 Kunnskapskanalen
16.50 Árdna – Samisk kul-
turmagasin (r)
17.10 Livet på Hertzböle (2)
17.35 Farlig farvann i Victo-
riasjøen (r)
18.35 Den gode viljen (r)
19.35 Folklab (r)
20.05 Livet i oldtida (r)
21.00 Nyheter
21.10 Lars and the Real
Girl. Am. dramakomedie fra
2007.
22.50 Filmbonanza (r) Aktu-
elt program om film og fjern-
synsdrama. Programleder:
Vegard Larsen.
23.20 Nasjonalgalleriet (r)
Vidunderlig, vondt og vak-
kert fra vår visuelle verden.
23.50-01.20 Store gutter
går Bananas (r)

06.00 Morgensending
12.30 Hotel Cæsar (r)
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Sport & Spill V75.
Travtips og ekspertvurdering-
er av lørdagens V75.
14.30 God kveld Norge –
Reisespesial (r)
15.00 Hver gang vi møtes
(r)
16.30 Idol (r)
17.30 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Sara & Selma (r)
20.00 Hver gang vi møtes
(5)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi møtes
(5)
22.15 Gullfisken 2012
23.25 Troy. Am. drama fra
2004.
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 M*A*S*H (r)
10.30 M*A*S*H (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Joey (r)
12.30 Joey (r)
13.00 Joey (r)
13.30 Joey (r)
14.00 Joey (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 Sportsmagasinet.
Sportsprogram med fokus
på norsk idrett og norske
utøvere.
16.30 Vinner V75. Sport.
17.30 Mudderfiske (4)
18.30 Duck Dynasty (r)
19.00 Duck Dynasty (r)
19.30 Duck Dynasty (r)
20.00 Duck Dynasty (r)
20.30 Duck Dynasty (r)
21.00 Murder at 1600. Am.
thriller fra 1997.
23.05 Money Talks. Am.
actionkomedie fra 1997.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Er du smartere enn
en tiåring? (r)
11.00 Nashville (r)
12.00 The Fashion Show (r)
13.15 Real Housewives of
Beverly Hills (12)
14.15 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.15 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.10 The Middle (r)
16.40 The Middle (r)
17.05 The Middle (r)
17.35 The Middle (r)
18.05 Kjendisbarnevakten
(r)
19.10 Sundays at Tiffany's.
Am. romantisk drama fra
2010.
21.00 The Break Up. Am.
romantisk komedie fra
2006.
23.15 En versting på Wall
Street. Am. komedie fra
1996.
01.30 Playboyjentene (r)
02.00 Playboyjentene (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Melissa & Joey (r)
11.30 Melissa & Joey (r)
12.00 Two and a Half Men
(r)
12.25 Two and a Half Men
(r)
12.55 Two and a Half Men
(r)
13.25 Two and a Half Men
(r)
13.55 Two and a Half Men
(r)
14.25 Tangerudbakken
borettslag (r)
15.30 Camping på Öland (r)
16.30 Wipeout (r)
17.30 Den hemmelige milli-
onæren UK (r)
18.30 Herlige hjem (4)
19.30 Guinness' gale ver-
den (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (r)
21.00 Bingobanden (r)
21.30 Red. Am. actionko-
medie fra 2010.
23.35 Castle (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Havets helter (r)
12.00 Storm Riders (r)
12.30 Top Chef: Kun des-
serter (r)
13.30 Top Chef: Kun des-
serter (r)
14.30 Gordon Behind Bars
(r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Ax Men (r)
17.30 Airwolf (7)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Verdens villeste poli-
tivideoer (3)
22.00 Mannegruppa Ottar
(r)
23.00 The Matrix Revoluti-
ons. Am. science fiction fra
2003.
01.30 Nattsending

07.05 Morgensending
11.55 Vinterstudio
12.00 V-cup langrenn. Lag-
sprint klassisk stil, kvinner
og menn.
13.00 V-cup kombinert. Sta-
fett.
14.00 V-cup hopp. Skifly-
ging.
16.00 V-cup fristil. Skicross.
17.30 Vinterstudio
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Tore på sporet (5)
20.55 Halvbroren (6)
21.40 Herskap og tjenere
(4)
22.35 Rally. NM-runde fra
Finnskogen.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ja til kjærligheten (5)
24.00 Filmbonanza (r)
00.30 Mysteriet i Bletchley
(r)
01.15 Nattsending

09.50 Uten forsikring (r)
10.50 Farlig farvann i Victo-
riasjøen (r)
11.50 Store gutter går
Bananas (r)
13.15 Monsieur Ibrahim og
Koranens blomster. Fr.
drama fra 2003.
14.50 Livet i oldtida (r)
15.40 Skavlan (r)
16.40 QuizDan (r)
17.30 Underveis (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.35 Hvem tror du at du
er? (r)
19.35 Slik er kjærligheten
(2) Da. livsstilsserie.
20.05 Mannens unyttige
verden (2) Br. livsstilsserie.
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen.
Sonnambula – Søvngjenger-
sken, fra Metropolitan opera
i New York.
23.35 Sannheten om fedme
(r)
00.25-01.10 Rome (r)

06.00 Morgensending
09.00 Ski Classics 2013:
König Ludwig Lauf. Direkte.
12.00 America’s Got Talent
(r) (32)
13.45 Pusur 2. Garfield: A
Tail of Two Kitties. Am.
komedie fra 2006. (7 år)
15.30 Fra Andøya til Rio (r)
(1)
16.30 Sporty: Gjør livet let-
tere (r) (9)
17.30 Vårt lille land (r) (3)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Sporty: Gjør livet let-
tere (10)
20.00 Skal vi stupe (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Skal vi stupe (2)
22.15 Til bords med fien-
den (4)
23.20 Hver gang vi møtes
(r) (5) Norsk realityserie.
00.50 Idol (r) (7)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Frasier (r)
09.30 M*A*S*H (r)
10.00 M*A*S*H (r)
10.30 M*A*S*H (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Mega Disasters (4)
13.00 Mega Disasters (5)
14.00 Mega Disasters (6)
15.00 Mega Disasters (7)
16.00 Mega Disasters (8)
17.00 Supermenn (r)
18.00 Ute å kjøre! (r)
18.30 Real Deal (r)
19.00 Merlin (r)
20.00 Massive Moves (5)
20.30 Byttebaronene (r)
21.00 Demolition Man. Am.
action fra 1993.
23.10 Senkveld med Tho-
mas og Harald (1)
00.15 Klovn (r)
00.45 South Park (r)
01.15 South Park (r)
01.45 South Park (r)
02.15 Kenny vs. Spenny (r)
02.45 Kenny vs. Spenny (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Alle elsker Raymond
(r)
11.30 Alle elsker Raymond
(r)
12.00 Hellstrøm inviterer:
Bård Tufte Johansen (r)
13.00 Hellstrøm inviterer:
Liv Signe Navarsete (r)
14.00 Hellstrøm inviterer:
Hanne Sørvaag (r)
15.00 Hellstrøm inviterer:
Olaf Tufte (r)
16.00 Project Runway Sveri-
ge (6)
17.00 Project Runway Sveri-
ge (7)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
20.00 Ekstrem oppussing
USA (25)
21.00 The Ugly Truth. Am.
romantisk komedie fra
2009.
22.45 Kongen av Queens (r)
23.15 Kongen av Queens (r)
23.50 In Plain Sight (r)
00.50 Nattsending

06.05 Morgensending
07.40 Air Ways (5)
08.05 Grensevakten (r)
08.30 Hundehviskeren (r)
09.20 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
10.35 Melissa & Joey (r)
11.00 Melissa & Joey (r)
11.30 Melissa & Joey (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Friends (r)
14.30 Kompani Karlsen (r)
15.30 Sinnasnekker'n (r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 4-stjerners middag (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Kompani Karlsen (r)
21.30 Castle (11)
22.30 The Closer (20)
23.30 Rizzoli og Isles (11)
00.25 CSI: NY (r)
01.20 CSI (r)
02.20 CSI: NY (r)
03.05 Smallville (r)
03.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Glory Daze (r)
11.00 Program ikke fastsatt
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Storage Hunters (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Seinfeld (r)
16.30 How I Met Your Mot-
her (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (7)
20.30 How I Met Your Mot-
her (7)
21.00 Two and a Half Men
(8)
21.30 Grimm (10)
22.30 Super Bowl XLVII:
San Francisco 49ers –
Baltimore Ravens
05.00 Nattsending

07.00 Morgensending
13.55 Ut i naturen seervi-
deo (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i hagen (6)
14.35 Norge rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Poirot (10)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Brenner – historier
fra vårt land (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Hvem tror du at du
er? (6)
22.30 Soknepresten (5)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kalde spor (r)
00.55 Nattsending

10.25 Morgensending
12.55 Skavlan (r)
13.55 Sportsrevyen (r)
14.25 Hvem tror du at du
er? (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Tore på sporet (r)
19.45 Berulfsens penge-
binge (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Hotel Savoy åpner
dørene (2)
21.30 Nasjonalgalleriet
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Livet i oldtida (2)
23.20 Halvbroren (r)
00.05 Putin, Russland og
Vesten (r)
01.05 Puls (r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 The Block (56)
14.30 Skal vi stupe (r)
16.00 Home and Away (6)
16.30 Last Man Standing
(3)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (13)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (13)
19.30 Hotel Cæsar (117)
20.00 Sønner av Norge (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 VM-studio. TV 2 Spor-
ten gir deg siste nytt fra ver-
densmesterskapene i ski-
skyting og alpint.
21.45 Sirkus Northug (5)
22.45 Vegas (5)
23.45 Skal vi stupe (r)
01.15 Til bords med fien-
den (r)
02.10 Awake (13)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 MacGyver (r)
14.00 Whacked Out Sports
(r)
14.30 Cash Quiz (r)
15.00 Canadas verste sjå-
før (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Punk'd (1)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Duck Dynasty (10)
19.00 Menneskejegeren (r)
20.00 Merlin (10)
21.00 Teen Wolf (8)
21.55 Las Vegas Jailhouse
(1)
22.25 Golden Goal (1)
22.55 Suits (5)
23.50 Criminal Minds (r)
00.45 Numbers (r)
01.40 Dexter (r)
02.40 All Worked Up (4)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1782)
11.55 Ekstrem oppussing
USA (r)
12.55 Luksusfellen Sverige
(r)
13.55 Supersize vs.
Superskinny (r)
15.00 Kongen av Queens (r)
15.30 Kongen av Queens (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 NCIS: Los Angeles (r)
17.25 Bones (r)
18.20 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Marte Stokstad (1)
20.30 Boligjakten (r)
21.30 NCIS: Los Angeles
(10)
22.30 Navy NCIS (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Kongen av Queens (r)
01.55 Bones (r)
02.50 Nattsending

06.05 Morgensending
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Ungkarskvinnen (10)
14.40 Wipeout (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Melissa & Joey (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (3)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(9)
20.30 Tangerudbakken
borettslag (r)
21.30 Camping på Öland
(7)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Community (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(9)
21.30 Garasjen (5)
22.30 Mannegruppa Ottar
(4)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
13.55 Ut i naturen seervideo
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i hagen (7)
14.35 Norge rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ønskebryllup (6)
16.00 NRK nyheter
16.10 Planeten vår (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 VM i dag
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen (2)
20.15 Team Bachstad i India
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.25 VM-kveld
21.40 Den gode viljen (5)
22.35 Skaperverket (r)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nasjonalgalleriet (r)
23.50 Ørnen (5)
00.45 Nattsending

10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.15 Distriktsnyheter
13.35 Lindmo (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (5)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
19.45 Fangenes restaurant
(1)
20.15 Aktuelt
20.45 Sinatra – stjernens
mørke side (r)
21.30 Bokprogrammet (2)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Dronningen av Ver-
sailles
23.25 Livet i oldtida (r)
00.15 Du er googla (r)
01.15 Ut i naturen (r)
01.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.00 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 The Block (57)
15.00 Sønner av Norge (r)
16.00 Home and Away (7)
16.30 Last Man Standing
(4)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (14)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (14)
19.30 Hotel Cæsar (118)
20.00 Tid for hjem (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 VM-studio. TV 2 Spor-
ten gir deg siste nytt fra ver-
densmesterskapene i ski-
skyting og alpint.
21.45 Grey's Anatomy (8)
22.45 Privat praksis (6)
23.40 Sønner av Norge (r)
00.35 Medium (r)
01.25 Brutte løfter (19)
02.15 Hawaii Five-0 (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 MacGyver (r)
14.00 Whacked Out Sports
(r)
14.30 Cash Quiz (r)
15.00 Canadas verste sjå-
før (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Punk'd (2)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Duck Dynasty (11)
19.00 Menneskejegeren (r)
20.00 Little Britain (r)
20.35 20.00 med Raske
Menn (6)
21.35 Bored to Death (4)
22.05 Dansk dynamitt (5)
22.35 Klovn (r)
23.05 Transporter (6)
00.05 Criminal Minds (r)
01.00 Numbers (r)
01.55 Suits (r)
02.50 All Worked Up (6)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 Hellstrøm inviterer:
Marte Stokstad (r)
12.50 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
15.00 Kongen av Queens (r)
15.30 Kongen av Queens (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 NCIS: Los Angeles (r)
17.25 Bones (r)
18.20 Luksusfellen Sverige
(r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Kristin Skogheim (1)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (9)
21.30 Nashville (10)
22.30 Two and a Half Men
(10)
23.00 How I Met Your Mot-
her (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.45 Kongen av Queens (r)
01.15 Kongen av Queens (r)
01.50 Nattsending

06.05 Morgensending
10.10 Millionær søker kjæ-
reste (r)
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Ungkarskvinnen (11)
14.45 Wipeout (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Melissa & Joey (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (4)
17.30 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(10)
20.30 Sinnasnekker'n (r)
21.30 CSI (9)
22.30 Person of Interest (7)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Community (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Storage Hunters (3)
22.00 Storage Hunters (4)
22.30 Cops (9)
23.00 Cops (10)
23.30 Cops (r)
24.00 Caught on Camera (r)
01.00 Nattsending
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING:  ................................................................................................................................................................

NAVN:  ........................................................................................................................................................................

ADRESSE:  ...............................................................................................................................................................

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 4. februar

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

SIGNE KR. IVERSEN
Brinken 46
2050 Jessheim

Vi trekker ut en heldig vinner 
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

LEKRE DRUER, GOD 
VIN

Fjeldbergbygget (th) ble revet i 1977. Bjørnstadgården (tv) 
stod innfl yttingsklar desember 1932. Bygget ble pusset opp 
og fi kk to ekstra etasjer i 2004. I 2008 ble denne delen av 
Storgata gjort om gågate. Året etter ble gågaten offi sielt 
åpnet av daværende ordfører Anita Orlund. Under gaten 
ligger vann- og avløpskabler, tele- og strømkabler, data- og 

tvkabler, fjernvarme og kjøling. Det renner cirka 35.000 
liter vann under gaten som skal sørge for at snøen smelter. 
Gaten er dekket med 20.000 granittfeller av høy kvalitet. 
Herligheten kostet i overkant av 50 millioner kroner.

Av: Roy Mortensen   
Kilde: Norske aviser fra A til Å 

STORGATA 
1934 -2013

1934

2013
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Hyttetrend: — Folk er litt modigere
Brettspill og hytte hører fortsatt sammen

Hyttekjøpere går mot strømmen
Nyttige apper til hytteturen

Bilag i Romeriksposten 30. januar 2013

HYTTE
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I år kan du gjerne 
blande gammelt 
med nytt, og bruke 
pyntegjenstander i 
naturlige råmaterialer. 
Aller helst kan du 
strikke, sy eller lage 
dem selv.

HYTTE
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Noe som har vært populært 
for fjellhyttene en stund, og 
som leserne våre er veldig opp-
tatt av, er interiørbeis. Før skulle 
hytta være kald og hvit, de skul-
le lysne furuen. Nå skal det være 
beige, brune og gråtoner. Folk 
er litt modigere, og det er gøy, 
sier interiørarkitekt og jour-
nalist i «Hytteliv», Elin Scott.

NATURLIG INSPIRASJON
Det skal altså beises i innbyden-
de, varme og lune drivved-far-
ger, og jordtoner, varm rustfar-

– Folk er litt modigere
Hyttetrend:

ger, og grønt kan også trekkes 
inn.

– Ting fra naturen er vel-
dig aktuelt. Dyremotiver, 
kvister, drivved og annet tre-
verk. Naturtrenden er spådd å 
bli borte fra boliginteriør til 
neste halvår. På hytta tror jeg 
det vil vare lenger. Her skif-
ter man heller ikke ut interiø-
ret så ofte. Man maler gjerne 
ikke i crazy neonfarger, som 
har vært så populært, men 
tar tryggere, varige valg, sier 
Scott.

TUNGT OG MASSIVT
Også når det kommer til mø-
bler er jordfarger ettertraktet. 
Kombinasjonene varierer fra 
oransje/rød til litt mykere far-
ger, ifølge møbelansvarlig på 
Bohus Strømmen, Linda Sand-
voll.

– Det er mye rustikk. Ke-
lim-stilen er også populær. 
Det jeg har sett av trender er 
ikke så forandret. Det er fort-
satt mye tunge møbler og mas-
sive grupper som går, med litt 
større, gode oppsett av sofaer, 
forteller Sandvoll.

HJEMMELAGET TREND
Når det kommer til tekstil skal 
det helst være naturlig. Puter 

i ruter, striper og mønster kan 
gjerne blandes med ensfarge-
de, for å ta opp en farge.

– Det er en stor trend at 
ting skal være i naturlige stof-
fer. Helst i ull og lin, og gjer-
ne strikket eller hjemmelaget. 
Mange liker å sy egne puter 
og gardiner.

Ellers er det populært å 
blande arvegods, som stolen 
fra bestemor eller loppemar-
ked, - med nytt.

– Folk henter fram det 
gamle, nostalgiske med en 
affeksjonsverdi, og setter det 
sammen med nyere ting, 
meddeler Scott.

NATURTREND: Naturtrenden er 
spådd å bli borte fra boliginteriør 
til neste halvår. På hytta vil den 
trenden vare lenger. (Pressefoto 
www.kremmerhuset.no) 
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Stadig fl ere romeri-
kinger velger å kjøpe 
seg hytte på fjellet i 
Telemark og Nedre 
Buskerud. Mange vil 
ha helårshytter.

HYTTE
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Jeg treffer stadig hyggelige 
folk fra Romerike på visnin-
ger på fjellet i Telemark og 
Nedre Buskerud, forteller 
hyttemegler Marius Lind-
hjem i DNB Eiendom. Han 
jobber med salg av fritidsbo-
liger langs kysten i Vestfold, 
samt fjellet i Telemark og de-
ler av Buskerud, og opplever 
at interessen for hans områ-
der er økende.

– Det fl ere romerikinger 
har oppdaget er at man kan 
fi nne hytteområder hvor 
prisnivået ligger noe lavere 
enn hva man ser oppover 
Gudbrandsdalen. Man velger 
da å kjøre mot køen på E6, og 
kjører heller noen kilometer 
lenger. Enkelte ser også forde-
len ved å kjøpe hytte i Tele-
mark. Da kan man med ca 1 
times kjøring komme seg ned 
til kysten om sommeren, for-
klarer Lindhjem.                      
                                      
MINDRE HYTTER
De fleste som kjøper hytte 
på fjellet er opptatt av god 
beliggenhet, bilvei helt frem 
og lett tilgang til langrenns-
løyper og alpinanlegg. Stør-
relsen på hytta er ikke fullt 
så viktig.                                                                                                                                        

– Generelt er trenden at 
folk ikke er så opptatt av 
store hytter lenger. Man 
trenger ikke fem soverom og 
tre bad for å ha det hyggelig 

Hyttekjøpere går mot strømmen

på fjellet, sier Lindhjem.
                                                                
VIL HA HELÅRSHYTTE                     
Mange velger å kjøpe en fritids-
bolig ved sjøen som kan brukes 
hele året.                                                                                                           

– Jeg ser en tendens til at man 
kjøper nye høystandard hytter i 
sjønære omgivelser, med helårs 
bruksmuligheter. Dette passer 
perfekt for de som ikke er fjell-
hyttemennesker, men som like-
vel ønsker å ha et sted å reise til 
hele året, sier megleren.

Slike helårshytter selges for 
rundt 2,5 millioner kroner.

Hyttemegler Håkon Wøllo i 
Eiendomsmegler1 i Hemsedal 
erfarer også at dette er attrak-
tivt.

– Helårshytta kan være i 
bruk for hele familien hele 
året. Man er da opptatt av at 
det skal være sykkel- og turmu-
ligheter om sommeren og nær-
het til skiløyper og liten kjøre-
avstand til heisen om vinteren, 
forteller han.
   
HAR MYE PENGER
Hyttemegler Kent Andersen i 
Terra, avdeling Kragerø, me-

HYTTE I VINTERLAND: Her fra 
Skrim i Kongsberg. (Foto: DNB Eiendom)

HYTTEMEGLER: Marius Lindhjem 
i DNB Eiendom. (Foto: DNB 
Eiendom)

HYTTE VED SJØEN: Hytte i sjønære omgivelser i Kragerø. (Foto: Terra)

ner at reisevei vil ha mye å si i 
fremtiden.

– Jeg tror adkomst er svært 
viktig. Dette blir nå jevnlig 
bedre og det blir kortere å kjøre 
til ferie, sier han.

Hans erfaring er at nord-
menn har mye penger mellom 
hendene, og at mange kan ta seg 
råd til å kjøpe hytte.                                                                                               

– Det er fl ere som har mulig-

het til å kjøpe hytte. Den vanli-
ge nordmann har fortsatt pen-
ger og renten er lav. Og man får 
mye hytte for pengene i dagens 
marked.

Han påpeker imidlertid at 
mange kan være usikre på når 
de skal slå til.

– Det er mye psykologi når 

man skal inn på hyttemar-
kedet, flere er usikre på når 
de bør investere eller kjøpe. 
I dagens marked er det mye 
hytter å velge mellom – også 
de med strandlinje. Derfor 
bør det være gode muligheter 
for å gjøre gode kjøp, mener 
megleren.
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Flere og fl ere moder-
niserer hytta, men 
det skal fortsatt spil-
les med kort og på 
brett. Brettspillpro-
dusentene og bok-
handlerne opplever 
fortsatt pågang før 
ferier.

HYTTE
Tekst/foto: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Kunder forteller om at de har 
spillkvelder opptil en gang i 
uka, hvor de slår av TV-en og 
setter seg rundt bordet i stedet. 
De vil ha spill både hjemme 
og på hytta, og de blir faktisk 
brukt. Det 20 år gamle Scrab-
ble-spillet på hytta oppløses, og 
må erstattes. Folk spiller fort-

Brettspill og hytte 
hører fortsatt sammen

satt. Absolutt, opplyser Katrine 
Syvertsen, daglig leder på ARK 
Strømmen.

MANGE UNGE SPILLER
Brettspillprodusenten Tactic 
Norge AS, har den største om-
setningen i årets tre første må-
neder, noe daglig leder, Bjørn 
Arnesen, mener er spesielt for 
Norge og hyttesesongen. Han 
har sett en økning i spillsalg 
de siste 4-5 årene, som han tror 
skyldes de unges gryende inter-
esse.

– Tendensen den siste tiden 
viser at 18-20-åringene spiller 
mye mer enn før. De er gjerne 
studenter, og har tatt spillkvel-
den tilbake.

– Man skulle tro nettspill og 
TV-spill hadde tatt over helt. 
Alle har jo spilt «Wordfeud». 
Men av en eller annen grunn 
blir ikke brettspill upopulært, 
hevder Syvertsen.

UTVIKLES STADIG
Syvertsen tror det henger 
sammen med at spillene hele 
tiden utvikles og fornyes, slik 

som Geni og Trivial Pursuit.
– Scrabble for eksempel, har fått 
sin renessanse med brettspillet 
«Word fi ght», forteller hun.

Også teknologien i brett-
spilluniverset utvikles. Årets 
barnespill for 2012 ble for ek-
sempel «Where was it», hvor du 
skal fi nne en tyv ved hjelp av 
lyder fra et medfølgende høyt-
taleranlegg. 

NYTT ELLER NOSTALGISK
Nils Håkon Nordberg, daglig 
leder i nettsiden brettspill.no, 
mener det varierer om folk er 
interessert i moderne eller tra-
disjonelle spill. At hyttespilling 
fortsatt er aktuelt, er han ikke 
i tvil om.

– Det er mer sosialt å sette 
hverandre på prøve, enn en da-
tamaskin. Det er en helt anner-
ledes opplevelse. Mange er på 
utkikk etter de nostalgiske spil-
lene som Ludo, som de spilte da 
de var yngre. Så er det de som er 
opptatt av å oppdage nye ting.

TRADISJONELT I TETEN
Syvertsen etterlyser fl ere spill 

med lys og lyd, men selger 
fortsatt mest av de gode, 
gamle slagerne. Av nyheter 
i år holder hun en knapp på 
Angry Birds Space, Monopol 
Millionær, Hvem i all verden 
og Curling og Air hockey, 
hvor du ruller ut brettene og 
spiller med fi ngertuppene i 
stedet for hånden.

 – Tradisjonelle spill selger 
fortsatt best, sier Syvertsen.

POPULÆRT: Brettspill er i vinden 
som aldri før. 

1. Bohnanza
2. Table Curling
3. Settlers fra Catan
4. Ticket to Ride - Heart 
    og Africa
5. Game of Thrones (2nd 
    edition)
6. New Amigos norsk-
    engelsk
7. Sequence
8. Dominion (EN)
9. Ticket to Ride
10. Ticket to Ride - 
    Europa

Kilde: Brettspill.no

TOPP TI
BRETTSPILL
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–  Hvor som helst, bare det er 
på toppen av fjellet. Helst litt på 
snaufjellet. 

Wenche 
Berntsen 
(73), Skjetten

                                                                           

–  På Øyeren. Her ligger Nord-
Europas største innlandsdelta, og 
det er et friskt og freidig dyreliv. 

                                                                           

–  I Jøndalen. Der er det ikke så 
mye folk, og vi har en fantastisk 
fin familiehytte her fra 1966. 

                                                                           

– På Venabygdsfjellet. Det er et 
veldig fint område for ski, og 
nærme Kvitfjell. Fjellet er snilt, og 
ikke for skarpt. Så er det fint for 
sommerturer der, også.

                                                                           

– Jeg er født nordpå, og synes 
det er finest i Alta i Talvik. Det er 
midt i smørøyet, og like ved van-
net. Her mangler jeg ingenting, 
og blir gjerne i to måneder om 
sommeren.

                                                                           

– På fjellet. Samme hvor, bare jeg 
kan stå.

                                                                           

–  Danmark er moderlandet 
mitt, og jeg skulle gjerne hatt en 
gammeldags hytte helt Sør-Vest 
i landet. Det hadde vært nydelig. 
Det er så lange og fine strender 
her.

Morten 
Thøgersen 
(30), Fetsund

Torill 
Byman (46), 
Spania

Tone 
Sander (60), 
Hakadal

Arvid 
Josefsen (72), 
Strømmen

Henrik 
Granøe (23), 
Fjellhamar

Iben 
Hauklien (16), 
Nittedal

                                                                           
Hvor vil du helst ha hytte? 

                                                                           
Wenche 
Berntsen                                                                            Berntsen                                                                            

(73), Skjetten

                                                                           
Hvor vil du helst ha hytte?

7 PÅ GATA 

Det er mange gratis-
apper som kan være 
gode å ha på hyt-
teturen – både på 
bilturen og når du 
har kommet frem.

Nyttige apper 
til hytteturen

HYTTE
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

Er du klar for hyttetur? Før du 
reiser kan det være lurt å ta en 
titt på gratis-appene på telefo-
nen som kan hjelpe deg gjen-
nom kjøreturen og oppholdet 
på hytta. Her er en liten guide.

BENSINPRIS:
Med denne appen fi nner du 
den laveste bensinprisen langs 
veien. Du søker på sted, og ap-
pen fi nner den billigste bensin-
stasjonen nær deg.

ITRAFIKKEN                                                                                                                      

Gir deg oppdatert informasjon 
om trafi kken. Appen henter 
data fra Statens Vegvesen, vi-
ser bilder og opplyser om hvor 
lang tid du må beregne fra a til 
å, basert på trafi kkfl yten.

  

HJELP 113 – GPS:
Kommer du først til en ulykke, 
eller noen plutselig blir syke og 
du må kontakte 113 er det vik-
tig å vite hvor du er. Ofte er man 
langt hjemmefra, uten veinavn 
eller kjente steder. En kartrefe-
ranse er derfor til stor hjelp for 
113-sentralen. Jo mer nøyaktig 
du kan si hvor du er, jo raskere 
kan de sende hjelp. Hjelp 113 - 
GPS bruker telefonens GPS og 
viser kartreferansen på skjermen 
samtidig som den ringer 113.

SNØGG – 
FØRSTEHJELPSVISEREN:
Her fi nner du nyttige første-
hjelpstips. Har du lastet ned 
denne trenger du ikke være 
tilkoblet nett. Førstehjelpsvi-
seren gir deg en generell inn-
føring i førstehjelp steg for steg 
ved hjerte- og lungeredning 
(HLR), bevisstløshet, sårskader, 

brannskader, fremmedlegeme i 
luftveiene og bruddskader. 

YR ELLER STORM:
Været får man ikke gjort noe 
med, men med en vær-app kan 
man i det minste forberede seg 
litt på det som kommer, og 
planlegge deretter.

SWIX:
Skal du ut på ski? Appen fi n-
ner ut hvor du er, og kombi-
nert med data fra Meteoro-
logisk institutt gir den deg 
forslag til hva du bør smøre 
skiene med.

UT.NO TURGUIDE
Ut.no er et samarbeid mellom 
NRK og Turistforeningen og gir 
deg info og bilder til fotturer, 
skiturer og sykkelturer i Norge: 
alt med bakgrunn i din GPS-
posisjon.


