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Aldri før har så mange søkt om studieplass 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 
Tusenvis står på venteliste. SIDE 2-3

www.romeriksposten.no

Fra Novus Academy 
ble startet i 2009 har 
klubben leid hall-
plass hos Lørenskog 
bryteklubb i Skå-
rerhallen. Nå fl ytter 
kampsportsklubben 
inn i egne lokaler. 

SIDE 4-5

Derfor bør denne 
grønne næringsbom-
ben nytes hver dag. 

SIDE 17

FLYTTER INN I 
NYE LOKALER

SYV SUNNE 
GRUNNER TIL Å 
SPISE AVOKADO REKORDOPPTAK

til høgskolen



2  Nr. 23 – 2012 Nr. 23 – 2012  3

Romeriksoposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som distribueres til alle husstander 
i Skedsmo kommune. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom -      plakaten. 
Avisen kommer ut hver onsdag.

Redaksjonen:
Ansvarlig redaktør: 
Dag Rognlien Stenberg,
dag@avisdrift.no, tlf.: 922 60 792
Redaksjonssjef:
Linn Cecilie Merckoll,
linncecilie@avisdrift.no, tlf.: 454 94 558
Journalister: 
Roy Robin Mortensen, roy@avisdrift.no
Yngve Johnsen, yngve@avisdrift.no
Charlotte Sissener, charlotte@avisdrift.no

Annonseavdelingen:
Markedskonsulenter: 
Anne May Johnsen 
annemay@avisdrift.no, tlf: 924 18 582
Jens Petter Sørhus
jens@avisdrift.no, tlf: 464 26 803
Pål Evjebråten
paal@avisdrift.no, tlf: 48320157
Elisabeth Krogsrud
elisabeth@avisdrift.no, tlf: 483 23 443

Tips/Leserinnlegg:
tlf: 454 945 58, tips@avisdrift.no

Økonomi:
Henning Thorsen, henning@avisdrift.no
tlf.: 922 90 838

Grafi sk design:
Kjetil Tørum
kjetil@avisdrift.no, tlf.: 918 36 029

Postadresse:
Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Ansvarlig utgiver:
Avisdrift Romerike AS
Opplag: 21.000 – Trykk: Media Norge Trykk 
Oslo
Distribusjon: Norpost

Neste utgave: 22.08.2012
Materiellfrist neste utgave: 20.08.2012

Skedsmoposten, Lørenskogposten og 
Ullensakerposten slår seg sammen 
og blir Romeriksposten.
Avisdrift Romerike AS har gjennom Skedsmoposten og 
Lørenskogposten etablert seg som hyggelige lokalaviser og 
et fulldistribusjonsalternativ for annonsører i Skedsmo og 
Lørenskog. I mai kom også Ullensakerposten til verden.

Nå slår vi sammen våre tre aviser til én slagkraftig avis 
med navn Romeriksposten.

 Romeriksposten utkommer ukentlig, med unntak av fe-
rieperioder, til alle husstander i de tre største kommuner 
på Romerike - Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker, altså 
samme distrikter som våre tre tidligere aviser dekket. Sam-
let opplag er 44.000*. Til sammenligning har Romerikes 
Blad opplag på 17.770 i samme dekningsområde.

 Vi regner Romeriksposten som en sammenslåing og vide-
reføring av våre tidligere aviser, og oppgir derfor 3. årgang 
på forsiden. Våre faste lesere og annonsører vil kjenne 
igjen avisen - men vi tror og håper vår sammenslåing vil 
styrke produktet. Har du innspill, tips eller annet på hjer-
tet, setter vi pris på at du tar kontakt med oss.

 Jeg håper du vil fi nne Romeriksposten interessant.
 

 
Dag Rognlien Stenberg
Ansvarlig redaktør

* Ukentlig distribusjon i Ullensaker begynner ikke før 7. november.  Inntil 
da er vi i «innkjøringsfasen» i Ullensaker, og distribuerer derfor annenhver 
uke, første gang 29.august. Når avisen ikke distribueres i Ullensaker, er 
opplaget vårt 33.000. Fra 7. november er opplaget altså 44.000 hver uke.

Vi slår oss 
sammen!

Rekordopptak til høgskolen
Aldri før har så mange søkt om studieplass ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus (HiOA). Tusenvis står på venteliste.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA) opplever rekordinteres-
se i år. Aldri før har så mange 
søkt om studieplass ved skolen. 
I juli fi kk totalt 7 221 søkere 
tilbud om å studere ved HiOA 
gjennom Samordna opptak. 
Det er 344 fl ere enn i 2011. 
Høgskolen i Oslo og Høgskolen 
i Akershus slo seg sammen i 
fjor – selv før dette har det ikke 
blitt registrert høyere søkertall. 
I juli stod det 14 570 søkere på 
venteliste for å komme inn. 

GODT MILJØ                          
Leder i Studentparlamentet, 
Tuva Aune Wettland, tror sko-
lemiljøet er en av årsakene til 
den store interessen.

Riften om plassene tyder på 
at høgskolen er et attraktivt 
studiested som tilbyr studier 
ungdom er interessert i. Det er 
også et svært godt studiemiljø 
på Høgskolen i Oslo og Akers-
hus, og det kan vi takke både 
tilsatte og engasjerte studenter 
for, sier hun.

I revidert nasjonalbudsjett 
fi kk skolen tildelt 140 nye stu-
dieplasser. 

Vi ser dette som en aner-
kjennelse av at vi har viktige og 
gode utdanninger som dekker 
samfunnets behov, sier rektor 
Kari Toverud Jensen.

VOKSER MEST
Ferske tall fra Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) viser at Oslo- og 
Akershus-regionen er den regi-
onen i landet som vokser mest. 
Det anslås at veksten vil ved-
vare frem mot 2025. Det skaper 
økt behov for arbeidskraft.

I årene fremover vil det spe-
sielt være behov for helse- og 
sosialarbeidere, lærere og før-
skolelærere. I tillegg vil næ-
ringslivet og kommunene tren-
ge økt tilgang på ingeniører.

Tallene som ble sluppet i 
sommer viser at dette er popu-
lære studier, forteller Jensen.

STOR ØKNING
760 søkere hadde førskolelærer 
som førstevalg i år, noe som er 
en økning på 26 prosent fra 
fjoråret. Deltidsstudiet har gått 
frem 41 prosent, mens heltids-
studiet har økt med 19 prosent.

Det er utrolig gledelig og 
positivt med en så stor økning 
til førskolelærerutdanningen, 
kommenterer rektoren.

Enkelte av ingeniørutdan-
ningene har også en god øk-
ning - med 30 prosent. Dette 
gjelder bygg, bioteknologi, kje-
mi og maskin.

FØRSTEMANN TIL MØLLA                                      
Rektoren håper at de som står 
uten plass tar en titt på hvilke 
studier som er tilgjengelige på 
Restetorget, og ser om de fyller 
kvalifi kasjonskravene.

- Det er viktig å huske at fl ere 
av studiene krever realfag eller 
yrkesbakgrunn. Det er “første-
mann til mølla” som gjelder, 
og studiene fylles opp fortlø-
pende, sier Jensen.

HØGSKOLENS 5 PÅ TOPP 
(ANTALL SØKERE PER PLASS) 
• Økonomi og ledelse (årsstu-

dium) 16,3 søkere per plass 
• Trafi kklærerutdanning 16 sø-

kere per plass 
• Medier og kommunikasjon 

(årsstudium) 13,3 søkere per 
plass 

• Fotojournalistikk (bachelor-
studium) 12,1 søkere per plass 

• Økonomi og ledelse (årsstudi-
um, deltid) 12 søkere per plass.

Fakta: 
Høgskolen i Oslo 
og Akershus

Norsk statlig høgskole, eta-
blert 1. august 2011 gjen-
nom sammenslåing av 
Høgskolen i Oslo og Høg-
skolen i Akershus.
Den største høgskolen i 
Norge med 16 000 studen-
ter og 1600 ansatte
Har to studiesteder: Pile-
stredet i Oslo (Frydenlund, 
Pilestredet park og Hol-
bergs plass) og Kjeller. I til-
legg har høgskolen under-
visningssteder i Sandvika 
og Sandefjord.
De fl este av studietilbudene 
er profesjonsutdanninger. 
Høgskolen har halvårs- og 
årsstudier, over 50 bachel-
orstudier, 25 masterstudier 
og etter- og videreutdan-
ningstilbud. I tillegg har 
skolen tre doktorgradspro-
grammer og et førstelektor-
program.

POPULÆRT STUDIESTED: 
Forrige måned fi kk 7 221 søkere 
tilbud om å studere ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus, noe 
som er 344 fl ere e nn i fjor. (Foto: 
John Anthony Hughes/HiOA)

FORNØYD REKTOR: Kari 
Toverud Jensen. (Foto: Sonja 
Balci/HiOA) 
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Fra Novus Academy ble startet i 2009 har klubben leid hallplass 
hos Lørenskog bryteklubb i Skårerhallen. Nå flytter kamp-
sportsklubben inn i egne lokaler.    

Tekst/foto: Roy Mortensen

- Her får har vi et 1200 kvadrat 
stort lokale med garderober, 
flere matteområder og et kon-
tor til rådighet, sier Ståle Ny-
ang.  

Etter en iherdig dugnads-
innsats fra klubbens medlem-
mer kan Novus Academy åpne 
Norges største kampsportsen-
ter på Futurum industriområde 
i Nordliveien 21 på Rasta. I dag 
har klubben rundt 100 med-
lemmer, men etter flyttingen 
har klubben muligheter til å ta 
imot enda flere. 

TRENER HELE FAMILIEN
- Vi vil skape et godt sted 
der hele familien kan trene 
sammen. Her kan vi også lage 
en egen liten lekekrok for un-
gene, kanskje med tv og video, 
forteller Nyang, og viser til at 
det ikke kommer til å stå på 
mangel av plass i de nye loka-
lene. 

Nyang opplyser at klubben 
også tar sikte på å starte opp et 
ungdoms- og barneparti. Han 
mener at ungdom har godt av 
å trene kampsport. 

- Du får mer selvtillit og får 
en sterkere psyke, noe som 
gjenspeiler bedre resultater på 
skolen.

I førsteomgang kommer vi 
til å starte et ungdomsparti fra 
12 til 15 år. Finner vi et godt 
opplegg, vil vi også starte opp 
barnepartiet.

Instruktøren forteller at 
klubbens mål er å beholde et 
godt og sundt miljø, ha gode 
rollemodeller og tilby flinke 
instruktører.

 Søndag 2. september mar-
keres innflyttingen i nye loka-
ler med en «Åpen dag». Her får 
publikum se oppvisninger av 
de enkelte kampsportsgrenene 
klubben kan å by på.

BLANDER KAMPSORTER
Klubbens medlemmer er fra 
15 til 52 år og kommer fra Ne-
dre Romerike og Oslo. Flere av 
disse har drevet, og driver med 
andre tradisjonelle kampspor-
ter. Ståle Nyang startet med 
Kung Fu. Etter å ha holdt på 
med dette i mange år fattet han 
interesse for UFC på slutten 
av 1990-tallet. Han begynte å 
oppsøke steder der han kun-
ne trene Mixed martial arts 
(MMA), som er en blanding av 
etablerte kampsporter. 

- Vi trener mest teknikker og 
drilling, slik man for eksempel 
gjør i karate, ju jitsu og bryting. 
Du har ikke noen andre tek-
nikker i MMA som ikke allere-
de finnes i disse kampsportene, 
forklarer Nyang som er hoved-
trener for MMA i klubben.    

Med seg i trenerteamet har 
han blant annet Tor Olav Hau-
ge, NM-mester i thaiboksing og 
Christopher Hermanstad, som 
er en av Norges fremste Brasili-
ansk Jiu Jitsu-utøvere.

- Hva kreves for å bli en god 
MMA-utøver?

- Har du et godt og fornuftig 
hode, og satser på lik linje slik 
du gjør med all annen sport, så 
kan du bli en god fighter. I den-
ne sporten får du utfordringer 
på alle plan. Det er så mange 
forskjellige ting å trene på. Det 
er dette som gjør denne kamp-

sporten så spennende, forkla-
rer instruktør og aktiv utøver, 
Aron Jahnsen, som gikk over 
fra Jiu Jitsu til MMA for 7 år 
siden.

REISER UT
- Hvordan er det å trene en 
kampsport som det forbudt å 
konkurrere i Norge med?

- Det går helt greit. Vi tenker 
ikke så mye på det, vi følger de 
lover og regler som er. Vi prø-
ver å gjøre det beste ut av dette, 
og lager sosiale turer og drar 
til Sverige og andre naboland 
hvor det er fullt tillatt å kon-
kurrere, sier Ståle Nyang.

Medlemmene i klubben 
konkurrerer ikke bare på 
MMA-stevner, men deltar 
også på grappling/ Jiu Jitsu-
turneringer og vanlige bokse-
kamper i Norge. Hoveddelen 

av treningen er bryte og grap-
pling-delen. Novus Academy 
arrangerer hver høst Norges 
største turnering innenfor 
Braziliansk Jiu Jitsu og Grap-
pling (SubMission Wrestling). 
I fjor hadde stevnet over 150 
påmeldte deltakere fra Sverige, 
Danmark, Finland, England 
og hele Norge.

- Som i andre klubber har vi 
en liten del av medlemmene 
som konkurrerer mens hoved-
delen er mosjonister. Det må 
være et åpent senter for de som 
ønsker å konkurrere og for de 
som bare vil trene for at de sy-
nes det er artig, opplyser Ny-
ang.   

- Hvem passer dette for?
- Det er en variert og allsi-

dig sport. Har du interessen 
for kampsport, passer du inn i 
MMA.

Flytter inn i 

nye lokaler

Aron Jahnsen (tv) og Ståle 
Nyang ser fram til å åpne dørene 
til det nye kampsportssenteret. 

En kamp starter fra stående stilling med spark og slag. Foto: Novus Academy.To jenter demonstrer hva som skjer etter en nedtagning. Foto: Novus Academy.

Her viser Ståle Nyang hvordan han kan kontrollere en motstander 
med en armlås. Foto: Novus Academy.
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Mennesker og hunder skal ut på tur. Fotografert i 1920-1930. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv 
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk 
her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Driftsbygningen på Losby Gods
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Takk til alle som sendte inn!

Ingen svarte 
riktig forrige 
gang, så vi gir 
da utfordringen 
på nytt.

Har du svaret? Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no eller til 
Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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Takk til alle som sendte inn!
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SVAR:
Kjeller, Institutt for 
energiteknikk med 
reaktoren som motiv

VINNER:
HANS-JÖRG KLEEMANN
Parkalleen 45
2000 Lillestrøm

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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SVAR:

VI BEKLAGER!
I forrige utgave kom vi i skade for å 
trykke feil svar på konkurransen vår. 
Riktig svar er Berg gård på Kjeller, og 
ikke Huseby gård på Skedsmokorset 
som er oppgitt som riktig svar i nr 22. 

Skedsmo

Lørenskog
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Tekst: Rubina Olsen

V
isste du at avokado gir 
deg ekstremt mange hel-
sefordeler til gjengjeld 
for kaloriene? Den saf-
tige, grønne frukten er 
proppfull av sunne næ-
ringsstoffer som kroppen 

behøver så kjært.
Under den mørke fasaden er avokadoen 

en super kilde til både vitamin A, vitamin C, 
vitamin E. Den inneholder også fl ere B-vita-
miner som folat, tiamin, pyridoksin, ribofl a-
vin og niacin. Avokado har også fl ere gode 
næringsnyheter. Den er en kilde til kostfi ber, 

magnesium og kalium. I tillegg inneholder 
den runde frukten lite sukker.

AVOKADO TIL SÅ MANGT
Frukten kan lett nytes alene og er et godt al-
ternativ til litt sommerniste på stranden eller i 
parken. Det er bare å dele avokadoen i to, ta ut 
steinen, og spise halvdelen med skje toppet med 
litt krydder. Næringsrik avokado er også herlig 
i matretter, som salater, fi ske- og skalldyrsretter, 
til kylling, brødmat, og i tortilla-lefser.

Den myke frukten egner seg ypperlig som 
sunn smør på brødskiven. Videre kan du lage en 
herlig, sunn, kremet guacamole som dressing ved 
siden av en rekke retter. Den populære frukten 
gjør også susen i forretter, i supper, og desserter.

Syv sunne grunner 
til å spise avokado 

Derfor bør denne grønne næringsbomben 
nytes hver dag. 

til å spise avokado 

MAT

NY
 S
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E!

ERNÆRINGSFYSIOLOG 
RUBINA OLSEN ønsker 
gjennom www.matavisen.no 
å hjelpe fl est mulig lesere til et 
sunnere kosthold og en bedre 
livskvalitet. 

ERNÆRINGSFYSIOLOG 

På Romeriksanbud.no 
er det gratis å legge ut 
anbud - det er gjort på 

kun få minutter. 
Du vil i løpet av kort tid 
motta uforpliktende til-
bud fra håndverkere på 

Romerike.
 

SISTE 3 ANBUD:

SLIPING AV GULV - 134 KVM, 
ULLENSAKER: 
Ønsker å få slipt parkett i eik. Gulvet 
skal etter sliping oljes med hvitpig-
mentert olje. Det er totalt 49 kvm 
med eikeparkett som skal slipes og 
oljes.

TERRASSE 35M2, LILLESTRØM: 
Vi ønsker å få bygget markterrasse 
på 35 m2 i vår bolig i Lillestrøm - før 
snøen kommer.
 
MALING AV NYTT HUS UTVEN-
DIG, NESKOLLEN: 
Ønsker tilbud på maling av nytt hus 
på 250 kvm på Neskollen.
 

 

Legg ut ditt 
anbud gratis på 

Romeriksanbud.no 
i dag!

Aulie klar for 
Skal vi danse
Marianne Aulie (40) skal svinge seg på 
parketten i høst.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Forrige lørdag kunne TV2 av-
sløre hvilke kjendiser som del-
tar i høstens sesong av “Skal vi 
danse”. En av dem som solte 
seg i glansen under lanserin-
gen med designerkjole på, var 
kunstner Marianne Aulie, som 
er født og oppvokst i Lørenskog. 
40-åringens dansepartner blir 
svenske Calle Sterner - en av 
høstens nykommere blant de 
profesjonelle danserne.

AMMEPAUSER
Den New York-bosatte kunst-
neren ble mamma til Malove 
Bluebell Marie Ingeborg tidli-
gere i år.

–Dette blir en kjempemor-

som utfordring og en fantastisk 
mulighet til å lære å danse. Det 
er fullt mulig å trene og ha en 
liten baby, vi må bare ha noen 
ammepauser, sier Marianne til 

“God Kveld Norge”.

 SVOGEREN ER MED                                                                    
De andre kjendisene som deltar 
i høst er Mariannes svoger og 
kunstnerkollega Vebjørn Sand, 
Playboy-dronning Lillian Mül-
ler, langrennsløper Marit Mik-
kelsplass, boybandstjerne Ben 
Adams, artist Hanne Sørvaag, 
skihopper Lasse Ottesen, ko-
miker Steinjo Grieg Halvorsen, 
stavhopper Cathrine Larsåsen, 
artist Eldar Vågan og Plumbo-
vokalist Lars Erik Blokkhus.

KLAR FOR DANS: Kunstner Marianne Aulie fra Lørenskog skal 
lære å danse av svenske Calle Sterner i høstens utgave av “Skal vi 
danse”. (Foto: Pressebilde)

NÅ HAR VI BEGYNT  MED RUBRIKKANNON-
MATERIELLFRIST: TORSDAG KL 17.00

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

Nå har vi begynt med rubrikkannonser i avisenNå har vi begynt med rubrikkannonser i avisenNå har vi begynt med rubrikkannonser i avisen

Gratis for privatpersoner. 490+mva per annonse for bedrifter.

Send epost til: BAZAR@AVISDRIFT.NO 
eller send til: AVISDRIFT ROMERIKE, 
DEPOTGATA 20, 2000 LILLESTRØM
«MERK KONVOLUTTEN BAZAR»

Stor radio fra 1940-tallet selges. 
Samleobjekt. 2500Kr.  Gammel 
Tandberg radio. Samleobjekt. 
1500 Kr.  Stor metallboks. Antikk. 
500 Kr.  Gammel skrivemaskin. 
Samleobjekt. Gi bud. Tlf: 926 16 
520 etter kl 18.00

Takstige til salgs Stålstige 5 m., 
med bue. 31 cm. bred.  Kroner 
200,- ved henting på  Kurland (Lø-
renskog). Tlf: 67 90 35 31 (Leif)

Technics CD-Stereoanleg SC-
CHG404. 4 enheter av bredde 25 
cm og høyde 10 cm pris kr 700,-. 
Tlf 41454144

Veggur størrelse 55 x 25 cm  Kr 
700,-. Tlf 41454144

Ford Granada deler fra en 1976 
mod 2.3l jubileiums mod selges 
samlet kr 2500,- Tlf 63803440 
ekl 1800

2 stk vekstlamper - pen blå farge 
kr 500,-. Tlf 41454144

BELYSNING, HØVIK LYS, patinert 
messing, Type Tradisjon selges:  - 
Artikkelnr. 8212-6, 6-armet lyse-
krone, 6x40W, 1 stk. - Artikkelnr. 
8211-5, 5-armet lysekrone, 5x40 
W, 1 stk. - Artikkelnr. 7117-2, 
2-armet lampett, 2x40 W, 2 stk. 

10 stk lampeskjermer følger med. 
Pris totalt kr 7.000,00 Telefon 
67909471, Fjellhamar

Kattebur selges for 100 kr. Lite 
brukt. Klorestativ til kattunge. Lite 
brukt. Selges for 50 Kr. Step-
maskin m.strikker til armøvelser. 
Selges for 200 Kr. Poststemplede 
frimerker fra hele verden ca år 
1900-1986, 1112 stk, selges for 
1100 Kr inkl albumet. 15 Første-
dagsbrev fra 1988-1998 selges. Gi 
bud. Tlf: 454 99 533

Frimerkealbum 300kr,brun 
keramikkmugge med tre bein fra 
Egersund 50 kr,babyseng kr 200,4 
solsenger i plast/aluminium kr 100 
pr. stk eller 300 for alle,Bergan 
svipptursekk fra ca 1940-50 150 
kr,dokke med vogge og klær kr 
200,gamle hatter kr 50 pr. stk,7 
pynteting 50 kr pr. stk eller 250 
for alle,gammeldags faksmaskin 
kr 100,sigareske kr 50,Mads Berg 
sangbok kr 150. Tlf: 97179220

2 bøker tilsalgs:   Ingen kan kjøpe 
lykken. FORFATTER: BARBARA 
TAYLOR BRADFORD. 608 sider 
på norsk. Bestselgeren om Emma 
Hart. Boken har gått som TV-
SERIE.   KR.15,- WORLD COINS, 
1995 STANDARD CATALOG. 
Complete listings by date and mint 
since 1801. Over 52 000 actualsi-
ze coin photos. Over 2200 pages.  
Kr. 20,- Henv.  tlf  47390131 eller 
67907485  LØVENSTAD

VW beachbuggyprojekt selges med 
godkjente norske papirer. Bilen har 
hel chassiplate, dvs. IKKE kortet 
inn. Karosseriet er av lang type. All 
rust er sveiset og godkjent av biltilsy-
net sommeren 2011. Det er montert 
blant annet nye bremser, støtdem-
pere, drivakselmansjetter, fjærforin-
ger, m.m.  Det følger med 2 orginale 
VW felger som er breddet. Ring for 
mer opplysninger; 22 10 99 40. 
Selges for 25.000 nok.

ØNSKES KJØPT

Brukt kano-henger ønskes kjøpt. 
Tlf. 926 16 520

Ford Scorpio ønskes kjøpt helst 
stasjonsvogn men alt av interesse 
Tlf 63803440 ekl 1800

Ønsker å kjøpe emaljekjele og 
stålkjele, størrelse 5-10 liter. Tlf 
928 97 668

Tofl øyet garasjeporter 2 stk ønskes 
kjøpt Tlf 63803440 ekl 1800

VASKEHJELP ØNSKES!

Ønsker vaskehjelp til 4-roms 
leilighet på 80 kvm. På Skedsmo-
korset.  Send mail med tilbud 
til: kristineholst.j@gmail.com

Noen tips for avokado
Avokado smaker best når den er modnet. 
Dette kan du kjenne ved å klemme litt på 
den. Gir den litt etter for trykk er den klar 
til å spises. Et godt tips for å bevare åpnet 
avokado som enda ikke skal spises, er å 
tilsette noen dråper sitron på fruktkjøttet 
for å hindre misfarging.

Her er 7 gode grunner til å gafl e i seg avokado: 
1) SUNT FETT FOR HJERTET OG KOLES-
TEROLET 
Avokado er mettende, men den gir deg mye sunt 
fett og næring tilbake for kaloriene. Ca. 90% av 
kaloriene i avokado kommer fra fett, der meste-
parten består av sunt enumettet fett som krop-
pen behøver. Det halvfaste avokadofettet er 
gunstig i forebyggelsen av dårlig kolesterol og 
hjerte- og karsykdommer.

2) EN KRAFTIG ANTIOKSIDANT
Avokado inneholder, Vitamin C, vitamin E, og 
aminosyren glutation, som er supre antioksidan-
ter. Det beskytter kroppen mot frie radikaler som 
kan skade arvematerialet og kroppens celler.

3) GODT FOR HUDEN
Som supre antioksidanter virker vitamin C og E 
godt for huden. De bidrar til å holde huden frisk 
og ung ved å forhindre skader forårsaket av reak-
tive oksygenforbindelser i hudcellene. Vitamin 
C er også viktig for sterkt bindevev i hud, brusk, 

bein og tenner.

4) BESKYTTER TARMEN
Avokado er også en god kilde til kostfi ber. Ved å 
spise 100 gram avokado får man i seg ca. 7 gram 
kostfi ber. Fiber spiller en viktig rolle i å opprett-
holde god helse. Det metter uten å gi energi, vir-
ker gunstig på mage- og tarmfunksjon og kan 
hjelpe mot forstoppelse.

5) VIRKER BLODTRYKKNEDSENKENDE
Den ovale grønne frukten er en super kilde til 
mineralene kalium, magnesium, og kobber. Ka-
lium virker blodtrykknedsenkende og er med på 
å regulere vannbalansen i kroppen.

6) STYRKER NERVENE
Avokado inneholder fettstoffer som er viktige for 
stoffskiftet i nervesystemet. Dessuten er frukten 
svært rik på B-vitaminer som er behøves for god 
nervefunksjonen. Med bakgrunn i dette, kan 
avokado være velegnet mat for de som lider av 
nervøsitet, irritabilitet eller depresjon.

7) FOLAT FOR FOSTERET
Det vannløselige B-vitaminet folat er viktig for 
dannelsen av friske røde blodceller og normalt 
arvestoff. Et tilstrekkelig inntak av folat er viktig 
før og under svangerskapet fordi folat forbygger 
fosterskader.

TIPS OSS! 
Tlf. 454 945 58 • redaksjonen@romeriksposten.no
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På kortbildet ser du hvordan det så ut i krysset 
Teatergaten - Solheimsgaten for 100 år siden. I 1997 
forsvant de siste trehusene i denne delen av gata 

da kjøpesenteret Lillestrøm Torv (tv) ble utvidet. 
Stedet ble i gamle dager kalt for Bålsrudhjørnet.
Av: Roy Mortensen   

TEATERGATA 
1912 - 2012

TEATERGATA 1912

TEATERGATA 2012
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To biler kan være prikk like av utseende, 
men den ene er registrert som lett laste-
bil mens den andre går som personbil.  
Tekst: Roy Mortensen
Foto: Slaatbraaten 

Fra 2000 til 2006 kunne du 
oppregistrere store biler som 

kom til Norge som lett lastebil. 
Siden avgiftsfordelen forlengst 
er borte ønsker mange eiere å 
nedregistrere disse bilene til 

varebil eller personbil. Det er 
tre fordeler ved å nedregistrere 
en lett lastebilen til personbil: 
Du betaler for personbil i bom-
ringen. Du slipper EU-kontroll 
hvert år og du kan kjøre bilen 
på klasse B-førerkort.  

GRØNNE SKILTER
- Den største mengden med 

forespørsler gjelder varebiler 
som skal bygges om til person-
bil. Dette er biler som har gått 
med grønne skilter. På disse 
bilene tas beskyttelsesveggen 
vekk og det blir satt inn bak-
sete, forteller senioringeniør i 
Vegdirektoratet, Erik Sætre.  

Mange personbiltyper går 
som varebil de første årene. 

Ved å betale inn en redusert 
del av engangsavgiften kan 
eieren etter noen år bygge om 
bilen. 

Senioringeniøren opplyser 
at det av avgiftsmessige grun-
ner av og til er litt press på å 
endre totalvekt. Dette gjelder 
biler med totalvekt over og 
under 3500 kilo. Det er visse 
fordeler og ulemper med biler 
over 3.5 tonn som er relatert 
til blant annet kjøretøygruppe 
med engangsavgift på grup-
pen og avgifter og passering av 
bomringer og ferjer. 

- Slike nedregistreringer er 
ikke så utbredt som omgjøring 
fra varebil til personbil. Dette 
er også mer komplisert siden 
man ikke uten videre kan endre 
totalvekten på en bil, sier Erik 
Sætre.

FÅR MANGE 
HENVENDELSER

- Jeg får daglig spørsmål om 
dette temaet, sier Jonny Ruud 
ved Autonova på Lørenskog. 

Ruud har jobbet med bil i 
25 år. I 15 av disse årene har 
han jobbet med vektproble-
matikken og drevet med god-
kjenning og ombygging av 
biler. Han forteller at det et 
stort byråkrati du skal igjen-
nom for å få nedregistrert bi-
len. 

FRA LETT LASTEBIL TIL PERSONBIL
- Utgangspunket er en lett 

bil som for eksempel Chev-
rolet Tahoe, med en egenvekt 
på rundt 2500 kilo. Dette er 
en bil som har gått lett i USA 
og som ble klasset opp da den 
kom til Norge, på grunn av at 
det skulle være billigere som 
lett lastebil på grunn av avgif-
ter, forteller Ruud.

Tommelfi ngerregelen er 
at biler som er klasset opp 
på grunn av avgiftssystemet 
kan klasses ned igjen. Men 
det fi nnes noen utvalgte biler 
du ikke får klasset ned igjen. 
Årsaken kan være at det en-
ten ikke fi nnes en importør i 
Norge, eller at den amerikan-
ske fabrikken ikke gir ut do-
kumenter. En eksakt fasit på 
dette fi nnes ikke. 

- En Chevrolet Tahoe kan 
man få nedregistrert til per-
sonbil uten å endre egenvek-
ten. Bilen vil fortsatt være en 
tung bil i førerkortet og en 
tung bil i bomringen. Fram 
til 1999 hadde man diesel-
motorer i Tahoe. Disse bilene 
får man stort sett registrert 
ned som lettvektsbiler. 2000 
til 2005 modellene, som kom 
med bensinmotorer, er det 
problemer med å nedregistre-
re på grunn av at man ikke får 
vektdokumentasjon fra GM i 
USA, forteller Ruud.

SETTER NED 
TOTALVEKTEN
Når en lett lastebil skal bli 
personbil går jobben ut på 
endringer av fjæringer og bak-
stilling. Fjæring i bakstilling 
byttes ut. 

På eldre biler tar verkstedet 
ut blad fra bladfjærene. Man 
bygger dermed bilen om til slik 

den var da den kom fra fabrik-
ken. 

- En nedregistrering kos-
ter i gjennomsnitt 15.000 
kroner pluss moms. Det kan 
være en lønnsom investe-
ring enten man skal beholde 
bilen selv eller selge den, sier 
Ruud.  

- MØTT PÅ NOEN 
UTFORDRINGER?

- Den store utfordringen, som 
gjelder både forsikringssel-
skap og eiere av bil, er at folk 
fl est ikke skjønner dette med 
bilens egenvekt og bilens til-
latte totalvekt. Totalvekten er 
det bilen har lov til å veie når 
den er lastet opp med bagasje, 

fører og passasjerer. Egenvekt 
er det bilen veier når den står 
alene på vekta, oppsummerer 
Ruud.  

- Hva må bileier gjøre før bi-
len skal nedregistrere?

- Du må kontakte importø-
ren av bilen for å høre om det 
fi nnes dokumenter som nor-
ske trafi kkstasjonene godtar.

Personbil.Lett Lastebil.
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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 13. august

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
ØYSTEIN LAHAUG
Karterudgata 9
2013 Skjetten

PAUL KRANÅ
Stavikbk.26
1472 Fjellhamar

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:

NOE FOR NSB
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Baksiden

*Strømmensaga i Mølleparken, Sagdalen*
Tirsdag 21. august kl 18.30-
20.00 ønsker Sagelvas Venner 
velkommen til sin
første åpne sagkveld etter fe-
rien. Her demonstreres ekte sa-
ging på 1700-talls oppgangssag 

- saga er åpen i begge etasjer. I 
tillegg demonstreres maling 
av korn på den hånddrevne 
dreiekverna som neste år skal 
plasseres i det nye kvernhuset 
sammen med den vanndrevne 
kverna.

Også det nyoppførte kvernhu-
set kan besiktiges inne og ute. 
Under en sagkveld i juli kom 
siste stokk på plass i kvernhu-
set. Huset skal nå få tørke opp, 
og deretter tjærebres. Etter det-
te merkes hver stokk før de en
etter en blir flyttet over til sine 
fundamenter nede ved elve-
kanten.   Laftingen ble påbe-
gynt i september 2011. Arbei-
det har vært krevende - mye 
regn dessuten har sinket frem-
driften i lange perioder.

Tekst og foto: Steinar Bunæs

Sagas driftsmaskineri.Trygve Fledsberg og Egil Johnsbråten da kvernhuset ble påbegynt i september 2011. Arbeidet er tungt, og 
krever tid. Mye regn har sinket arbeidet.

Her er Egil Johnsbråten i gang 
med oppmerkingen i motsatt 
ende av stokken.

Her er Trygve Fledsberg i gang 
med å merke opp toppstok-
ken slik at den skal passe inn i 
gavlveggen.

Kvernhuset som ferdig råbygg.

Når merkingen er gjort er det 
bare å gå på med klubbe og 
stemjern.

Siden 1967 har Nebbursvollen fri-
luftsbad vært et yndet samlings-
sted for barn og voksne.


