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Tonje Brenna (24) 
har hatt nok å gjøre 
siden hun begynte 
i ny jobb som Jens 
Stoltenbergs rådgi-
ver.
  

SIDE 12

Bluesstjernen Stina Stenerud 
med band kommer til Kløfta-
dagen førstkommende lørdag.

SIDE 18

DET HAR VÆRT 
TRAVLE DAGER

STINA STENERUD 
TIL KLØFTADAGEN

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

REVOLUSJON 
i dagligvarebransjen
Stadig fl ere butikker tar i bruk elektronisk hyllemerking av produktene sine, 
noe som gjør at hylleprisene kan forandres med et par tastetrykk. SIDE 8
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10.000,-FÅ OPPTIIL
I STØTTE

Fra enova

Ved kjøp av vannbåren varme fra Panasonic!
Komplett “oljefyrerstatter”!
Enkel integrasjon mot eksisterende
dobbeltmantlet bereder.

Komplett luft/vann
anlegg for under

100.000,-
inkl. standard montering!

63 90 10 10  |  Sagvegen 2, 2150 Årnes
Ta kontakt for en gratis og uforpliktende befaring!

Hos NEKAS får du også Luft til Luft pumper i alle prisklasser. Over 4000 anlegg levert Akershus 

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,  
på tel 93 43 56 95.
Jeg kommer 
gjerne hjem til 
deg for en gratis 
og uforpliktende 
kjøkkenprat.

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

Ta kontakt på tel 93 43 56 95 
og henvis til denne annonnsen 
for et godt tilbud. 

Spar tusenlapper!
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LYST TIL Å BEGYNNE Å SPILLE IGJEN?  
 
Føler du kanskje at du har glemt mye etter flere års pause? 
 
Lørenskog Veterankorps starter oppfriskningskurs i Vasshjulet i nye 
Lørenskog Hus – for deg som har eget instrument (men som ikke har spilt på 
en stund).  
 
Vi tilbyr fem kvelder fra  
kl. 18:00 – 18:50  
 
September: 04.09, 11.09, 18.09, 25.09 
Oktober: 02.10  
 
Korpsets musikalske leder Knut Andersen er en av distriktets dyktigste 
korpsdirigenter, og han vil på kort tid sørge for at du finner tilbake igjen til 
gamle kunster.  
 
Prisen for kurset er kun kr 500. Dersom du melder deg inn i korpset vårt 
etter avslutning, går kursavgiften til dekning av kontingent. 
 
Lørenskog Veterankorps teller rundt 50 medlemmer fra ca. 40 år og 
oppover. Vi spiller alt fra lett underholdning til swing-låter og gode marsjer. 
 
Vi har plass til alle som liker å spille, har godt humør og som ønsker et 
trivelig, uformelt miljø. Vi reiser på opplevelsesrike turer i inn- og utland, i 
tillegg til hyggelige fester og konserter. Medlemmenes ledsagere er godt 
integrert i vårt miljø. 
 
Grip muligheten og meld deg på nå!  
   
Ring eller send oss en e-post innen 1. september.  
 
Terje Bøen, tlf. 922 53 284, t_boeen@hotmail.com   
Merete Longva Bjerke , tlf. 926 95 247, mlbjerke@gmail.com  
 
Ta en titt på vår hjemmeside: www.lvk1983.no 
 

Tongil Teakwon-Do
Senter Strømmen
Segelckes vei 1, Strømmen 
www.namdo.no

ÅPENT HUS
3. september kl. 18
I forbindelse med Åpent Hus hos 
Tongil Taekwon-Do er det flere 
gode jubileumstilbud.
Alle som starter på ”Life begins at 40” 
nå, får trene gratis i 3 mnd.
(tilbudet gjelder bare ved tegning under Åpent Hus.)

Vi har 25-års jubileum i år!
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ÅPENT HUSÅPENT HUS
3. september kl. 183. september kl. 18

Kim Evensen (20) 
kom hjem med tre 
medaljer fra talent-
konkurranse i Hol-
lywood.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I sommer deltok Kim Evensen 
fra Romerike Folkehøgskole i 
talentkonkurransen “World 
Championships of Performing 
Arts” i Hollywood. Som en av 
ni nordmenn ble 20-åringen 
plukket ut til å delta. Nå er Kim 
vel hjemme, og kan bekrefte 
at kofferten ble litt tyngre på 
hjemreisen.

Det gikk veldig bra. Kon-

kurransen ga meg to sølvme-
daljer og en industrimedalje i 
skuespill, smiler Kim som til 
sammen fremførte tre mono-
loger i konkurransen. Han var 
den eneste av nordmennene 
som gikk videre til fi nalerun-
den.

                                          
VIL BLI MODELL                                                                                         
Unggutten forteller at han fi kk 

Hollywood-Kim fi kk medaljer
mye oppmerksomhet blant 
managerne som var til stede. 
I utgangspunktet skulle han 
bare være med i skuespill- og 
sangkonkurransen, men ble 
spurt om å delta som modell 
også.

En av managerne var også 
fotograf, så jeg fi kk et par store 
photoshoots mens jeg var der 
med han. Han vil prøve å hjel-
pe meg i industrien der. Jeg fi kk 
mange tilbakemeldinger om at 
jeg burde bli modell, forteller 
Kim. Så snart han har tjent seg 
opp nok penger vil han derfor 
tilbake til Hollywood.

Jeg vil tilbake! Jeg håper at 
jeg kan få jobber og tjene pen-
ger som modell, samtidig som 
jeg prøver meg som skuespiller. 
Det er skuespill som er den sto-
re lidenskapen, sier Kim, som 
tidligere i år gjorde seg ferdig 
med sitt år ved teaterlinjen på 
Romerike Folkehøgskole.

T ilBaKE FRa HOllY-
WOOD: Kim Evensen fra 
Romerike Folkehøgskole fi kk 
mange gode tilbakemeldinger i 
talentkonkurransen. (Foto: Privat)



NYHET! 
Vi droppEr  
biNdiNgsTid  
og sENkEr  
prisENE!

ELIXIA Jessheim: 63 97 90 60   •  www.ELIXIA.no

At lanter-
havet

St i l le -
havet

Buenos Aires Montevideo

Port 
Stanley

UshuaiaPunta 
Arenas

Puerto Montt

Valparaiso
Santiago

Puerto 
Madryn

URUGUAY

ARGENTINACHILE

FALKLANDS-
ØYENE

Kapp Horn

Fransk Polynesia
Drømmecruise fra Tahiti
Like sør for Ekvator ligger Fransk Polynesia med 
sine 118 øyer. Her er blå laguner, frodige øyer, far-
gerike fisk og hvite sandstrender. I løpet av crui-
set, som starter og ender i hovedstaden Papeete 
på Tahiti, besøker vi Huahine, Rangiroa, Raiatea, 
Bora Bora og Moorea.  Vi seiler med førsteklasse-
skipet Pacific Princess.

26. januar–9. februar 2013 
Innvendig lugar kr 34 975 
Utvendig lugar kr 38 850 
Utvendig lugar med med balkong kr 39 875

Vietnam og Kambodsja
Cruise på mektige Mekong 
Reisen starter med en natt på hotell i travle Ho 
Chi Minh City i Vietnam. Herfra seiler vi oppover 
Mekong og dens bielver gjennom den vietna-
mesiske og kambodsjanske landsbygda. Turen 
ender i Siem Reap i Kambodsja hvor vi tilbringer 
tre netter på hotell og får opplever de fantastiske 
templene i Angkor. Dette er en reise som vil fasci-
nere selv den mest sofistikerte reisende.

16. februar–1. mars 2013    
Hovedekk kr 28 510 
Øvre dekk  kr 30 590

Arabiske skatter
i Emiratene og Oman
Opplev det beste av eksotiske Oman og De forente 
arabiske emirater med førsteklasseskipet Costa 
Atlantica. Cruiset starter og ender i Dubai. I tillegg 
besøker vi Muscat, Fujayrah, Abu Dhabi og Khasab. 

15.–23. februar 2013 (fly fra Stavanger) 
Innvendig lugar kr 12 890 
Utvendig lugar  kr 13 590 

8.–16. mars 2013 (fly fra Oslo)  
Innvendig lugar kr 11 450 
Utvendig lugar kr 12 550 / balkonglugar  kr 13 950 

www.escape.no 
tlf. 22 01 71 71 · info@escape.no

Sør-Amerika og Kapp Horn
Fra Santiago til Buenos Aires
Bli med på et innholdsrikt cruise med førsteklasseskipet Star Princess fra 
Santiago de Chile til Buenos Aires i Argentina. Cruiset bringer oss på nært hold 
til vill og utemmet natur, fascinerende dyreliv og ekte latinamerikansk sjarm. Vi 
opplever blant annet Tierra del Fuego, Kapp Horn, Falklandsøyene, Ushuaia og 
Montevideo – hovedstaden i Uruguay. I tillegg til tretten netters cruise bor vi 
én natt på hotell i Santiago før cruiset og to netter i Buenos Aires etter. 

10.–28. februar 2013  
Innvendig lugar  kr 28 950 
Utvendig lugar  kr 30 975 
Utvendig med balkong kr 34 690 

Seks land i Fjerne Østen
Kina, Sør-Korea, Japan, Vietnam, Singapore og 
Thailand
En uforglemmelig reise med det elegante, førsteklasses skipet Diamond 
Princess. Turen starter med en natt på hotell i Beijing og ender i Bangkok. 
Underveis besøker vi Shanghai i Kina, Busan i Sør-Korea, Nagasaki i Japan, 
Hongkong, Nha Trang og Ho Chi Minh City i Vietnam og Singapore. 

30. mars–18. april 2013 
Innvendig lugar  kr 27 835  
Utvendig lugar kr 31 975 
Utvendig lugar med balkong  kr 36 975

Cruise med norsk reiseleder

Våre fellescruise inkluderer fly fra/til Norge, cruise i valgt lugarkategori, helpensjon og 
underholdning om bord, samt havneavgifter. Norsk reiseleder ved minimum 20 deltagere.

Escape Cruises representerer både de store og velkjente og de små og  eksklusive rederiene;  
blant annet SeaDream, Silversea, Celebrity, Holland America Line og Princess Cruises. Hos oss finner  
du erfarne cruisekonsulenter som hjelper deg med å finne nettopp ditt drømmecruise. Vi kan cruise!

Bestill 
din reise 
i dag på 

escape.no
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 2040 Kløfta • Åpn.tider: 10.00-20.00 (18.00) • Dagligvare 09.00-21.00 (20.00)

Gratis

Velkommen til vår stand 
   i Kløftaparken!
Knallgode tilbud og overraskelser

Aktiviteter for barn og ungdom: Ponniridning,  Snekkerboden , 
Kløfta Idrettslag, Ullensaker Menighet, Borgen Idrettslag og  
Soria Moria Barnehage.

Stands:   Lions, Civitan, Natteravnene, KIL, Kløfta Vel og   
Snekkerboden.

Bodsalg:   Romerikssenteret, Smått og Godt Bedrift v/Hvam vgs. , 
Loppis v/ Røde Kors.

Vi takker hovedsponsorer Romerikssenteret,  
og Stein Nagell Teltutleie.

Vi ønsker oss godt sensommervær, og godt fremmøte!

                        Vel møtt!                   Gratis inngang

13.00 – 13.15 Åpning med Kløfta Skolekorps13.15 – 13.20 Det ønskes velkommen13.20 – 14.20 Sjørøverteater for barn! Møt sjørøverne etter showet!
15.00 – 16.00 Stina Stenerud m/band16.00 – 16.15  Loddtrekning av gevinster16.15 – 16.45 Ungdomshuset16.45 – 17.00 Knøttekoret v/ MenighetssenteretCa 17.00 Avslutning

KLØFTA-DAGEN 2012i Parken, lørdag 1. september, kl. 13-17 Vi inviterer små og store til noen hyggelige timer med flott  
underholdning og spennende aktiviteter for barn og ungdom.

SALG AV GRILLMAT, VAFLER, KAKER, IS, SAFT, BRUS 

Kløfta Vel og Ullensaker/Kløfta Lions Club  

HUSK!
Lørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i Kløftaparken

 KLØFTA-Dagen
HUSK!
HUSK!
HUSK!
HUSK!
HUSK!

Lørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i KløftaparkenLørdag 1. september i Kløftaparken
KLØFTA-KLØFTA-

Gruppebilde. Arbeidsstokken samlet utenfor fabrikken. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

(Langsettgården) Fotografert i 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.

Fjeldhammer Brug

Borgen Lille
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TIL SALGS

MATERIELLFRIST: TORSDAG KL 17.00

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

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»

Seksjon, overskap med 2 dører i 
glass og hyller på begge sider, og 
3 skuffer på hver side. Underskap 
med 3 skuffer i midten og skap med 
dører på hver side. Pris: 2000,- 
Tlf: 63810502

Badstueovn Tv kr. 200,- Panelovn 
kr. 50,- Bæremeis kr 700,- 
Tlf: 47851108

Kompakt, kraftig furubord på 1,60 
meter pluss 2 ekstra forlengelses-
plater på 35 cm pr. stk. 4 furustoler 
og 1 slagbenk på 1,80 m i furu.  
Selges komplett for kr. 300 eller 
separat: Bord og stoler kr. 1500,- 
og slagbenk 1500,-  Gardiner og 
stolputer kan også kjøpes for 
kr. 500,-  Mob: 90845551

vinrød receliner m.bord og oppbeva-
ringrom ny iokt 2011 pris da 10800 
kr selges kr 4000 R0bic  elipsemas-
kin ny pris 4400 selges kr 1500 , 
selges da vi har fl yttet til leilihet sted 
lørenskog  tlf 48118120 nb kan om 
ønskes bringes i akershus

kombi kjøleskap elektrolux med 
bateria safe system selgest for 3000 
kr,nypris 7000 ca 6 år gammelt,elto 
tørketrommel liten 500,siemens 
vaskemaskin 6 kg kapasitet ca 7 
år gammel kr 1500,knapt brukt, 
liten mikrobøgeovn ny 300,støvsu-
ger liten 300 kr selger alt samlet 
for 5000 v rask avgjørelse pga jeg 
er på fl yttefot snart. send mail til 
arhaug76@hotmail.com

Kuriosa taklampe farge bronsepa-
tierad-beige (til og henge i hvindu) 
6 stk selges for kr 50,-. Pr stk. 
Maxi-cosi barnesete 15-36 kg selges 
kr 100,-. Flytevest   Helly Hansen 
orange 20-30 kg selges kr 50,-. 
Flytevest Helly Hansen blå 20-30 
kg kr 50,-. Pikesykkel merke Merida 
cheetah  str 20 tomme selges for kr 
400,-. Sparkesykkel Pink scooter 3 
hjul rose, selges for kr 50,-. Kontakt 
tlf 93 00 23 41  Sted Skedsmo-
korset

Stor radio fra 1940-tallet selges. 
Samleobjekt. 2500Kr.  Gammel 

Tandberg radio. Samleobjekt. 1500 
Kr.  Stor metallboks. Antikk. 500 
Kr.  Gammel skrivemaskin. Sam-
leobjekt. 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 sel-
ges:  - Artikkelnr. 8212-6, 6-armet 
lysekrone, 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 Førstedagsbrev 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 actualsize 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 biltilsynet 
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

1 stk. Høiklampett, enkel med 
6-kantet glass i messingfarge. Tlf: 
97597446

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

Stadig fl ere butik-
ker tar i bruk elek-
tronisk hyllemer-
king av produktene 
sine, noe som gjør 
at hylleprisene kan 
forandres med et 
par tastetrykk. 

- Jeg mener at dette systemet 
er en revolusjon ved at hylle-
prisen og kasseprisen blir den 
samme med et tastetrykk. Det 
som irriterer kundene er at de 
ser én pris i varehyllen, og når 
de kommer til kassen vises en 
annen pris. Med dette systemet 
eliminerer butikkene denne 
feilkilden, sier Bjørn Gulbrand-
sen, ansvarlig for Coop Shop 
Express, kasse og kundeservice 
ved Coop Obs! Lillestrøm.

TRÅDLØS PRISSETTING
Pricer kommuniserer trådløst 
prisene og produktinforma-
sjon direkte i butikken. Med 
dette systemet har eieren full 
kontroll over prising, og elimi-
nerer avvik. Pricer-installasjon 
inkluderer etiketter, kommuni-
kasjon maskinvare og back-end 
programvare som kommuni-
serer med eksisterende de-
taljhandel systemer. I fjor tok 
butikken i bruk Pricer, et som 
system som blant annet innbe-
fatter elektronisk hylleforkant. 

- Flere og fl ere butikker tar i 
bruk dette systemet. Vi bruker 
det på dagligvare sortimentet, 
inkludert ferskvare, tørrvare og 
meieriproduktene våre. Målet 
er å få elektronisk hylleforkant 
på alle produktene i butikken, 

forklarer ferskvaresjef Eirik Sol-
heim, ved Coop Lillestrøm. 

Pricer holder prisene kor-
rekt og oppdaterte. Systemet 
tar databasefi len og sender den 
aktuelle prisen trådløst med 
infrarød teknologi til de elek-

troniske hylleetikettene i bu-
tikken.
BETJENES I INTERNT

- Systemet fjernstyres lokalt i 
butikken ved at vi går inn i en 
prisdatabase fra en PC og pro-
grammerer inn prisene. Dette 

gjør vi når vi har fått nye pri-
ser fra hovedkontoret, forkla-
rer Bjørn Gulbrandsen. 

I taket henger det en sen-
der/mottaker som sender ut 
et infrarødt signal til alle de 
digitale prislappene. I det da-
tamaskinen sender fram sig-
nalet justeres prisene i kassene 
og varehyllene samtidig. 

- Dette sparer oss for mye 
tid i forhold til dette med å 
bytte prisene manuelt i hver 
eneste varehylle. Elektronisk 
hyllemerking har forbedret 
og effektivisert butikkdriften. 
Vi får informasjon om lager-
nivåer, produkt og leverandør 
informasjon. Og ikke minst, 
vi gir kundene våre en raskere 
og bedre handlehverdag, for-
teller Gulbrandsen.

Når butikken skal gjøre 
4500 prisendringer kan dette 
gjøres med noen tastetrykk. 
Gjøres endringen på gamle-
måten, med utskifting av hyl-
leforkant i papir, blir det død-
tid fra prisen har gått inn i 
kassa til papirprisen er skiftet 
ut på alle varene. Med Pricer 
og de elektronske hylleforkan-
tene eliminerer butikken bort 
denne dødtiden. Systemet gir 
også rom for at hovedkontoret 
i fremtiden kan styre prisene 

på varene i alle butikkene, 
noe som er svært nyttig om 
det er en kampanje som skal 
gjennomføres.  

HURTIG OG ENKEL 
HANDLETUR
For 11 år siden tok Coop Lille-
strøm i bruk Shop Express, som 
en av de første i Norge. Dermed 
fi kk kundene muligheter til 
selv å skanne varene sine og 
betale med kort uten å måtte 
stå i kø for å legge varene på 
disken og betale i kassa. Butik-
ken fi kk i starten 30 strekkode-
lesere og en kasse der kundene 
sjekket ut handlekurven. Nå er 
det stablet opp 130 strekkode-
lesere i hylla og butikken har 
fått seks automatiske utsjek-
kingspunkter. På en travel fre-
dag og lørdag er de fl este Shop 
Express-scannerne i bruk.

- Dette er blitt godt mottatt 
av kundene våre. Vi har inn-
ført dette scanne/betalingssys-
temet i butikkene som Coop 
Øst eier. Mange av de nyeta-
blerte butikkene våre har også 
fått dette. Men vi har ikke 
innført dette over hele landet 
ennå. Det har vært opp til det 
enkelte Samvirkelag, som eier 
butikkene, om de ønsker å in-
vestere i systemet, forteller as-

REVOLUSJON 
i dagligvarebransjen

Bjørn Gulbrandsen (tv), ansvarlig for Coop Shop Express og ferskvaresjef Eirik Solheim forteller at de elektroniske hylleforkantene og Shop 
Express-scannere har gjort handlehverdagen både enklere og raskere for kundene. 

En elektronisk hylleforkant opplyser kilopris og prisen per produkt. Hvis hylleforkanten blinker forteller den 
at dette er en tilbudsvare.

Shop Express-scannere på rekke og rad. 

sisterende kjededisponent, In-
gjerd Vestengen ved Coop Obs! 
Hypermarked.

Bjørn Gulbrandsen fortel-
ler at kundene hans er veldig 
positive til Shop Express, som 
ukentlig får fl ere titalls nye 
brukere. 

- De slipper å stå i kø i kas-
sene, og de ser hele tiden hva 
de handler for. Når kundene 
kommer til utsjekkingspunk-

tet har de allerede lagt varene 
i handleposene, og kan gå rett 
ut.  Kundene sparer mye tid på 
å gjøre alt selv, forteller Gul-
brandsen.

- Dette er et utrolig spennen-
de konsept. Coop gjennomfø-
rer hvert år en kundeundersø-
kelse. I undersøkelsen har vi 
fått veldig gode tilbakemeldin-
ger på dette systemet, sier In-
gjerd Vestengen.



  Produkter for   Produkter for   Produkter for 
fritid og campingfritid og campingfritid og campingfritid og campingfritid og campingfritid og camping

OPPLADBAR 
CAPSLYKT MED MYGGJAGER
Dette er den ultimate capslykten som har alt!
Standardversjonen har � re LED lamper og to røde varsellamper. Finnes også i en UV 
versjon spesielt egnet for natt� ske. Festes enkelt på caps bremmen
Kan lades opp til 550 ganger med medfølgende USB kabel eller med 12V kabel. (Ek-
strautstyr)
Lykten har i tillegg bryter for ultra sonic lyd som vil holde mygg og andre insekter unna.

Lyser 50 timer med to lys og 25 timer med � re lys.
Ladetid ca 3 timer.
Lykten kan i tillegg festes på N.rit sin universale sykkelholder.

MIKROFIBERKLUT
Mikro� berklut på 40x40 cm. samlet i en liten pose 
med karabinkrok. Ideelt for syklister, golfere, turgåere, 
jegere, � skere og alle som liker å ferdes ute. Festes lett 
tilgjengelig med karabinkroken.

TURBESTIKK I TITAN
Turbestikk produsert i titan er noe av det sterkeste og 
letteste en kan få, kun 31g for settet. I tillegg vil dette 
alderig ruste.

SundbytunetSundbytunet

SEPTEMBERTILBUD 
Ved kjøp av brudekjole,  gratis utleie av underskjørt og slør! 
Planlegg ditt bryllup hos oss, 
Book time tlf 45287997

  

 

- terapi, samtale, massasje - 

    En glad sjel i en frisk kropp! 
  Diplomert terapeut Mette Ma Finstad tilbyr: 

Hypnoterapi 

EFT tankefeltteknikk 

Massasje/ kopping/ friskvern 

Aqua Detox utrensende fotbad 

Bli den beste utgaven av deg selv! 

Se www.friskegrep.no for mer info. 

Mobil 951 68 426 

Kontor på Sundbytunet, Jessheim  

 

DÅPSGAVER!
Stort utvalg i dåpsgaver!

½ pris
på gravering
ved kjøp av gave.

tom.8.sept.            

tlf. 63978610

I Heiti potturinn – icelandic design � nner du islandsk kunsthåndverk 
av høy kvalitet.  Her får du � otte og varme plagg av islandsk ull, laget 
av islandske designere.  Vesker av � skeskinn/skinn.  Kubbelys, servi-
etter og kort med lekre motiver.  Smykker og knapper laget av horn fra 
rensdyr, okse og sau.  Keramikk – kunst og bruksartikler.  Håndstrikke-
de islandsgensere, kjoler og sjal m.m. (av lopi, lett-lopi og einband)
       
Fine lys, servietter og kort til kon� rmanten!

Følg oss på facebook!
Velkommen!
Tlf: 414 62168

MANGE LEKRE 
HØSTNYHETER
er nå å � nne i 
butikken, besøk 
også nettbutikken 
www.landligehjem.no 

Ønsker varmt 
velkommen!
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Tonje Brenna (24) har 
hatt nok å gjøre siden 
hun begynte i ny jobb 
som Jens Stoltenbergs 
rådgiver.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Det har vært travle dager, smiler 
Tonje Brenna mellom arbeidsøk-
tene på statsministerens kontor. 
Jessheim-jenta har hatt nok å hen-
ge fi ngrene i siden hun gikk inn 
i jobben som Jens Stoltenbergs 
nye politiske rådgiver for drøyt tre 
uker siden. Med sine 24 år ble Ton-
je Brenna   statsministerens yngste 
rådgiver noensinne.

Jeg har vært med på mange 
forskjellige ting, blant annet da 
statsministeren var på besøk ved 
Frydenberg skole i Oslo første sko-
ledag og Arbeiderpartiets 125-års-
jubileum, forteller Brenna til Ro-
meriksposten.

TELEFON FRA JENS                               
Som Stoltenbergs høyre hånd må 
Tonje Brenna alltid være i nærhe-
ten av det som skjer. Hun må skaf-
fe seg oversikt over alle de store 
politiske sakene, skrive taler, være 

med på reiser og ta seg av medi-
ehenvendelser, strategi og planleg-
ging. Jobben deler hun med Sin-
dre Fossum Beyer.

Det er mye nytt og mye å sette 
seg inn i, men det er et godt ar-
beidsmiljø og mange spennende, 
fl inke mennesker. Jeg trives veldig 
godt, understreker Tonje Brenna.

Det var i juni i år Brenna tak-
ket nei til gjenvalg som generalse-
kretær i AUF. Kort tid etter ringte 
Stoltenberg og roste henne for 
arbeidet hun hadde gjort etter 22. 
juli. Under den samme samtalen 
tilbød han henne ny jobb. Jess-
heim-jenta innrømmer at hun var 
spent før hun gikk inn i jobben.

Jeg var veldig glad og beæret. 
Samtidig var jeg også litt nervøs, 
det er store oppgaver jeg går til, 
smiler hun.

MYE MORO
På AUFs landsmøte 21. oktober 
kommer Brenna til å gå formelt av 
som generalsekretær. Faktisk på 
samme dag som hun fyller 25 år. 
Tonje Brenna sier hun kommer til 
å savne AUF og det helt spesielle 
fellesskapet der. Likevel var hun 
klar for noe nytt.

Jeg tror det jeg kommer til å 
savne mest med jobben som ge-
neralsekretær er å være omgitt 
av unge, entusiastiske mennesker 

Tonje Brenna:

DET HAR VÆRT
TRAVLE DAGER

Tonje Brenna 
• Født 21. oktober 1987.
• Vokste opp på Holmlia, men fl yttet til Jessheim da hun var 11 år.
• Gikk på Jessheim videregående skole. Satt i elevrådet alle år på skolen.
• Bor på St. Hanshaugen med samboeren Martin Henriksen som er tidligere AUF-leder.
• Var blant dem som overlevde massakren på Utøya, og vitnet under rettssaken i Oslo tingrett.
• Går formelt av som generalsekretær i AUF på landsmøtet 21. oktober.
• Er fylkestingsrepresentant for Akershus Arbeiderparti.
• Har sittet i AUFs sentralstyre- og arbeidsutvalg siden 2008. 
• Har jobbet som ungdomssekretær i LO i Akershus og Oslo 2009-2010.
• Vært politisk rådgiver i AUF 2007-2008.
• Er nå ansatt som politisk rådgiver ved Statsministerens kontor. Historiens yngste.

nY JOBB: Tonje Brenna fra Jessheim har vært Jens Stoltenbergs politiske rå dgiver i tre uker. - 
Jeg trives veldig godt, sier hun. (Foto: Pressebilde) 

Kulturminnedagene 
2012 skal marke-
res i dagene 4. til 9. 
september som en 
del av European He-
ritage Days. Årets 
tema er “Møteplas-
ser” – både eldre 
og nyere.

I Skedsmo skal det vises et 
bredt utvalg av møteplasser 
for fest og hverdag, for store 
grupper eller små, tilfeldige el-
ler arrangerte. Det skal holdes 
både bildekåseri, utstilling og 
busstur

PROGRAM
Tirsdag 4. september kl 19.00

Innledningskåseri med lys-
bilder på Skedsmo bygdemu-
seum, Huseby gård.

teinar Bunæs presenterer ek-
sempler på gamle og nyere mø-
teplasser rundt i Skedsmo.

Musikalsk innslag.
Fri entré.

ONSDAG 5. SEPTEMBER 
KL 18.00
Åpning av utstilling i Skedsmo 
rådhus
Leder i arrangementskomiteen 
Elin Løken ønsker velkommen, 
og varaordfører Boye Bjerkholt 

foretar den høytidelige åpnin-
gen
Utstillingen viser et bredt ut-
valg av ulike typer gamle og 
nyere møteplasser.
Med korte tekster, bilder og 
kart omtales følgende temaer:
Korsveier og hjørner – På reise 

– Lek og idrett – Festplasser – 
Markedsplasser og kulturare-

naer – Kafeer og kiosker – Me-
nighetsarenaer. 

KUNSTNERISK INNSLAG.
Utstillingen kan ses alle hver-
dager i Rådhusets åpningstid 
samt lørdager og søndager fra 
12-15.
Siste dag er søndag 16. septem-
ber.

SØNDAG 9. SEPTEMBER 
KL 12.00
Busstur med guide rundt i kom-
munen til de fl este av møteplas-
sene som er vist i utstillingen.

Turen starter utenfor buss-
terminalen i Lillestrøm og av-
sluttes ved Lurkahuset, hvor 
det er vafl er å få kjøpt. Turen 
tar rundt tre timer, og er gratis.

Kulturminnedagene i Skedsmo ar-
rangeres av Huseby gårds venner 
og Skedsmo bygdemuseum i sam-
arbeid med Skedsmo historielag, 
Lillestrøm historielag og Sagelvas 
Venner.

Kulturminnedagene 2012 i Skedsmo

Typisk møteplass i eldre og nyere tid: Huseby gård under 17. maifeiringen 1946. Foto: Akershusbasen.

Karslhusgarasjene as  - 1640 Råde - Tlf. 69 29 42 00 - Fax 69 29 42 01

som alltid jobber med små og store ting 
for å gjøre verden til et bedre sted. Når 
mange unge mennesker jobber sammen 
for en sak føles det som om det ikke fi n-
nes grenser for hva man kan få til. Jeg har 
brukt mange år av livet mitt i AUF og hatt 
det fantastisk mye moro. Men jeg følte at 

jeg hadde gitt det jeg hadde å gi og var 
klar for nye utfordringer. Nå forventer jeg 
å lære enormt mye – på veldig kort tid. Jeg 
liker å lære nye ting, jeg elsker mennesker 
og at det skjer mye rundt meg, avslutter 
Tonje Brenna.

TRYGGHET
TRIVSEL TILLIT
Gardermovegen 160
2032 Maura
Tlf. 63999830
www.ghkas.no

Gardermovegen 160
2032 Maura

Tlf. 63999830
www.ghkas.no

Trygghet

Tillit
Trivsel
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Takk til alle som sendte inn!

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

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!

Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

SVAR:
Den gamle telefonkiosken 
ved Kulturpuben i Kirke-
gata, Lillestrøm

SVAR:
Lørenskogs Hus

VINNER:
KARIN HARBORG
Parkalleen 25
2000  Lillestrøm

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

Skedsmo

VINNER:
ARE LOMÅS
Rimsoppfaret 36
1476 Rasta

Ullensaker

Lørenskog
Trenger du bedre blodsirkulasjon? 
Dårlig blodsirkulasjon er vanligere 
enn du tror. Det gjør vondt og 
gir hovne, kalde og urolige ben. 
Heldigvis finnes det en løsning. 
Revitive Sirkulasjonstrener er laget 
for å gi deg bedre blodsirkulasjon 
mens du sitter og gjør andre ting. 
Den brukes av tusenvis av nordmenn 
hver dag. Les videre og finn ut 
hvordan Revitive Sirkulasjonstrener 
kan hjelpe deg.

Flere muligheter
Revitive Sirkulasjonstrener 
plasseres foran deg mens du sitter 
i en stol eller sofa. Gjerne mens 
du leser aviser, en bok eller ser 
på TV. Føttene plasseres oppå 
og den skrus på. Milde elektriske 
impulser stimulerer leggmusklene 
og blod pumpes ned i føttene. Du 
vil se på leggene dine at musklene 
jobber. Denne teknologien har 
vært brukt til behandling i 50 år 
og brukes av fysioterapeuter og 
behandlingssteder mot smerte, 
hevelser, åreknuter eller kalde 
føtter. Revitive Sirkulasjonstrener 
kommer med to pads som kan 
brukes til behandling av andre 
muskelgrupper.

Passer for alle 
Revitive Sirkulasjonstrener er svært 
enkel å bruke og det tar kun noen 
sekunder å lære seg å bruke den. 
Et ter å ha brukt den i 30 minutter 
vil leggene ha vært gjennom en 
fin treningsøkt. Treningen kan 
på mange måter sammenlignes 
med treningen leggene får ved å 

ENDELIG BEDRE BLODSIRKULASJON!

Sirkulasjonstrener 
hver dag. Nå føles 
beina bedre.”              

Egil “Drillo” Olsen

TLF: 0 46 46
Revitive Sirkulasjonstrener koster kr 1995,-

GRATIS fotvasker denne uken! 
Oppgi KODE ROBL 
når du kjøper Revitive 
Sirkulasjonstrener i 
butikk eller på telefon. 
Du får da med en 
GRATIS fotvasker, 
verdi kr 199,-.

Revitive Sirkulasjonstrener 
hjelper mot:
P Smerter og hevelser 
P Dårlig blodsirkulasjon
P Kalde føtter
P Urolige ben

P Diabetes
P Inaktivitet

P Åreknuter

Den kan hjelpe deg!
Revitive Sirkulasjonstrener får 
musklene i leggene til å strammes 
og slappe av om hverandre. 
Blod pumpes ned i føttene og 
sirkulasjonen forbedres.

gå i trapper. Den brukes av alt fra 
idrettsutøvere, til men nesker plaget 
med urolige ben, hovne ben, åreknuter 
eller kalde føtter. Uansett form vil du 
sannsynligvis etter kort tid merke 
forbedring.

100% fornøyd – 100 dager
Mange har opplevd å kjøpe produkter 
som ikke blir brukt. Våre kunder 
forteller at Revitive Sirkulasjonstrener 
er flittig i bruk og at de ser tydelige 
forbedringer. Vi er sikre på at Revitive 
Sirkulasjonstrener vil være nyttig for 
deg. Skulle du ikke være 100% fornøyd 
kan Revitive Sirkulasjonstrener 
returneres uten spørsmål i 100 dager. 

SOM VIST 
PÅ TV2

VELKOMMEN TIL BUTIKKENE VÅRE:
JESSHEIM STORSENTER, STRØMMEN STORSENTER

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.Din kontakt hos oss er Pål Ingeberg, tlf 950 76 244, pi@trysilhus.no

Som i alle Trysilhus sine prosjekter vil også Tellushagen få et trygt og godt bomiljø, 
med hyggelige arealer for opphold og lek. Både barnehage og barneskole ligger på området, 
og det er kort vei til fl otte nærmiljøanlegg, skiløyper, turstier og idrettsanlegg.

Velg leiligheten du har lyst på, og som passer ditt behov.

Trysilhus STANDARD - 1. etg. 3 roms på 70 kvm, med hage/uteplass.

Trysilhus STANDARD PLUSS - 2. etg. + loft. 3 roms på 70 kvm, kan omgjøres til 5 roms på 110 kvm. To balkonger.

*Ved 80% Husbanklån og 10% etabl. lån. Husbankens fl ytende rente pr. mai/juni 2012 er 2,08%.

Attraktive boliger i etablert bomiljø med solrik beliggenhet

trysilhus.no
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Du kan se like leiligheter 
i et av våre allerede 

etablerte boligsameier.

  • Selveierleiligheter fra 70m² til 110m²

• Genial planløsning i velutviklet boligkonsept

• Gunstig fi nansiering gjennom Husbanken

• Gode parkeringsmuligheter

• Pris fra 1.995.000,-

• Pris fra 6.000,- pr. mnd.* 

40 nye selveierleiligheter

i 4-mannsboliger

på Neskollen i Nes
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Nå har vi begynt med rubrikkannonser i avisenNå har vi begynt med rubrikkannonser i avisenNå har vi begynt med rubrikkannonser i avisen

TIPS OSS! 

Tlf. 454 945 58 • redaksjonen@romeriksposten.no S:a Furunäsvägen 1 
CHARLOTTENBERG 
Tel.: 0046 571 200 08 

KÖK 
& Badrum AB

✔ Rask service og Bra priser!
✔ ca. 4 ukers leveransetid!
✔ Norsk personal

✔ Tollfritt, Fraktfritt
innen 20 mil!  

✔ Fabrikksmonterte moduler

www.kokobadrum.com

Italienske 
Kvalitetskjøkken! 
Italienske 

Kvalitetskjøkken! Pr
od
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Ansvarlig avfallshåndtering for klima, 
kretsløp og miljø
ROAF driver syv gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi, 
samt ordning for innsamling av farlig avfall og over 80 
returpunkter for glass- og metallemballasje.
 
Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:

Hageavfall -Trevirke - Klær - Papp/papir - Plastemballasje
Farlig avfall - Hvitevarer - Brennbart avfall etter sortering
Elektrisk og elektronisk avfall - Glass- og metallemballasje
Ikke brennbart avfall etter sortering 

Romerike Avfallsforedling IKS
Bølerveien 93, 2021 Skedsmokorset
07623 - www.roaf.no
firmapost@roaf.no

Åpningstider Skedsmo (Bøler):

Man, ons og fre kl  7-15
Tirs, tors  kl  7-19
Lør  kl  9-15

Selger: 986 11 033
Montør: 915 73 773

Ronny@rasvarme.no@

KAMPANJE PÅ  
VARMEPUMPERVARMEPUMPERVARMEPUMPER

Fra kr.
14 990,-

GRATIS 
BEFARING!

Totalleverandør av varmepumper og solavskjerming!

RAś VARME AS
-NÅR KVALITET OG SERVICE TELLER

TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS 
Solheimsenteret, Skårersletta 10, pb 190, 1471 Lørenskog
www.tannhelsesenter.no

Vi utvider klinikken og har nå god kapasitet til å ta 
imot nye pasienter, også på kveldstid. 
Ta kontakt på telefon 67 91 72 00 for å avtale time.

tannlegetime på kveldstid

TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS 
Solheimsenteret, Skårersletta 10, pb 190, 1471 Lørenskog
www.tannhelsesenter.no

8.september: 

TNT 

 

Supportband: 

 
Begge arr.: Dørene åpner kl.21:00. Billetter selges i døra. 

 

 

22. september: 

STAUT 

 

Supportband: 

 

Snusbusarna 
 Festarena nr 1 i distriktet. 

Program fra 5. mai til  
22. september 

Se www.slobrua.no  
for mer informasjon.  
Tlf. 62 96 10 03,  
Slomarka, 2100 Skarnes 

Sebrastripene 
er på plass 
I desember 2010 ble veistrekningen Alexander Kiellandsgate 
ombygget til miljøgate. Sommeren 2011 ble sykkelfeltene merket 
rødt og fotgjengerne fi kk sine hvite sebrastriper over veien. I slutten 
av forrige uke la Skedsmo kommune siste hånd på verket da alle 
fotgjengerovergangene langs gaten fi kk sine hvite striper. Krysset 
Alex. Kiellandsgt/Skedsmogata (bildet) er tidligere blitt omtalt som 
et problemkryss da sebrastripene manglet. Enkelte bilister oppførte 
seg som om de hadde «påkjørsrett» hvis fotgjengere skulle gå over 

- eller befant seg på den uoppmerkede overgangen. Med stripene 
på plass kan fotgjengerne gå litt trygger over veien.  

Gatemusikanter 
for en god sak

 

Lions Club Lillestrøm arrangerer Gatemu-
sikantenes dag for 40. gang i Lillestrøm 
lørdag 1. september 2012.

 
Arrangementet vil foregå på og rundt Torvet lørdag formiddag fra 
kl. 11 med musikk og loddsalg.  Formålet med dette tradisjonsrike 
arrangementet er å samle inn penger som klubben kan bruke i sitt 
humanitære arbeid i lokalmiljøet. Klubben støtter bl.a. Romerike 
Krisesenter, Bymisjonen, eldre i Lillestrøm, LSK Unifi ed og skole-
elever.

  Musikken i år besørges av to ”gatemusikant”-grupper som er 
plassert ved Storgata, og på Torvet samarbeider klubben med Lil-
lestrøm Trekkspillklubb og Lillestrøm Skolekorps som vil spille fra 
paviljongen, opplyser Lions Club Lillestrøm i en pressemelding.

 Som med alt Lions gjør, så går inntektene uavkortet til gode 
formål.

pertenLås

Tilbud på sikkerhetslås
Fra kr 2900  ink, montering

Autorisert Sikkerhet

Mekanisk lås, elektronisk lås, 
adgangskontroll, låssystem, gitter og alarm

Ellers gjør vi alt innen:

Telefon: 928 78 528
www.lxn.no

Lyst på fjernstyrt dør eller kanskje garasjeport?
Vi har flere løsninger på avlåsning

Trenger du service eller bare en kontroll?
En serviceavtale sikrer billigst mulig drift.
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Bluesstjernen Stina 
Stenerud med band 
kommer til Kløfta-
dagen førstkom-
mende lørdag.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Vi har store forventninger til 
årets arrangement, sier May 
Lise Olsen, leder av arrange-
mentskomiteen for Kløftada-
gen.

Olsen kan fortelle at de har 
lagt opp til et variert program 
i Kløftaparken på lørdag – der 
Stina Stenerud med band vil 
være et av de største trekkplas-

trene. I tillegg skal lokale kref-
ter som Kløfta skolekorps, Kløf-
ta Idrettslag, Ungdomshuset på 
Kløfta og Knøttekoret sette sitt 
preg på dagen.

Det skal være salgsboder ved 
Romerikssenteret, Loppis ved 
Røde Kors, aktiviteter for små 
og store med ponniridning og 
forskjellige stands. Det blir salg 
av grillmat, vafl er, kaker, saft, 
brus og kaffe. Og is til alle bar-
na, oppsummerer Olsen.

Arrangementet starter opp 
kl. 13.00 og varer i fi re timer. 
Olsen satser på at værgudene 
står dem bi.

Vi forventer godt vær! Men 
på tross av dårlig vær i fjor var 
det veldig bra publikumsopp-
møte, sier hun.

Stina Stenerud til 
KLØFTADAGEN

MORO for barna: Det blir mye liv i Kløftaparken kommende lørdag. Her fra fjorårets arrangement. (Foto: 
Kløfta Vel)

lOKal  konsert: 
Fetsund-jenta Stina 
Stenerud tar med seg 
bluesbandet sitt til 
Kløfta kommende helg. 
(Foto: Pressebilde)

o

FRAM TIL 6. OKTOBER

Tvis - Romerike 
Kjøkkensenter AS
Voldgt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf. 63890510

Åpningstider: 9-16 (10-15)

www.incita.no

Et annerledes 
helseforetak!

Vi gir aldri opp!

  trygg 

og aktiv
 – tøff 



Foseidhjørnet: Til høyre ser du Marcus Foseid sin forretning. 
Lillestrøm poståpneri ble etablert i dette huset i 1890. Og fra 
1892 var dette stedets postkontor. I bakgrunnen kan tårn-
bygningen skimtes, et av Lillestrøms mest karakteristiske 
bygg. Dette huset ble bygd av Paul Paulsen i 1891 og revet

i 1982. I 2012 utgaven av gaten ser du Telegrafen til ven-
stre. Dette var Televerkets Lillestrømsentral 1927 - 1987. I 
1954 var Lillestrøm blant de første i landet som fi kk auto-
matisk telefonsentral. Telebygget ble restaurert på begyn-
nelsen av 1990-tallet.  Av: Roy Mortensen   

VOLDGATA 
1918 - 2012

1918

2012

G-SPORT STRØMMEN STORSENTER Tlf. 63 81 13 15

AJUNGILAK 
OPPDAL 3-SEASON 195 L
En allround sovepose. Fin til telttur, hyttetur med mer
- vår, sommer og høst. Her får du en svært god pose
for lite penger. God isolasjonsevne og lett vekt. Lengde
195 cm, glidelås på venstre side, komfort temp 4/-1
grad. Vekt: 1400g. Pakkvolum: 7.2 l.

NIKE LUNARFLY+ 3 TRAIL GTX
en meget behagelig og lett forsterket løpesko med
overdel i vanntett og pustende GoreTex. Lunarlon mel-
lomsåle med Dynamic Support gir god støtdemping og
stabiliet som tilpasses steget. Yttersåle med kraftig
rifling i sticky rubber som biter seg fast uansett under-
lag. Dame- og herremodell.

ALLE SYKLERALLE SYKLER
OPPTIL

ASICS GEL NIMBUS 
SPECIAL EDITION
Meget god mengdetreningssko. Skoen er stabil selv om
den er ment for personer som underpronerer eller har
normalt steg. Skoene har fantastisk støtdemping som
oppnås gjennom Asics gel og solyte mellomsåle-
materiale. Dame- og herremodell.

SJEKK
PRISEN!

BILLIG!
Ill.bilder

KUN: KUN: KUN:

ASICS GEL 
NIMBUS GT 2170
En suveren løpesko og en av de mest stabile mengde-
treningsskoene i sin kategori. Skoen har en super
balanse av støtdemping og stabilitet. 
Dame- og herremodell.
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www.teknomaskin.no  -  Tlf. 63 91 19 80  -  Etablert 1978

Tekno Maskin
Campingvogner - Bobiler - Fortelt 

Tekno Maskin, Bjertnesvegen 34, 2166 Oppaker  (Rv. 2 mellom Vormsund og Skarnes) Tlf. 63 91 19 80 - post@teknomaskin.no -  Man. og tors. 8 -18, Tirs., ons. og fre. 8 -17

M
T

Åpent:
Man og tors. 8-18

Tir, ons og fre, 8-17

QR

• Bruktvogn mot ny vogn
• Brukt mot brukt
• Salg av vogn for kunde
• Salg av gass
• Gasstest
• Eget verksted
• Vi har egen servicebil

Se kart
www.

sekart.no/1/

Besøk en av Norges største caravanforhandler
Se 2013-modeller  •  Kjempeutvalg i brukt

Vogner og bobiler

2012 - Bürstner
810 G • Nå  1.111.300

2008 - Tabbert
780 KD/N • Nå  212.500

2012 - Bürstner
800 TK • Nå  329.300

2009 - Bürstner
590 TL • Nå  189.900

2010 - Adria
743 UK • Nå  278.500

2001 - Knaus
500 • Nå  103.900

2010 - Adria
552 UL • Nå  169.500

1999 - Hobby
560 UFKK • Nå  84.900

2004 - Solifer
570 • Nå  159.500

2011 - Polar
Isuzu D-Max • Nå  469.500

2011 - Solifer
T 600 • Nå  534.000

2012 - Hymer
B 698 • Nå  946.600

Se flere vogner her:

www.seinfo.no/1-1/

Her finner du Tekno:

www.sekart.no/1

Se flere bobiler her:

www.sebil.no/1-1/

Våre brukte 
vogner og 
bobiler er 
QR-kodet.

Besøk oss. Se kart via:

•  2013-modellene er nå på vei inn til Tekno!
•  Vi har fortsatt gode tilbud på noen få 2012-mod.
•  Stort utvalg av brukte vogner og bobiler,
•  Innbytte brukt mot brukt, inntil 12 mnd. garanti 

på brukt, gunstig finansiering. Fra kr 0,- kontant
og inntil 15 år nedbetaling.

•  Nye vogner fra Adria, Knaus, Bürstner, og Polar, 
•  Bobiler fra Knaus, Bürstner, Hymer og Solifer
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•  Vi har fortsatt gode tilbud på noen få 2012-mod.
•  Stort utvalg av brukte vogner og bobiler,
•  Innbytte brukt mot brukt, inntil 12 mnd. garanti 

på brukt, gunstig finansiering. Fra kr 0,- kontant
og inntil 15 år nedbetaling.

•  Nye vogner fra Adria, Knaus, Bürstner, og Polar, 
•  Bobiler fra Knaus, Bürstner, Hymer og Solifer

Lørenskog Vete-
rankorps vil få gamle 
musikanter i gang 
igjen. I høst starter de 
oppfriskningskurs.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Antallet medlemmer i Løren-
skog Veterankorps ligger stabilt 
rundt 50. Nå vil de gjerne at 
fl ere henger seg på.  

Vi har plass til fl ere musi-
kanter, uansett hva slags in-
strument man spiller – og ikke 
minst for dem som ikke har 
spilt på noen år, sier korpsets 
leder, Terje Bøen.

Han forteller at det er man-
ge i distriktet som gjerne vil ta 
opp igjen spillingen, men at 
frykten for å ikke holde forven-
tet musikalsk nivå holder dem 
tilbake. Dette vil korpset gjøre 
noe med. Vi vil hjelpe disse i 
gang igjen i høst, sier Bøen.

TILBYR KURS                                                        
Hver tirsdag over fem uker skal 
korpset tilby oppfrisknings-
kurs i Lørenskog Hus. Første 
kursdag er tirsdag 4. september.

Korps starter oppfriskningskurs

I utgangspunktet bør delta-
gerne ha med sitt eget instru-
ment, men Bøen sier at korpset 
kan være behjelpelig med å 
skaffe dette. Kurset vil vare en 
times tid hver gang og dirigent 
Knut Andersen er kursleder.

Korpslederen understreker 
at deltagerne ikke forplikter seg 
til å melde seg inn etter kurset.

Det er ikke noe krav til påføl-
gende medlemskap. Gulroten er 
likevel at de som velger å melde 
seg inn får godskrevet kursav-

giften i sin helhet som del av 
kontigenten for høsthalvåret 
2012, forklarer Terje Bøen.

30-ÅRSJUBILEUM
Om få måneder runder vete-
rankorpset 30 år. Neste år vil 

det bli markert med en rekke 
arrangementer.

Det blir årsfest i januar, ju-
bileumskonsert i april, jubile-
umstur til Spania i oktober og 
stor barnekonsert i desember, 
sier Bøen.

TilBYR K URS: Lørenskog Veterankorps teller 50 medlemmer, men vil gjerne ha med seg fl ere. (Foto: Privat)

Kris Kristofferson, Christine Koht og 
burleskdans direkte fra Paris. Det 

blir et variert høstprogram ved 
Ullensaker Kulturhus.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

- I år har vi 
fått til en 
bra miks 

av lokale, 
nasjonale og 

internasjonale 
artister, sier 

en fornøyd kul-
turhusleder John 

Jørgen Støa til Rome-
riksposten.
Han trekker frem kon-

serten med countrylegen-
den Kris Kristofferson 
som et av høstens høy-
depunkter. Billettene 

ble revet vekk nesten 
med en gang.

Gjevest er kan-
skje konserten 

med Kris Kris-
tofferson. Den 
solgte ut i lø-
pet av et par 
dager, forteller 
Støa, og leg-
ger til at ull-
sok n ingene 

er fl inke til å 

bruke kulturhuset. 
Publikum strømmer til og 

det lokale kulturlivet blomstrer 
og lever, smiler han.

MYE TEATER
Av lokale forestillinger blir 
det ABBA-aften med Hovin 
musikkorps og Heine Totland, 
Traveliǹ  storband med elever 
fra Jessheim videregående og 
showkonsert med Ullensaker 
skolekorps. Andre artister og 
band som kommer til Jessheim 
i høst er Jon Eberson Group, 
Knut Reiersrud, Inger Lise Ryp-
dal, CC Cowboys, Åge Aleksan-
dersen og DeLillos, for å nevne 
noen.
Som eneste scene i Akershus 
med Riksteatret på plakaten 
har Ullensaker Kulturhus et 
spesielt stort teatertilbud.

- Først ut er familieforestillin-
gen “Teddy og Marian” som 
bygger på Alf Prøysens “Teddy-
bjørnens vise” med Banjo-Kari 
Svendsen og Tiril Heide-Steen i 
to av rollene, forteller Støa. 

VARIERT HØSTMENY 
i Ullensaker

Kris Kristofferson, Christine Koht og 
burleskdans direkte fra Paris. Det 

blir et variert høstprogram ved 
Ullensaker Kulturhus.

nasjonale og 
internasjonale 

artister, sier 
en fornøyd kul-

turhusleder John 
Jørgen Støa til Rome-

riksposten.
Han trekker frem kon-

serten med countrylegen-
den Kris Kristofferson 
som et av høstens høy-
depunkter. Billettene 

ble revet vekk nesten 
med en gang.

Gjevest er kan-
skje konserten 

med Kris Kris-
tofferson. Den 
solgte ut i lø-
pet av et par 
dager, forteller 
Støa, og leg-
ger til at ull-

I september settes “Kla-
tremus og de andre dyrene i 
Hakkebakkeskogen” opp og i 
oktober kommer Ibsens “Fruen 
fra havet” - også disse i regi av 
Riksteatret. 

 
DANS OG STRIPTEASE
Denne høsten kan John Jørgen 
Støa også friste med noe helt 
nytt –  et direktesendt show fra 
Paris med musikk, sang, dans 
og striptease på menyen. Sho-
wet har fått navnet “Cabaret 
New Burlesque”

- Vi har bygd oss opp til å bli 
et attraktivt sted for alle sjan-
gre, noe som gjør at vi får til-
bud om nye forestillinger hele 
tiden. Cabaret New Burlesque 
er en ny sjanger hos oss. Det er 
en fantastisk forestilling som 
vi greide å få over i samarbeid 
med tre andre kulturhus, sier 
Støa. 

Humor blir det også i løpet 
av høsten. Christine Koht, Ter-
je Sporsem og Hege Schøyen 
skal sørge for at lattermusklene 
settes i sving.

 UTSOlgT: Countrylegenden Kris Kristofferson besøker Jessheim 7. 
november. Konserten ble utsolgt i løpet av et par dager. (Foto: Pres-
sebilde)

HUMOR:  Komiker Christine Koht kommer til Ul-
lensaker Kulturhus 21. september. (Foto: Pressebilde)

n Y SJangER: “Cabaret New Burlesque” er en ny forestilling som kommer til Ullensaker i høst. (Foto: Pressebilde)
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Hva har en poledan-
sende 58-åring til fel-
les med en 23 år
gammel, superheit
mannlig modell, eller
en prest i åsatro? De
er alle villige til å gi
«Alt for Norge»! For tre-
dje år på rad drar vi
på tur med tolv sjar-

merende norsk-ameri-
kanere som er på jakt
etter sine norske røt-
ter. «Alt for Norge» er
tilbake med deltakere
som snur opp-ned på
både norske og ameri-
kanske myter.

TVNorge
søndag kl 20.00

Norsk-amerikanere skal gi «Alt for Norge»
Aksel Hennie spiller
hovedrollen som
Roger i denne filmen,
som er basert på Jo
Nesbøs roman ved
samme navn. Roger
rager riktignok bare
168 cm over havet,
men ellers har han
alt. Nå skal han gjøre

et siste og største
kupp, nemlig stjele et
maleri fra Claes
Greve, noe som vil
løse alle hans økono-
miske problemer. Men
denne gangen aner
ikke Roger hva han
begir seg i kast med.

TV 2 lørdag kl 22.40

Norges mest vellykkede hodejeger

Pernille i slaget
Tidligere i år var NRK
til stede da Pernille
Sørensen stod på sce-
nen i sin aller første
helaftens forestilling.
Publikum og presse
var begeistret for
dette hjertevarme
standup-showet som
handler om å prestere
og være så perfekt
som mulig i hverda-
gen.
NRK1 fredag kl 20.05

ONSDAG 29.8

TORSDAG 30.8

FREDAG 31.8

tvukens

07.00 Morgensending
14.05 Ut i naturen (r)
14.30 Bondeknølen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Den store reisen (r)
15.50 Folk (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Billedbrev fra
Latin-Amerika (r)
17.20 Árdna
17.40 Oddasat
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.40 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Paralympics i
London.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Muslimsk høytidsfest
fra Tromsø
24.00 Pinlige sykdommer (r)
00.45 Nattsending

09.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.10 Distriktsnyheter
13.30 Paralympics i London
(r)
14.05 Løysingar for
framtida (r)
14.55 Aktuelt (r)
15.25 Dallas (7)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 De utvalgte (r)
20.00 Friidrett. Diamond
League fra Zürich.
22.00 NRK nyheter
22.10 Jerry Weintraub – den
ukjente legenden
23.35 Et liv i dårlig vær (r)
01.00 Levande historie (r)
01.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.05 Distriktsnyheter.

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (6)
14.10 Joey (r)
14.40 Beverly Hills 90210
(r)
15.30 Forstadsliv (17)
16.00 Home and Away (64)
16.30 Home and Away (65)
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 (40)
20.00 Oppgrader! (1)
20.30 TV 2 hjelper deg (16)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Wallander: Døds-
engelen (r)
22.40 Wallander: Døds-
engelen (r)
23.40 Homeland (r)
00.45 Numbers (r)
01.30 Criminal Minds (r)
02.20 Nattsending

09.15 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Zebra Grand Prix (r)
14.30 Gene Simmons (3)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Sykling: Spania
rundt: 12. etappe. Direkte
fra 12. etappe av sykkelrit-
tet Spania rundt, Vilagarcía
de Arousa – Mirador de
Ézaro, (190,5 km.)
17.45 Spania rundt: Høyde-
punkter. Oppsummering og
høydepunkter fra dagens
etappe i Spania rundt
(Vuelta a España)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 South Park (r)
19.30 South Park (r)
20.00 King of Cars (6)
20.30 FC Football. Fotball-
magasin.
21.00 Svindlertriks (2)
21.35 Top 20 Countdown (r)
22.35 Klovn (r)
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 OZ (4)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
14.00 Luksusfellen (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Redningsskøyta (r)
20.00 Redningsskøyta (4)
20.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (6)
21.30 The Finder (10)
22.30 Paradise Hotel
Danmark (12)
23.15 How I met Your
Mother (r)
23.45 Kongen av Queens (r)
00.10 Bones (r)
01.05 The Mentalist (r)
02.05 The Finder (r)
03.00 For Richer or Poorer.
Am. komedie fra 1997.
05.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Happy Endings (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (14)
17.40 Two and a Half Men
(14)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Gøy på landet (4)
20.30 Undercover Boss
Australia (8)
21.30 Special Victims Unit
(21)
22.30 Castle (r)
23.30 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Simpsons (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Drew Carey Show (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 How I Met Your
Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
17.00 Fotball: UEFA Champi-
ons League-trekning.
19.30 Simpsons (r)
20.00 Two and a Half Men
(r)
20.30 Politistasjonen
Danmark (r)
21.30 Year One. Am. action-
komedie fra 2009.
23.35 Family Guy (r)
00.05 Family Guy (r)
00.35 Cops (r)
01.05 Nattsending

07.00 Morgensending
13.45 Hemmelige svenske
rom (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Ut i naturen (r)
14.30 Bondeknølen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Den store reisen (r)
15.50 Glimt av Norge (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Millionær i
forkledning (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Helt patent! (r)
17.40 Oddasat
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt
20.05 Pernille Sørensen –
«Flink pike»
21.15 20 spørsmål (13)
21.45 Vera (2)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Paralympics i
London.
24.00 Tudors (10)
00.55 Nattsending

09.25 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
09.40 Distriktsnyheter
13.00 Paralympics i London
(r)
13.30 Debatten (r)
14.30 Brennpunkt (r)
15.30 Dallas (8)
16.15 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Søren Ryge på plan-
teskolen (r)
19.30 Billedbrev (r)
19.40 Folkeopplysningen (r)
20.10 Møt dei innfødde (r)
21.00 Nyheter
21.10 Baader Meinhof.
Ty./fr. actiondrama fra
2008.
23.35 Ludvig den 15. –
Konge mellom lys og mørke
(r)
01.05 Gintberg i utkanten
(r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.50 Distriktsnyheter.

06.30 Morgensending
13.10 Stil (r)
13.40 TV 2 hjelper deg (r)
14.10 Joey (r)
14.40 Beverly Hills 90210
(r)
15.30 Forstadsliv (18)
16.00 Home and Away (66)
16.30 Home and Away (67)
17.00 En moderne familie (r)
17.30 En moderne familie (r)
17.55 Kollektivet (p) (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 Dyrepasserne (1)
20.00 Norske Talenter (p) (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske talenter –
forts (1)
22.10 Cover Me (r)
23.10 Kollektivet (r)
23.40 Dallas (r)
01.30 Dude, Where’s My
Car. Am komedie fra 2000.
03.10 Nattsending

09.15 Morgensending
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Top 20 Countdown (r)
14.30 Gene Simmons (4)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Sykling: Spania
rundt: 13. etappe. Direkte
fra 13. etappe av sykkelrit-
tet Spania rundt, Santiago
de Compostela – Ferrol,
(172,8 km.)
17.45 Sykling: Spania
rundt. Oppsummering og
høydepunkter fra dagens
etappe i Spania rundt
(Vuelta a España)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 South Park (r)
19.30 Kollektivet (1)
20.00 Sannhetens sverd (r)
21.00 Big Trouble in Little
China. Am. actionkomedie
fra 1986.
22.55 Criminal Minds (r)
23.50 The Shield (11)
00.50 OZ (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
20.30 Landsfareren (r)
21.30 Rush Hour. Am.
actionkomedie fra 1998.
23.25 Get Carter. Am.
actionthriller fra 2000.
01.30 Hollow Man. Am.
grøsser fra 2000.
03.40 It's Always Sunny in
Philadephia (r)
04.05 The Border (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Til skrekk og
advarsel (r)
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Happy Endings (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (15)
17.40 Two and a Half Men
(15)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Wipeout (30)
20.30 So You Think You
Can Dance (10)
22.30 The Graham Norton
Show (r)
23.30 From Russia With
Love. Br. action fra 1963.
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Drew Carey Show (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 How I Met Your
Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Two and a Half Men
(r)
20.30 Verdens villeste
politivideoer (r)
21.30 Politiskolen 7. Am.
komedie fra 1994.
23.20 Poker: European
Poker Tour (16)
00.20 Undercover: Sex
Slaves (5)
01.10 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 Ut i naturen (r)
14.30 Fredag i hagen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Den store reisen (r)
15.50 Glimt av Norge:
Familien på Merdø (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Helt patent! (r)
17.40 Oddasat
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbruker-
inspektørene (1)
20.15 Nesevis (3)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Paralympics i
London
22.15 House (21)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kalde føtter (r)
00.55 Snarveg til lykke (r)
01.25 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Pakket og klart (r)
14.05 Løysingar for framti-
da (r)
14.55 Aktuelt (r)
15.25 Dallas (6)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Nødlanding i Hudson
River (r)
19.45 Antarktis – en even-
tyrlig reise (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Levande historie (3)
21.35 Undring og mangfald
(3)
22.00 NRK nyheter
22.15 Paralympics i Lon-
don.
00.30 Fem vegar til para-
lympiske leikar (r) Br. doku-
mentar
01.20 Fukushimas radioak-
tive havbunn (r) Jap. doku-
mentar.
02.10 Oddasat - nyheter på
samisk (r)
02.25 Distriktsnyheter

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (5)
14.10 Joey (r) (5)
14.40 Beverly Hills 90210
(r) (11)
15.30 Forstadsliv (16)
16.00 Home and Away (62)
16.30 Home and Away (63)
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 (39)
20.00 20:00 med Raske
Menn (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2: Et nytt
liv
22.45 Harde fakta (1)
23.15 Blue Bloods (9)
00.15 60 Minutes (25)
01.05 Numbers (r)
01.50 Criminal Minds (r)
02.40 Nattsending

09.15 Kontoret
10.05 Cleveland Show (r)
10.35 Malcolm i midten (r)
11.05 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Zebra Grand Prix (r)
14.30 Gene Simmons (2)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Sykling: Spania
rundt. Direkte fra 11. etap-
pe.
17.45 Sykling: Spania
rundt. Oppsummering og
høydepunkter
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 South Park (r)
19.30 South Park (r)
20.00 Svindlertriks (9)
20.35 Svindlertriks (10)
21.10 Svindlertriks (1)
21.45 Stormenes tid (6)
22.50 Klovn (r)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 OZ (3)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Redningsskøyta (r)
20.00 Redningsskøyta (3)
20.30 Luksusfellen (p) (1)
21.30 The Mentalist (24)
22.30 Paradise Hotel
Danmark (11)
23.15 How I met Your
Mother (r)
23.45 Kongen av Queens (r)
00.10 Bones (r)
01.05 The Mentalist (r)
02.05 Stopp! Ellers skyter
mamma! Am. actionkomedie
fra 1992.
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 4-stjerners middag (r)
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Happy Endings (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (13)
17.40 Two and a Half Men
(13)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Gøy på landet (3)
20.30 Bingobanden USA (9)
21.00 Valens frokost-TV (r)
21.30 Missing (10)
22.30 Castle (r)
23.30 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 CSI (r)
02.15 Human Target (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Simpsons (r)
11.30 Simpsons (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Drew Carey Show (r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Family Guy (r)
14.30 Simpsons (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The A-team (r)
17.30 Fear Factor USA (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions
League Playoff. Celtic –
Helsingborg. Direkte.
23.20 Family Guy (r)
23.50 Family Guy (r)
00.20 Cops (r)
00.50 Most Daring (r)
01.50 Burn Notice (r)
02.45 Paradise Hotel (r)
03.40 Nattsending

SØNDAG 2.9

LØRDAG 1.9

MANDAG 3.9

TIRSDAG 4.9
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07.40 Morgensending
12.30 Forbrukerinspek-
tørene (r)
13.00 Damenes
detektivbyrå nr. 1 (r)
13.55 Norge rundt (r)
14.20 Ut i naturen (r)
14.40 Folk (r)
15.10 Folkeopplysningen (r)
15.40 37 1/2. Norsk
komedie fra 2005.
17.20 Pernille Sørensen –
«Flink pike» (r)
18.30 MGPjr Spesial: Her er
finalistene (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 MGPjr 2012
21.50 Løvebakken (1)
22.20 Paralympics i
London. Høydepunkter fra
dagens konkurranser, møte
med norske profiler og
reportasjer fra London.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Meet Bill. Am.
komedie fra 2007.
00.45 Nattsending

07.20 Morgensending
10.55 Paralympics i London
(r)
11.25 Hovedscenen på
Waldbühne
11.45 Hovedscenen (r)
13.15 Telemarkskanalen
minutt for minutt (r)
13.35 Telemarkskanalen (r)
14.30 Telemarkskanalen (r)
16.00 Telemarkskanalen (r)
16.35 Telemarkskanalen (r)
17.30 Telemarkskanalen (r)
18.30 Fra Sverige til
himmelen (3)
19.00 Filmavisen 1962
19.10 Møt dei innfødde (r)
20.00 Den vidunderlige
kysten (2)
21.00 Nyheter
21.10 Ingen grunn til
begeistring (10)
21.50 Du levande. Sv.
drama fra 2007.
23.20 Gintberg i utkanten
(r)
23.50-01.16 Jerry Wein-
traub – den ukjente
legenden (r)

06.00 Morgensending
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Sport & Spill V75.
Travtips og ekspertvurder-
inger av lørdagens V75.
14.30 Sport & Spill
Oddsen. De beste ekspert-
anbefalingene til dagens
tippekupong.
15.00 Harde fakta (r)
15.30 Dyrepasserne (r)
16.00 Norske Talenter (r)
17.30 20:00 med Raske
Menn (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 God kveld TV 2
20.00 TV 2 20 år
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 TV 2 20 år –
fortsetter
22.40 Hodejegerne. Norsk
krimdrama fra 2011.
00.40 Nattsending

08.15 Morgensending
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 Whacked Out Sports
(28)
13.30 South Park (r)
14.00 South Park (r)
14.30 South Park (r)
15.00 South Park (r)
15.30 South Park (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 Vinner V75
17.30 That '70s Show (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 That '70s Show (r)
19.30 That '70s Show (r)
20.00 Sykling: Spania
rundt. Sammendrag fra
dagens etappe i sykkelrittet
Spania rundt.
21.00 Gridiron Gang. Am.
drama fra 2006. (11 år)
23.25 Stealth. Am science
fiction fra 2005. (11 år)
01.40 Criminal Minds (r)
02.35 Criminal Minds (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Dr. Phil (r)
09.30 Er du smartere enn
en tiåring? (r)
10.30 Mrs. Doubtfire. Am.
komedie fra 1993.
13.00 Fangene på fortet (r)
14.00 Homsepatruljen USA
(r)
15.00 Big Families (r)
16.10 Platinum Hit (10)
17.10 Hot in Cleveland (r)
17.40 Mike & Molly (23)
18.05 Smash (13)
19.05 Head over Heels.
Am. romantisk komedie fra
2001.
21.00 Dødelig våpen 4. Am.
actionthriller fra 1998.
23.30 Midt i siktet. Am.
actionkomedie fra 1990.
01.45 Hotell Syden (r)
02.15 Hotell Syden (r)
02.45 Charterfeber –
tur-retur Kos (r)
03.45 Coraline. Am.
eventyrfilm fra 2009.
05.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Two and a Half Men
(r)
12.30 Two and a Half Men
(r)
13.00 Two and a Half Men
(r)
13.25 America's Funniest
Home Videos (r)
13.55 America's Funniest
Home Videos (r)
14.30 America's Funniest
Home Videos (r)
15.00 Nerder på date (r)
16.00 Wipeout (r)
17.00 Undercover Boss
Australia (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Valens frokost-TV (r)
20.00 Bingobanden USA (r)
20.30 Fritt fall (2)
21.30 Indiana Jones og de
fordømtes tempel. Am.
actioneventyr fra 1984.
23.40 Body of Proof (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Tvins 2012
10.00 Stargate Atlantis (r)
11.00 Eureka (r)
12.00 Royal Pains (r)
13.00 Til Death (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Kongen av Queens (r)
14.30 Storm Riders (7)
15.00 Storm Riders (1)
15.30 Pimp My Ride Norge
(r)
16.30 Goodwood: Festival
of Speed (1)
17.30 Classified: Secret
Service (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Cops (r)
20.30 Best Ink (7)
21.30 Politistasjonen
Danmark (r)
22.30 Payback. Am.
actionthriller fra 1999.
00.35 MADtv (18)
01.30 Dansken & Fingern
(r)
02.30 Nattsending

07.35 Morgensending
12.15 Store leker (r)
13.10 Frå Lark Rise til
Candleford (r)
14.10 Schrödingers katt (r)
15.05 MGPjr 2012 Spesial
(r)
15.35 MGPjr 2012 (r)
17.30 Nesevis (r)
18.00 Løvebakken (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen.
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
20.05 Nordisk villmark (1)
20.55 Meisterklasse (1)
21.40 The Spiral (1)
22.30 Paralympics i
London. Høydepunkter fra
dagens konkurranser, møte
med norske profiler og
reportasjer fra London.
23.00 Kveldsnytt
23.20 Miss Marple: Brevet
som drepte (r)
00.50 Legendariske kvinner
(r)
01.40 Nattsending

10.45 Den vidunderlige
kysten (r)
11.45 Paralympics i London
(r)
12.25 Telemarkskanalen (r)
12.55 Telemarkskanalen (r)
13.15 Telemarkskanalen (r)
14.40 Telemarkskanalen (r)
15.50 Telemarkskanalen (r)
17.25 Telemarkskanalen (r)
17.35 Telemarkskanalen (r)
18.20 Norge rundt og rundt
(r)
18.45 Undring og mangfald
(r)
19.05 Store leker spesial (r)
20.05 Storbyens skitne
fortid (r)
21.00 Nyheter
21.10 Island på skrått i
bubil (1)
21.40 Hovedscenen: Putting
It Together
23.20 Fukushimas
radioaktive havbunn (r)
00.10-01.40 Du levande.
Sv. drama fra 2007.

06.00 Morgensending
13.00 Charlottes tryllevev.
Am. drama fra 2006.
15.00 Cover Me (r)
16.00 God kveld TV 2 (r)
16.30 TV 2 20 år (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Fotball: Tippeligaen.
Brann – Molde. 1. omgang.
19.50 Hovedkampen: I
pausen.
20.00 Fotball: Tippeligaen.
Brann – Molde. 2. omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Varg Veum – Svarte
får (2)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra helgens
kamper i 21. serierunde i
Tippeligaen.
23.45 FC Football
00.15 Dude, Where's My
Car. Am. komedie fra 2000.
01.55 Blekingegate (r)
02.50 Blekingegate (r)
03.45 Nattsending

08.15 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 M*A*S*H (r)
15.00 Fotball: Adecco-
ligaen. HamKam –
Sarpsborg 08, 1. omgang.
15.50 I pausen
16.00 Fotball: Adecco-
ligaen. HamKam –
Sarpsborg 08, 2. omgang.
17.00 FotballXtra: Før
runden.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball.
18.00 FotballXtra: Med
runden. Hvert eneste spark
på ballen gjennom kveldens
tippeligarunde.
20.05 Sykling: Spania
rundt. Sammendrag 15.
etappe.
21.05 The Contract. Am.
drama fra 2006.
23.10 Klovn (r)
23.40 Klovn (r)
00.10 Klovn (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Er du smartere enn
en tiåring? (r)
11.00 Drop Dead Diva (5)
11.55 Redningsskøyta (r)
12.25 Redningsskøyta (r)
12.55 Redningsskøyta (r)
13.25 Redningsskøyta (r)
13.55 Hollywoods husfedre
(r)
14.55 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.55 Pregnant in Heels (1)
16.55 Det blir bedre (r)
17.55 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
19.00 Luksusfellen (r)
20.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
21.00 Robin Hood. Am./br.
actioneventyr fra 2010.
23.30 Unforgettable (16)
00.25 Spesialenheten (r)
01.25 In Plain Sight (r)
02.20 Hush Little Baby.
Kan. TV-drama fra 2007.
04.00 Law and Order LA (r)
05.00 Nattsending

06.00 Morgensending
07.40 What I Like About
You (r)
08.05 Wipeout (r)
08.55 Happy Endings (r)
09.20 Happy Endings (r)
09.45 Happy Endings (r)
10.10 Happy Endings (r)
10.35 Happy Endings (r)
11.00 Friends (r)
11.30 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 America's Funniest
Home Videos (r)
14.00 Teen Choice Awards
2012
16.00 Gøy på landet (r)
17.00 Gøy på landet (r)
18.00 Gøy på landet (r)
19.00 Gøy på landet (r)
20.00 Alt for Norge (1)
21.30 71° nord (r)
23.00 Rizzoli og Isles (6)
23.55 CSI: NY (r)
00.50 Oceans 13. Am.
action fra 2007.
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Community (r)
12.30 Community (r)
13.00 Community (r)
13.30 Community (r)
14.00 Community (r)
14.30 Simpsons (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Politistasjonen
Danmark (r)
17.00 FIA F1 Høydepunkter
2012 (r) Motorsport.
18.00 Charlie's Angels (r)
19.00 Community (r)
19.30 Family Guy (6)
20.00 How I Met Your
Mother (9)
20.30 Anger Management
(r)
21.00 Two and a Half Men
(5)
21.30 Most Shocking (9)
22.30 Fletch lever. Am.
familiekomedie fra 1989.
00.20 Best Ink (r)
01.20 Most Daring (r)
02.15 Nattsending

07.00 Morgensending
14.30 Nesevis (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Den store reisen (r)
15.50 Glimt av Norge: Lofot-
fiske på Røst (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Nordisk villmark (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Helt patent! (r)
17.40 Oddasat
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls (2)
20.15 Folk: Kaia og Sigvart
på øya
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Folkeopplysningen (2)
22.00 Luther (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Paralympics i Lon-
don.
23.45 Man on Fire (r)
Am./br. actiondrama fra
2004.
02.05 Nattsending

10.35 Morgensending
12.35 Store leker spesial (r)
13.35 Fukushimas radioak-
tive havbunn (r)
14.25 Pakket og klart (r)
14.55 Arkitektens hjem (r)
15.25 Dallas (9)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Silkeveien på 30
dager (r)
19.45 Siffer (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Dee Dees liv med
kreften
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Oljens mørke historie
(1)
23.20 The Spiral (r)
00.10 Storbyens skitne for-
tid (r)
01.00 Puls (r)
01.30 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.45 Nattsending

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (7)
14.10 Joey (r)
14.40 Beverly Hills 90210
(r)
15.30 Forstadsliv (19)
16.00 Home and Away (68)
16.30 Home and Away (69)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (13)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (13)
19.30 Hotel Cæsar (41)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Rockheim Hall of
Fame
22.40 20.00 med Raske
Menn (r)
23.40 Hawaii Five-O (21)
00.35 Johan Falk: Fiende-
land (r)
01.30 Nattsending

09.15 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Grenseløse Ian
Wright (6)
14.30 Gene Simmons:
Family Jewels (5)
15.00 Sykkel: Spania rundt:
16. etappe. Direkte fra 16.
etappe.
17.45 Spania rundt: Høyde-
punkter.
18.00 Sportsmagasinet (r)
18.30 Før avspark.
18.55 Tippeligaen. Stabæk
– Rosenborg, 1. omgang.
19.50 I pausen.
20.00 Tippeligaen. Stabæk
– Rosenborg, 2. omgang.
21.00 Matchball mandag.
Erik Thorstvedt ser med
skråblikk på ukens fotball-
hendelser.
22.00 Top 20 Countdown (r)
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 OZ (5)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Redningsskøyta (r)
20.00 Redningsskøyta (5)
20.30 Landsfareren (2)
21.30 NCIS: Los Angeles
(14)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (13)
23.20 Sex og singelliv (r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.30 Bones (r)
01.30 The Mentalist (r)
02.25 Playboyjentene (r)
02.55 Lov og orden (r)
03.50 Miami Medical (r)
04.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Hundehviskeren (r)
10.10 4-stjerners middag (r)
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Happy Endings (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (16)
17.40 Two and a Half Men
(16)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Gøy på landet (5)
20.30 71° nord (2)
22.00 Alt for Norge (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Special Victims Unit
(r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
17.00 Kongen av Queens (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 Two and a Half Men
(r)
20.30 Charlie's Angels (8)
21.30 Anger Management
(4)
22.00 Two and a Half Men
(r)
22.30 Men at work (2)
23.00 Family Guy (r)
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Det må jeg gjøre før
jeg dør (r)
15.50 Det indre liv i
Vigelandsparken (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Millionær i
forkledning (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Helt patent! (r)
17.40 Oddasat
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut på tur til
Hardanger
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Snarveg til lykke (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Paralympics i
London.
23.45 Folkeopplysningen (r)
00.15 Løvebakken (r)
00.45 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Rally for miljøbiler (r)
14.05 Pakket og klart (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (10)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Jødedommen og meg
(r)
19.45 Bakrommet.
Fotballmagasin.
20.15 Aktuelt
20.45 Mirakelet i dyrehagen
(r)
21.30 Gintberg i utkanten
(5)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Fanget av kjærlighet
23.40 Oljens mørke historie
(r)
00.35 Ut på tur til
Hardanger (r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.50 Distriktsnyheter (r)

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (8)
14.10 Joey (r)
14.40 Beverly Hills 90210
(r)
15.30 Forstadsliv (20)
16.00 Home and Away (70)
16.30 Home and Away (71)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (14)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (14)
19.30 Hotel Cæsar (42)
20.00 Cover Me (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (20)
22.40 Privat praksis (10)
23.35 Brothers & Sisters
(11)
00.30 Medium (r)
01.20 Criminal Minds (r)
02.10 The Cleaner (r)
03.00 Cops L.A.C (5)
03.50 Nattsending

09.15 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Top 20 Countdown (r)
14.30 Gene Simmons:
Family Jewels (6)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 Whacked Out Sports
(29)
17.30 Nitro Circus: Best Of
(r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 South Park (r)
19.30 South Park (r)
20.00 Cleveland Show (20)
20.30 Little Britain (6)
21.05 Monty Python's Flying
Circus (r)
21.40 Monty Python's Flying
Circus (r)
22.15 Monty Python's Flying
Circus (r)
22.50 Klovn (r)
23.20 Criminal Minds (r)
00.15 OZ (6)
01.25 Rush (1)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
14.00 Landsfareren (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Alle elsker Raymond
(r)
16.30 The Mentalist (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Redningsskøyta (r)
20.00 Redningsskøyta (6)
20.30 Ekstrem oppussing
USA (21)
21.30 Ekstrem oppussing
USA (22)
22.30 Paradise Hotel
Danmark (14)
23.15 How I met Your
Mother (r)
23.45 Kongen av Queens (r)
00.10 Bones (r)
01.10 The Mentalist (r)
02.10 Mercy (r)
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Hundehviskeren (r)
10.10 4-stjerners middag (r)
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Happy Endings (r)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (17)
17.40 Two and a Half Men
(17)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Forbindelser (1)
19.30 Gøy på landet (6)
20.30 Sinnasnekker'n (1)
21.30 CSI (r)
22.30 Castle (r)
23.30 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 CSI (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Drew Carey Show (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 How I Met Your
Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Two and a Half Men
(r)
20.30 Ice Road Truckers (r)
21.30 Storage Hunters (5)
22.00 Storage Hunters (6)
22.30 Bomb Patrol:
Afghanistan (10)
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending
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VINNER AV FLAXLODD

AGNES BRAATHEN
Haneborgvn 59
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:

GODE  KRAFT-
MULIGHETER

EGG - EN SANN 
SUNNHET 

Det er en myte at egg er farlig for deg. Nå er det på tide å oppdage de 
utallige helsefordelene ved å nyte disse vitaminbombene jevnlig. 

MAT

NY
 S

PA
LT

E!

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

ERNÆRINGSFYSIOLOG 

I
m lag en tredjedel av kolesterolet i kostholdet kommer 
fra egg. Dette har gjort at egg har fått et stygt 
rykte om å øke kolesterolet i blodet og kan 
være en risiko for hjerte- og karsykdommer.

Vel, nå er det slutt på at en fjær ble til fem 
høns. Nyere forskning tilbakeviser egg som 
syndebukken. Selv om det er mye kolesterol 
matvarer som egg, har kolesterol fra kosten 

liten effekt på kolesterolnivåer i blodet.
Egg ikke farlig for kolesterol
En amerikansk studie ved University of Connecticut 

fra 2006 er blant studiene som tilbakeviser at egg er far-
lig. I studien spiste alle deltakerne 2-3 egg daglig. Så man-
ge som to tredjedeler av deltakerne hadde så og si ingen 
endring på kolesterolnivået i blodet. Når det gjelder den 
resterende tredjedelen var deres type økning av blodkoles-
terol lite avgjørende for å utgjøre en helserisiko.

Det britiske mattilsynet (Food Standard Agency) går ut 
til folket og sier at en ikke skal la seg skremme av egg. De 
har ikke satt noen øvre grense på hvor mange egg som bør 
spises. De mener heller at egg er et godt valg som en del av 
et sunt kosthold, men påpeker at kosten bør være så variert 
som mulig.

I Norge går Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt 
sterkt ut, og kommenterer følgende på deres nettsider:”Det 
er nok verdens største myte om mat – at egg er farlig for ko-
lesterolet.”

- Det er nok ikke lenger regnet som betenkelig for blodko-
lesterolet å spise det man ønsker av egg, med mindre man har 
hyperkolesterolemi, sier Åse Kringlebotn ernæringsfysiolog 
ved Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt til Matavisen.no.

Hun påpeker at hyperkolesterolemi rammer en bitteliten andel 
av befolkningen.

- Denne gruppen har arvelig svært høyt kolesterol i blodet, og 
må være forsiktig med all fett - også fra egget, forklarer Kringle-
botn.

Forskningsresultater viser nemlig at det er mettet fett som er 
den store stygge ulven. Mettet fett viser seg å ha mye større effekt 
på kolesterolet enn kolesterolholdige matvarer. Bryr du deg om 
kolesterolet, bør du derfor prioritere å kutte ned på mettet fett.

SYV SUNNE GRUNNER TIL Å 
SPISE EGG
Det fi nnes mange gode grunner til 
at mange helsefreaker spiser egg. 
Her er syv av dem:

1. Ett egg inneholder cirka 8 gram pro-
tein av aller ypperste kvalitet.

2. Det er en vitaminbombe med tolv 
forskjellige vitaminer. A, B, D, E og 
K vitaminer skjuler seg innenfor det 
hvite skallet. Fra B-vitamingruppen 
er egget blant annet en kilde til folat 
og biotin. Et ekstra pluss skal egget 
ha for D-vitaminer, som sjelden fore-
kommer naturlig i matvarer. C-vita-
miner er derimot ikke til stede.

3. Egget er også en kilde til åtte fl otte 
mineraler. Jern, kalsium, natrium, ka-
lium, magnesium, fosfor, sink og selen 
kan settes på menyen.

4. De inneholder riktig type fett. Ett 
egg inneholder kun 6,4 gram fett, og 
det meste er fra sunn umettet fett. Alt 
i alt får du et stort spekter av sunne 
næringsstoffer for bare 90 kalorier fra 
et egg!

5. Det er en god kilde til kolin. Dette er 
et viktig stoff som bidrar til å regulere 
hjernen, nervesystemet og blodsirku-
lasjonen. Gravide bør spesielt unne 
seg et egg til frokost. Det er fordi et 
foster behøver kolin til utvikling av 
hjernen.

6. Studier viser at egg er bra for hår, 
negler og øyne.

7. Ifølge en annet studie ved Harvard 
School of Public Health, er det ingen 
signifi kant sammenheng mellom å 
spise egg og hjertesykdommer. Faktisk 
kan, ifølge en studie, regelmessig inn-
tak av egg forhindre blodpropp, hjer-
neslag og hjerteinfarkt.
Rått eller kokt?
Ja takk, begge deler. Eggets protein blir 
fordøyd like bra enten det er rått eller 
kokt.
Det kan det være spørsmål om man 
kan få mangel på B-vitaminet biotin 
ved å spise rått egg. Bakgrunnen er at 

rå eggehvite inneholder stoffet avidin 
som hemmer opptaket av biotin fra 
eggeplommen.
Ifølge opplysningskontoret inntas det 
likevel i netto mer biotin ved å spise 
egg fremfor å la det være. Ernærings-
fysiolog Kringlbotn mener derfor at 
man ikke får biotinmangel av å spise 
et egg eller to daglig.
Så ikke nøl med å inkludere våre hvit-
skallede venner i kjøleskapet. Egg kan 
gi deg et riktig sunt måltid til frokost, 
lunsj eller som kveldsmat. 

Prøv Matavisen.no sine sunne egg-
oppskrifter her.

KILDE: Food Safety Agency 
Fernandez ML. Dietary cholesterol pro-
vided by eggs and plasma lipoproteins in 
healthy populations. Curr Opin Clin Nutr 
Metab Care. 2006;9:8-12.

Ett egg er herlig næringsrikt: 
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HØSTTILBUD
Bilpleie mens du handler

Stort salg Dekk&Felg .....  ÷40%

Et unikt servicetilbud til deg som kunde på Strømmen Storsenter.
Plan 3 (Over Lefdal)

Lakk-konservering med 1 års garanti:

Før 2.900,-  ........................  Nå 1.890,-
(Inklusiv rubbing og lakkrens) 

Tlf.:  94 17 78 14
 4848 4160 (sentralbord

Platinum Bilvask .........  ÷15%

Bulk/Lakkskader ...  ÷30-50%

Bilglass. Steinsprut  ...0,-

Interiørrens .. ÷20%

Polering fra  .. 990,-

HYTTE8-SIDER
HYTTE

Leie eller eie hytte

Folk & hytter

Kjendisenes hytteparadis



2  Nr. 24 – 2012

Din unike hytte

et passenDe steD

w w w . h e d d a . n o   •   t l f  6 1 3 4 9 7 8 0  

besøk oss på messen “mat- og hytteliv”  
15. - 16. september, kl 11.00 - 17.00 på
norsk hyttesenter utenfor oslo.

Fra 6 - 150 m2

Ut fra dine ønsker lager arkitekten et uforplik-
tende skisseforslag til romprogram, størrelse på 
hytta og tomtas beliggenhet. Vi tilbyr deg å bo 

på en av våre hytter kostnadsfritt for at du kan 
erfare Heddas smarte løsninger. Se www.hedda.no 
for mer informasjon.

Vi tilbyr flotte og unike hyttetomter i varierende 
og vakker natur over store deler av Sør-Norge.

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

- Det er to store fordeler ved 
å eie hytta. For det første kan 
du bruke hytta akkurat når 
det passer deg, og for det an-
dre har hytter en verdistig-
ning i motsetning til mange 
andre luksusvarer som taper 
seg i verdi, sier daglig leder 
Torbjørn Kaarud i Familie-
hytta.

I år skal det bygges omlag 
6500 hytter og fritidsboliger i 
Norge. Kjøperne vil gjerne plas-
sere hyttene på et sted der dem 
kan ha helårs bruk av hytta. For 
de fleste kjøperne er det inn-
landet og fjellet som er mest 
aktuelt. De få tomtene som er 
ved sjøen koster mer en skjorta. 
Kommer du over ei hytte på 
Øst- og Sørlandet må du i man-
ge tilfeller belage deg på å åpne 
lommeboka på vidt gap og bla 
opp et tosifferet millionbeløp. 

VIL EIE
Kaarud forteller at flere av kun-
dene som tar turen innom Fa-
miliehytta har opplyst at dem 
tidligere har leid hytte og nå 
ønsker å skaffe seg sin egen. 

- Vi kartlegger ikke hvorfor 
kundene kommer til oss, men 
registrerer at dette er en ut-
vikling på hyttesiden.

Snittkvadraten på hytter 
som bygges i dag er blitt min-
dre og kjøpes av vanlig barne-
familier. Hyttene fra 70 kvadrat 
til 110 kvadrat er de mest po-
pulære. De største fritidsboli-
gene Kaarud leverer er på 149 
kvadrat. Mange kjøper ei hytte 
som flere generasjoner bruker. 

- Det er gjort en del under-
søkeleser som viser at det so-
siale livet er flyttet fra leilig-
heten i byen til hytta på fjellet 
eller ved vannet. På hytta 
ber man med seg venner og 
kjente og har overnattings-
gjester, men dette er ikke noe 
man gjør hjemme lenger som 
kanskje var i tidligere dager. 
Da kan det være greit å ha ei 

hytte 2 timers kjøretur unna 
som man får kjøpt for 1.5 til 2 
millioner kroner. 

VEDLIKEHOLD
Det er vanskelig å fastesette 
en eksakt pris på hva vedlike-
holdet vil koste deg som hyt-
teeier. Vedlikeholdskostnadene 
kommer helt an på om hytta er 
gammel eller av nyere data, og 
hvordan hytta er bygd fra første 
stund. Fram til 1. august 2009 
fantes det ikke noe regelverk på 
hvordan du skulle bygge hytte-
ne, da kunne du bygge som du 
selv ville. Nye hytter og fritids-
boliger følger de siste forskrif-
tene av hensynet til våtrom og 
isolasjon og andre ting.

- Du må selvsagt overflate 
behandle fra tid til annen, 
men utover det er det stort 
sett ikke noe vedlikeholdsut-
gifter på ei hytte i dag, fortel-
ler Kaarud. 

Han opplyser at veldig man-
ge bruker mye av fritiden på 
hytta, og at det er slutt på den 
tiden da hyttene sto tomme 
mesteparten av året. Kaarud 
forklarer at årsaken ligger i at 
standarden har blitt mye bedre.

FRA HYTTE TIL HYTTE
Ønsker du ikke å eie din egen 
hytte finnes det en rekke steder 
der du kan leie ei fullt møblert 
hytte. På denne måten kan du 
nyte hyttelivet både på fjel-
let og ved sjøen på forskjellige 
steder i Norge. I tre generasjo-
ner har familien Spidsberg tatt 
imot turister på Venabufjellet. 
Spidsbergseter er et moderne 
høyfjellshotell med 20 hytter. 
Disse hyttene er fra 20 kvadrat 
til 70 kvadrat.

- I påsken koster det 15.000 
kroner for ei uke på de største 
hyttene og ned til 3.500 for ei 
uke på de mindre hyttene. De 
største har tre soverom, kjøk-
ken, stue og bad forteller Kjar-
tan Spidsberg ved Spidsberg-
seter Gudbrandsdal Hotell.

- Hvem leier hos dere?

- Det varierer ut fra hvilken 
sesong det er snakk om. I fel-
lesferien og vinterferier er det 
mest familier som kommer. 
På høsten er det par. I helger 
er det gjerne vennegjenger 
som kommer innom. 

FORDEL VED LEIE
Spidsberg opplyser at en stor 
del av gjestene kommer fra 
Oslo- og Østlandsområdet. Og 
mange av disse besøker Vena-

bufjellet år etter år. Han mener 
at det fine fjellområdet som 
Rondane kan by på er med på å 
få folk til fjells. 

- Den største fordelen med å 
leie hytte?

- Du slipper å binde kapi-
tal og slipper vedlikehold. 
Du kan velge og vrake i ulike 
utleietilbud. Eier du ei hytte 
ligger det nok i underbevisst-
heten at du må bruke den i 
stedet for å reise et annet sted. 

Han forteller at trenden med å 
kjøpe hytte, for så å leie den ut 
til andre når du ikke selv skal 
være på den, er en fornuftig 
løsning. 

- Da kan du bruke pengene 
dine på vedlikehold eller andre 
ting. Å eie en fritidsbolig som 
du kanskje bare bruker to til 
tre ganger i året er ikke bra, sier 
Spidsberg.   

Leie eller eie hytte

Daglig leder Torbjørn Kaarud i Familiehytta. 
En del kjøper seg hytte og leier den bort til andre når dem selv ikke 
skal bruke den på en stund.  

MangE østlendinger lar seg friste til en tur til Venabufjellet, som ligger nær Rondane nasjonalpark. 
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Ta med hele familien til en 
hyggelig helg hos oss. Under
Mat- og Hytteliv kan du besøke 
våre 24 fullt innredede hytter, 
snakke med hytte- og 
tomterepresentanter og 
samtidig få servert smakfulle 
matretter.

Gratis inngang, servering 
og barneaktiviteter.

AKTIVITETER FOR BARNA:

Gratis parkering
www.norsk hyttesenter.no

Hjelp Kokkelauget med suppa!

Hva har Rasmus i sekken?
Rasmus har mange ting i sekken sin når 
han skal på tur. Kan du finne dem? 

“For en suppe! Vi trenger barnas hjelp!” 
Bli med å lage verdens beste 
grønnsakssuppe! Få egen kokkelue! 

VINN 

FLOTTE 

PREMIER!

Norsk Hyttesenter

15.-16. sept. kl. 11–17

Idylliske Kragerø, 
Venabygdsfjellet el-
ler rett og slett so-
fakroken hjemme? 
Her er kjendisenes 
ferieparadis!

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

ANDRÉ OKTAY DAHL, 
JUSTISPOLITISK 
TALSMANN I HØYRE, 
LILLESTRØM/OSLO
Min familie har hytte på idyl-
liske Portør ved Kragerø. Her 
har jeg feriert siden jeg var barn 
og stortrives. Et perfekt sted 
for å komme seg i stressende 
perioder. Mannen min og jeg 
drømmer imidlertid om å få 
oss et sted i Key West, Florida. 
Her har vi feiret jul de siste tre 
årene. Det er virkelig et paradis 
på jord.

REIDUN SÆTHER, ARTIST, 
SKEDSMO/STRØMSTAD
Vi har hytte på Venabygdsfjel-
let i Ringebu. Det er favorittste-
det mitt i hele verden!

FRANK ØREN, VOKALIST 
I BJELLEKLANG, 
LØRENSKOG

- Nei, vi har dessverre ikke hytte. 
Vi har dog et fi nfi nt hus som vi 
koser oss med! Hvis vi hadde 
hatt mulighet til å ha hytte så 
er området fra Nesodden til 
Hvaler drømmen. Får håpe de 
ringer fra Hamar i nærmeste 
fremtid.

JOHN SMITS, 
STATSMETEOROLOG 
OG VÆRMELDER, 
LØRENSKOG
Jeg har ikke hytte selv, men lig-
ger an til å overta en familie-
hytte i Vestre Slidre i Valdres. 
Der har vi holdt til siden 1970.

Kjendisenes hytteparadis

KRagERØ: Høyre-politiker André 
Oktay Dahl har hytte på Portør ved 
Kragerø. (Foto: Pressebilde)

R ingEBU: Sangerinnen Reidun Sæther har hytte på fjellet. (Foto: 
Martine Petra Hoel)

HJEMME:  Frank Øren (nr. 2 fra 
venstre) har ikke hytte, men kunne 
godt tenke seg en i området fra 
Nesodden til Hvaler. (Foto: Stian 
S. Brøndmo)

FaMiliEHYT TE: John Smits skal ta over familiehytta i Valdres. 
(Foto: Ole Kaland, NRK)

– STORE og sm

2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 06 42. Fax 61 34 04 07 
Mob. 415 14 149
E-post: firmapost@gthue.no    www.gthue.no

Kvalitetsbygg
i laft
Vi leverer: 
• Håndlaftede hus/hytter i laft/stavlaft - store

eller små.
• Innredninger i heltre, enten naturell, eller

malt/lasert
• Peiser – også i kleberstein - med eller uten

innsa.
• Besøk oss på Norsk Hyttesenter for en

uforpliktende byggeprat.

G. THUE 
HÅNDLAFTING 
OG SAGBRUK

–  

2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 06 42. Fax 61 34 04 07 
Mob. 415 14 149
E-post: firmapost@gthue.no    

Kvalitetsbygg i laft
Vi leverer: 
• Håndlaftede hus/hytter i laft/stavlaft -

store eller små fra Valdres.
• Innredninger i heltre, enten naturell,

eller malt/lasert
• Peiser – også i kleberstein - med eller

uten innsa.
• Besøk oss på Norsk Hyttesenter for

en uforpliktende byggeprat.

G. THUE 
HÅNDLAFTING 
OG SAGBRUKwww.gthue.no
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FOLK & HYTTER
Vi kan vel slå fast at Norge er en hyttenasjon, skal vi tro diverse hytteleverandører. Disse opererer med lange 
salgslister over hytter som bygges på fjellet eller ved sjøen. 
1. HVORDAN ER DIN DRØMMEHYTTE?
2. HVOR LIGGER DEN?
3. HVOR OFTE VILLE DU BRUKT DEN?

Kari Planting
Oslo
1. - Drømmehytta behøver ikke være større 
enn 50 - 60 kvadrat, inkludert med hems. Den 
må gjerne ha innlagt vann og strøm, men be-
høver ikke være noen luksushytte. Det hadde 
heller ikke gjort noe om det var bilvei helt 
fram til hytta.

2. - Den kan godt ligge ved et vann på fjel-
let eller ved sjøen, og ha en beliggenhet med 
gode turmuligheter.

3.  - En slik hytte hadde jeg helt sikkert brukt 
ganske ofte. Kanskje tre helger i måneden på 
våren, sommeren og høsten. 

Steinar Moum og Torgunn Solberg
Sarpsborg / Jæren

1. - Vi pleide å leie ei hytte i Valdres, ikke langt unna et ørnerede oppe i fjellsiden. 
Den er 60 kvadrat. Den har tørrklosett. Vannet blir hentet fra bekken ved siden av. 
Dette er drømmehytta. Enkel og helt alminnelig.

2. - Skulle vi hatt en hytte i dag skulle den ha ligget ved Hvaler eller Skjervika.

3. - Vi var to ganger i året på hytta i Valdres. Men hvis vi hadde hatt en egen hytte 
i dag ville vi nok vært på den ganske ofte.

Ursula Helseth
Lillestrøm
1. - Jeg ser for meg ei lita, koselig og enkel 
hytte med innlagt vann og strøm som min 
drømmehytte. 

2. - Den bør helst ligge ved oslofjorden, og 
helst innen to timers kjøretur unna. 

3. - Som pensjonist kunne jeg helt sikkert ha 
brukt hytta nesten hver helg hele året.

Kent Strandem
Fetsund
1. - Jeg kunne tenkt meg at en slik hytte bør 
ligge i nærheten av sjøen. Hytta bør ha en stør-
relse på rundt 80 kvadrat. Den behøver ikke ha 
alle tenkelige fasiliteter.

2. - Tønsberg, Tjøme eller Stavern. Da hadde jeg 
brukt cirka to timer med bil til hytta. 

3. - Det ville nok ha blitt noen hytteturer et 
par ganger i måneden. I tillegg hadde den blitt 
brukt mye på sommeren, 
anskje litt sjeldnere på vinteren.

Liv Fjeldheim 
Lillestrøm
1. Min drømmehytte må ha bad, toalett og 
innlagt vann og strøm. En brunbeiset tømmer-
hytte på 60 til 100 kvadrat. 

2. - Den bør ligge på Venabufjellet i Gudbrans-
dalen, kanskje en kort spasertur unna Spits-
bergseter høyfjellshotell.

3. - En slik hytte hadde jeg brukt fi re uker på 
sommeren, to uker på høsten, og ellers vært på 
hytta én gang i måneden.  

 

GolsfjelletGolsfjellet  
Utsiktstomter og nøkkelferdige hytterUtsiktstomter og nøkkelferdige hytter  

               Telefon: 900 13 420 - 911 38 213    post@nystolfjellet.no 

Karslhusgarasjene as  - 1640 Råde - Tlf. 69 29 42 00 - Fax 69 29 42 01

Hytter av 

på utsiktstomter

2966 Slidre • Tlf: 61 34 51 50 / 959 45 153 • E-post: post@vaset.com

www.vaset.com

Hytter av 

på utsiktstomter

2966 Slidre • Tlf: 61 34 51 50 / 959 45 153 • E-post: post@vaset.com

www.vaset.com

Vi har byggeklare hyttetomter på Vaset i Valdres. Flotte tomter 
ca. 900 m.o.h. med panoramautsikt til Vasetvatnet og Jotunhei-
men. Kort avstand til butikk, skiløyper og alpinanlegg. Glimrende 
forhold for sykkelturer og varierte fiskemuligheter. 
Tomtepriser fra kr. 600.000,-. Vi kan også levere nøkkel-
ferdige hytter og leiligheter. 

Hyttetomter med flott utsikt

KVITSAND

NYTT FRITIDSBOLIGOMRÅDE MED BÅTHAVN/STRAND OG SKILØYPER. KUN 15 MIN MED BIL FRA LILLEHAMMER.
21 TOMTER SOLGT. GRUNNARBEID I GANG. FOR MER INFORMASJON SE: WWW.KVITSAND.NO

Prisant: 515.000,-+omk.
Omk: Ca. 2,75 %
Adresse: Kvitsand
Tomt: ca. 1000 kvm
Visning: Søndag 19. aug, 26. aug, 2.

sep , 9. sep kl 14 - 16
Velkommen!

Kontaktperson:
Tore Rugsveen
Tlf: 45 77 71 88
Lillehammer
Tlf: 48 26 70 00
www.dnbeiendom.no

PROSPEKT PÅ MOBIL:
SEND “BOLIG 52411125” TIL 09999

2 - 9 - 16 - 23 sept. 
Kl 14-16
Velkommen



24-26.09 
Cowboy  

og Hestehelg

31.08-02.09 
Aim Challenge 

 multisport konkurranse

31.08-02.09 
Fauskivalen  

med  Helbillies

08-09.09 
Høstmarked  og 

Hemsedalsmarsjen

14-16.09 
Hemsedal 

 Fjellmatfestival

28-30.09 
Oktoberfest  

med  Helliboogie

•  Topp 20 vandreprogram og  
210 km merkede vandreruter

•  21 graderte sykkelruter (225 km)  
i dal- og fjellterreng samt sykkelpark

Vinn en skiweekend i Hemsedal!
Topp 20 konkurranse: Gå 500 høydemeter 
på 2 dager eller 1000 høydemeter på 5 dager 
og vinn en skiweekend for 4 personer inklu-
dert heiskort i Hemsedal Skisenter! 

Bestill din fjellferie online på www.hemsedal.com
Hemsedal Turistkontor / 32 05 50 30 / info@hemsedal.com

• klatring

• Golf og paragliding

• elvesnorkling i Hemsila

• Unikt fiske
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