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Rådmannen i Skedsmo skriver at budsjettsituasjonen 
tilsier at det kan bli nødvendig å redusere kvalitet og 
omfang på kommunale tjenester hvis det skal fi nnes 
rom for nye investeringer. 

Både rådmannen og fylkes-
mannen påpeker at kommu-
nen ikke kan fortsette å tappe 
fl ere titalls millioner fra de 
ansattes pensjonsfond for å få 
balanse i regnskapet. 

Når de faste kostnadene over-
stiger inntektene må enhver 
virksomhet enten det er en kom-
mune eller et fi rma (eller en fa-
milie) gjøre noe for å komme i 
balanse. Skedsmo kommune er 
en omfattende virksomhet med 

mange aktiviteter. Kommunen 
bør derfor opparbeide en buffer/
reserve for uforutsette ting og 
egenkapital til planlagte inves-
teringer. 

Finansdepartementet presen-
terte for vel et år siden bereg-
ninger som tegner et nokså dra-
matisk bilde av hvilke endringer 
kommunene står overfor de nes-
te 15 årene. Dette betyr at bud-
sjettkuttenes tid kommer også til 
Norge. Derfor er det nødvendig 

Økonomiske realiteter 
KREVER MÅLRETTEDE TILTAK

at kommunen allerede nå forbe-
reder seg på strammere ramme-
vilkår og sterkere prioritering av 
de områdene som er viktigst for 
innbyggerne i kommunen. Et-
ter Folkets Røsts mening bør det 
iverksettes omfattende økono-
miske innstramningstiltak for å 
få ned kostnadene. Folkets Røst 
vil derfor ta kontakt med de an-
dre partiene om dette. 

SyV TilTAk
Målet er å få til et fl ertallsved-
tak for fl est mulig av følgende 
tiltak i kommunestyremøtet 
12. september:
1. Ansettelsesstopp: Innføre 
total ansettelsesstopp til hele 
organisasjonen er gjennomgått 
med henblikk på omplassering, 
nedbemanning, effektivisering, 
omorganisering og overføring 
av ressurser internt. 

2. Redusere: Vikariater, deltids-
stillinger, permisjonsordninger 
og midlertidige ansettelser. Ho-
vedregelen skal være: fast ansat-
te i heltidsstillinger med formål 
å redusere kostnader og bedre 
kvaliteten på tjenestene. 

3. Særordninger: Avvikle ord-
ninger med muligheter for vi-
dere arbeid i kommunen etter 
fylte 67 år og ordningen som gir 
100 % lønn for 80 % arbeid for 
aldersgruppen 62 -67 år.

4. Reorganisering: For å få en 
enklere og mer effektiv organi-
sasjon. Redusere antall ledere, 
etablere fl ate strukturer med 
fl ere i linjen. 

5. Forbedre innkjøpsfunksjonen: 
Effektivisering av innkjøpsfunk-
sjonen. Se på muligheten av en 
utvidet interkommunal løsning. 
Et område med betydelig inn-
sparingspotensial. 

6. Sosialhjelp: Disse er særdeles 
høye i Skedsmo kommune sett 
i forhold til sammenlignbare 
kommuner. Her må det gjen-
nomføres en inngående ana-
lyse av årsakene til kommunens 
høye kostnader til sosialhjelp. 

7. Utredning: Rådmannen på-
legges i 2014 å få utredet beho-
vet for sykehjemsplasser og om-
sorgsboliger for periodene før 
og etter 2020.

Skedsmo kommune vil 
kunne få en sunn økonomisk 
utvikling hvis fl est mulig av 
tiltakene blir gjennomført. 

MÅlSeTTing
Skedsmo kommune har ca. 
5500 mennesker på lønnings-
listen som består av heltids- og 
deltidsstillinger, vikariater og 
spesielle engasjementer. Dette 
utgjør tilsammen ca. 2800 års-
verk. Av et totalbudsjett på 2.8 

milliarder kroner utgjør lønns-
relaterte kostnader ca.1.7 mil-
liarder tilsvarende 60 %. Låne-
gjelden er på hele 2.0 milliarder.  

Dersom kommunen skal 
få gjort noe som monner med 
hensyn til kostnadsutvikling er 
det helt nødvendig å angripe 
lønnskostnadene. Folkets Røst 
mener det er helt nødvendig at 
kommunen setter seg klare mål 
etterfulgt av målrettede tiltak. 

Dagens praksis må erstattes 
av streng prioritering, budsjett-
disiplin og skarp kostnadssty-
ring. Dette gjelder alle deler av 
organisasjonen og alle områder 
hvor kommunen har aktiviteter. 
Mål for driftsresultater i de nær-
meste årene bør være: 2013- 84, 
2014-112 og 2015-141 mill.kr. 
Dette vil være helt i tråd med 
Fylkesmannens krav/råd om 
3-5 % driftsresultat.

Kommunen har allerede nå 
store økonomiske utfordringer 
som vil bli ytterligere forsterket 
av den store befolkningsvek-
sten som fl ertallet i kommune-
styret ønsker seg. Folkets Røst 
ønsker en mer balansert vekst i 
vår kommune hvor vi først og 
fremst har et ansvar overfor de 
mennesker som allerede bor her. 

Folkets Røst BBL 
Bjørn Ødegaard                          
Gruppeleder         
Henrik Syvertsen
Partileder
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Bjørn Sandberg ser fram til å ta fatt på jobben som daglig leder av Lillestrøm 2020.

Tekst/foto. roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no

- Lillestrøm står foran mange 
spennende utfordringer frem-
over, og dette har jeg lyst til å 
påvirke og utvikle videre, sier 
Sandberg, som får sin første 
dag på jobben mandag 1. ok-
tober. 

Han har jobbet med mar-
kedsføring og merkevarebyg-
ging i 20 år. I tillegg er han fra 
Lillestrøm og kjenner byen. 
Det var en kombinasjon av 
dette, samt at han ble oppfor-
dret til å søke stillingen, som 
gjorde at han fattet interesse 
da jobben som daglig leder 
ble utlyst. 

ByenS AnSikT uTAD
- Du blir på en måte Lille-
strøms ansikt utad. Hvordan 
tror du dette blir?

- Dette skal jeg ikke drive 
alene. Dette er mange dyktige 
folk som skal jobbe sammen 
med å utvikle byen og bygge 
omdømme. Å bli eksponert 
utad følger med stillingen. 

Men det blir spennende, og 
jeg liker dette også, forteller 
Sandberg. 

Han blir leder for en or-
ganisasjon som skal forene 
meningen, kreftene og syns-
punktene i byen. Sandberg 
opplever at det er et stort en-
gasjement i saken. Et av må-
lene hans er få alle til å gå i 
samme retning og takt. 

- Den største fordelen med 
å være fra Lillestrøm i en slik 
jobb?

- Det er fl ere fordeler. Jeg 
har vokst opp her og kjenner 
de ulike miljøene og historien. 
Jeg har bodd her under byut-
viklingen av Lillestrøm. Dette 
er viktig å ha fått med seg når 
man skal legge grunnlaget 
for fremtiden. Det har noe 
med hvor vi kommer fra og 
hvem vi vil være. Man må ha 
et grunnlag i historien slik at 
den stemmer med identiteten 
vi skal ha. I tillegg kjenner jeg 
en del personer i Lillestrøm 
fra før, men ikke minst er jeg 
glad i denne byen, forklarer 
Sandberg. 

- Hvordan tror du din før-
ste arbeidsdag for Lillestrøm 
2020 blir?

- Det blir spennende og ut-
fordrende. Jeg skal i førsteom-
gang reise rundt og presentere 
meg, og gjøre meg kjent med 
aksjonærene for å få en tilba-
kemelding på hvordan de ser 
for seg hvordan Lillestrøm 
bør utvikles, sier Sandberg.

Fikk JoBBen i SoMMer
Sandberg ble ansatt i slutten 
av juni etter en omfattende 
rekrutteringsprosess hvor det 
var over 50 søkere til stillin-
gen som daglig leder. Styrele-
der Thomas Christian Wan-
gen forteller at han skilte seg 
ut og fremstår som den beste 
kandidaten for å arbeide for 
Lillestrøm og stedets omdøm-
me og utvikling. 

- Han har bakgrunn som 
leder fra forskjellige selskaper 
som Nike, Helly Hansen og 
Coca Cola. Sandberg har for-
malkompetanse og erfaring 
med å bygge merke varer. I til-
legg er han fra Lillestrøm, noe 

som kanskje gjør at han har 
et glødende engasjement for 
byen, forteller  Wangen. 

Rekrut ter ingsselskapet 
opplyser at Sandberg var en 
av kandidatene de satte veldig 
høyt på lista. Det var mange 
andre velkvalifi serte, men det 
fremsto relativt raskt Sand-
berg var den rette til jobben. 

JoBBer MÅlreTTeT
- I vår aksjonærgruppe har vi 
alt fra folk med høyere utdan-
nelse til «Jørgen  Hattemaker». 
Da er det utrolig viktig å kun-
ne kommunisere med alle. Vi 
tror at han har disse egenska-
pene, forteller Wangen.

Styrelederen opplyser at Lil-
lestrøm 2020 ønsker å jobbe 
målrettet for å bygge Lille-
strøm som merkevare slik at 
både virksomhetene og men-
neskene de ønsker å tiltrekke 
seg skal bli oppmerksom på 
stedet. Samtidig driver selska-
pet med en del interessante 
prosjekter som blant annet en 
app for Lillestrøm og et eget lil-
lestrømområde på varemessa.

- Vi håper at Sandberg kom-
mer til å ikle denne jobben 
bra og at han fortsetter i stil-
lingen en god stund. Selska-
pet er avhengig av kontinuitet 
på daglig ledersiden for å nå 
målsettingen vi har satt oss, 
forteller Wangen

SKAL BYGGE
MERKEVAREN
LILLESTRØM

Bjørn Sandberg er mannen som skal bidra til å gjøre merkevaren Lillestrøm kjent.

stYreleDer Thomas Christian 
Wangen

HJEM&INTERIØR
TEM
A

HJEM&INTERIØR

Gå for farger i høst
Ny stil med takbjelker
Fargene inntar parketten
Satser på småbruk uten oppussing
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Nå kan du boltre deg i sterke farger på 
interiørfronten. Hvitt og beige byttes ut 
med grønt, oransje og blått!

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Det kanskje aller viktigste på 
interiørfronten for tiden er 
farger. Etter flere år med mye 
hvitt, beige og støvete nyanser 
begynner fargene å gjøre sitt 
inntog igjen, sier redaktør i 
interiørmagasinet ELLE Deco-
ration, Helle Tjaberg.

Hun forteller at de nye far-
gekartene fra malingsprodu-
sentene viser at sterke farger 
som grønt, oransje og blått er 
på full fart inn i interiørbildet.

De sterke fargene vitaliserer 
interiøret, sier Tjaberg. Hun 

mener vi bør bli mer vågale i 
fargevalgene.

Du kan gjerne fremdeles 
male én vegg, men hvorfor 
ikke være tøffere og male hele 
rommet - også taket, listene og 
stikkontaktene?

Mye MønSTer                              
I tillegg til sterke farger ser 
man mye mønster – både på 
pledd, puter, tekstiler og fliser.

Det er mye mønster på tek-
stiler og tapeter. Alt fra stri-
per og geometriske mønstre 
til blomstermønstre. Hvis det 
blir for vågalt å tapetsere en 
hel vegg; hvorfor ikke ramme 

inn en stor bit av en vakker ta-
pet, tipser hun. 

MeSSing og gull                              
På interiørfronten kan du 
også boltre deg i accessoirer 
i både messing, gull og kob-
ber.

- Vi aner at mange ønsker 
mer glamour inn i hjemmet, 
akkurat som med farger hand-
ler det om hva man ser på 
motefronten og på catwalken. 
Accessoirer i messing, kob-
ber, gull og marmor er veldig 
riktig, sier Tjaberg. Her gjel-
der det å holde øynene åpne 
og gjerne se tilbake på gamle 
gjenstander.

Prøv deg fram og begynn 
litt og litt. Selv den gamle mes-
singlysekronen fra 1980-tallet 
som du trodde du aldri ville 
se igjen, dukker plutselig opp 
i spennende interiører. Men 
dette er en trend som er helt 
i startfasen i Norge. Foreløpig 
er det innovatørene som har 
kastet seg over den, forteller 
redaktøren.

ulike SToler                                  
Sofaene skal ta litt plass og 
være komfortable. 

På møbelfronten er sofaene 
i fokus. De skal være store og 
behagelige og ha sjeselong. Pu-
tene skal være myke og godt 
polstret. Skinnsofaer er også 
aktuelle, akkurat som skinn er 
aktuelt i motebildet. Møbelpro-
dusentene byr på mye lekkert 

nå, sier redaktøren.
Sist, men ikke minst; alt 

trenger ikke å matche 100 pro-
sent.

Du trenger ikke ha åtte like 
stoler, du kan ha åtte ulike! Det 
skaper spenning rundt et en-
kelt bord. Det er viktig å leke 
seg og være personlig, mener 
Tjaberg.

Gå for farger i høst

InterIørekspert: Helle 
Tjaberg er redaktør for interiørmaga-
sinet ELLE Decoration. (Foto: Privat)

knallfarge I stua 2: Blå stue. (Foto: Amazinghomesdesign)knallfarge I stua 1: Grønn stue. (Foto: Green Home Design)

glamour: Selv den gamle messinglysekronen fra 80-tallet kan 
dukke opp igjen på interiørfronten fremover. (Foto: Designerchandelier)

skInn er In: Skinnsofaer er i fokus på møbelfronten akkurat nå. (Foto: Living Room Designs)
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Tekst: redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

I Romerikes nordligste bygd, 
Hurdal, er et annerledes bo-
ligprosjekt på gang. I Rognia, 
nord i bygda, selges småbruks-
tomter på 4-6 mål, med mulig-
het for å sette opp hus, stall el-
ler stabbur på tilsammen inntil 
600 m2 i grunnfl ate. Grunn-
eier Håkon Rognlien tror pro-
sjektet vil appelere til familier 
som drømmer om småbruk, 
men som ikke vil kjøpe et gam-
melt nedslitt bruk for deretter 
å bruke store deler av livet på å 
pusse opp.

- Vi tror det er et marked for 
småbruk uten oppussing, for-
teller Håkon, og legger til at 
prosjektet er unikt, og at det 
derfor er vanskelig å si på for-
hånd om han treffer blink eller 
ikke.

SMÅBruk eller FunkiS
- Her kan man realisere drøm-
men om småbruk, stor enebo-
lig eller kanskje et boligtun 
med fl ere småboliger i funkis-
stil, forteller han.

Salgsstart er førstkommende 
lørdag kl 13.00, hvor publikum 
i tillegg til tomtene kan få se 
Rognlisaga med røtter fra 1799 
i aksjon.

Småbruksdrøm 
uten oppussing
Drømmer du om småbruk på landet, men vil unngå et evig 
oppussingprosjekt? Da kan småbrukstomter i Hurdal kanskje 
være noe for deg.

satser på småbrukstomter: Ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud, med Henriette og Håkon Rognlien
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Drømmer du om en trendy loftsleilighet? Eller en gjennomført ko-
lonistil med mørkbeisede dekorelementer? Takbjelker gjør susen! 
Og er de ikke allerede på plass i huset, er det lett å jukse!

Tekst: Åshild nyhus Tyssen/ifi .no

Det fi nnes nemlig kopier av 
disse gamle, tunge takbjelkene 
som ser forbausende ekte ut og 
umiddelbart gir rommet et rus-
tikt utseende.

- Bjelkene er så naturtro at 
man må kjenne på dem for å 
skille dem fra treverk, sier Olaf 
Rimstad, daglig leder hos Deco 
Systems, som er leverandør av 
bjelkene.

Produktet heter Nomabeam, 
og er eksakte kopier av origina-
le eikebjelker. Utskjæringer, arr 
og fargenyanser gir bjelkene et 
livaktig utseende.

enkel MonTering
Bjelkene produseres i et kunst-
materiale som gjør dem svært 
lette - noe som naturligvis er 
en stor fordel under montering. 
Når man kjøper produktet føl-
ger det med et eget lim som 
skal brukes ved oppsetting. 
Montering er ikke vanskelig, 
og noe man fi nt kan greie selv 
om man er litt nevenyttig.

For en ekstra effekt kan det 
innfelles downlights i bjelkene. 
Siden de er hule innvendig, 
fungerer de også fi nt som led-
ningsskjulere.

Flere TyPer
Nomabeam kommer i fargene 
mørk brun og lys brun, leveres i 
2, 3 og 4 meters lengde og en rek-

ke forskjellige høyder og bredder. 
Både halvstokk og helstokk er 
tilgjengelig, og de kan fi nt mon-
teres sammen for variasjon.

Ny stil med takbjelker
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Blå eller grønn parkett? Det høres kanskje ut som galskap, 
men årets fargede gulvnyheter i eikeparkett er både vakre og 
harmoniske - og samtidig svært trendy!
Tekst: Åshild nyhus Tyssen/ifi .no

Parkett har i mange år vært 
en kjent og kjær gulvtype for 
mange. Og spesielt eikeparket-
ten har ligget nordmenns hjer-
ter nær.

Men eikeparkett er ikke bare 
eikeparkett lenger. Nye pro-
duksjonsmetoder og designere 
som tenker utenfor boksen har 
gitt gulvtypen et kraftig løft de 
siste årene. Produsentene lan-
serer det ene spenstige gulvet 

etter det andre. Siste tilskudd er 
parkettgulv farget i spennende 
farger.

nye MuligHeTer
Det er den store gulvprodusen-
ten Tarkett som i år lanserer 

høykvalitets parkett i nye far-
ger. Både blått og olivengrønt 
er blant det overraskende far-
geutvalget.  

– Det blir vanligere å farge 
parkettgulv siden det åpner for 
helt nye muligheter innen inn-
redning og fornyelse av hjem-
met, sier Kerstin Lagerlöf hos 
Tarkett.

Den blå versjonen er en del 
av Tarketts parkettserie Viva 
Line, og har fått navnet Eik 

Denim. Den vakre blå nyan-
sen passer blant annet fi nt inn 
i grått interiør, og kan kombi-
neres med både industrielle og 
mer landlige detaljer.

Epoque Eik Vintage Oliven-
grønn er et mørkere og mer 
dramatisk gulv med "edge". De 
brede bordene og den røffe 
overfl aten gir et eksklusivt preg 
som blant annet passer fi nt inn 
i en moderne stil.

 

Fargene inntar parketten
gå blå: Spennende med nye toner på gulvet. Viva Line Eik Denim eikeparkett. Foto: Tarkett

Tlf. 454 945 58
redaksjonen@romeriksposten.no

TIPS OSS! 
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En ny oppdatering viser at det nå er totalt 53.422 personbiler blant 
befolkningen i våre tre kommuner. Her er oversikten over hvilke bil-
merker som har størst ”fart” i markedet – og hvilke som er i revers.
Av yngve Johnsen

I dag kan Romeriksposten pre-
sentere en komplett oversikt 
over hvilke bilmerker som fi n-
nes registrert i våre tre kom-
muner. Alle bilene i Skedsmo, 
Ullensaker og Lørenskog er i 
denne tabellen slått sammen 
til én bilpark.. Og da snakker 
vi selvsagt samtlige personbiler, 
ikke bare nybilsalg. Her er alt 
fra mormors gamle Fiat, til on-
kel Johnnys kule BMW. 

AnTAll Biler
Tallene stammer fra Statistisk 
sentralbyrå, og oppdateres en 
gang i året. Statistikken viser at 
det ved inngangen til 2012 var 
registrert 53.422 personbiler i 
våre kommuner. Dette er 1.228 
fl ere enn ett år tidligere, og der-
med en vekst på 2,4 prosent. 

Ut fra tabellene kan vi leses 
oss frem til hvilke bilmerker 
som bokstavelig talt har størst 
fart i markedet, og hvilke som 
velges bort. 

PÅ ToPP Her lokAlT
Det er fortsatt ingen tvil om 
hvilket bilmerke som er mar-
kedsledende i vår andedam. 
Det fi nnes nemlig 7.355 vari-

anter av merket Volkswagen. 
På andreplass fi nner vi Toyota, 
med 6.577 eksemplarer, mens 
Mercedes tar ”bilbronsen” her 
lokalt med 4.585 utgaver.

ÅreTS lokAle Vinner 
Om en velger bort de minste 
bilmerkene, så er det kurant å 
kåre en vinner ut fra prosentvis 
utvikling. Og da må Kia nevnes 
spesielt, da koreaneren faktisk 
har en økning på nesten 20 pro-
sent her hos oss. Videre ser vi 
at Skoda vokser med nær elleve 
prosent her lokalt. BMW og Vol-
vo har også en bra økning. Det 
er Toyota som har størst reell 
vekst, med 250 biler i pluss. Det 
er opp fi re prosent for japaneren.

MinuS
Størst prosentvis tilbakegang 
blant de største merkene har 
Renault med minus 9,5 pro-
sent, og Mazda med minus syv 
prosent. Også Opel går en del 
tilbake. Når biler «forsvinner» 
fra lokalmarkedet, så betyr det 
at de enten selges ut av kom-
munen, eller vrakes.

koreAner og TSJekker
I Norge er det Kia og Skoda som 

har hatt best vekst, begge med 
drøye 14 prosent økning på 
landsbasis. Her ser vi at Opel 
(-3,7%) og Mazda (-4,8%) ta-
per terreng. Og fortsatt er det 
Volkswagen som dominerer 
i Norge. Nesten 14 prosent av 
personbilparken i landet er en 
VW. Toyota følger så med en 
markedsandel på drøye tolv 
prosent

PorSCHe MeD 
klAMPen i BÅnn
Porsche har hatt en solid opptur 
i Norge det siste året. Over hele 
landet fi nnes det nå 4.742 Por-
sche, som er en økning på hele 
tolv prosent bare det siste året. 
Bilen kommer akkurat utenfor 
Topp 30-listen i Norge, og er 
således landets 31. vanligste bil.

I våre tre kommuner er det 
registrert hele 150 Porscher.  
Det er faktisk 14 fl ere enn for 
bare ett år siden, en økning på 
drøye ti prosent.

Flere lukSuSBiler
Jaguar kommer faktisk på plas-
sen bak i Norge med 3.661 ek-
semplarer. Det er en marginal 
økning fra året før. I vår bilpark 
fi nnes 72 Jaguar-er.

Cadillac er nummer 36 i 
Norge med 2.301 varianter. 
Det fi nnes 49 Cadillac i våre 
tre kommuner.

rollS-royCe
Standsmessige Rolls-Royce er på 

69. plass med 259 utgaver i Norge. 
Av dem er det seks som er plassert 
hos oss, fi re av dem i Skedsmo.

Det er dessuten syv Ferrari 
på våre tun. I hele landet tel-
les det nå 319 eksemplarer av 
denne elegante italieneren.

HER ER ALLE BILENE Topp 30 Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker
Tall fra 2011. Utvikling fra året før. Kilde: SSB

Merke Antall Utvikling Utvikling (%) 
Volkswagen 7355 225 3,2
Toyota 6577 250 4,0
Mercedes-Benz 4585 31 0,7
Ford 3545 201 6,0
Volvo 3509 213 6,5
Audi 3363 172 5,4
Opel 2885 -203 -6,6
Peugeot 2713 37 1,4
Bmw 2665 208 8,5
Nissan 1687 5 0,3
Mitsubishi 1562 6 0,4
Skoda 1484 145 10,8
Mazda 1362 -102 -7,0
Honda 1184 10 0,9
Hyundai 1046 32 3,2
Renault 1024 -107 -9,5
Citroen 879 -29 -3,2
Kia 864 142 19,7
Saab 851 7 0,8
Subaru 656 16 2,5
Suzuki 652 -12 -1,8
Chevrolet 437 25 6,1
Chrysler 278 -59 -17,5
Fiat 225 -7 -3,0
Seat 189 -26 -12,1
Daihatsu 163 -23 -12,4
Porsche 150 14 10,3
Jeep 146 -3 -2,0
Land Rover 133 5 3,9
Alfa Romeo 126 8 6,8

Topp 30 Norge
Tall fra 2011. Utvikling fra året før. Kilde: SSB

Merke Antall Utvikling Utvikling (%) 
Volkswagen 329294 13047 4,1 
Toyota 294356 9997 3,5 
Volvo 179140 10478 6,2 
Ford 164065 3820 2,4 
Mercedes-Benz 153120 1908 1,3 
Opel 141989 -5530 -3,7 
Audi 140333 5384 4,0 
Bmw 112582 7672 7,3 
Peugeot 101523 3332 3,4 
Nissan 83379 721 0,9 
Mitsubishi 80445 3832 5,0 
Mazda 64436 -3230 -4,8 
Honda 57378 309 0,5 
Skoda 56436 7091 14,4 
Suzuki 49457 2078 4,4 
Hyundai 47332 2395 5,3 
Subaru 46148 1146 2,5 
Citroen 45076 1080 2,5 
Renault 42246 -2757 -6,1 
Saab 39199 -1094 -2,7 
Chevrolet 16121 715 4,6 
Kia 15885 1993 14,3 
Chrysler 12402 -1299 -9,5 
Fiat 10584 58 0,6 
Land Rover 8978 385 4,5 
Jeep 7626 171 2,3 
Seat 7171 -683 -8,7 
Daihatsu 5699 -480 -7,8 
Alfa Romeo 5072 382 8,1 
Mini 5000 1193 31,3

Jaguar: I våre tre Romerike-
kommuner er det registrert 72 
biler av typen Jaguar. Denne 
briten er, sammen med andre 
luksusbiler, et syn som blir stadig 
mer vanlig på veiene i Norge. 
(Illustrasjonsfoto)

Tlf. 454 945 58 • redaksjonen@romeriksposten.no
TIPS OSS! 
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SVAR:
Syversen Kassefabrikk, 
Elvevn. 3 på Fjellhamar 
(Knatten)

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

Skedsmo

VINNER:
SVEIN ERIK SØRLIE
Nordbyhagavn. 55a
1472 Fjellhamar

Lørenskog

Takk til alle som sendte inn!

En av grunnpilarene i Strømmens foreningsliv fyller år. På selve 
stiftelsesdagen 7. september står Strømmen og Skjetten Sani-
tetsforening klar til å markere sitt hundreårsjubileum. 

Tekst: Steinar Bunæs
Styremedlem i Trevar’ns Venner

Få samfunnsaktører har vært 
med på å prege Strømmens 
utvikling slik Sanitetsfore-
ningen har gjort. Gjennom 
to verdenskriger og annen 
trengselstid har foreningen 
bistått stedets vanskeligstilte 
på en måte det står respekt av. 

Moderforeningen Norske 
Kvinners Sanitetsforening, 
NKS, så dagens lys i Kristiania 
1896. På denne tiden knaket 
unionen mellom Norge og 
Sverige, krigsskyene truet, og 
hæren manglet både syke- og 
nødmateriell. Sanitetskvin-
nenes første formålsparagraf 
ble derfor: “At skaffe Sanitets-
materiel til Brug saa vel i Krig 
som under Ulykkestilfælde i Fred, 
og at arbeide for at Kvinderne 
omkring i Landet gjøres fortrolig 
med den første Hjælp i Ulykkes-
tilfælde”.

På denne bakgrunn åpnet 
NKS allerede i 1898 sin første 

skole for utdanning av syke-
pleiere med krigsplikt. Nå ble 
det ingen krig med Sverige, 
men oppgavene innen helse 
og omsorg sto i kø. I 1899 er-
klærte sanitetskvinnene krig 
mot tuberkulosen. Deres ar-
beidsmetode var enkel og ef-
fektiv: Først opplysning og så 
innsamling av midler.

I 1912 var tiden inne for 
å danne en sanitetsforening 
i Strømmen. Det var Anna 
Wethal som satte seg i spissen 
for å få dannet foreningen. 
Hun søkte først råd hos sani-
tetsforeningens hovedstyre i 
Kristiania, deretter inviterte 
hun til et møte i Trevarelo-
kalet 7. september 1912. I 
møtet ble det fattet beslut-
ning om å stifte Strømmen 
Sanitetsforening. 

alget av første formann 
falt på fru Titten Kloumann. 
Styret besto ellers av fru 
Anna Wethal, frøken Agnes 
Gulbrandsen, fru Serine Even-

srud, fru Randi Brynhildsbak-
ken, fru Caroline Farup d.e. 
og frøken Kristine Bull. 

Foreningen, som i 1979 
endret navn til Strømmen og 
Skjetten Sanitetsforening, har 
i jubileumsåret dette styret: 
Aud Wethal Pettersen, leder, 
Turid Johansen, nestleder, 
Ragnfrid Holm, sekretær, 
Berit Tvedte, styremedlem, 
Karen Aune Kvangraven, 
styremedlem, Kari Onsrud, 
varamedlem, Torill Rein-
holtsen, varamedlem, Karin 
Grøneng, varamedlem.

I 2009 var Sanitetsforenin-
gen en av tre parter som invit-
erte til dannelsen av Trevar’ns 
Venner for å bringe Trevarelo-
kalet tilbake til sin opprin-
nelige drakt. Dette er bare én 
av mange oppgaver stedet har 
å takke foreningen for.

En institusjon i Strømmen

FYLLER HUNDRE
Trevarelokalet het Sanitetens Hus 
fra 1933 til 1982. Foto Akers-
husbasen.

Dagens leder Aud Wethal 
Pettersen. Foto Steinar Bunæs.

Vi gir utfordringen på nytt, ettersom ingen gjettet riktig forrige gang!
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ernÆringSFySiolog 
RUBINA OLSEN ønsker 
gjennom www.matavisen.no 
å hjelpe fl est mulig lesere til et 
sunnere kosthold og en bedre 
livskvalitet. 

ernÆringSFySiolog 

D
et er ikke vrient 
og ta en snurr-
om på kjøkke-
net ditt. Fra nå 
av kan du gjøre 
om kjøkkenet 
til et paradis av 
deilige sunne 

basismatvarer. Hiv ut de fete og suk-
kerholdige varene ut av kjøleskapet! 
La heller Matavisen.no guide deg frem 
til et sunt kjøkken i skuffer og skap på 
en-to-tre.

Vi har latt oss inspirere av en erfa-
ren amerikansk forsker ved Harvard 
som heter Walter Willlett. I over tyve 
år har han jobbet mot å skape et helse-
messig sunt kosthold som vil redusere 

overvekt, diabetes type 2, hjerte- og 
karsykdommer, og andre livsstilssyk-
dommer. Stikkordene er grove korn-
produkter, vegetabilske oljer, grønnsa-
ker, frukt, belgfrukter, nøtter, fi sk og 
fjærkre.

Følgende herlige, sunne matvarer 
bør du sette deg opp som mål å ha på 
ditt kjøkken:

i kJøleSkAPeT 
Grønnsaker i skuffen: F.eks hvitløk, 
chili, løk, sjampinjong, auberginer, 
asparages, squash, brokkoli, gulerøt-
ter, poteter, paprika, alfafaspirer, salat, 
tomat, agurk.
Pålegg: Kalkun- eller kyllingpålegg, 
mager hvitost eller Gul, smørbar let-

tost, mager lever-
postei.
Annet: Myk marga-
rin, mager kesam, 
egg, yoghurt av ty-
pene naturell, let-
tere godmorgen el-
ler yoghurt mild og 
lett. Eventuelt også 
litt mozarella- eller 
fetaost.
Drikke: Ekstra lett-

melk, juice uten til-
satt sukker.
Frukt: melon, kiwi, si-
tron.

i FrySern 
Ekstra grove rund-
stykker og brød, fi s-
ke- og kyllingfi leter, 
frosne bær.

i SkAPeT 
Fullkornspasta, na-
turris, grove knek-
kebrød, grove wraps, 
fullkornsblanding 
(axa frukt/blåbær, 
quaker havrefras, eller weetabix ori-
ginal), havregryn, sammalt hvete- og 
rugmel, eventuelt brun sukker, linser, 
usaltede nøtter.
Krydder: Urtekrydder som et sunnere 
alternativ til salt. Eksempler er basili-
kum, timian og oregano, hvitløk, chi-
li og ingefær for å sette smak på maten.

i SkuFFen
Hermetikk: Hakkede tomater, makrell 
i tomat, tunfi sk, leverpostei, mais, for-
skjellige typer bønner, oliven.

liTT oMkring PÅ kJøkkeneT 
Grovt brød (> 75% sammalt mel), raps-
, solsikke- eller olivenolje, balsamico 
og ulike typer frukt ( f.eks banan, ap-
pelsin og avokado)

Er du usikker på hva du kan lage fra 
disse ingrediensene kan du gå inn på 
oppskriftsbasen til Matavisen.no og la 
deg inspirere blant lekre sunne opp-
skrifter.

MAT

quaker havrefras, eller weetabix ori-

Kritikerroste Daniel-
Ryan Spaulding gjes-
ter både Lillestrøm 
og Lørenskog i høst.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Den kanadiske komikeren 
Daniel-Ryan Spaulding leg-
ger ut på Norgesturné nå i 
september. På turneen tar 
han turen innom både Lil-
lestrøm og Lørenskog. Tapas 
Tapas i Lørenskog vil få besøk 
av kanadieren 15. 
september, mens 
han gjester Klimt i 
Lillestrøm 27. sep-
tember.

VelDig 
MorSoM
Standup-komiker 
Anders Holstad 
Lilleng får æren 
av å varme opp 
for Spaulding på 
Tapas Tapas. Kriti-
kerroste Spaulding 
gjestet Lørenskog 
også tidligere i år, 
og Lilleng ser frem 
til å få besøk av 
han igjen.

Spaulding har 
en helt unik kon-
takt med publi-
kum. Han enga-
sjerer, er refl ektert 
og veldig morsom. 
I tillegg har han 
en stor evne til å 
overraske publi-
kum. Det er veldig 
forfriskende i en tid 
da standup-komikk 

ofte framstår som forutsigbar 
og kjedelig. Spaulding er på 
ingen måte kjedelig, kom-
menterer Lilleng.

likTe Seg goDT                                                                    
Foruten Lillestrøm og Løren-
skog vil komikeren legge tu-
ren innom Oslo, Drammen, 
Fredrikstad, Stavanger og 
Trondheim denne gangen. 

Han kommer tilbake til Lø-
renskog fordi han likte veldig 
godt å opptre her, sier Anders 
Holstad Lilleng som også skal 
varme opp for Spaulding i 
Drammen.

Kanadisk komiker 
til Romerike

på norgesturnÉ: Komikeren Daniel-
Ryan Spaulding fra Canada kommer til Ro-
merike denne måneden. (Foto: Pressebilde)

Starter teaterkurs 
for voksne

nY tt kurs: Ingunn Andreassen fra Strømmen skal holde teaterkurs på Folkets Hus i høst. - Alle er 
velkomne til å delta, uansett om du er nybegynner eller erfaren, sier hun. (Foto: Privat)

Ingunn Andreassen 
starter opp kurs i 
skuespillerteknikk 
på Strømmen i høst.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Alle er velkomne til å delta. 
Uansett om du er nybegynner 
eller er erfaren og ønsker en 
oppfriskning av rusten skue-
spillerteknikk, sier teaterin-
struktør Ingunn Andreassen. 
I slutten av september starter 
Andreassen kurs i “Skuespiller-
teknikk ABC” for voksne i Fol-
kets Hus på Strømmen. Hun 
forteller at dette er noe hun 
har hatt lyst til i lengre tid.

Jeg har lenge ønsket å tilby 
teaterkurs for voksne på Ro-
merike fordi det ikke fi nnes 
noe slikt tilbud for dem. Der-
for kontaktet jeg leder ved Fol-
kets Hus, Pål Gløtta, og spurte 
om muligheten til å ha kurs i 
scenesalen. Heldigvis var han 
positiv til det, sier hun. 

ruSSiSk MeToDe                               
På kurset vil Andreassen lære 
bort skuespillerteknikk og 

hvordan man innstuderer en 
rolle. Trinn for trinn vil hun 
gå gjennom hva man må 
gjøre for å kunne spille en tro-
verdig rolle på teater eller fi lm. 
Metoden hun bruker bygger 
på den russiske teaterpedago-
gen Konstantin Stanislavskijs 
skuespillermetode.

Kurset vil bestå av en blan-
ding av teaterøvelser, improvi-
sasjonsøvelser og arbeid med 
scener, forklarer Andreassen.

Første kursdag er 20. sep-
tember og vil vare fem tors-
dagskvelder fremover. 

inTiM SCene
Ingunn Andreassen mener 
Amfi et på Folkets Hus er et 
perfekt kurssted.

Scenen er intim og gir deg 
den rette stemningen og kon-
sentrasjonen du ønsker å ha 
når du jobber med skuespil-
lerteknikk og teater, sier hun.

Skedsmo-kvinnen Andre-
assen har undervist i teater 
siden 1997, og har hatt regi-
en på en rekke teaterstykker. 
Hun har også skrevet manus 
for radio, teater og fi lm. Blant 
annet skrev hun hørespillse-
rien “Alt for Daniel” som vant 
førstepris i den internasjonale 
radioteaterkonkurransen Prix 
Ex Aequo i 2008.

Ønsker du deg
et sunt kjøkken? 
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Publikum strøm-
mer til Asbjørn 
Brekke Show i Lil-
lestrøm. 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Responsen har vært helt fan-
tastisk. Det var nesten full sal 
på første forestilling og det 
virket som om publikum stor-
koste seg, forteller markeds-
koordinator ved Lillestrøm 
Kultursenter, Anne Merete 
Rodem. Frem til november 
spiller Asbjørn Brekke alias Es-
pen Eckbo inn sitt nye humor-
talkshow i Lillestrøm. Showet 
skal senere i høst sendes på 
TVNorge. Allerede i kveld blir 
andre episode spilt inn, og Ro-
dem forteller at det har vært 
rift om billettene.

ForT FullT
Kveldens forestilling har vært 
utsolgt lenge og det begynner 
å fylle seg opp fremover også. 
Folk tar med seg både familie 
og venner så det blir fort fullt, 
sier Anne Merete Rodem. 

Espen Eckbos koftekledde 
fi gur Asbjørn Brekke er kjent 
fra seriene “Nissene på låven” 
og “Nissene over skog og hei”, 

og skal hver gang invitere 
en kjent gjest til showet sitt. 
Studioet i Lillestrøm blir inn-
redet som en kopi av stuen 

hans i barndomshjemmet på 
Abildsø.

Endelig får Asbjørn et alibi 
for å invitere gjester hjem til 

seg. Han er et nysgjerrig men-
neske av natur fordi han er så 
selskapssyk, har Eckbo uttalt 
til Dagbladet.

Asbjørn for full sal trImmer lattermusklene: Asbjørn Brekke 
alias Espen Eckbo morer mange med sitt nye 
humor-talkshow. Her fra den første forestillin-
gen i august. (Foto: Lillian Vatnøy)

Kommende fredag åpner årets Bollywoodfestival i Lørenskog. I 
år får festivalen besøk av Jonas Gahr Støre.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Førstkommende fredag braker 
det løs med en ny Bollywood-
festival i Lørenskog Hus. Det 

hele starter med en stjerne-
spekket gallaåpning, der uten-
riksminister Jonas Gahr Støre 
skal være en av æresgjestene.

Som tidligere år vil det bli 
sang, dans, fi lm – og mye glit-

ter og glamour – som seg hør 
og bør i Bollywood-kulturen. 
Flere stjerner fra den indiske 
fi lmindustrien tar turen til Lø-
renskog. I år er det tiende gang 
festivalen arrangeres.

DAnS og DrAMA
Temaet under årets festival er 

“Jenter er like mye verdt”, noe 
som blir markert med visning 
av den prisbelønnede dokumen-
taren “Saving Face”, som tar for 
seg syreangrep på kvinner.

I Vasshjulet vil det bli ar-
rangert dansekurs, og det blir 
også holdt dramakurs med på-

følgende prøvespilling for en 
norsk Bollywood-fi lm som skal 
spilles inn neste år.

I tillegg skal det vises hele 
32 fi lmer i løpet av festivalu-
ken. Filmprogrammet spenner 
seg fra komedier til kontrover-
sielle fi lmer og skrekkfi lmer.

Årets Bollywoodfestival va-
rer frem til 14. september.

Klart for Bollywoodfest
InDIsk Dans: Den kommende uken blir det sang, dans, fi lm og 
mye glitter og glamour i Lørenskog Hus. (Foto: Pressebilde)

JubIlerer: Festivalsjef Nasrullah Qureshi åpner Bollywoodfestivalen for tiende gang kommende fredag. 
(Foto: Privat)

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»

MINI TWIST STEPPER , AC-
TILA, Modell 5086160, ROHS,  til 
salgs for kr.300,oo. Som ny. TLF. 
41469496.

KNITTRENDE SPRAKENDE VED. 
Mye ved selges rimelig. 3,5 store 
bjørker og en mindre furu. Alt ferdig 
oppdelt i hånterbar størelse. Stam-
mene er delt i ca 30-40cm, og 
kraftige å mindre tykke greiner er 
delt i ca 2m lengder. Ligger lett til for 
opplasting. Modumv i lier, ca 45min 
fra Oslo. Tlf 95 90 77 58.

Selger ca 60 fl otte, tjekkiske 
krystallglass . De tåler ikke opp-
vaskmaskin. Pris 1300,- Nypris ca 
6000,-   Slagbenk og rundt bord, fra 
ca år 1900,i bjørk selges for 2000,- 
Tlf.  90083830

Fryser. 1 m bred og 85 cm høy. Kjø-
leskap. 60 cm bred, 175 cm høy. Tlf: 
63 87 79 08 Mob: 48 13 75 06

Gammelt nattbord fra ca 1940 
selges kr 400  Blå CD hylle fra IKEA 
selges kr 200. Hjørnebord i bøk 
70x70 selges kr 200. Gulvteppe 
i 100% ull 135x190 grønt med 
mønster selges kr 350. Hundeseng 
70x60 selges kr 250. Basshøytaler 
selges kr! 300. Dobbelt lampett i 
messing selges kr 200. 2 stk sorte 
ungdomsstoler selges pr stk kr 250. 
Oljemaleri med vestlandsnatur selges 
kr 500. Hvitmalt bokhylle i heltre sel-
ges kr 250. Telefon: 95960071

KIA Clarus st.vogn 99. EU godkjent 
nov. 11, ca 172 km, selges rimelig. 
48042624
 

Nike fotballsko  som nye  Totalninety 
str 42, passer str 39/40 selges kr 
250 ny pris kr 1100. Adidas fot-
ballsko mundial team str 42, passer 
39/40 selges kr 250 ny pris kr 1150. 
Heelys rullesko Blå str 39 som nye kr 
120. Hadeland 1984 serie 6 coctail 
glass (17 cm) 5 Rødvin (24 cm) og 
8 Hvitvin ( 27,5 cm) 200 pr stk. 
Star Wars drakt med maske str 152 
kr 125 Barnebøker bla Mikke mus,  
Disney, Ole Brum , aktivitetsbøker 
,Naturbøker m.m.., selges.fra kr 20 
pr stk. eller mange til samlepris. 
Overføre VHS fi lmer til DVD kr 100 
pr time, min kr 300.  Hadeland 
oljelamper. Tangen kr 200, Spiral kr 
150 Furu kr 150, Byggmester Bob 
sengesett str 140*200 + Håndkle  kr 
130 (Har bilde) Nypris 460kr  Finn 
( Hadeland) vase 22 cm kr 400,-  
Strøken  Empire Prisme krone H 55 
Bredde 50 m 4 lyskilder max 40 w 
+ 5 holdere til stearinlys. Selges kr 
1500, el gi bud, ny pris kr 4900 ( 

Har bilde) Alle glassprismer er intakt. 
Helt ny Skogstad allværsjakke (svart/
grå)  str 12 år (med prislapp kr 499) 
selges kr 175. Helt ny Skogstad foret 
fl eesejakke (brun) str 12 år (med 
prislapp kr 499) selges kr 175. Helt 
ny Puma Soft shell jakke  (grå) str 12 
år ( med prislapp kr 449 selges kr 
150. Svart Cord Dressjakke 12 år , 
kjempestiling  ! selges kr 100,- Svart 
Dressbukse og jakke Van Heusen  str 
12-14 år kr 450, (kan få med hvit 
skjorte) Telefon 63 875480 eller 
928 41746

BabyBjørn bæresele selges for kr. 
300. Pent brukt av 2 barn. Ca. 5 
år gammel. Lilla, lave Converse-sko 
i str. 5 1/2 (amr.str.) selges for kl. 
400. Tilsvarer en str. mellom 38 og 
39. Andre damesko i str. 38 selges 
billig.  Godt brukt sprinkelseng 
(brukt av 3 barn) gis bort (uten 
madrass). Må monteres. Tlf.: 411 
708 58

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.  

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 Skedsmokorset

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

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

ØNSKES KJØPT

Brevkortalbum og gamle norske 

postkort kjøpes av samler til god 
pris.  Tlf: 930 40 550

Ønsker en dbs kombi eller dbs 
klassisk damesykkel tlf.  450 30 
998

Alt fra hødnebø i fl ammebjerk 
ønskes kjøpt tlf. 450 30 998

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
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Folk er samlet på benker ute. Talerstol med norsk fl agg og bjørkeløv langs stabbursveggen. Fotografert i 1957. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Fokker CVE 317 på bakken etter motorbrann. Fotografert i 1929. Foto: Toen, Jess / Norsk Luftfartsmuseum. 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.

Historie-stevne på Nordby gård

Kjeller lufthavn
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Gågruppen Sagelvas Frie Promenerende 
Borgerskap ber musikere, lag og foreninger 
om hjelp til å lage en minnerik elvevand-
ring.
Tekst/foto: roy r. Mortensen
roy@avisdrift.no

- Vi håper at enkeltpersoner, sko-
ler og foreninger kan være med 
på å bidra med musikk, teater-
innslag og kanskje litt servering 
langs løypa, sier Jan Holthe.

Datoen for arrangementet 
«Høstsonate i Gådur» er satt til 
torsdag 27. september. Vand-
ringen starter kokken 19.00 
ved Strømmen og går ned Sag-
stien fram til Lurkahuset og 
Hammering Man.  

FÅr koMMuneHJelP
Holthe og Mary Skaug fra gå-
gruppen tok kontakt med 
Skedsmo kommune og la fram 
planen for en elvevandring. 
Avdelingssjef Inger Andersen, 
ved kultursektoren i Skedsmo 
kommune, synes at initiativet 
til å lage et slik arrangement 
var så bra at hun straks sa seg 
villig til å bidra.

- Kommunen har brukt noen 
kroner på å ruste opp veien 
langs Sagelva og flomvollen, og 
vi vil gjerne at folk skal bli opp-
merksom på den, og bruke den. 
Vi ser veldig positivt på at noen 
tar initiativ til en elvevandring. 

Hvis vi kan bidra med å tilret-
telegge, så gjør vi gjerne det, 
forteller avdelingssjefen.

I førsteomgang ser Andersen 
for seg at kommunen hjelper 
til med å sende ut invitasjoner 
til alle lag og foreninger som 
finnes i kommunens registre.

- Det er fint at kommunen 
hjelper oss i gang. Skal vi få til 
et slik arrangementet trenger 
vi all den hjelp og støtte vi kan 
få, sier Jan Holthe.   

Årlig elVeVAnDring
- Vi har ikke så veldig store 
ambisjoner for den første elve-
vandringen, men vi satser på at 
dette skal bli et årlig arrange-
ment, forteller Mary Skaug. 

I årevis har Akerselva i Oslo 
hatt «Elvelangs i Fakkellys». 
Dette satte Jan Holthe på ideen 
om å skape et lignende arran-
gement for Sagelva.  

- Akerselva-vandringen ar-
rangeres alltid tredje uken i 
september. Vår «Høstsonate i 
Gådur» blir på torsdag fjerde 
uken i september. Liker du spa-
serturer, musikk og kultur kan 
du dermed få med deg begge 
begivenhetene, sier Holthe.

Han forteller at navnet på 

arrangementet nærmest ga seg 
selv siden gåturen skal innhol-
de toner og kunst. 

Den FørSTe SonATen
Selv om gågruppen i Skedsmo 
ikke har de helt store ambisjo-
nene for den aller første «sona-
ten» håper de allikevel at det vil 
dukke opp spennende, lokale 
bidragsytere langs elvebredden.   

- Hvis en med klarinett eller 
ei trekkspillgruppe har lyst til å 
delta, er de hjertelig velkomne. 
Dette skal var et lyslimt i mør-
ke. De som føler at de har noe 

å bidra med kan kontakte oss, 
sier Holthe.

Arrangøren håper at lag og 
foreninger i kommunen vil 
tenne på ideen og får lyst å bi-
dra med noe langs løypa.

-  Kanskje får vi med Lille-
strøm historielag, som da kan 
åpne Lurkahuset og servere 
kaffe og vafler. Vandringen av-
sluttes uansett ved elvebredden 
nedenfor Skedsmo rådhus klok-
ken 23.00, forteller Mary Skaug.   

Holthe opplyser at gågruppa 
så raskt som mulig vil arran-
gere et møte med lag og foren-

inger for å se på hva som kan 
være mulig å få til under dette 
arrangementet.   

- Men det er på ingen måte vi 
som skal ta æren for dette. Vi 
vil bare være med på å skape 
litt liv langs elva. De som har 
lyst å bidra gjør dette. Her stil-
ler alle på lik linje, sier Holthe.

Mer om gågruppen i Skeds-
mo finner du på nettsidene: 
sagelva-promenadeselskapsfo-
rening.origo.no

Er du interessert i være med? 
Ta kontakt med Jan Holthe på: 
Jan.holthe@hotmail.com

Avdelingssjef Inger Andersen, ved kultursektoren i Skedsmo kommune (tv), hjelper Jan Holthe og Mary 
Skaug i gang med «Høstsonate i Gådur». 

Lager elvevandring med 
kunst- og musikk-
opplevelser

- Denne bryggen kan fort ble en arena for en liten kveldskonsert eller en danseoppvisning, sier Jan Holthe og Mary Skaug.
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

løSning:  ................................................................................................................................................................

nAVn:  ........................................................................................................................................................................

ADreSSe:  ...............................................................................................................................................................

SVArSliPP SenDeS Til: romeriksposten, Depotgata 20, 2000 lillestrøm

FriST For innSenDing: Mandag 10. september

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

JOHNNY FINSTAD
Eriksgt. 5 B
2004 LILLESTRØM

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:

OJ, FOR ET BADE-
LAND
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Kjersti Idem (35) fra Lørenskog og Synne 
Skalstad (16) fra Lillestrøm viser seg frem 
helt privat i den nye serien “Forbindelser”.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Mandag denne uken startet 
den nye serien “Forbindelser” 
på TVNorge FEM – der fem 
kvinner i et halvt år har fil-
met seg selv med håndholdt 
kamera. Resultatet har blitt et 
usensurert og usminket por-
trett av hvordan det er å være 
kvinne i 2012. En av dem du 
får møte på skjermen i høst er 
Kjersti Idem (35), som er bosatt 
i Lørenskog. 

Da jeg ble spurt om å være 
med var min umiddelbare reak-
sjon akkurat som de fleste an-
dre ville svart: Nei takk du, jeg 

tror jeg står over akkurat det, 
ler Kjersti til Romeriksposten.

nySkAPenDe
Likevel var det noe med ideen 
som fascinerte henne.

Jeg syntes konseptet var nytt 
og forfriskende – et slags anti 
se-hvor-flink-jeg-er-Facebook-
statusoppdaterings-program, 
så med mild overtalelse lot jeg 
det stå til, forteller hun.

Administrerende direktør i 
TVNorge, Harald Strømme, sier 
at serien blir en motvekt til det 
plettfrie livet som mange frem-
stiller på sosiale medier.

Jeg har sjelden sett TV være 
så nært. Dette er nyskapende, 

annerledes og uvant. Gjennom 
Facebook og andre sosiale me-
dier portretterer vi oss selv, tag-
ger oss til fine bilder og lenker 
oss opp til de riktige arrange-
mentene. “Forbindelser” fort-
setter der sosiale medier slutter 
og statusoppdateringene ikke 
strekker til, mener Strømme.

grAViD og SuTrenDe
Kjersti Idem er ikke ukjent med 
å være foran kamera. Hun har 
vært omreisende programleder 
i reiseprogrammet “Hit & Dit”, 
ledet underholdningsprogram-
met “Spotlight” og OsloTV, i 
tillegg til gameshowet “Ylvis 
møter veggen”. For to år siden 
valgte hun å ta en pause fra TV 
og ble radioprogramleder i P4 
istedet. 

Jeg har stort sett filmet det 
som har latt seg filme, ihvertfall 
alt som kan være av interesse 
for andre, sier Kjersti som var 
gravid med sitt andre barn da 
hun portretterte seg selv med 
kamera. Hun tror ikke det blir 

bare lett å se seg selv igjen på TV.
Det blir nok lettere vemme-

lig å se meg selv som gravid, 
sutrende og klein på TV i ukes-
vis. Det var rett og slett ganske 
fælt å filme meg selv i den mest 
surmulende perioden av livet. 
Men til slutt gikk det nesten litt 
sport i å få med hvor stygg og 
fæl det går an å være, sminkeløs 
og søvnløs midt på natta gra-
vid, med øyekatarr, forkjølelse 
og one piece. Det sier seg selv 
at det sitter langt inne å filme 
sånt, men det er jo dette som er 
virkeligheten, sier Kjersti.

STerke kVinner                                  
Kvinnene som deltar er mellom 
15 og 46 år gamle. Selv om de 
er på ulike stadier i livet opple-
ver de mange av de samme ut-
fordringene. Prosjektleder for 
FEM, Nina Lorgen Flemmen, 
sier dette om programmet:

- Dette er markante og sterke 
kvinner, som ikke nødvendig-
vis alltid føler seg som det. De 
forteller sin historie på sin egen 

måte. Hvordan sjonglerer vi de 
ulike kvinnerollene, hvordan 
dealer vi med alle de tingene 
som til sammen utgjør livene 
våre – de små tingene, de rys-
tende hendelsene, de viktige 
veivalgene? “Forbindelser” er 
blitt et sterkt portrett av nåti-
den, sier hun.

Jeg har sett noen episoder, 
og produksjonsselskapet har 
virkelig truffet. Det er rett og 
slett veldig bra – om jeg må få 
si det selv, sier Kjersti.

Kjersti Idem er forøvrig ikke 
den eneste romerikingen som 
portretteres. Også 16 år gamle 
Synne Skalstad fra Lillestrøm 
er med i serien, for å gi et inn-
blikk i livet til en rebelsk ten-
åringsjente. Hun valgte å delta 
fordi hun ville vise frem hvor-
dan det er å være jente i 2012 
og at ingen liv er perfekte.

“Forbindelser” sendes 
mandag til torsdag i ti uker 
fremover på FEM. De to før-
ste ukene vises serien også på 
TVNorge.

Viser den usminkede 
sannhet

Damene som portretteres: F.v: Kjersti Idem, Suzanne Aabel, Synne Sanden, Christin Grilstad Prøis og Synne Skalstad. (Foto: Marianne Aambø/TVNorge)

tett på: Kjersti Idem fra Lørenskog har filmet livet sitt med håndholdt kamera. Resultatet skal vises på TV i ti uker 
fremover. I bakgrunnen samboer Per Erling Neraasen og sønnen Dennis (2). (Foto: Marianne Aambø/TVNorge)

tIlbake på tV: Kjersti Idem er kjent fra TV-skjermen, men har de 
siste to årene vært radioprogramleder. Nå blir det mer TV på 35-årin-
gen. (Foto: Marianne Aambø/TVNorge)


