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Skedsmo er den første 
kommunen i Norge 
som tilbyr elbilistene 
en hurtigladestasjon.

   Side 20

SkedSmopoSten+LørenSkogpoSten+ULLenSakerpoSten=

Thailandsk meny
(noe kinesisk)

Hovedretter fra kr 135 - kr 219
Alle rettigheter

Take awayLunch til 16.30
Tlf: 63 89 95 00 • www.lillethai.no

Storgt. 27 v/Vinmonopolet, 2000 Lillestrøm
Vi ønsker velkommen både store og små selskaper,  vi har plass opp til 80 gjester.En Thailandsk øy midt i sentrum

Mandag - torsdag  14 - 22
fredag - lørdag  14 - 23
Søndag  14 - 22

nattåpent
torsdag 20. september

Åpent 10-21 (9-18) · 2200 gratis P-plasser · 83 butikker · tlf. 67 97 83 30
Se alle tilbudene på www.triaden eller www.facebook.com/Triaden  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   Se alle 
tilbudene på

www.triaden.no

Dagen feirer vi med gratis kake, kaffe, 
boller og brus til alle kunder i plan 2 
torsdag kl. 10.00-12.00

Triaden 
fyller 24 år

Velkommen

Gratis konsert på Lille café

Prøysen 
for 2
torsdag kl. 13.00
Alf Prøysens datter Elin Prøysen og 
hennes mann Egil Johansson fremfører 
kjente og mindre kjente sanger av Alf 
Prøysen, der tilhørerne inviteres til å 
delta med allsang på kjente sanger. 

Vil ha mer 
næring og 
flere boliger

lørenskog og Skedsmo har plass til 
både mer næringsvirksomhet og langt 
flere boliger - og ser for seg en større 
vekst i tiden fremover.   Side 4

Har fått 
drømme-
rollen
I morgen er det premi-
ere på Monty Python-
musikalen “Spamalot” 
- der Skedsmo-jenta 
Reidun Sæther spiller 
mot Atle Antonsen.
  Side 7

Først ute
med kommunal 
hurtiglader
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brynhild bo Schutz fra 
Skedsmokorset og roar 
martinsen fra Skjetten 
kjemper om å få oppfylt 
sin drøm i “Drømmelotto”.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

To romerikinger er nå med i 
Drømmelotto-konkurransen til 
Norsk Tipping. Ti kandidater 
har blitt plukket ut til å fortelle 
om sin største drøm, og publi-
kum blir oppfordret til å stem-
me på sin favoritt. På nettsidene 
til Norsk Tipping ligger det nå 
videoer av alle kandidatene. 

STor drøm
Brynhild Bo Schutz har en 
drøm om å kunne hjelpe 20 år 
gamle Magda - en multihandi-
kappet jente i Polen. Skedsmo-
kvinnen og en venninne var 
på ferie i Gdansk i fjor sommer 
da bilen deres havarerte. Fami-
lien med den sterkt handikap-
pede datteren lot damene bo 
hjemme hos seg. Siden de ble 
tatt så godt imot, vil hun gjer-
ne gi noe tilbake.

- Magda er multihandikappet, 
blind og kan ikke snakke. Mo-
ren må være hjemme for å ta 
seg av henne og de to søskne-
ne. Faren må ha to jobber for 
å klare det økonomiske. Min 
drøm er da å hjelpe mammaen 
til Magda med en dusjtralle. 
Det er min store drøm, forteller 
Brynhild i sin video.

FiSke i AlTAelvA
Roar Martinsen er uføretryg-
det og har ikke hatt mulighet 
til å utøve sin store hobby fis-
king de siste årene. Å få fiske i 
Altaelva er derfor en mangeårig 
drøm for Skjetten-mannen. 

- En tur til Altaelva ville vært 
en drøm å få oppleve. Altaelva 
er dronningen av Norges og 
kanskje verdens lakseelver. Men 
jeg har aldri fått sjansen til å 
fiske der, sier Roar som har fisket 
siden han var 7 – 8 år gammel. 
Stemmegivningen er åpen frem 
til 22. september. Vinneren som 
vil få sin drøm oppfylt offentlig-
gjøres i Lotto-sendingen lørdag 
29. september.

håper Drømmen blir 
oppfylt

Stor hobby: Roar Martinsens største drøm er å få fiske i Altaelva. (Foto: Privat)

Romeriksoposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som distribueres til alle husstander i Skedsmo og Lørenskog 
hver uke og Ullensaker annenhver uke - fra 7.november hver uke også i Ullensaker. Romeriksposten følger Tekstreklame-
plakaten og Vær varsom -      plakaten.  Avisen kommer ut hver onsdag.
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CHARLOTTENBERG / HÅVILSRUD NORDSTUGAN

SJÖUTSIKT & CHARM
Utgångspris: 750 000 SEK Boarea: 150 kvm
Rum: 5 rum, varav 3 sovrum. Tomtarea: 4000 kvm
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

ARVIKA / SJÖHAGSVÄGEN 18

EXKLUSIV TIMMERVILLA
Utgångspris: 3 700 000 kr Boarea: 160 kvm Biarea: 30 kvm
Tomtarea: 1153 kvm Rum: 3 rum, varav 2 sovrum.
Visning Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anna Henriksson, +46(0)70-5099974

VÄRMLANDS NYSÄTER / STENARSBOL RÖNNINGEN

SOLIGT OCH ROFYLLT LÄGE
Utgångspris: 450 000 kr Boarea: 60 kvm Tomtarea: 1965 kvm
Rum: 4 rum, varav 2 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anna Henriksson, +46(0)70-5099974

ARVIKA / BERGSGATAN 36

FRITIDSHUS ELLER TOMT
Utgångspris: 395 000 kr Boarea: 54 kvm Tomtarea: 662 kvm
Rum: 3 rum, varav 2 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anna Henriksson, +46(0)70-5099974

KOPPOM / EKVÄGEN 9

VÄLSKÖTT VILLA
Utgångspris: 695 000 SEK Boarea: 118 kvm Biarea: 55 kvm
Tomtarea: 980 kvm Rum: 4 rum, varav 2 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

ÅMOTFORS / NORRA SKOLGATAN 8

VÄLSKÖTT VILLA
Utgångspris: 795 000 kr
Boarea: 113 kvm Biarea: 75 kvm Tomtarea: 1033 kvm
Rum: 4 rum (kan göras om till 5 rum), varav 3-4 sovrum.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

ARVIKA / BOSEBYN DAGÅSEN

GÅRD MED VACKERT LÄGE!
Maskinhall. 2 Garage. Gäststuga om 3 rok. Jakträtt. Fiske i dammen.
Utgångspris: 2 300 000 kr Areal: ca 7 ha
Boarea: 134 m² Rum: 4 rum varav 3 sovrum.
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

ARVIKA / PARKGATAN 20

FRÄSCH 3:A I HSB FÖRENING
Utgångspris: 315 000 SEK Avgift: 3 379 kr/mån /Boarea: 65 kvm
Våning: 3 av 7, hiss Rum: 3 rum och kök, varav 2 sovrum.
Energiprestanda: 102 kWh/kvm år
 Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

CHARLOTTENBERG / STORA HÖG

FRITIDSHUS NÄRA SJÖ
Hytte strax utanför Charlottenberg. Byggt 2006.
Utgångspris: 685 000 kr Boarea: 54 kvm
Tomtarea: 5199 kvm Rum: 3 rum, varav 2 sovrum. Visning: Kontakta
mäklaren för tidsbokning.  Mäklare: Cecilia Florin, +46(0)70-2860210

BRUNSKOG / VIKENE BADHUSVIKEN 2

HYTTE VID SLORUDSÄLVEN
Utgångspris: 495 000 kr Boarea: 31 kvm Tomtarea: 945 kvm
Rum: 4 rum, varav 2-3 sovrum.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Cecilia Florin, +46(0)70-2860210

CHARLOTTENBERG / LOGATAN 7

FIN BOSTADSRÄTTSVILLA
Utgångspris: 195 000 kr Avgift: 5 225 kr/mån
Boarea: 126.5 kvm Rum: 5 rum och kök, varav 3 sovrum.
Energiprestanda: 75 kWh/kvm år
Mäklare: Anders Grenhage, +4670-6488265

ÅMOTFORS / VITTENSTEN GNÄLLEN

HÖGT BELÄGET & SJÖUTSIKT
Utgångspris: 1 975 000 kr
Areal: 4,5 ha Rum: 5  Boarea: 200 kvm
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: John Erik Carlsson, +46(0)70-5520203

ARVIKA: +46570-10030 / LÄS MER OM VÅR ÖPPNA BUDGIVNING PÅ MAKLARHUSET.SE / LÅT DIG INSPIRERAS PÅ HOUSEBOOK.SE
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lørenskog og Skedsmo har plass til både mer næringsvirksom-
het og langt flere boliger - og ser for seg en større vekst i tiden 
fremover.
Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

- Vi ser i år at veksten fortsetter. 
Finanskrisa, som var for noen 
år siden, ser ikke ut til å ha hatt 
noen langsiktig virkning. Halv-
årstallene for befolkningsvek-
sten, som er laget på 1000 nye 
i kommunen i år, viser at Skeds-
mo ligger noe over denne prog-
nosen, sier plan- og næringssjef 
Andreas Bjørnnes ved Skedsmo 
kommune.
 
BYGGer i SeNTrUm
Interessen for kontor- og næ-
ringsetableringer i sentrum av 
Lillestrøm er inne i en fase hvor 
det ser ut til å ha løsnet. Det er 

i ferd med å bli en liten kø av 
bedrifter som ønsker å plas-
sere kontorene sine i Lillestrøm. 
Men i dag mangler det ferdige 
kontorbygg og lokaler til alle 
interesserte. Skedsmo kommune 
opplyser at det er kapasitet til å 
bygge ut i sentrumsområdet. 

Lillestrøm sentrum Øst, mel-
lom Solheimsgata og Garder-
mobanen, er et område som er 
under planlegging og utredning 
både fra kommunens side og de 
private eiendomsutviklerne og 
eierne av området. Det er et at-
traktivt område med profilering 
mot Gardermobanen. 

 - Vi forventer at det kommer 
opp et kontorbygg på Coops 
ubebygde tomt på sørsiden av 

stasjonen, forteller Bjørnnes. 
Kommunens næringsstrategi 

er under endring. Tidligere stra-
tegi hos mange kommuner har 
vært å legge ut næringstomter 
blant annet langs innfartsveier. 

- Vi ønsker en tilretteleg-
ging for arbeidsplasser i byen. 
Vi tror at det viktigste grepet vi 
gjør for å tiltrekke oss bedrif-
ter og arbeidsplasser er å gjøre 
byen mest mulig attraktiv og  
tillate at byen vokser. Kritisk 
masse og størrelse på byen, at-
traktivitet og bykvaliteter er nok 
kanskje det aller viktigste gre-
pet kommunen kan gjøre for å 
tiltrekke seg attraktive arbeids-
plasser til Skedsmo, sier Bjørn-
nes.

 Utbyggerne av Kvartal 8 ved 
torvet og Felleskjøpets nye bygg 
har engasjert det internasjonalt 
anerkjente arkitektselskapet 
Snøhetta. 

- Å ha dette arkitektselskapet 
involvert i byutviklingen bidrar 
til å løfte byens anseelse og til 
å skaffe oppmerksomhet fra eta-
blerere vi ønsker å tiltrekke oss, 
sier  Bjørnnes.

doBler BoliGBYGGiNGeN
- I Lørenskog klarer vi å bygge 
mellom 100 til 200 boliger i 
året. For å kunne håndtere be-
folkningsveksten må det bygges 
i overkant av 400 boliger hvert 
år i årene fremover, sier Plan- og 
næringssjef  i Lørenskog kom-

mune, Yngvar Karlsson.
Utfordringen ved en slik 

vekst blir å følge opp den tek-
niske infrastrukturen, men man 
skal ikke gå langt for å se kom-
muner som har taklet dette bra. 
Karlsson forteller at Ullensaker 
og Skedsmo har hatt en langt 
høyere befolkningsvekst enn 
Lørenskog, og han ser ikke på 
befolkningsveksten som en 
uoverkommelig oppgave. 

- Rundt Ahus og Nordbyha-
gen er det muligheter for bolig-
bygging. Vi har ennå ikke noe 
tall på hvor mange boliger det 
kan bli i dette området. Kom-
muneplanen har også åpnet for 
at det kan bygges 1300 nye bo-
liger ved Lørenskog stasjon, for-
klarer Plan- og Næringssjefen.

Lørenskog kommune regner 
med at anslagsvis 50 prosent 
av veksten vil skje innenfor Lø-
renskogs sentralområde fram til 
2030. Karlsson opplyser at om-
rådet fra Hageland ned mot riks-
vei 159 ved Metro kan få plass til 
5500 boliger.

- Fjellhamar, ved Icopal, 
kommer til å bli et meget at-
traktivt område på grunn av at 
det ligger tett opp til den ek-
sisterende jernbanestasjonen. 
Kollektivtilbud kommer til å 
bli veldig viktig i Oslo-området 
fremover. Kommunen har ennå 
ikke avgjort politisk om dette 
skal brukes til næring eller bo-
lig. Ifølge alle signaler fra regje-
ring og regionale myndigheter 
om hvordan man skal ta seg av 
befolkningsveksten er dette et 
eksempel på et godt område å 
bygge boliger i, sier Karlsson. 

NÆriNGSBYGG i løreNSkoG
De største sammenhengende 
næringsområdene i Lørenskog 
ligger på grensa mot Oslo, som 
området Visperud. Lørenskog 
kommune ser for seg at større og 
tyngre fremtidige næringsvirk-
somheter som lager og småin-
dustri skal konsentreres i dette 
området. Dette vil skje i form av 
en oppjustering av den eksiste-
rende bygningsmassene. Områ-
det er bebygd, men det er mye 
åpne arealer innimellom.

- Kommunen har ikke ferdi-
ge industriområder som er lagt 
opp med kloakk og vann, men 
vi legger tilrette for nærings-
virksomheten som en del av 
den senterutviklingen vi jobber 
med, forteller Plan- og Nærings-
sjef Yngvar Karlson. 

Den fremtidige næringseta-
bleringen i Lørenskog skal være 
en del av utviklingen av Løren-
skog sentrum i form av forret-
ninger og kontorer. 

- Nå skal vi rullere kommu-
neplanen det nærmeste året, da 
vil dette med næringsaktivitet 
knyttet til Ahus også dukke opp 
som en sak. 

- Hvor er det mest attraktive 
området?

- Når det gjelder lager-pro-
duksjonsorientert aktivitet er 
det Visperud som er området 
for denne typen virksomhet. 
I kommuneplanen er det ikke 
satt av andre områder som i 
stor skala skal kunne håndtere 
denne typen virksomheter. Jeg 
antar at dette er det mest attrak-
tive området ettersom det ligger 
tett opp til E6 og riksvei 159, sier 
Karlsson.

Høy aktivitet: Byggekranene pakkes ikke ned med det første. Også i tiden fremover vil disse få svingt seg i Lørenskog og Skedsmo.

Leverer alt av rørleggertjenester 
til privat og næring!

Vi har døgnvakt
   

Tlf 63 81 05 82 • Brogata 10, 2001 Lillestrøm 
post@akershusvvs.no

service - nybygg - vannbåren varme - sanitær

Vil ha mer næring og 
flere boliger
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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 

Vil ha mer næring og 
flere boliger
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DIN LOKALE LEVERANDØR  
AV HELSE- OG SYKEPLEIEARTIKLER

BUTIKKEN VÅR FINNER DU PÅ SKÅRERSLETTA 18 (VIS-A-VIS METROSENTERET) PÅ LØRENSKOG. TLF. 67 91 96 72

Godkjent av NAV for utlevering  
av utstyr på blåresept 
• Inkontinens
• Kateterisering
• Stomi
• Brystproteser
• Ernæring

Øvrige produktområder
• Ortoser og støttebandasjer 
• Støttestrømper og 
 kompresjonsbehandling
• Reisestrømper
• Sårprodukter
• Hud- og fotpleie
• Helsesko

Vi tilbyr utkjøring av varer

Trygg og profesjonell hjelp:

Stomioperert ? 

Lørenskog Bandasje AS har gleden av å 
invitere til temadag: 
 

Dato: Torsdag 27. september 
Tid:      Kl 10.00 – 14.00 
Sted:    Lørenskog Bandasje AS 
             Skårersletta 18, Lørenskog 
 
Sykepleier vil være tilstede og presentere 
produktnyheter innen stomiutstyr 
 
 
 
Enkel servering 
Tlf 67 91 96 72 
 

Velkommen! 

Stomioperert ? 

Lørenskog Bandasje AS har gleden av å 
invitere til temadag: 
 

Dato: Torsdag 27. september 
Tid:      Kl 10.00 – 14.00 
Sted:    Lørenskog Bandasje AS 
             Skårersletta 18, Lørenskog 
 
Sykepleier vil være tilstede og presentere 
produktnyheter innen stomiutstyr 
 
 
 
Enkel servering 
Tlf 67 91 96 72 
 

Velkommen! 

Stomioperert?
Lørenskog Bandasje AS har gleden av å invitere til temadag:

Dato:  Torsdag 27. september
Tid:   Kl 10.00 – 14.00
Sted:  Lørenskog Bandasje AS
  Skårersletta 18, Lørenskog

Sykepleier vil være tilstede og presentere 
produktnyheter innen stomiutstyr.
Enkel servering

Velkommen!

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

- Jeg maler også andre mo-
tiver, men en lang tid nå er 
det dyr som har vært temaet. 
Vi har kuer hjemme, så det er 
mange modeller. Det er vakre 
og uttrykksfulle dyr, forteller 
Gro Anita Tveit. Kunstneren, 
som er oppvokst på Skedsmo-
korset, driver sin egen gård 
med melkekuer i Sørum og 
bruker disse som inspirasjon 
når hun maler. Hestene hun 
bruker som motiv holder til på 
en gård i nærheten.
 
måNedeNS kUNSTNer

- Hvordan fungerer det å 
kombinere gårdsbruk med 
kunst? 

- Det går helt fint, jeg job-
ber også deltid i en blomster- 
butikk. Jeg har laget meg ate-
lier hjemme, så da er det lett-

Kunstner og kubonde
gro anita tveit fra 
Skedsmokorset 
får inspirasjon av 
sine egne melke-
kuer når hun lager 
kunst.

vint å male når jeg har ledig tid 
hjemme, smiler Gro Anita.

Skedsmo-kvinnen er selv-
lært kunstner. Tidligere har 
hun stilt ut sine malerier i lo-
kale kunstforeninger og biblio-
teker. Nå i september er hun 
valgt ut som månedens kunst-
ner ved hovedbiblioteket på 
Strømmen. 

PoSiTive meldiNGer                                 
- Det er en flott mulig-

het til å få vist fram bildene 

mine, og jeg setter stor pris 
på å få lov til det, sier hun, 
og legger til at utstillingen 
allerede har båret frukter.                                                                                                                         
- Jeg har fått flere positive til-
bakemeldinger og også fått et 
bestillingsoppdrag. Det er jo 
hyggelig! Nå maler jeg til en 
utstilling jeg skal ha sammen 
med søsteren min neste år, 
men tid og sted er ikke klart 
ennå. Da blir det både male-
rier og tegninger, forteller Gro 
Anita Tveit.

ATelier HJemme: Gro Anita Tveit bruker gjerne kuer og hester som 
motiv når hun maler. Hun har nok modeller å ta av hjemme på sitt eget 
gårdsbruk i Sørum. (Foto: Privat)

UTTrYkkSFUlle: - Det er vakre og uttrykksfulle dyr, sier Gro Anita 
Tveit. Dette er et av maleriene som nå stilles ut i biblio-teket på Strøm-
men. (Foto: Privat)
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i morgen er det premiere på monty python-
musikalen “Spamalot” - der Skedsmo-jenta 
reidun Sæther spiller mot atle antonsen.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

For et drøyt halvår siden stod 
Reidun Sæther på scenen i 
Melodi Grand Prix-finalen og 
fremførte sin låt “High On 
Love”. I sommer har Skedsmo-
jenta vært travelt opptatt med 
showet “Absolute svorsk” i 
Halden.

Nå er det en ny rolle som 
venter; nemlig som “Damen i 
sjøen” i den nye forestillingen 
“Spamalot” som har premiere 
på Folketeateret i Oslo 20. sep-
tember.

- Det har vært mye jobb og 
lange dager, mange tekniske 
prøver og kostymer som skal 
skiftes i hui og hast, forteller 
Reidun til Romeriksposten.

overdådiGe koSTYmer
Hun beskriver “Damen i sjø-
en” som den ultimate divarol-
len.

- Jeg må innrømme at dette 
er en drømmerolle for meg. 
Det er den ultimate divarol-
len på alle måter. Overdådige 

kostymer, et utall kjolebyt-
ter, masse divasynging og en 
gigantisk dose selvironi. Jeg 
føler jeg ble født til å spille 
den. I tillegg til å kunne har-
selere med så og si alt må man 
beherske mange forskjellige 
musikk-stilarter og være ner-
dete opptatt av syngedetaljer. 
Der har du egentlig meg i et 
nøtteskall, smiler Reidun, som 
tidligere har hatt sentrale rol-
ler i oppsetninger som Troll-
mannen fra Oz, Cats og Les 
Miserables.

Skrek Av lATTer
Musikalen “Spamalot” er ba-
sert på den britiske filmklas-
sikeren “Monty Python and 
the Holy Grail” som kom ut på 
midten av 70-tallet. Det er den 
legendariske forestillingen om 
Kong Arthur og Ridderne av 
det runde bord ispedd “en sexy 
ballett, kuer, morderkaniner 
og franskmenn”. Atle Anton-
sen spiller Kong Arthur, mens 
noen av de andre rollene be-
kles av kjente navn som Anders 
Baasmo Christiansen, Trond 

Espen Seim og Trond Fausa 
Aurvåg. 

- Manus er utrolig morsomt. 
Vi har ligget på gulvet og skre-
ket av latter til tider. Og det er 
mye latter i korridorene, fortel-
ler Reidun.

eN SANN divA
Hun skryter av sine medspil-
lere.

- De er fantastisk dyktige. 
Allerede på leseprøven brakte 
de alle mye til bordet. Både rol-
ler og ensemble er veldig prof-
fe, og de er overraskende dyk-
tige til å synge alle sammen, 
sier Reidun, som er den eneste 
jenta i gjengen.

- En sann diva skal jo alltid 
skille seg litt ut. Det føles helt 
fint. Jeg representerer liksom 
syngedama og det er bare gøy. 
Å synge er det beste jeg vet, 
dessuten er jeg i godt selskap 
med dansejentene som er ver-
dens beste, smiler Reidun.

Nå er Skedsmo-jenta spent 
på hvordan publikum vil ta 
imot forestillingen.

- Forventningene mine er 
store, jeg tror dette kommer til 
å bli en suksess, sier hun.

STor iNTereSSe
Produsent Bjørn Heiseldal i 
Thalia Teater vil ikke oppgi 

reidun Sæther:

hvor mange billetter som er 
solgt hittil, men kan si at de er 
fornøyd.

- Vi er godt fornøyd med 
salget til “Spamalot” og mer-
ker stor interesse. Vi går ikke i 
detaljer på salgstall, men kan 

bekrefte at vi ligger godt an i 
forhold til forventningene, sier 
han.

Billetter ligger nå ute frem 
til 27. oktober, men planen er 
at “Spamalot” skal spilles helt 
frem til jul.

God StemninG: Reidun Sæther spiller mot Atle Antonsen i 
oppsetningen “Spamalot” som har premiere i morgen. - Vi har ligget 
på gulvet og skreket av latter til tider, sier hun. (Foto: Melisa Fajkovic) har fått 
Drømmerollen

Ole J. Svennebybråten
Solheimsveien 72    1473 Lørenskog    Tlf. 679 70 454 

Honda snøfresere
- gled deg til vinteren!
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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 100 
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

Ansvarlig avfallshåndtering for 
klima, kretsløp og miljø
ROAF driver syv gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi, samt ordning for innsamling 
av farlig avfall og over 100 returpunkter for glass- og metallemballasje. 

Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:

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

Åpningstider Skedsmo (Bøler):
Man, ons og fre kl  7-15
Tirs, tors  kl  7-19
Lør  kl  9-15

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

hanna børseth 
rønningen kom-
mer tilbake til lø-
renskog hus for å 
synge kjente fran-
ske svisker.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Tidligere i år tok Lørenskog-
jenta Hanna Børseth Rønnin-
gen turen til hjemtraktene med 
sin tolkning av Edith Piaf-låter. 

Snart kommer den lokale san-
gerinnen tilbake til Lørenskog 
Hus. Hanna forteller at hun 
fikk en varm velkomst sist hun 
var på besøk.

- Det var en fantastisk opp-
levelse, med fullt hus og varm 
støtte fra publikum. Det satte 
jeg stor pris på. Nå gleder jeg 
meg til å komme tilbake og 
synge i hjembygda igjen, sier 
hun.

Fransk og norsk
Temaet for konserten 29. sep-
tember er “fransk aften”. Han-
na vil tolke artister som har en 
tilknytning til Frankrike – en-

Klart for fransk aften
ten de er av fransk opprinnelse 
eller synger om Frankrike. Hun 
røper at publikum vil få høre 
kjente svisker av Jaques Brel, 
Michel Legrand – og selvføl-
gelig – Edith Piaf. I tillegg vil 
hun svinge innom musikalver-
denen.

- Jeg kommer også til å frem-
føre sanger fra Les Miserables 
og standard jazzlåter og viser, 
forteller Rønningen. Låtene vil 
hun synge både på fransk og 
norsk.

I fransk ånd vil publikum bli 
servert ost og vin.

Konserten starter kl. 20.00, 
lørdag 29. september i Løren-
skog Hus, Vasshjulet

SynGer i hjem-
byGda: Den lokale 

sangerinnen Hanna 
Børseth Rønningen 
opptrer i Lørenskog 

Hus om en drøy uke. 
(Foto: Privat)

Vi feirer 1 år i nye lokaler med 30% RABATT på:
– Tannbleking

– Første undersøkelse med 2 rtg 
og tannsteinfjerning

GRATIS sandblåsing/air � ow ved begge tilbud.
Tilbudet gjelder i september og oktober.

 
Ring oss på  67 90 17 90 eller  97 50 17 90.

Skårersletta 18 (3.etg), 1473 Lørenskog
lorenskogtannklinikk@hotmail.com

Besøk oss på www.lorenskogtannklinikk.no
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tilbud hele dagen

Åpent 10-21 (09-18) · 2200 gratis P-plasser
83 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no 
eller www.facebook.com/Triaden – Hjertelig tilstedewww.triaden.no tlf 67 97 83 30   

hele
dagen

En mengde varer

100,-
kaos

Hele butikken

÷30%
Bik Bok

Dress
fra

1800,-
kaos

Alle varer
Gjelder ordinære priser

÷30%
ViVikes

Hele butikken

÷25%
Jack & Jones

Vinter accessories
fra i fjor

÷50%
Jack & Jones

Ytterjakker

29995

name it

Utvalgte klokker 
fra Moods of Norway

÷50%
thune

Alle ladere

÷50%
telekiosken

Alle brettspill

÷25%
Br leker

Pepper
sort, hel, 22 g, pr pose

390

rimiSkolett fra Villain
med fôr, ord. pris 699,-

399,-
Dna

Samsung Galaxy S3
med Komplett Large 999,-

med Fastpris Large

699,-
m/Telenor Kontantkort 4999,-

første 10 kunder 4599,-
 telering

Samsung Galaxy Y
med Telenor Kontantkort

599,-
første 10 kunder 499,-

 telering

Nokia 610
med Youngtalk

1,-
Ulåst 1099,- Før 1999,-

 telering

HTC Wildfire S
Komplett S

1,-
Young Talk 1,-
Ulåst 1499,-

første 10 kunder 1199,-
 telering

Rimi Taco dinner kit
8 pk

890

rimi

Årets ferske lammelår
med mørbrad og 

knoke, pr kg

6990

meny

Ali kaffe
250 g kok/filtermalt

1990

meny

Topper til barn

Fra 29,- 
linDex

Bukser til barn

Fra 49,- 
linDex

Diverse rammer

÷50%
FotoknuDsen

Et parti Janus 
ullundertøy til barn

Longs, trøye eller body, 
5 farger, vår faste pris 

169,- pr del, nå

99,-
BogeruD

Masse varer

÷50-70%
BranDstaD

Bord med 
mange godbiter

200,-
BranDstaD

Nesten hele butikken

÷50%
Eksempel: Alexios taklampe, 

4 lys, hvit, før 1999,-
nå 999,- 

lampehuset

Ekstra innbytteverdi

25%
ekstra for dine gamle spill 
ved forhåndsbestilling av 

kommende spill 
gamestop

All makeup 
fra Max Factor

÷30%
Vita

Genser

50,-
ViVikes

BEKA stekepanne
28 cm, i børstet stål. 

Passer til alle komfyrer, 
også induksjon. Ord. pris 749,-

249,-
Jernia

 Yttertøy

÷20% 
Vila

Kjøp 2 par 
og få den rimeligste paret til

1/2 pris 
eurosko

Chique biouteri smykker

÷70% 
JuVelen

Stilige bronse smykker

÷20% 
JuVelen

Alle ordinære varer

÷30%
BogeruD

Diverse varer

99,-
pm

Alle kompaktkamera

÷15%
FotoknuDsen
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SVAR:
Solheimvegen 112

SVAR:
Vannfontenen «Dampen» 
i Nitelva i Lillestrøm

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

VINNER:
Jorunn morSeth
bråtaveien 30
1472 fjellhamar

VINNER:
KeVin aaSeth
åråsveien 63
2007 Kjeller

Lørenskog

takk til alle som sendte inn!
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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»

To stappfulleposer med brukt pike-
klær i str. 110 og 116 til kun kr 50 
per pose.  Posene innholder: Kjoler, 
Skjørt, shortser, gensere, bukser, 
turnsko, kåpe. ( alt er fl ekkfritt og 
uten hull) Tlf/sms: 984 47 688

Rosa Diamant jentesykkel med kurv 
foran selges kr 300. Passer alder 
ca 4-6 år. Meget pent brukt. Tlf. 
92614015. Mini twist stepper actila, 
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. Stammene 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 959 07 
758.

Selger ca 60 fl otte, tjekkiske krystall-
glass. De tåler ikke oppvaskmaskin. 
Pris 1300,- Nypris ca 6000,- Slag-
benk og rundt bord, fra ca år 1900,i 
bjørk selges for 2000,- Tlf.  900 83 
830

Fryser. 1 m bred og 85 cm høy. Kjø-
leskap. 60 cm bred, 175 cm høy. Tlf: 
63 87 79 08 Mob: 481 37 506

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. Hvit-
malt bokhylle i heltre selges kr 250. 
Telefon: 959 60 071

KIA Clarus st.vogn 99. EU godkjent 
nov. 11, ca 172 km, selges rimelig. 
480 42 624
 

Nike fotballsko som nye Totalninety 
str 42, passer str 39/40 selges kr 
250 ny pris kr 1100. Adidas fotball-
sko 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 638 75 480 eller 
928 41 746

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

Rosa Diamant jentesykkel med kurv 
foran selges kr 300. Passer alder ca 
4-6 år. Meget pent brukt. Tlf. 926 
14 015.

Mahognyfargede tre-persienner til 
salgs. Har 8 stk 100 cm bredde og 
2 stk 80 cm bredde. De koster ca 
399 nye, selger de for 50 kr stk. 40 
kr stk om du tar alle samlet. Ring tlf. 
980 34 897

Rød Romerikesbunadjakke og skjorte 
begge str. 38 + Den lille Slottskni-
ven. Enten samlet eller hver for seg. 
Alt selges for ca. 1/2 pris. Mob. 959 
61 560

Gammelt, håndknyttet, orientalsk-

teppe av afgahn. Mål 2,33 x 2,67. 
Selges kr. 1300,- Tara hyttedo med 
2 beholdere, t.s Kr: 1000,- Vennligst 
ta kontakt på tlf: 679 02 560

Mørk blå sovesofa som er lite brukt. 
Ny ca kr 5 000. God kvalitet. 
Selges for 2 000,- Onyx salongbord 
(farger:hvitt, beige, brunt, understell 
i messing). Selges for 1 000,-  Sta-
selig skrivebord i massiv mørk eik 
selges for 2 000,- Tlf. 91556016

Godt påbegynt beachbuggypro-
jekt selges kr 25000. Dette er et 
projekt som allerede er godkjent av 
biltilsynet, og er basert på en 1966 
VW  1300 med hel bunnplate (ikke 
kortet inn). All rust er sveiset, det er 
montert nye bremser ialle hjul, nye 
støtdempere, nye parkbremswirer, 
drivakselmansjetter osv. Det følger 
med bl.a. nye bremseslanger og nytt 
eksosanlegg komplett. Karosseriet 
er av glassfi ber og er gått over og re-
parert. Er dette av interesse så kan 
eier kontaktes på tlf 221 09 940

Trepersienner fra kirsh i lyst tre, 2 
stk 110cm og 1 stk 170cm, samlet 
kr 300. Hagelmøbelgruppe i grønn 
plast med puter, stort bord og 6 

stoler, fra Sungarden, meget pent 
brukt, vært lagret inne, samlet kr 
600. Har også putekasse, hvis 
ønskelig. Tlf: 472 35 768

Mørk brun skinnjakke str. 44 (liten) 
pluss div. annet pent brukt dametøy 
i str. 38-40-42 selges rimelig. 
Passer best dame 50, Jessheim Tlf. 
639 71 061 el. 452 24 971

Ikea skrivebord, mål 160 x 120, 
buet, med løs skuffeseksjon. Gis 
bort mot henting. Tlf. 905 90 152.

Krogenes 4-seter sofa “FRON” med 
puter i ullstoff,  bondeblå. Kr 1500. 
Peer Gynt-sofa r 800.Ny lenestol 
med nakkepute “Hjellegjerde” lys 
bøk treverk, ullstoff. God passform 
til eldre.  Kr 1300 (Ny pris ca 
5000.)  Tlf 456 65 211.

2 klokkestrenger 86 x 18 cm foret 
og påsatt smijernbeslag. Pris kr. 
200 pr. stk Monicavev, med bruks-
ansvisning og oppskrifter, kr. 200,- 
Gamle, ameriknske konsertplater 
som ikke er spilt på mange år. Blant 
annet Wagner, Verdi, schubert. Kr. 
10,- per plate Tlf: 638 76 578

Head dame sykkel, 7 gir. Candy Clas-
sic Line selges. Brukt ca 3 ganger. 
Tlf. 450 34 355.

Flott liten rokokkogruppe med sofa 
2 seter, 2 stoler og rundt lite bord. 
Gammel sofa gruppe fra før krigen, 
sofa 2 seter og 4 stoler og sofabord, 
er nytrukket og helt strøken. Natuzzi 
skinnsalong og 2 reclinere i bycast 
brun, fra Living, pent brukt. Ta 
kontakt for info: 472 35 768

ØNSKES KJØPT

Brevkortalbum og gamle norske 
postkort kjøpes av samler til god 
pris.  Tlf: 930 40 550

Ønsker en DBS kombi eller DBS klas-
sisk damesykkel tlf. 450 30 998

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

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
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Ole J. Svennebybråten
Solheimsveien 72    1473 Lørenskog    Tlf. 679 70 454 

Honda snøfresere
- gled deg til vinteren!tipS 
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tlf. 454 945 58
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det er en kjær matvare i det norske kostholdet. 
likevel er ikke alle klar over at den krusete grønn-
saksbuketten er et lite underverk for vår helse. 

mat

Verdens sunneste 
grønnsak? 

ny
 S

pa
lt

e!

erNÆriNGSFYSioloG 
Rubina Olsen ønsker 
gjennom www.matavisen.no 
å hjelpe flest mulig lesere til et 
sunnere kosthold og en bedre 
livskvalitet. 

F
i snakker om brok-
koli! Denne grøn-
ne grønnsaken er 
proppfull av næ-
ringsstoffer, og har 
vist seg å ha en 
positiv effekt mot 
flere sykdommer 
fra ulike studier.

Det den scorer 
høyt på er at den 

er rik 

på fiber, og inneholder 
mye av de fleste vitami-
ner og mineraler. Dette 
inkluderer vitamin A, 
bestemte typer vitamin 
B (niacin, patotensyre, 
og folat), vitamin C og 
vitamin K. I tillegg er 
den rik på mineralene 
kalsium, magnesium, 
fosfor og jern.

Brokkoli er spesielt 
rik på vitamin 
C. Mens ap-
pelsin har et 
innehold av vi-
tamin C på ca. 
50 mg per 100 
gram, innehol-
der rå brokkoli 
70 mg per 100 
gram. Sammen 
med grønne bladgrønnsaker 
er også brokkoli den beste 
grønnsakskilden til å få i seg 
kalsium og jern.

STYrker kroPPeN
Siden brokkoli er proppfull av 

sunne næringsstoffer gjør den mye 
godt for kroppen. Gjennom vitamin 
A og C virker også brokkoli som en 
antioksidant. Det vil si at den re-
duserer kroppens frie radikaler, og 

hemmer skader på kroppens celler.
Flere studier har også vist at et høyt 

inntak av brokkoli kan virke forebyg-
gende for ulike typer kreft. Dette kom-
mer av at den inneholder fytostoffer, 
som har egenskaper til å forebygge 
kreftutvikling ved ulike trinn. Andre 
kålsorter, som blomkål, rosenkål, ho-
dekål, inneholder også disse fytostof-
fene, og kan dermed virke med samme 
effekt.

SPiS mer 
Brokkoli

Man bør dermed ikke undervur-
dere vår kjære grønne brokkoli. Tilsett 
heller noen ekstra buketter på tallerke-
nen, og nyt dem i et sunt måltid. For å 
beholde mest mulig av de flyktige vita-
minene bør de behandles minst mulig. 
Legg brokkolibuketter i kokende vann 
i bare to minutter før de er klar til å 
serveres.

neste utgave er det tema

«JaKt & fritiD» 
for annonse, send mail til annonse@avisdrift.no
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etter en skuffende 
norsk sommer vil vi 
bruke høstferien på 
å reise til sydligere 
strøk. og storbyene 
lokker mer og mer.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Sommerferien er nettopp over 
for mange av oss, men reiselys-
ten stanser ikke av den grunn. 
Nå står høstferien straks for 
døra, og da er det gjerne storbye-
ne som lokker. I år har storbyrei-
sene hos Reisebyrået Ticket økt 
med over 50 prosent sammen-
lignet med samme periode i fjor.

- Vi reiser mer og ønsker å 
oppleve mer av verden, spesielt 
storbyene i Europa, sier mar-
kedssjef Ellen Wolff Andresen.

iSTANBUl klATrer                                                                  
Øverst på listen troner New York, 
tett fulgt av London og Barce-
lona. Alle tre har holdt plassene 
siden i fjor. Like bak kommer 
Paris, Nice, Roma og - noe over-
raskende - Istanbul. Den tyrkiske 
hovedstaden har klatret ti plas-

ny passasjerrekord 
på gardermoen 
i august ble det satt ny 
passasjerrekord ved oslo 
lufthavn gardermoen. 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I august reiste 1 992 314 passa-
sjerer over Oslo Lufthavn. Det 

er 88 156 eller 4,6 prosent flere 
enn i august 2011 og ny pas-
sasjerrekord for august måned.  
På utland økte antall passasje-
rer med 59 780 (5,6 prosent), 
mens trafikken på innland 
økte med 28 376 (3,4 prosent) 
passasjerer. Det var en spesielt 
sterk vekst i antall charterpas-
sasjerer til og fra utlandet i au-
gust (10,2 prosent). Hittil i år 

har passasjerveksten vært 5,4 
prosent. 

- Vi ser en spesiell økning 
på chartertrafikken på utland 
og dette har sammenheng 
med at været i Norge i august 
ikke var spesielt bra og at både 
evnen og reiselysten til nord-
menn fortsatt er god, sier me-
dierådgiver på Oslo Lufthavn, 
Joachim Westher Andersen. 

VekSt: Oslo Lufthavn Gardermoen opplever fortsatt passasjervekst. Særlig chartertrafikken på utland 
utmerket seg i august. (Foto: Knut Bry/ Oslo Lufthavn AS)

nå Vil Vi på Storbyferie
ser på topplisten sammenlignet 
med fjorårets tall.

- Istanbul overrasker med en 
solid økning i antall bestillin-
ger. Flere velger å reise dit for å 
oppleve en annen type storby 
enn man ellers finner i Europa. 
Dessuten holder varmen seg 
til langt utpå høsten, opp til 
rundt 20 grader ut oktober, sier 
Andresen.

vÆrSYke NordmeNN
Skolene i Oslo og Akershus har 
ferie den første uken i oktober, 
mens resten av landet tar fri se-
nere i måneden. 

- Høstferien er tradisjonelt en 
populær uke å reise på og blir 
bestilt lang tid i forveien, fortel-
ler kommunikasjonsdirektør i 
Star Tour, Lena Petersson. 

Mange vil imidlertid vente 
med ferien til vinteren setter 
inn. Hos Star Tour er allerede 
fire av ti vinterreiser solgt.

- Etter at store deler av som-
meren regnet bort har vi stor 
pågang av værsyke nordmenn 
som ønsker å tilbringe vinteren 
i varmere strøk. I juli solgte vi 
rekordmange sydenreiser og i 
slutten av august solgte vi hele 
34 prosent flere reiser enn sam-
me periode i fjor, sier Petersson.

mAllorCA oG TYrkiA
Også hos Ving kokte det i slut-
ten av august.

- Vi opplevde en økning på 
ca 10 prosent fra fjorårets salgs-
start, så nordmenn er tydelig 
lei av norsk sommer med regn-
fulle og kalde dager, sier salgs-
direktør Marie-Anne Zachris-
son, og legger til at Mallorca og 
Tyrkia peker seg ut som de store 
feriefavorittene.

Bestillingene hos Ving viser 
at det er østlendingene som er 
mest lei det dårlige været - med 
Stavanger, Bergen og Trond-
heim like bak.

the biG apple: 
Mange nordmenn vil 
tilbringe høstferien i stor-
byen New York. (Foto: 
Dakotatraveler.com)

ol-byen: London er stadig aktuell for mange reisende. 
(Foto: toptravellists.com)
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29/9 Færøyene og Island 8 dg kr 11 900 
 2 utflukter på Færøyene og 2 utflukter på Island 
 7 netter på MS Norrøna. 1/2 pensjon + 3 lunsjer 

 

30/9 Tossa de Mar, Costa Brava  15 dg kr 13 950,- 
 Besøk i Barcelona, Klosteret Montserrat. 7 netter på 
 flotte Golden Bahia i Tossa de Mar 

 

18/10  Oktoberfest i Bremen 5 dg kr 5 750,- 
 Bli med til Freimarkt - Tysklands Eldste folkefest.  
 Båt Oslo - Kiel. Sentrumshotell i Bremen. 4 frokoster, 
 4 middager, Stort opptog i Bremen 

 

23/11 Vilnius - Riga , 5 dg kr 4 990,- 
 To baltiske hovedsteder 1/2 pensjon, 2 netter i Vilnius. 

 

28/11 Oset Høyfjellshotell Julemarked 3 dg kr 2 790,- 
 Førjulsstemning på Oset. Julebord. Grøt. Gang rundt 
 Juletre og dans 

 

3/12 Julemarked i Rostock, 5 dg kr 4 990,- 
 Ett av de største julemarkedene i Nord-Tyskland. 
 Sentrumshotell. Båt Oslo - København, 4 frokoster,  
 2 middager, 2 julebord 

 

9/12 Julemarked Hannover, Goslar, Celle 5 dg kr 5 990,- 
 Båt Oslo - Kiel t/r. 3 netter på hotell i Hannover. 
 Besøk på julemarkedet i Celle, Goslar og Hannover. 

 

16/12 Julemarked i Tallinn 5 dg kr 4 290,- 
 En av verdens beste bevarte middelalderbyer. Vi bor rett 
 ved gamlebyen, 4 frokoster og 4 middager, 1 lunsj 
 

Planlagte turer i 2013 
27/1  - 2013 Hamburg, Båt Oslo—Kiel t/r  5 dg 

 

10/2 –2013  Almunecar Spania 29 dg.  
  Vår store Spania reise. Vi besøker Barcelona,  
  Madrid, Paris og bor 15 netter i Almunecar 
  På 4 stjernes hotell. Svømmebasseng ute og inne 
  SPA avdeling Utflukter til Gibraltar, Alahambra. 
  Vi har med egen spillemann, Eivind Furulund  
  som underholder i Spania.  

 

13/3 –2013  Gydina, Stettin, Schwerin 7 dg 

 

20/3 –2013  Påsketur Normandie og Loire dalen 13 dg 

 

21/3-  2013  Påsketur Portoroz 12 dg 

 

3/4  - 2013   Tsjekkia, Praha 10 dg 

 

15/4 - 2013  Blomstringstur til Holland 8 dg 

 

8/5 - 2013 Tur til Nordfjordeid. 5 dg 
  5 netter på Rica Hotel i Nordfjordeid Utflukt til  
  Vestkapp Selje Klosterruiner, Hotel Union i Øye 
  Norsk Tradisjonsmat i ”Huset Vårt” 

 

16/5 - 2013 17 mai feiring i Bergen 5 dg 
  Buekorps, Torgalmenningen, ny oppusset Fiske 
  torg, utflukt til Øygarden og Kystmuseet 

nå Vil Vi på Storbyferie
toppliste storbyer: 
1.  New York (1)
2.  London (2)
3.  Barcelona (3)
4.  Paris (6)
5.  Nice (6)
6.  Roma (5)
7.  Istanbul (17)
8.  Tallinn (15)
9.  Amsterdam (14)
10.  København (4)

(Tall i parentes angir fjorårets plassering)

topp 5 destinasjoner 
sommeren 2013
Mallorca 
Tyrkia 
Rhodos 
Chania, Kreta 
Kypros 

romantiSk: Paris klatrer oppover 
topplisten, og ligger nå på en fjerde-
plass over de mest besøkte storbyene. 
(Foto: toptravellists.com)



20  Nr. 27 – 2012

Skedsmo er den første kommunen i norge som tilbyr elbilistene 
en hurtigladestasjon.
Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

- Vi er selvsagt glade for at vi 
kan være foregangskommune 
når det gjelder alternativ til 
vanlig bilisme, sier ordfører 
Ole Jacob Flæten.

 Ordføreren opplyser at han 
får mange henvendelser fra folk 
som spør om muligheter for el-
bilbruk i kommunen. Han har 
registrert en kraftig økning i 
elbil-bruken de siste årene, og 

synes derfor det er veldig god 
timing å kunne tilby en lade-
stasjon til bilistene. I perioden 
juni i fjor til juni i år økte an-
tall registrerte elbiler i Skedsmo 
fra 26 til 82 kjøretøy. 

BeTYr TrYGGHeT
Hurtigladestasjonen midt i Lil-
lestrøm sentrum har også fire 
«normale» ladeplasser. Pris-
lapp: 500.000 kroner med gra-
vearbeidet. Selve laderen koster 
200.000. I tillegg skal det byg-

ges et skur som skal ta i mot 
vær og vind. I dag er det 35 
hurtigladere rundt om i landet. 
Det er planlagt å bygge 70 nye 
i år.

- Slike stasjoner betyr større 
trygghet for elbilister. De slip-
per å være redde for å gå tom for 
strøm, og kan dermed bruke el-
bilen mer i det daglige. Det kan 
også tenkes at bilen kan brukes 
på litt lengre turer. Denne lade-
stasjonen vil gi den tryggheten 
som gjør at man kanskje kan 
parkere den bensindrevne bi-
len man har, og dermed få opp 
en mer miljøvennlig bilbruk, 
forteller Snorre Sletvold leder 
av Norsk Elbilforening.

I midten av september var 
det registrert 8000 elbiler i 
Norge. Elbilforeningen forven-
ter at det kommer til å være 
mellom 9.000 til 10.000 elbiler 
ved årsskiftet. 

- Det har vært veldig vanlig 
å tilby lading fra en vanlig stik-
kontakt. Hurtigladereren gjør 
at du kan fylle batteriet i løpet 
av 15 til 30 minutter. Dette 
muliggjør en betydelig lengre 
kjøredistanse. For at elbilen 
også skal kunne slå igjennom 
for de som bor utenfor byene 
trengs det flere slike ladestasjo-
ner, forklarer Sletvold, som kjø-
rer en Nissan Leaf. 

- Hvor langt kan du kjøre på en 
lading?

- Jeg kan uten problemer 
kjøre fra Lørenskog til Hamar. 
Og da kjører jeg helt vanlig og 
følger fartsgrensen. 

GrATiS STrøm
Bilistene kan fylle strøm helt 
gratis på bilen sin på den nye 
ladestasjonen. På hustiglade-
stasjonen er parkeringstiden 
regulert til en halv time. Skeds-
mo parkering A/S regner med 
at bileierne skal klare å lade en 
stor del av batteriet innenfor 
denne tiden. 

- Hvis det viser seg å bli for 
knapp tid får vi heller justere 
fristen. Vi må også sørge for at 
det ikke er noen som tar opp 
plassen unødvendig lenge, og 
kanskje går på kino. Når batte-
riet er ladet må du flytte bilen 
og parkere på vanlig avgiftspar-
keringsplass, sier daglig leder 
ved Skedsmo parkering, Jon 
Anders Kvist. 

Det er satt av to plasser ved 
hurtigladeren slik at man kan 
stå i kø om det er flere som skal 
lade batteriet

lAder i lilleSTrøm
Siv Skjong fra Oslo har hatt el-

bilen siden 13. august. Hun sy-
nes det er helt perfekt å kunne 
lade bilen mens hun selv er på 
jobb i Lillestrøm. 

- Denne ladestasjonen fun-
gerer kjempebra. Når jeg bare 
kjører fra Majorstuen til Lil-
lestrøm tar det bare to timer å 
lade batteriet. Hvis batteriet er 
tomt tar det 6 til 8 timer å lade 
det opp gjennom vanlig stik-
kontakt, sier Skjong.

 Hun opplyser at bilen hen-
nes kan oppnå en fart på 130 
km/t, og derfor ikke er noen 
sinke i trafikken. 

- Hvorfor kjøpte du elbil?
- Det var for å gjøre det litt en-
klere å reise til Lillestrøm da 
det var stans i togtrafikken. Da 
jeg tok buss tok det mye lengre 
tid. Elbil ble en bedre løsning. 
Man sparer også en del tid når 
man kan kjøre i kollektivfeltet. 
Jeg trekker litt på smilebåndet 
når jeg kjører forbi alle som sit-
ter i bilkøen i rushtrafikken, 
forteller Skjong.

førSt ute
med kommunal hurtiglader

lærer å lade: Ordfører Ole Jacob Flæten får en innføring av leder i Norsk Elbilforening, Snorre Sletvold, i hvordan stasjonen skal brukes. 

poSitiV: Siv Skjong fra Oslo synes det er fint at Skedsmo kommune 
har gitt henne og andre elbilister en lademulighet i sentrum av byen.

Snorklipper uten Snor: - Og dermed er Norges første kom-
munale hurtiglader offisielt åpnet, sier ordfører Ole Jacob Flæten.
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1. Musikalsk forbilde?
2. Instrumentets merke?
3. Når kjøpte du den?
4. Hvorfor liker du dette?
5. Din beste opplevelse med  
    instrumentet?
6. Når låter den best?
7. Har du en yndlingssang du  
    spiller på dette instrumentet?
8. Hvor mange gitarer har du?
9. Hvem vil du sende stafett- 
    pinnen videre til?

1. Ace Frealey. Ganske naturlig når 
man vokste opp på 70/80-tallet 
og valgte rock fremfor disco. Det 
finnes vel knapt en kar som er mer 
R&R enn den karen, og han er et le-
vende bevis på at man ikke trenger 
å være verdens flinkeste gitarist for 
å få bli et ikon.

2. Duesenberg 49’er. Har ikke gitt 
den noe navn nei.

3. Hatt den i omtrent 3 år nå.

4. Duesenberg lager noen fantas-
tiske gitarer, og jeg har flere av 
samme fabrikat. Men denne model-
len passer meg ekstremt godt. 
Pickup kombinasjonen, hvordan 
den ligger i hendene, treverket. Alt 
stemmer. Pluss at jeg synes det er 
litt morsomt å ha noe som ikke alle 
andre har. Denne utgaven er kun 
laget i 26 eksemplarer, hvorav 2 be-
finner seg i Norge. 

5. Det er vanskelig å si, men jeg 
tror den beste opplevelsen var 
første gangen jeg plugget den i for-
sterkeren.

6. Den låter best ved to anledninger. 
Når det regner, samt når det ikke 
regner.

7. Ingen spesiell sang, men så lenge 
det svinger og lukter rock så er det 
denna som blir brukt.

8. Altfor mange i følge samboeren!

9. Jeg sender den videre til Tom Ove 
Dahl Trane. Han er en usedvanlig 
blid nordlending som attpåtil kan 
spille trommer!

Av: Roy R. Mortensen

Tarjei Kleven  
36 år
Spiller i  
Bastard Fist. 
Stilart: Rock

i tre dager har oslofirmaet gravco dratt vannslanger inn og ut 
av leilighetene i et borettslag i lillestrøm. 

Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

- Vi har ikke møtt på tette rør, 
men i enkelte leiligheter har 
vi måttet spyle litt ekstra for å 
fjerne avleiringer fra såpe, hår 
og fett som har gjort rørene 
ekstra trange, forteller Roar 
Nestegard.

  Jobben kom i gang som 
en del av vedlikeholdsarbeidet 
til borettslaget. Rørene til bo-
rettslaget har ikke fått en slik 
omfattende behandling på 56 
år, da bygningene ble åpnet for 
innflytting.    

TeTTe rør oG rUST
Nestegard opplyser at en av ut-
fordringene de støter på når de 
jobber i eldre bygårder er å få 
løsnet slukpluggene. 

- Mange av disse pluggene 
har aldri, eller svært sjeldent, 
vært skrudd ut tidligere og har 
dermed rustet fast. Men vi får 
dem løs til slutt, selv om vi må 
bruke litt ekstra tid og muskler 
på arbeidet, sier Nestegard.   

Arbeidsleder Arne Klau-
sen hos Gravco opplyser at 
den største utfordringen ved 
rørspyling er å unngå tilbake-
slag og søl inne hos kundene. 
Tilbakeslag kan skje fordi rø-
rene ofte er så tette, og dermed 
kommer vannet i retur.  

- På grunn av det høye 
vanntrykket vi bruker kan van-
net ofte slå tilbake. For å unngå 
dette må operatøren bruke hør-
selen å starte og stoppe spyle-
aggregatet helt til han har fått 
vasket bort de største avleirin-
gene, forklarer Klausen. 

STArTeT med GrAveArBeid
Oslofirmaet Gravco AS ble eta-
blert i 1977. Fra å være en ren 
entreprenørbedrift med kun 
gravetjenester har bedriften 
innarbeidet kompetanse på en 
rekke andre felter. I dag leverer 
firmaet tjenester innen renova-
sjon og utbedring av vann- og 
avløpsledninger. 

- På slutten av 1980-tallet 
startet vi opp med vanlig av-
løpsåpning og høytrykkspy-
ling for å spyle opp blokkerin-
ger i rør. Etter hvert har vi blitt 

en totalleverandør på vann- og 
avløpssiden, forteller Klausen.

Bedriftens primære kunde-
grupper er privatmarkedet, rør-
leggere, fjernvarme- og kabel-
leverandører, institusjoner og 
borettslag i østlandsområdet.    

- Hvor ofte bør man spyle 
rørene?

- Det er ofte opp til hver en-
kelt. Vi har garantier mot blok-
keringer i tre år på bunnled-
ningen, og ett års garanti mot 
blokkeringer hos hver enkelt 
beboer, sier Klausen. 

rengjør rørene 
før de går tette

- Vannet vi bruker blir hentet fra tanken i bilen. Dette vannet er på 80 
grader, forteller Stian Wangen.

Roar Nestegard fra Gravco.  
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Bruker karatefolk i pøbelscener
Jan ove Jacobsen besøkte nylig Skedsmo 
karateklubb på Strømmen for å finne folk 
til realistiske slås-scener i filmen 
han skal lage.
Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

Jeg ser etter slåss-teknikker og 
folk jeg kan bruke i actionsce-
ner. Dette finner jeg naturlig-
vis i en kampsportsklubb som 
denne, sier Jacobsen.

FremTidSreTTeT
Filmen handler om et Norge 
litt fram i tid. Myndighetene 
har mistet kontrollen. Volde-
lige gjenger og kriminelle har 
tatt over gatene. Det er farlig 
å bevege seg ute etter mørkets 
frembrudd. Dette er et sam-
funn der det å reise fra jobb og 
hjem kan bli en litt for spen-
nende utfordring. Handlingen 
er foreløpig lagt til Oslo. 

- Filmen kan sammenlignes 
med Death Wish,  The Warriors 
(Nattens krigere) og gjengfil-
mer fra 80-tallet. Det er denne 
stemningen vi prøver å få fram, 
forteller Jacobsen, som til dag-

kArATeUTøvere FilmeS: Produsent Jan Ove Jacobsen filmer karateutøvere for å finne sekvenser som kan brukes i en Norsk actionfilm. (Foto: J. A. Jacobsen)

SlAGkrAFTiGe UTøvere: Foto: J. A. Jacobsen

lig produserer reklamevideoer. 
Dette blir hans debut som pro-
dusent for en langfilm.

I første omgang skal det la-
ges en konsept trailer på tre til 
fire minutter for å få investorer 
til å åpne lommeboken, slik at 
det til slutt kan bli en langfilm. 

- Så får vi håpe på at det sit-
ter en eller flere pengesterke in-
vestorer som liker 80-talls gjen-
gfilmer og som tenner på ideen 
om å lage en slik film i Norge.

deN FørSTe i NorGe
- Dette blir den første filmen av 
dette slaget i Norge. Hvordan 
tror du den kan bli mottatt?

- Det kan nok bli litt blandet 
mottagelse. Men jeg tror folk 
vil synes det er morsomt å se 
en slik film der de kanskje kan 
kjenne seg litt igjen i omgivel-
sene. Det føles litt nærmere når 
filmen er på norsk i forhold til 
amerikansk, sier filmprodusen-
ten. 

Jacobsen opplyser at manu-
set er klart, men at det sann-
synligvis vil bli forandringer 
hele veien etter hva de får tak 
i av filmsteder og nye mulighe-
ter som dukker opp. En av sce-
nene blir spilt inn i en tom un-
dergrunnsbane i Oslo der han 

har plassert en av de kriminelle 
gjengene. 

 - Her er det veldig mye bra 
som vi kan bruke, sier Jacob-
sen, mens han ser på filmklip-
pene han tok i Skedsmo kara-
teklubb. 

- Hvordan fant du på å bruke 

medlemmer i en karateklubb?
- Jeg søkte først på nettet 

etter karatestudioer og kamp-
sportsklubber. Men det var 
gjennom kjente jeg kom i kon-
takt med denne klubben. Nå er 
snart en del av filmen på plass, 
sier Jacobsen

ny Film: Produsent Jan Ove Jacobsen er på jakt etter folk til ny film.  
(Foto: J. A. Jacobsen)
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Bak byggefeltet på Rolvsrud. Fotografert i 1955. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmusem.

Bensinstasjonen lå utenfor kafen. Fotografert i 1934. 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.

Rolvsrud gård 

Busser ved kafe «Martakorset» 
(nå Statoil) på Skedsmokorset
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Danmark er en tempe-
rert oase som knytter
Nordsjøen med Det
baltiske hav. Golfstrøm-
men skaper et økosy-
stem som er sjeldent
så langt mot nord. Det
fins et stort artsmang-
fold i det lille landet;
fra kalkstein på øya
Møn, vandrende sand-
dyner langs veskysten

av Jylland, til de gamle
eikeskogene helt nord.
Rådyret er typisk for
Danmark. De gresser i
bøkeskogene og feller
sine gevir sent om vin-
teren, føder kalver om
våren og parrer seg
hver høst. Denne syklu-
sen har vart i årtuse-
ner.
NRK1 søndag kl 20.05

Stort artsmangfold i den danske villmarken
Vår egen boksedron-
ning Cecilia Brækhus
setter sine tre VM-
belter i weltervekt på
spill i storkampen mot
Anne-Sophie Mathis i
Fredrikshavn. Franske
Mathis er kjent som
den kvinnelige utgaven
av Mike Tyson. Hun
har hele 26 seirer, 22
av dem på knockout,

i sin profesjonelle bok-
sekarriere. Dette er
storkampen Brækhus
har ventet på, og det
blir garantert et knall-
hardt oppgjør når hun
satser alt på å ta sin
21. strake seier som
proffbokser i Fredriks-
havn.
Viasat 4 lørdag kl 19.55

Brækhus i storkampmot knockout-spesialist

Syk elgkalv
Kalven til elgen Oda er
blitt syk. Vil den klare
seg? Oppe hos elgene
er det duket for drama
og tragedie i denne
episoden av «Dyrepas-
serne». Men det skjer
også hyggelige ting i
dyreparken. De får
nemlig besøk av et dyr
med ordentlig store og
søte ører – en herlig
ørkenrev.

TV 2 fredag kl 19.30

ONSDAG 19.9

TORSDAG 20.9

FREDAG 21.9

tvukens

07.00 Morgensending
14.30 Bondeknølen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (r)
15.50 Glimt av Norge: Bog-
stad gård (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Tore på sporet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Valpekullet (r)
17.40 Oddasat – nyheter på
samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Solgt! (3)
20.45 Glimt av Norge: Gate-
langs i Steinkjer
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Trygdekontoret (r)
23.55 Forteljingar frå sau-
naen (r)
01.15 Nattsending

09.05 Morgensending
10.15 Distriktsnyheter
13.35 Pakket og klart (r)
14.05 Landeplage (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (22)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Meisterklasse (r)
19.45 Svenske dialektmys-
terium (3)
20.15 Mat, fusk og dårlige
vaner (3)
20.45 Joanna Lumley: Drau-
men om Nilen (r)
21.30 Filmbonanza
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Banksy – kongen av
gatekunst
23.50 Barnets beste (r)
00.30 Nasjonalgalleriet (r)
01.00 Schrödingers katt (r)
01.30 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.45-09.05 Distriktsnyhe-
ter.

06.30 Morgensending
13.10 Ekstrem oppdragelse
(7)
14.10 Joey (r)
14.40 Beverly Hills 90210
(r)
15.30 Raising Hope (9)
16.00 Home and Away (91)
16.30 Home and Away (92)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (24)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (24)
19.30 Hotel Cæsar (52)
20.00 Oppgrader! (4)
20.30 TV 2 hjelper deg (19)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (1)
22.40 Nattskiftet (1)
23.10 20.00 med Raske
Menn (r)
00.10 Homeland (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Frasier (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Sveriges verste bilfø-
rer (r)
14.30 Crash Course (r)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 Pizzagjengen (r)
19.30 Sent med Simen
Sund (r)
20.00 World of Jenks (1)
20.30 FC Football. Fotball-
magasin.
21.00 Menneskejegeren (2)
22.00 Dødsveiene (2)
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 OZ (7)
01.00 Sunshine Cleaning.
komedie.
02.50 South Park (r)
03.20 South Park (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Redningsskøyta (r)
14.30 Luksusfellen (r)
15.30 Top Chef (r)
16.30 Alle elsker Raymond
(r)
17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(9)
20.00 Redningsskøyta (16)
20.30 Småbruket (p) (1)
21.30 The Finder (13)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (24)
23.20 Kongen av Queens (r)
23.50 Bones (r)
00.45 The Mentalist (r)
01.45 The Finder (r)
02.40 Major Payne. Am.
komedie fra 1995.
04.30 The Unit (r)
05.15 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 (5)
17.40 Two and a Half Men
(5)
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 (16)
20.30 Den hemmelige milli-
onæren (3)
21.30 Åndenes makt (1)
22.30 Special Victims Unit
(24)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Mot-
her (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 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 Piratjakt (2)
21.30 Charlie's Angels: Full
Throttle. Am. actionkomedie
fra 2003.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
13.45 Svenske hemmelig-
heter (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Ut i naturen (r)
14.30 Bondeknølen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (r)
15.50 Glimt av Norge (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Tore på sporet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Valpekullet (r)
17.40 Oddasat – nyheter på
samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (3)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Kalde spor (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kalde spor (3)
00.20 P3Sessions: The Kil-
lers (r)
01.40 Nattsending

09.05 Morgensending
10.15 Distriktsnyheter
13.35 Pakket og klart (r)
14.05 Debatten (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (23)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Historier om økono-
misk krise (r)
19.25 Hestekrefter (4)
19.35 Folkeopplysningen (r)
20.05 Oljas mørke historie
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Historiske henryk-
kelser (r)
21.40 Normannerne (2)
22.30 1066 – skjebneåret
(2)
23.25 Gå med fred, Jamil.
Da. drama fra 2008.
00.50 Banksy – kongen av
gatekunst (r)
02.15 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.30 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 Raising Hope (10)
16.00 Home and Away (93)
16.45 Senkveld (r)
17.55 Kollektivet (3)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 Dyrepasserne (4)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske talenter –
fortsetter
22.15 Senkveld (3)
23.20 Golden Goal (2)
23.50 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.50 Nattskiftet (r)
01.20 Kollektivet (r)
01.50 Nattsending

09.15 Morgensending
10.05 Malcolm i midten (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 Dødsveiene (r)
14.30 Crash Course (r)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 That '70s Show (r)
19.30 Kollektivet (3)
20.00 Sannhetens sverd (r)
21.00 Hatfields & McCoys
(1)
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 The Shield (14)
01.00 OZ (r)
02.10 OZ (r)
03.20 OZ (r)
04.30 OZ (r)
05.30-06.00 Sonen.

06.00 Morgensending
09.20 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Kongen av Queens (r)
14.30 Småbruket (r)
15.30 Top Chef (r)
16.30 Alle elsker Raymond
(r)
17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
19.00 Anger Management
(2)
19.30 Kjendisbarnevakten
(r)
20.30 Landsfareren (r)
21.30 Collateral Damage.
Am. action thriller fra 2002.
23.45 Politiskolen 5. Am.
komedie fra 1988.
01.40 The Prestige. Am.
thriller fra 2006.
04.10 It's Always Sunny in
Philadelphia (r)
04.30 The Border (r)
05.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Hundehviskeren (r)
10.10 Til skrekk og advar-
sel (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 (6)
17.40 Two and a Half Men
(6)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
19.30 I kveld med YLVIS (r)
20.30 I kveld med YLVIS (r)
21.30 So You Think You
Can Dance (13)
23.30 James Bond i Japan.
Br. action fra 1967.
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Mot-
her (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 Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (15)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 Simpsons (r)
22.00 Simpsons (r)
22.30 Simpsons (r)
23.00 Førskolepurk. Am.
komedie fra 1990.
01.05 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Ut i naturen (r)
14.30 Bondeknølen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Oppdrag Antarktis (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Tore på sporet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Valpekullet (r)
17.40 Oddasat – nyheter på
samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene (4)
20.15 Nesevis (6)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Barnets beste (2)
22.15 House (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 The Spiral (r)
00.35 Nattsending

09.05 Morgensending
13.35 Pakket og klart (r)
14.05 Bakrommet (r) Fot-
ballmagasin.
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (21)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt liv (r)
19.45 Fotografen og keisa-
ren (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Status Norge: Bonde-
landet (2)
21.15 Las Palmas (r)
21.30 Lydverket (2)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Forteljingar frå sau-
naen
23.50 Ratingbyråenes makt
(r)
00.40 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.25 Nattsending

06.30 Morgensending
13.10 Ekstrem oppdragelse
(6)
14.05 Joey (r)
14.30 Sykkel-VM: Tempo,
menn
17.00 Sykkel-VM: Etter rit-
tet. Høydepunkter, kommen-
tarer og intervjuer etter
mennenes individuelle
tempo-konkurranse.
17.30 Ettermiddagen (23)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (23)
19.30 Hotel Cæsar (51)
20.00 20.00 med Raske
Menn (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2: Det er
deg vi er glad i
22.40 Harde fakta (4)
23.10 Pengene på bordet (r)
00.10 Blue Bloods (12)
01.00 Nattsending

09.15 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Zebra Grand Prix (r)
14.30 Gene Simmons:
Family Jewels (17)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
17.55 That '70s Show (r)
18.25 That '70s Show (r)
18.55 Pizzagjengen (r)
19.25 EM-kvalifisering.
Norge – Island, 1. omgang.
Fotball for kvinner.
20.20 I pausen.
20.30 EM-kvalifisering.
Norge – Island, 2. omgang.
21.30 Norges sterkeste
mann 2012
22.30 Sent med Simen
Sund (6)
23.00 Klovn (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 OZ (6)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Redningsskøyta (r)
14.30 Kjendisbarnevakten
(r)
15.30 Top Chef (r)
16.30 Alle elsker Raymond
(r)
17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
18.55 Luksusfellen Sverige
(8)
20.00 Redningsskøyta (15)
20.30 Luksusfellen (4)
21.30 Boligjakten (3)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (23)
23.20 Kongen av Queens (r)
23.50 Bones (r)
00.45 The Mentalist (r)
01.45 Commandments. Am.
drama fra 1997.
03.35 Weeds (r)
04.10 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 (4)
17.40 Two and a Half Men
(4)
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 (15)
20.30 Kompani Karlsen (2)
21.30 I kveld med YLVIS (3)
22.30 Episodes (2)
23.05 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Special Victims Unit
(r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Mot-
her (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 Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions Lea-
gue. Chelsea - Juventus.
Direkte.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Cops (r)
01.00 Most Daring (r)
02.00 Nattsending
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07.15 Morgensending
10.35 Forbrukerinspektø-
rene (r)
11.05 Schrödingers katt (r)
11.35 Norge rundt (r)
12.00 Skavlan (r)
13.00 Damenes detektivby-
rå nr. 1 (r)
13.55 Mat, fusk og dårlige
vaner (r)
14.25 Solgt! (r)
14.55 Beat for beat (r)
15.45 4-4-2: Toppserien.
LSK kvinner – Stabæk.
18.00 VM i dans. Boogie-
woogie.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Stjernekamp (3)
20.55 Løvebakken (3)
21.25 Stjernekamp
21.55 Lindmo (3)
22.50 Berulfsens historiske
perler
23.00 Kveldsnytt
23.15 Miami Vice. Am. acti-
on fra 2006.
01.20 Karl Johan (r)
01.50 Nattsending

08.35 Morgensending
12.10 Hovedscenen (r)
14.30 Brennpunkt (r)
15.30 Historiske henryk-
kelser (r)
16.00 Bokprogrammet (r)
16.30 Kunnskapskanalen
17.30 Fra Sverige til himme-
len (5)
18.00 Lydverket (r)
18.30 Filmavisen 1962
18.40 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet
19.00 Hestekrefter (2)
19.05 Oljas mørke historie
(r)
20.00 Den vidunderlige kys-
ten (5)
21.00 Nyheter
21.10 Louis Theroux –
utrygg i Johannesburg (r)
22.10 En magisk sommer.
Polsk drama fra 2007.
23.40 Normannerne (r)
00.35 1066 – skjebneåret
(r)
01.25-03.05 Sigur Rós –
Heima (r)

06.00 Morgensending
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Sport & Spill V75.
Travtips og ekspertvurdering-
er av lørdagens V75.
14.30 Sport & Spill Odd-
sen. De beste ekspertanbe-
falingene til dagens tippeku-
pong.
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 Skal vi danse (3)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater (3)
22.15 God kveld Norge (16)
22.50 Sex and the City. Am.
komedie fra 2008.
01.35 Nattsending

08.15 Morgensending
11.30 Pizzagjengen (r)
12.00 Pizzagjengen (r)
12.30 Pizzagjengen (r)
13.00 South Park (r)
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. Sport.
17.30 That '70s Show (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 Pizzagjengen (r)
19.30 That '70s Show (r)
20.00 En moderne familie
(5)
20.30 En moderne familie
(6)
21.00 Hatfields & McCoys
(2)
22.55 Mitt navn er Nobody.
It. westernkomedie fra
1973.
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Er du smartere enn
en tiåring? (r)
11.00 The Jane Austen
Book Club. Am. drama fra
2007.
13.10 Jobbhjelpen (r)
14.10 Homsepatruljen USA
(r)
15.10 Gordon's Great Esca-
pe (r)
16.10 Hot in Cleveland (r)
16.40 The Middle (24)
17.05 Pan Am (11)
18.00 Big Families (3)
19.00 Småbruket (r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 Nights in Rodanthe.
Am./austr. drama fra 2008.
23.00 Homsepatruljen (r)
24.00 Anger Management
(2)
00.35 The Matrix Revoluti-
ons. Am. science fiction fra
2003.
03.05 Hotell Syden (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 So You Think You
Can Dance (r)
11.05 Two and a Half Men
(r)
11.30 Two and a Half Men
(r)
12.00 Two and a Half Men
(r)
12.30 Two and a Half Men
(r)
13.00 Two and a Half Men
(r)
13.30 Fritt fall (5)
14.30 America's Funniest
Home Videos (r)
15.00 Bingobanden USA (r)
15.30 Bingobanden USA (r)
16.00 Wipeout (r)
17.00 Den hemmelige milli-
onæren (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Kompani Karlsen (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Disturbia. Am. thriller
fra 2007.
23.30 CSI: Miami (r)
00.25 Rizzoli og Isles (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Coach (r)
08.30 Tvins 2012
10.00 Stargate Atlantis (2)
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 (6)
15.00 Storm Riders (7)
15.30 Pimp My Ride Norge
(r)
16.30 Ombord Marine One
17.30 Formel 1: Singapore
GP – kvalifisering. Kvalifise-
ring til Singapores Grand
Prix.
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
19.55 Boksing: Brækhus
vs. Mathis. Tittelkamp den
22. september 2012.
00.30 Annihilation Earth.
Am. sciene-fiction fra 2009.
02.20 MADtv (21)
03.15 Nattsending

07.10 Morgensending
11.10 Store leker (r)
12.05 Lindmo (r)
13.00 Frå Lark Rise til
Candleford (r)
14.00 Mitt liv (r)
14.45 Løvebakken (r)
15.15 Nesevis (r)
15.45 Meisterklasse (r)
16.30 Stjernekamp (r)
17.30 Stjernekamp (r)
18.00 Bokprogrammet (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Nordisk villmark (4)
20.55 Meisterklasse (4)
21.40 The Spiral (4)
22.30 Status Norge: Bonde-
landet (r)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Rally. NM-runde fra
Hedemarken.
23.50 Filmbonanza (r)
00.20 Legendariske kvinner
(r)
01.10 Nattsending

09.45 Morgensending
11.40 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet (r)
12.00 Den vidunderlige kys-
ten (r)
13.00 Min forunderlige
onkel. Fr. komedie fra 1958.
14.50 Svenske dialektmys-
terium (r)
15.20 VM i dans (r) Boogie-
woogie.
16.20 Historier om økono-
misk krise (r)
16.50 Skavlan (r)
17.50 Fremmed i Norge (r)
18.20 Norge rundt og rundt
(r)
18.45 Lindmo (r)
19.40 Mat, fusk og dårlige
vaner (r)
20.10 E-stoffer: spiselig
kjemi (r)
21.00 Nyheter
21.10 Island på skrått i
bubil (3)
21.40 Hovedscenen
23.20-01.45 Gå og lev!
Fr./israelsk-be./it. drama fra
2005.

06.00 Morgensending
17.00 Sykkel-VM: Etter fel-
lesstarten
17.30 På hjul med Dag Otto
(r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Brann – Rosen-
borg, 1. omgang.
19.50 Hovedkampen: I pau-
sen.
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Brann – Rosen-
borg, 2. omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Varg Veum – I mørket
er alle ulver grå (2)
22.45 Fotballkveld.
23.45 FC Football. Aleksan-
der Schau og Thomas Aune
gir deg nødvendig og unød-
vendig informasjon om ting
som rører seg i internasjo-
nal fotball.
00.15 God kveld Norge (r)
00.50 Nattsending

08.15 Morgensending
13.00 En moderne familie
(r)
13.30 En moderne familie
(r)
14.00 Menneskejegeren (r)
15.00 Adeccoligaen. Kong-
svinger – Sandefjord, 1.
omgang.
15.50 I pausen.
16.00 Adeccoligaen. Kong-
svinger – Sandefjord 2.
omgang.
17.00 FotballXtra: Før run-
den.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball.
18.00 FotballXtra: Med run-
den.
20.05 Senkveld (3)
21.10 Hatfields & McCoys
(3)
23.00 Klovn (r)
23.30 Klovn (r)
24.00 Sent med Simen
Sund (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Til Death (r)
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Er du smartere enn
en tiåring? (r)
11.00 Drop Dead Diva (8)
12.00 Redningsskøyta (r)
13.00 Redningsskøyta (r)
13.30 Redningsskøyta (r)
14.00 Hollywoods husfedre
(r)
15.00 Top Chef Masters (2)
16.00 Pregnant in Heels (4)
17.00 Million Dollar Listing
New York (1)
18.00 Boligjakten (r)
19.00 Luksusfellen (r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 The Ugly Truth. Am.
romantisk komedie fra
2009.
22.45 Unforgettable (19)
23.40 Spesialenheten (r)
00.45 In Plain Sight (r)
01.45 Der vannet blir dypt.
Am. drama fra 1999.
03.55 Law and Order LA (r)
04.45 Nattsending

06.00 Morgensending
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 America's Funniest
Home Videos (r)
14.30 Gøy på landet (r)
15.30 Gøy på landet (r)
16.30 Gøy på landet (r)
17.30 Gøy på landet (r)
18.30 71° nord (r)
20.30 Alt for Norge (4)
22.00 I kveld med YLVIS (4)
23.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.30 Åndenes makt (r)
00.30 Rizzoli og Isles (9)
01.25 CSI: NY (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Community (r)
13.00 Community (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Simpsons (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Politistasjonen Dan-
mark (r)
17.00 Formel 1: Singapore
GP-høydepunkter. Motor-
sport.
18.00 Franklin and Bash (r)
19.00 Community (r)
19.30 Family Guy (9)
20.00 How I Met Your Mot-
her (12)
20.30 Anger Management
(r)
21.00 Two and a Half Men
(8)
21.30 Landsfareren (4)
22.30 Out for Justice. Am.
action fra 1991.
00.20 Most Shocking (r)
01.20 Most Shocking (r)
02.15 Nattsending

07.00 Morgensending
13.50 Det søte liv (7)
14.00 NRK nyheter
14.05 Norge rundt (r)
14.30 Nesevis (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (r)
15.50 Glimt av Norge
16.00 NRK nyheter
16.10 Nordisk villmark (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Valpekullet (r)
17.40 Oddasat – nyheter på
samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls (5)
20.15 Nerven i min sang
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Folkeopplysningen (5)
22.00 Luther (5)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Boardwalk Empire
(11)
00.10 Nytt på nytt (r)
00.40 Nattsending

09.10 Morgensending
12.35 Stjernekamp (r)
13.35 Stjernekamp (r)
14.05 Mat, fusk og dårlige
vaner (r)
14.35 Arkitektens hjem (r)
15.05 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet (r)
15.25 Dallas (24)
16.15 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
20.50 Hvem tror du at du
er? (2)
21.30 Nasjonalgalleriet (3)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Oljas mørke historie
(4)
23.20 The Spiral (r)
00.10 E-stoffer: spiselig
kjemi (r)
01.00 Puls (r)
01.30 Nattsending

06.30 Morgensending
13.10 Ekstrem oppdragelse
14.10 Beverly Hills 90210
(r)
15.00 Raising Hope (11)
15.30 Raising Hope (12)
16.00 Home and Away (94)
16.30 Home and Away (95)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (25)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (25)
19.30 Hotel Cæsar (53)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Beck: I stormens øye
(1)
22.45 Beck: I stormens øye
(2)
23.40 Hotell helvete (1)
00.35 Johan Falk: Opera-
sjon nattergal (r)
01.30 Nattsending

09.15 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Zebra Grand Prix (r)
14.30 Crash Course (r)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
18.00 Sportsmagasinet.
Sportsprogram med fokus
på norsk idrett og norske
utøvere.
18.30 Før avspark.
18.55 Tippeligaen. Våle-
renga – Hønefoss, 1.
omgang. Direkte.
19.50 I pausen.
20.00 Tippeligaen. Våle-
renga – Hønefoss, 2.
omgang.
21.00 Matchball mandag.
22.00 Sent med Simen
Sund (7)
22.30 Golden Goal (2)
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 OZ (8)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1753)
12.00 Oprah (r)
13.00 Million Dollar Listing
New York (r)
14.00 Redningsskøyta (r)
14.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
16.30 Alle elsker Raymond
(r)
17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(10)
20.00 Redningsskøyta (17)
20.30 Landsfareren (5)
21.30 NCIS: Los Angeles
(17)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (25)
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
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 (7)
17.40 Two and a Half Men
(7)
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 (17)
20.30 71° nord (5)
22.00 Asbjørn Brekke-show
(3)
22.30-22.57 Thomas Giert-
sen: Helt perfekt (r)
23.00 Episodes (r)
23.35 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 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 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 Franklin and Bash (3)
21.30 Anger Management
(7)
22.00 Two and a Half Men
(r)
22.30 Men at work (5)
23.00 Family Guy (r)
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Lindmo (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (r)
15.50 Glimt fra Norge (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Beat for beat (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Valpekullet (r)
17.40 Oddasat – nyheter på
samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut på tur til Helge-
land
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Snarveg til lykke (5)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket (r)
23.45 Folkeopplysningen (r)
00.15 Løvebakken (r)
00.45 Nattsending

09.10 Morgensending
10.15 Distriktsnyheter
13.35 Pakket og klart (r)
14.05 Landeplage (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (25)
16.15 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Hvem tror du at du
er? (r)
19.45 Bakrommet. Fotball-
magasin.
20.15 Aktuelt
20.45 Mitt liv (3)
21.30 Bokprogrammet (3)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Ein russisk rebell
23.20 Kvinnene i Tunis
23.50 Oljas mørke historie
(r)
00.40 Ut på tur til Helge-
land (r)
01.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.55 Distriktsnyheter.

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.10 Beverly Hills 90210
(r)
15.00 Raising Hope (13)
15.30 Raising Hope (14)
16.00 Home and Away (96)
16.30 Home and Away (97)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (26)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (26)
19.30 Hotel Cæsar (54)
20.00 Pengene på bordet
(10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (22)
22.40 Privat praksis (13)
23.35 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.30 Brothers & Sisters
(14)
01.20 Medium (r)
02.05 Nattsending

09.15 Morgensending
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Zebra Grand Prix (r)
14.30 Crash Course (r)
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 Pizzagjengen (r)
19.30 Sent med Simen
Sund (r)
20.00 Little Britain (4)
20.30 Torsdag kveld fra
Nydalen (1)
21.30 Nattskiftet (1)
22.00 Sent med Simen
Sund (8)
22.30 Klovn (r)
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 OZ (1)
01.05 Sent med Simen
Sund (r)
01.35 Rush (5)
02.35 Rush (6)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1754)
12.00 Oprah (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Redningsskøyta (r)
14.30 Landsfareren (r)
15.30 Top Chef (r)
16.30 Alle elsker Raymond
(r)
17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
18.55 Luksusfellen Sverige
(1)
20.00 Redningsskøyta (18)
20.30 Kjendisbarnevakten
(2)
21.30 Homsepatruljen (3)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (26)
23.20 Sex og singelliv (r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.05 Bones (r)
01.55 The Mentalist (r)
02.55 Mercy (r)
03.55 Nattsending

06.05 Morgensending
09.25 Hundehviskeren (r)
10.15 4-stjerners middag (r)
11.05 Will & Grace (r)
11.30 Christine (r)
11.55 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 (8)
17.40 Two and a Half Men
(8)
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 (18)
20.30 Sinnasnekker'n (4)
21.30 CSI: Miami (11)
22.30 CSI (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 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 Mot-
her (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 Program ikke fastsatt
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 Ice Road Truckers (r)
21.30 Storage Hunters (9)
22.00 Storage Hunters (10)
22.30 Bomb Patrol: Afgha-
nistan (12)
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending
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X–oRd

Vinner aV flaxloDD

toril KViSt Sørli
losbyveien 54
1475 finstadjordet

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:

DriKK opp, Vi har 
langt å gå
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Detektiv Rev

Usynlig
tiltrekning 2

KRT/Bulls

En boks kan virke
ganske tung, men
det skal lite kraft
til for å flytte den
uten å berøre den.

Usynlig
tiltrekning

Hva skjedde?Legg boksen på siden på
en jevn overflate

Boksen vil rulle mot ballongen
på grunn av kraften som kalles
statisk elektrisitet

Blås opp en ballong og
gni den raskt mot
genseren eller håret
ditt i 15 sekunder

Hold ballongen
nær boksen
uten å berøre
den

Flytt balllongen foran ballongen, så kan du få
den til å rulle ganske langt
Å gni ballongen mot en genser (eller håret)
gnir noen usynlige partikler som kalles
elektroner over på ballongen
Boksen har færre elektroner på
overflaten enn ballongen, så den
trekkes mot ballongen og beveger
seg

Du trenger:

    Ballong     Genser
    Tom brusboks

3

1

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Dyrehagen

Marvin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Ti kjappe
Hvilken norsk skiskytter har flest 
medaljer fra OL og VM?
Hva heter mammuten i “Istid”-
filmene?
Hvilket land har en rikskansler som 
heter Angela Merkel?
Hvilken mesterdetektiv er ridder av 
den Hvite Rose, og har to venner 
som heter Anders (eller Endre) og 
Eva-Lotta?
Hva heter øygruppa utenfor Bodø 
hvor Aust- og Vestvågøy ligger, og 
er kjent bl.a. for sin gode torsk?
Hvilket land hevder å ha oppfunnet 
pizzaen?
Hvilket agentnummer har James 
Bond?
Hvem er kronprinsesse i Sverige?
Hva heter onkel Skrue i Danmark?
Er Albert 2. konge i Belgia eller i 
Nederland?

1. Ole Einar Bjørndalen 2. Manny 3. Tysk-
land 4. Kalle Blomkvist 5. Lofoten
6. Italia 7. 007 8. Victoria 9. Onkel Joakim 
(Joakim von And) 10. Belgia

Svar:

Eksperimentet
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lærling lene marie 
brynhildsen i Skeds-
mo kommune fikk i 
oppgave å lage en 
petanquebane. nå 
har hun overlevert 
banen til spillerne.
 

Tekst/foto: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

- Jeg fikk faktisk frie tøyler for 
å lage denne banen, og tenkte 
litt hvordan den skulle utfor-
mes, sier Brynhildsen. 

Hun forteller at det først var 
meningen å lage en bane med 
kun rette linjer. Men siden hun 
ønsket en litt større utfordring 
ville hun lage liten bue for å 
gjøre arbeidet litt mer avansert 
både for synets skyld og sin egen 
læring. 

STArTeT med SkiSSe
Brynhildsen begynte først å teg-
ne noen skisser på postit-lapper. 
De rette linjene ble fort byttet ut 
med en bue. Banen er 6 meter 
bred og 12 meter lang.  

- Det er mye vanskeligere å 
lage en bue, både i forhold til 
oppmåling og legging av stein. 

Lærlingen opplyser at hun 
har fått litt hjelp til transport, 
men ellers har hun gjort alt ar-
beidet selv. Hun har stablet stein 
på bilen, og hun har løftet stein 
av bilen. 

- Steinene har jeg i alle fall 
båret på minst tre ganger. Men 
i og med at dette var mitt første 
anlegg har jeg lært veldig mye 
underveis. Det har vært en slit-
som men lærerik oppgave, sier 
Brynhildsen.

Hun synes det er veldig mor-
somt å se resultatet av jobben. 
Selv om hun tidligere bare har 
spilt litt boccia på hytta med be-
stefar utelukker hun ikke at det 
kan bli noen turer ned til banen 
for å kaste noen kuler, eller se på 

andre som spiller. Brynhildsen 
forteller at ingenting vil glede 
henne mer enn å se at banen 
blir brukt. 

BABYeN
- Internt har jeg kalt banen for 
babyen min. Den har vært vel-
dig viktig for meg siden jeg nær-
mest har lagt hele sjela mi i den. 
Jeg fikk beskjed om at jeg skulle 
prøve å jobbe mest mulig alene, 
og det har jeg gjort, sier Bryn-
hildsen.  

- Nå vet arbeidsgiveren at du 
kan bygge en petanquebane. 
Det blir kanskje flere?

- Det skal du ikke se helt bort 
i fra. Jeg synes det er fint å jobbe 
i park og idrett i kommunen og 
dermed fått muligheten til å 
bygge noe for idretten.  

Tore Hansen og kommunal-
direktør for kultur, Roald Han-
sen sa under åpningen av banen 
at  de synes Brynhildsen har 
gjort en god jobb. Banen er åpen 
for alle. Har du ikke egne kuler 

kan du henvende deg i skranken 
på rådhuset for å få låne kuler. 

 
FremmeT ForSlAG
Leder av Skedsmo kommunale 
pensjonistforening, Anna Sme-
stad, forteller at flere i forenin-
gen lenge har ønsket seg en slik 
bane til Lillestrøm. Tore Hansen 
fremmet et forslag. Han og nest-
lederen Svein Lunder fikk da 
i oppdrag å finne et egnet om-
råde.

- De fant denne plassen ned-
enfor tinghuset. Banen har fått 
en helt ypperlig beliggenhet her 
i rådhusparken. Underveis har 
vi hatt et godt samarbeid med 
kulturkontoret for å få dette til, 
sier Anna Smestad. 

På åpningsdagen fikk pensjo-
nistlederen prøve spillet for før-
ste gang. Men kommer hun til å 
fortsette å spille nå som hun har 
kastet sine første kuler?

- Ja, vi får vel finne noen da-
ger som vi kan samles her for et 
spill eller to. 

ga «babyen» fra seg

PENTANQUE 
(peta:nk)
Petanque spilles med stålkuler 
på grus. En kamp går til 13 po-
eng. Målet med en kamp er å 
komme nærmest «grisen» (mål-
kulen), slik at du til slutt oppnår 
de nødvendige 13 poeng. På 
lik linje med curling teller man 
poeng når alle kulene er kastet. 
Det antallet kuler du har nær-
mere målkulen enn motstande-
ren, gir deg poeng. Petanque 
er ikke det samme som boccia. 
En forskjell er for eksempel at 
Boccia spilles med trekuler på 
hard og slett sand. Petanque 
kan spilles både i singel, dobbel 
og trippel, og passer like godt 
for barn som for godt voksne. 
Det norske petanquemiljøet 
oppstod gjennom innvandring 
fra Frankrike og Spania. Norges 
Petanqueforbund ble stiftet i 
1984, den gang under navnet 
Norges Bouleforbund.

Kilde: Norges Petanqueforbund

Lærling i Skedsmo kommune, Lene Marie Brynhildsen, synes det er moro å se at banen hun har bygget blir bruk. 

Banen ligger idyllisk til i rådhusparken, kun et lite steinkast unna Hammering Man, rådhuset og tinghuset.

Tore Hansen, Lene Marie Brynhildsen og kommunaldirektør Roald 
Hansen fikk blomster av Anna Smestad da banen ble åpnet.


