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I morgen kan 
seniorene bryne 
seg på Facebook og 
Twitter i Skedsmo 
bibliotek.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Den landsomfattende Senior-
surfdagen går av stabelen i 
Skedsmo bibliotek i morgen. 
Årets tema er “Dingser og dup-
peditter” - som f.eks smart-
telefoner, nettbrett og lesebrett 

- men hvert bibliotek står fritt 
til å velge om de vil benytte 
seg av temaet eller ei. Ragnhild 
Madsen ved Skedsmo bibliotek 
forteller at de istedet har valgt 
å fokusere på sosiale medier. 

Lokale seniorer som er nysgjer-
rige på dette kan derfor komme 
til biblioteket for å lære mer om 
hva Facebook, Twitter og blog-
ger er. 
                                     
ULIKE KURS                            

- Vi føler at vi må ha litt mer tid 
på oss før vi tilbyr kurs i dings-
er og duppeditter, og det har 
heller ikke vært så etterspurt 
blant våre lånere hittil. I år sat-
ser vi på sosiale medier, så får 
vi heller kaste oss over dingser 

Klart for 
seniorsurf

delTar på neTT: Torsdag 27. september 
tilbyr Skedsmo bibliotek kurs i hva sosiale 

medier er. (Foto: Colourbox)

og sånt ved en senere anled-
ning, smiler Madsen.

Programmet starter kl. 09.00 
om morgenen og avsluttes kl. 
17.00. I løpet av dagen kan del-
tagerne melde seg på ulike kurs 
for å se hvordan sosiale medier 
brukes i hverdagen.  

- Hvis du har en bærbar PC, må 
du gjerne ta den med deg, opply-
ser Madsen. De øvrige kommu-
nene på Romerike som arrangerer 
Seniorsurf i år er Nittedal, Sørum, 
Nannestad og Eidsvoll.
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Rubina Olsen 
Ønsker gjennom 
www.matavisen.no 
å hjelpe fl est mulig 
lesere til et sunnere 
kosthold og en bedre 
livskvalitet. 

Mat

Det er fl ere gode grunner til å 
spise sitrusfrukter. Her får du en 
oppsummering på gode helse
effekter ved å nyte både 
appelsiner og grapefrukt.

Sitrusfrukter for helsa

! VISSTE DU DETTE?
Vitamin C i sitrusfrukter forbedrer sterkt 
absorpsjonen av jern i maten. Vitamin 
C binder seg til jernet i fordøyelseskana-
len og jern-vitamin C-komplekset opp-
tas sammen.

Det er alltid godt å vite hva slags vitaminer 
og mineraler man har fått i seg når man ny-
ter en herlig forfriskende appelsin eller en 
grapefrukt. Stikkordene er fl avonoider, vita-
min C, folat og kalium.
   Sitrusfrukter inkluderer ikke bare disse to 
fruktene. Her kan du velge mellom sure, søte 
og bitre frukter. De inkluderer blant annet 
søte klementiner og appelsiner, sure lime og 
sitroner, og bitre grapefrukt, ugli og pomer-
ans.

JA, TIL FLAVONOIDER
Ikke bare er denne mangfoldige grup-
pen deilig og forfriskende. De er også rike 
på sammensetninger som kalles fl avonoi-
der. Flavonoider fra sitrusfrukt har vist seg 
å hemme veksten av kreftceller og hindre 
spredning av svulster. Flavonoider er også 
antioksidanter som kan nøytralisere frie radi-
kaler og kan beskytte mot hjertesykdom. 
   Studier viser også at sitrus-fl avonoider kan 
forbedre blodsirkulasjonen, redusere muli-
gheten for arterier til å danne blodpropper, 
og hindre oksidasjon av LDL (“dårlig”) ko-
lesterol som er et første skritt i dannelsen av 
åreforkalking.

SITRUS BYR PÅ MER
I tillegg til at sitrusfrukter er rik på fl avonoi-
der, inneholder de også tre andre goder: vi-
tamin C, folat og kalium.
   Vitamin C er en kraftig antioksidant og 
beskytter kroppen fra skadelige frie radikaler. 
Den ser ut til blant annet å kunne forebygge 
skade på omega-3-fettsyrene i hjernens 
celleoverfl ater. Det er også nødvendig for 
syntesen av kollagen som hjelper sårheling, 
og bidrar til å holde blodårene, sener, led-
dbånd og bein sammen.
   Folat er et B-vitamin (B9,) og er viktig i 
prosessen der nytt protein og arvestoff 
(DNA) dannes. Den behøves blant annet til 
dannelsen av byggesteinene i DNA. Får du 

for lite folat vil det bli en dårligere cellede-
ling, og proteinene som skal lages i kroppen 
kan bli defekte. Et tilstrekkelig inntak av folat 
er derfor svært viktig før graviditeten og i 
den første tredjedelen av svangerskapet for 
å forbygge ryggmargsbrokk hos barnet.
   Selv om sitrusfrukter er sure inneholder de 
også kalium som virker basisk i kroppen vår. 
Kalium er et mineral og en elektrolytt og er 
viktig for blant annet funksjonen av nerver 
og sammentrekning av hjertet.

PRØV EN NY SITRUS?
Det mange andre unike varianter av sitrus 
som du kanskje ikke har hørt om. To av disse 
er pomerans og ugli.
   Pomerans kalles også Bitterappelsin og 
stammer fra Kina. Den har tykt og grovt skall, 
er lys oransje med et gulgrønt skjær. Den har 
en bitter smak og er full av store frø. Den 
egner seg derfor ikke som spisefrukt. Den 
har en svært konsentrert appelsinsmak som 
egner seg godt til bruk i marinader, marmel-
ader, gelé og sauser.
   Ugli ble funnet i Jamaica og ser ut som det 
den heter - en stygg frukt. Den er litt større 
enn en grapefrukt og har en ujevn, rund 
form. Skallet er grovporet, gulgrønt og lett 
å skrelle av. Fruktkjøttet er guloransje, mykt 
og meget saftig med frisk og aromatisk smak.
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De søte sitrusfruktene bør oppbevares 
kjølig i kjøleskapet. De sure sitrus-
fruktene får lettere kuldeskader og 
bør oppbevares i 10-15 grader. Skvis 
litt sitronsaft på nyplukkede frukt el-
ler på en halv avokado å hindre dem 
fra bruning raskt. Alle sitrusfruktene 
er gode til juice og smoothies. Velg 
den du liker best! Grapefrukt gir 
både friskhet og litt bitter smak til 
smoothien. Blander du den med an-
nen søt frukt, dempes det bitre, men 
du vil fortsatt kunne nyte den deilige 
smaken.

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

Reiser til Ugand a på  
undervisningsop pdrag

Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

- Vi skal undervise jenter fra 15 
til 23 år som har droppet ut av 
den vanlige skolen, enten for 
at de ikke har hatt råd til sko-
legang eller for at de har måttet 
jobbe hjemme, forteller Plad-
sen. 

MIKROFINANS
Strømmestiftelsen har startet 
en toårig yrkesskole for jenter 
som Pladsen og Myking skal 
undervise på. Gjennom et seks 
ukers forkurs på Hald Interna-
sjonale Senter i Mandal har jen-
tene fått nødvendig opplæring. 
Koffertene er pakket. Familie, 
venner og kjente er blitt varslet 
om at det kan gå en stund før 
jentene igjen setter føttene på 
Norsk jord. I syv måneder skal 
de to romerikingene undervise 

Therese Slaaen 
Pladsen (18) fra 
Lørenskog og Elisa-
beth Kulsli Myking 
(20) fra Kløfta skal 
til Uganda for å 
undervise ungdom i 
mikrofinans.

Uganda Undervisningsoppdrag: Therese Slaaen Pladsen (tv) og Elisabeth Kulsli Myking ser 
fram til syv lærerike måneder i Uganda. Foto: IM

i engelsk, kurvfletting, etikk og 
selvtillit. I tillegg til dette skal 
de undervise i microfinans fire 
kvelder i uka.

- Da får vi muligheten til å 
reise litt rundt og besøke små 
landsbyer for å støtte og obser-
vere ulike mickrofinansgrup-
per, forteller Pladsen, som den 
siste tiden har fått undervis-
ning om mickrofinans gjen-
nom skolen.    

Pladsen forteller at hun aldri 
har vært engasjert i fattigdoms-
bekjempelse tidligere. Hun har 
drømt om å kunne bidra med 
noe fra hun var 10 år, men det 
er først nå hun realiserer drøm-
men. 

- Jeg tenkte jeg ville ha meg 
et friår, og ønsket å bruke dette 
på noe nyttig, sier Pladsen. 

KULTURSJOKK
Romerikingene skal bo i en 
landsby ved Kabale. Denne 
byen ligger 420 kilometer fra 
hovedstaden Kampala. De for-
venter at det kommer til å bli 
en ganske annerledes hverdag 
enn det de er vante til i Norge.  

- Vertskapet er veldig påpas-
selig med hvordan vi kler oss. 
Vi må derfor gå med knelange 
skjørt og t-skjorter. Vi skal beg-
ge to bo sammen i en privat bo-
lig. Jeg tror vi kommer til å bli 
mottatt med åpne armer, men 
samtidig forventer jeg at vi må 
bidra for å bli godt mottatt. Vi 

kan ikke være innelukket når 
vi møter en ny kultur. Jeg tror 
det blir et ganske stort kultur-
sjokk, forteller lørenskogingen.

- Det blir helt sikkert en vel-
dig annerledes hverdag. Vi må 
derfor legge fra oss en del vaner 
som vi har her i Norge. Vi kan 
ikke sløse med vannet og må 
planlegge mer hva vi gjør og 
samtidig være mer oppmerk-
som på ting rundt oss, sier Eli-
sabeth Kulsli Myking. 

Romerikingene håper på å 
sitte igjen med mange nye erfa-
ringer, og kanskje ikke være så 
opptatt av det materialistiske 
når oppholdet er over. 

- Jeg tror det blir fint å kom-
me seg ut og oppleve noe mer 
enn det trygge Norge. På denne 
måten får vi erfaring fra andre 
kulturer og kjenne på hvordan 
det er å bo andre steder og leve 
på en annen måte, sier Myking. 

HOLDER KONTAKTEN  
MED NORGE
Therese Slaaen Pladsen fortel-
ler at hele familien har støttet 
opp om bistand, og at moren 
synes det er kjempegøy at hun 
drar ut. 

- Mamma har vært en del i 
Rwanda. Samtidig synes de det 
er litt ekkelt at jeg skal være 
borte i syv måneder første 

gangen jeg flytter hjemmefra. 
Vennene er veldig støttende og 
synes det jeg gjør er veldig bra, 
forteller Pladsen.  

Hun opplyser at hun kom-
mer til å kjøpe seg et modem 
når hun kommer fram. Da vil 
hun kunne være på facebook 
minst én gang i uken. 

- Vi skal samtidig forsøke å 
ha tankene på oppgaven og 
ikke tenke så mye på Norge. Jeg 
har en kjæreste, så jeg kommer 
nok til å snakke med ham en 
gang i uken. Han synes det er 
flott at jeg gjør dette, forteller 
Pladsen, og ser fram til at kjæ-
resten kommer på julebesøk.  

Elisabeth Kulsli Myking for-
teller at de må tenke positivt og 
ikke begynne å savne Norge så 
snart det blir vanskelig. Men 
hun tror en av de største utfor-
dringene vil bli språket siden 
ikke alle elevene behersker en-
gelsk. 

- Hva sier venner og kjente til 
at du skal til Uganda? 

- De synes det er veldig bra at jeg 
velger å bruke nesten et år på å 
hjelpe andre. I tillegg utvikler 
du deg selv og vi blir kanskje 
mer bevisst på egne valg senere 
i livet, sier 20-åringen. 
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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 

Tekst: Yngve Johnsen
y-johnse@online.no

I følge Statistisk sentralbyrå 
(SSB) var gjennomsnittsprisen 
for en 150 kvadratmeter stor 
enebolig i Skedsmo i 2008 på 
3,43 millioner kroner. Finans-
krisen kulminerte i desember 
dette året, og det vil således 
være relevant å sammenlig-
ne de påfølgende årene med 
2008-prisene som utgangs-
punkt.

VEKST I SKEDSMO
Tallene fra SSB viser at prisene 
relativt sett har steget bra også 
etter krisen. Tre år senere, i 
2011, var nemlig gjennom-
snittprisen for den samme bo-
ligen på 3,95 millioner kroner.  
Man måtte ut med 520.000 
kroner mer etter tre år med 
krise i Skedsmo. Det er en vekst 
på 15,2 prosent i den aktuelle 
treårsperioden.

Litt svakere i 
skedsmo
I hele Norge var prisveksten på 

Tregere på Rome rike etter krisen

eneboliger på knapt 16 prosent 
i denne perioden. Så utviklin-
gen i Skedsmo kan sies å være 
hakket svakere enn det som 
kan regnes som ”normalt”.

- En vekst på 15-16 prosent 
over tre år tilsvarer en årlig 
vekst på rundt fem prosent i 
Norge. Det må kunne karak-
teriseres som en rimelig god 
vekst, sammenlignet med både 
inflasjon, andre investerings-
objekter og lønnsutvikling, 
mener nestleder i Eff (Eien-
domsmeglerforetakenes foren-
ing), Leif j. Laugen.

eneboLiger i 
Lørenskog
Snittet for en enebolig i Løren-
skog kommune var i 2008 på 
3,72 millioner kroner. Dette 
økte med 14,4 prosent til 4,26 
millioner kroner i 2011. Det er 
opp 534.000 kroner her.

Økningen i Ullensaker var 
på 13,9 prosent – den svakeste 
veksten blant våre tre kommu-
ner. Snittprisen for den aktuel-
le eneboligen var i fjor på 3,23 
millioner kroner.

skedsmo rangert
Det er et interessant poeng at 
boligprisene har endret seg 
svært ulikt fra sted til sted i 
Norge i perioden med krise. 
Romeriksposten har samlet 
alle kommunene med minst ti 
omsetninger i én stor landso-
versikt, og har den glede av å 
utrope Vågan kommune i Lo-
foten som den suverene vinner. 
Her økte eneboligprisene med 
spesielle 58 prosent. Alstahaug, 
også i Nordland, fulgte så med 
56 prosent økning.

På denne listen (som teller 
245 kommuner med minst ti 
omsetninger) kommer Skeds-
mo på 115. plass. Her er Lø-
renskog fire plasser bak, mens 
Ullensaker tre plasser bak der 
igjen. Ganske jevn utvikling 
her hos oss altså. 

tre ting avgjør
Laugen poengterer at det på ge-
nerelt grunnlag er tre forhold 
som avgjør prisnivå og –utvik-
ling, om det er i Skedsmo eller 
hvor som helst i Norge.

- For det første er det næ-
ringsstruktur. Bedrifter kon-
sentreres om befolkningskon-

sentrasjoner, og arbeidstakerne 
må følge etter. For det andre 
er transportårer viktige. Her er 
det ikke nødvendigvis antall 
kilometer som er avgjørende, 
men antall minutter til og fra 
arbeidsplassen. Der det er mest 
bekvemt å bo, der stiger prise-
ne, forteller Laugen.

- Og til sist er demografi et 
viktig punkt. Befolkningsut-
vikling avgjør hvor mange som 
må ha tak over hodet. I noen 
år nå har det blitt bygget færre 

vært på 18,5 prosent. Nes-
ten like stor økning opplevde 
Oppegård. Av de kommunene 
med minst ti omsetninger, så 
var det Fet som tilsynelatende 
slet mest med finanskrisen, da 
det her bare var en økning på 
1,5 prosent. 

kvadratmeterpris
Omregnet til kvadratmeterpris, 
så var snittprisen i Skedsmo i 
fjor på 26.310 kroner (enebo-
liger). Det var en økning fra 

-Kan bli prisnedgang

boliger enn behovet skulle tilsi. 
Etterspørselen er dermed høy-
ere enn tilbudet, og prisene sti-
ger, konkluderer han.

UtvikLing i 
akershUs
I resten av Akershus har det 
vært en økning på 15,1 pro-
sent i perioden 2008-11. Så 
Skedsmo trekker snittet så vidt 
opp her. Aller beste utvikling i 
Akershus finner vi i Gjerdrum 
kommune, der økningen har 

-Prisnivået på boli-
ger i Norge har nå 
kommet så høyt at 
en økning utover 
normal lønnsvekst 
kan gi en langvarig 
prisnedgang i frem-
tiden.

Tekst: Yngve Johnsen
y-johnse@online.no

Det sier nestleder i Eff (Eien-
domsmeglerforetakenes foren-
ing), Leif j. Laugen. Han sier 
at foreningen legger til grunn 
at prisnivået ikke kommer til å 
være så mye høyere enn utvik-
lingen i disponible inntekter.

NEDGANG KAN VARE 
LENGE

-Det vil si at en prisvekst på 
mellom tre og seks prosent 
kan forsvares, men at en yt-
terligere vekst kan medføre at 
vi på et eller annet tidspunkt 
kan få prisnedgang. Det er 
store selvforsterkende effekter i 
boligmarkedet, slik at en pris-
nedgang kan vare en stund og 
dermed gi en betydelig reduk-
sjon i boligpriser, sier han.

- Det så vi i perioden 1988 til 
1992, hvor prisene falt med 30-
40 % nominelt, understreker 
han.

GOD øKONOMI
-Hvilke utfordringer medfører 
prisveksten det norske samfun-
net?

-Det er et stort spørsmål. I 
hovedsak må prisutviklingen i 

boligmarkedet vurderes som et 
symptom på at norsk økonomi 
og norske husholdninger i sær-
deleshet har en god økonomisk 
situasjon, og ser positivt på 
fremtiden, sier Laugen.

SåRbARE MED HøY 
GJELD

- I en fase med prisstigningen 
oppstår det flaskehalser eller 
kapasitetsproblemer som er 
utfordrende. Det kan for ek-
sempel være vansker for en-
keltgrupper å komme inn i 
markedet. Dessuten vil svært 
høy gjeld og gjeldsvekst gjør 
husholdningene veldig sårbare 
for en eventuell renteoppgang.

- Mange boligeiere føler seg 
«kunstig rik» slik at man over-
forbruker eller overinvesterer, 
advarer Laugen.

Hvordan gikk det egentlig med bolig-
prisene på Romerike i de første årene 
etter finanskrisens herjinger? Vi har sett 
nærmere på prisene på eneboliger fra 
2008 til 2011 – og kan konkludere med 
en moderat økning, i hvert fall sammen-
lignet med resten av landet.

22.848 kroner i 2008. Løren-
skog har en snittpris på 28.375 
kroner, som er opp fra 24.813 
kroner tre år tidligere. ullensa-
ker har gått opp fra 18.909 
kroner til 21.528 kroner per 
kvadrat. På landsbasis ser vi 
en vekst fra 16.456 kroner per 
kvadratmeter, til 19.028 kroner 
i fjor.

Prisøkning på eneboliger etter finanskrisen
Gjennomsnittlig pris for en enebolig på 150 kvadratmeter, utvikling 2008-11.  Kilde: SSB

                                      2011 Endring (kr) Utvikling (%)

SkEdSmo   3.946.500 519.300 15,2 

lørEnSkog 4.256.250 534.300 14,4

UllEnSakEr 3.229.200 392.850 13,9

akErShUS 3.636.600 476.550 15,1

norgE 2.854.200 385.800 15,6

2008

3.427.200

3.721.950

2.836.350

3.160.050

2.468.400
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SKEDSMO 3.946.500 519.300 15,2

LøRENSKOG 4.256.250 534.300 14,4

ULLENSAKER 3.229.200 392.850 13,9

AKERSHUS 3.636.600 476.550 15,1

NORGE 2.854.200 385.800 15,6

20082008                   2011               ENDRINGER (KR)        UTVIKLING (%)

3.427.200

3.721.950

2.836.350

3.160.050

2.468.400

- god veKsT: Nestleder i Eff (Eiendomsmeglerforetakenes foren-
ing), Leif j. Laugen, slår fast at det har vært en god vekst i prisene på 
boliger i Norge, selv i årene rett etter finanskrisens inntog. Laugen er 
også administrerende direktør i Krogsveen. (Pressefoto)

visning: (Illustrasjonsfoto)
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TIL SALGS

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

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

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

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

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

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. 926 14 015. 

Mini twist stepper actila, modell 
5086160, ROHS, til salgs for
kr.300,oo. Som ny. Tlf. 414 69 
496.

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 
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. 900 83 830

Fryser. 1 m bred og 85 cm høy. 
Kjøleskap. 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. 
Hvitmalt bokhylle i heltre selges kr 
250. Tlf: 959 60 071

KIA Clarus st.vogn 99. EU god-
kjent nov. 11, ca 172 km, selges 
rimelig. Tlf. 480 42 624

Adidas fotballsko 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 Brumm, aktivitetsbøker ,Natur-
bøker 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 460 kr 
Finn(Hadeland) vase 22 cm kr 
400,-Strøken Empire Prisme krone 
H 55 Bredde 50 m 4 lyskilder 
max 40 w + 5 holdere til stearin-
lys. Selges kr 1500, el gi bud, ny 
pris kr 4900 (Har bilde) Alle glass-
prismer er intakt.Helt ny Skogstad 
allværsjakke (svart/grå) str 12 år 
(med prislapp kr 499) selges kr 
175. (Har bilde) 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 
kr. 400. Tilsvarer en str. mellom 
38 og 39. Andre damesko i str. 38 
selges billig. Godt brukt sprinkel-
seng (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.

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 salong-
bord (farger:hvitt, beige, brunt, 
understell i messing). Selges for 
1 000,- Staselig skrivebord i mas-

siv mørk eik selges for 2 000,- 
Tlf. 915 56 016

Godt påbegynt beachbuggyprojekt
selges kr 25000. Dette er et pro-
jekt som allerede er godkjent av
biltilsynet, og er basert på en 
1966 VW 1300 med hel bunn-
plate (ikke kortet inn). All rust 
er sveiset, det er montert nye 
bremser ialle hjul, nye støtdem-
pere, nye parkbremswirer, drivak-
selmansjetter osv. Det følger med 
bl.a. nye bremseslanger og nytt 
eksosanlegg komplett. Karosseriet 
er av glassfi  ber og er gått over og 
reparert. 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, sam-
let kr 300.
Hagemøbelgruppe 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 “Hjel-
legjerde” 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, schu-
bert. Kr. 10,- per plate Tlf: 638 
76 578

Head dame sykkel, 7 gir. Candy 
Classic 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 sofa-
bord, er nytrukket og helt strøken. 
Natuzzi skinnsalong og 2 reclinere 
i bycast brun, fra Living, pent 
brukt. Ta kontakt for info: 472 35 
768

Barnevogn Teutonia Mistrall, med 
mykbag, handlenett, mygnett, 
regntrekk og bleieveske. Veldig 
pent brukt. Vognen kan enkelt 
legges sammen, er lett. Vipp 
håndtaket for å endre kjøreretning. 
NOK 1500,- Sprinkelseng med 
madrass og 2 dyner. Bunnen kan 
reguleres i 2 nivå. Ene siden kan 
heves, senkes eller taes vekk.
Biler, Teletubbies og Nysgjerrige 
Nils sengesett, Bamse kantbeskyt-
ter + dynetrekk og putetrekk kan 
fåes med. NOK 800,- Reiseseng 
med tynn madrass kun brukt 2 
ganger. NOK 500,- Acto Graco 
bilstol, bakover og forovervendt. 
Pent brukt NOK 350,- Tlf: 920 
92 349

5 stk Hvite dørblad 204x82.5 1 
stk Hvite dørblad 204x72,5. Alle 
dører leveres m/dørkasse Selges 
rimelig. Tlf. 959 61 560

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

Ford Scorpio 1988 til 1999 
ønskes kjøpt, helst stasjonsvogn 
men alt av interesse. Tlf: 638 03 
440 e.kl 1800. Garasjeporter 2 
stk. ønskes kjøpt. Tlf: 638 03 440 
e. kl 1800

ØNSKES KJØPT
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Kortet fra 1914 viser Storgata med kiosk, Fiskematen og 
Apoteket til venstre. Da byggingen av Byhaven startet i 2004 
ble Bjørns Kiosk (tidligere Fiskematen) revet sammen med det 
gamle posthuset. Bare apotekbygget med de karakteristiske 
søylene ved inngangen ble bevart. Bolig-, parkering- og 

foretningsbygget Byhaven var klar for innfl ytting i 2006. 
Bjørns kiosk fl yttet inn på hjørnet av Byhavnen der hans 
tidligere kiosk hadde stått.   

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

STORGATA 
1914 - 2012

1914

2012
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Askeland vil redde liv
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Hos oss er refl eks en selvfølge, 
både for voksne og barn, fortel-
ler kunstneren Unni Askeland.

Askeland og hennes barn 
og barnebarn har alltid vært 
opptatt av å gjøre seg synlige 
i mørket. Derfor er det ingen 
tilfeldighet at det nettopp er 
Kløfta-kunstneren som har fått 
æren av å designe refl ekser til 
årets refl eksdag 18. oktober. 
Målet er at fl ere skal begynne 
å bruke refl eks, og få ned antall 
fotgjengerulykker.
                                        
øYNE OG MUNN                                                                
Askeland har på oppdrag for 
Trygg Trafi kk laget to henge-
refl ekser som også fi nnes som 
klistremerker og et refl eksbånd 
som kan brukes rundt hånd-
leddet. De er morsomt utfor-
met med øyne eller munn som 
motiv.

- Jeg synes refl eksene ble 
enda fi nere enn jeg hadde 
trodd. Men det aller viktigste 
er at du lyser i mørket og blir 
sett, sier Askeland.                       
                                   
ETTER pUSHWAGNER
De siste årene har andre kunst-
nere som Pushwagner og Mag-
ne Furuholmen designet refl ek-
ser for Trygg Trafi kk. 

åreTs reFleKsKUnsTner: Unni Askeland viser frem refl eks-
båndene hun har laget for Trygg Trafi kk. (Foto: Eivor Eriksen)

- Det er fl ott at Unni Aske-
land er så engasjert, og at hun 
viser samfunnsansvar. De siste 
årenes samarbeid med Push-
wagner og Magne Furuholmen 
viser at kunstnerne hjelper oss 
til å få økt bevissthet og opp-
merksomhet rundt bruken av 
refl eks, sier Kari Sandberg, di-
rektør i Trygg Trafi kk.

Unni Askeland har hatt en 
rekke separatutstillinger og 
deltatt på Høstutstillingen, 
Østlandsutstillingen og Norske 
Bilder. Hun har også vist bilder 
i Göteborg, København, Am-
sterdam, New York og nå senest 
i London.

Kløfta-kunstner Unni Askeland har designet refl ekser for 
Trygg Trafi kk. Målet er å få ned antall fotgjengerulykker.

mUnn: Den karakteristiske 
røde munnen til Askeland er 

med. (Foto: Trine Bjervig)

sYnlig i mØrKeT: 
Med dette øyet håper Unni 
at folk blir sett i høstmørket. 

(Foto: Eivor Eriksen)

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@skedsmoposten.no.

Ullensaker: Kløfta stasjon. Fotografert i 1917. Bildet er hentet fra akershus fylkesmuseum. 

lØrenskOG: Lørenskog kirke. Fotografert i 1956. Bildet er hentet fra akershus fylkesmuseum. 

Ullensaker

Lørenskog

I perioden 1. september til 15. oktober  legger Sigdal ut 1000 
kvalitetskjøkken til reduserte priser. Sigdal har et stort  

modellutvalg og et stort utvalgt i farger. Kom innom for en 
hyggelig kjøkkenprat. Kjøkkenkuppet gjør du hos Sigdal.

Gjør et kjøkkenkupp
Sigdal har lagt ut 1000  norskproduserte kvalitetskjøkken 

til reduserte priser

Kampanjen gjelder kun forbrukerkjøp

Jessheim: Gardemoveien 1. Tlf. 63 94 05 30. post@studiosigdal-jessheim.no    
Lørenskog: Skårersletta 60. Tlf. 67 91 20 60. post@studiosigdal-lorenskog.no   
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Vestby møbler

Kjersti Sundby om veien videre:

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I sommer ble det kjent at fl ere 
leietakere sliter med å drive bu-
tikker på Sundbytunet. Både 
blomsterbutikken Gartner Ol-
sen og interiørforretningen 
House Interiør har måttet sten-
ge og fl ytte ut av sine lokaler 
grunnet lav omsetning. 

- Dette går ikke lenger. Her 
er det altfor få mennesker til å 
drive en kommersiell bedrift. 
Det blir verken omsetning eller 
lønn med tre kunder om dagen, 
sa Linn Møller Grønsås i House 
Interiør til Eidsvoll/Ullensaker 
Blad i august. 

Også fi rmaet Romerike Zoo-
Montasje (RZM), som jobber 
med utstopping av dyr, fl ytter 
nå ut fra Sundbytunet og er på 
utkikk etter nye lokaler.

Stadig fl ere butikker på Sundbytunet 
legges ned. - Som i all annen drift 
går det bra for noen, og mindre bra 
for enkelte, sier daglig leder Kjersti 
Sundby. Hun har tro på leietakerne 
som er igjen på tunet.

                                        
MER SYNLIG                                                    
Daglig leder ved Sundbytu-
net, Kjersti Romsaas Sundby, 
vil foreløpig ikke røpe hva de 
tomme lokalene skal brukes til 
videre.

- Vi er i planleggingsfasen, så 
det må vi avvente å svare på nå. 
Men aktivitet blir det, sier en 
hemmelighetsfull Sundby til 
Romeriksposten.

Sundbytunet ble bygd som 
et handelstun rundt den gamle 
familiegården til Kjersti Sund-
by midt i Jessheim sentrum. 
Selv drifter hun restauranten, 
bryggeriet og puben, bakeriet 
og selskapslokalet. I tillegg har 
hun et overnattingstilbud og et 
kurs- og konferansetilbud. Ca 
10 lokaler er avsatt til nisjebu-
tikker. Mens Sundbys egne til-
bud går godt, sliter butikkene 
mer økonomisk. Hun mener 

det er naturlig at ikke alle får 
det til å gå rundt.

- Som i all annen drift går det 
bra for noen og mindre bra for 
enkelte, men det blir mer syn-
lig at noen gir seg her siden det 
er så få her fra før, sier Sundby. 

SMå AKTøRER                                                               
Sundby understreker at leieta-
kerne selv har ansvar for drift 
og virke. Da hun startet opp 
ville hun gi plass til de små ak-
tørene fordi hun hadde troen 
på at det kunne gå bra.

- Jeg hadde lyst til å avsette 
arealer for dette da jeg har tro 
på at små aktører kan starte opp 
uten de store kjedene i ryggen. 
Jeg ville gi dem en mulighet til 
å fi nne en arena, da de som var 
i kontakt med meg ikke hadde 
ønske om å etablere seg alene 
eller være i et senter. Til det har 
de ikke økonomi eller mulighet 
for fl ere ansatte. Derav de korte 
åpningstidene, forklarer Sund-
by. Mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag holder butikkene bare 
åpent til kl. 17.00. På torsdager 
er det åpent til kl. 19.00, mens 
det på lørdager stenges så tidlig 
som kl. 14.00. 
                                         
HAR TROEN
Hun har likevel tro på leieta-

kerne som er igjen på tunet. 
Det innbefatter bl.a en gull-
smed, interiørbutikken “Land-
lige hjem”, brudebutikken 

“Emmas brud og brudgom” og 
Manesjen frisør.

- Jeg har troa på at de har en 
arena her på Sundbytunet 
over tid, og vi holder forbin-
delsen åpen om det er andre 
som vil inn her. Jeg har be-
hov for mer plass selv til min 
virksomhet, men så lenge det 
er aktører som vil satse videre 
her, gjør jeg ikke noe med de 
planene ennå, forklarer hun.                                                                                                                                             
                                             
SELGER MER øL
Det kostet 80 millioner kroner 

å bygge og rehabilitere bygnin-
gene på den seks mål store tom-
ten. Sundby understreker at til-
budene som hun selv drifter gir 
avkastning.

- Det går veldig bra. Vi har 
drevet i 9 måneder og har øk-
ning i omsetning og besøk hver 
måned. Vi har overnattings-
gjester hver natt, kurs og kon-
feranse har blitt en bra arena 
for både nye kunder og stam-
kunder, og selskaper er booket 
to år frem i tid. Vi selger også ut 
mer øl og vi har planer om ut-
videlse av både sortiment, pro-
duksjon og distribusjon, fortel-
ler Kjersti Sundby.

- Jeg har troen

Går bedre 
enn forventet
Emma Helena Sø-
rensen i “Emmas 
Brud og Brudgom” 
klarer seg fore-
løpig bra, men 
synes det er synd 
at fl ere på tunet 
nå gir seg.

Tekst og foto: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

- Driften for min egen del går 
bedre enn forventet, men be-
klageligvis er det noen bransjer 
som faller fra, kommenterer 
innehaver av “Emmas Brud og 
Brudgom”, Emma Helena Sø-
rensen.

Hun fører brudekjoler, dres-

ser, sko, smykker og vesker samt 
dåpskjoler og  selskapstøy. Bru-
debutikken har ikke så mange 
konkurrenter i Jessheim-om-
rådet, og Sørensen forteller at 
folk setter pris på at de har eta-
blert seg her.

                                    
MINDRE MARKED

- Kundene er positive til at vi 
fi nnes og særlig i så fi ne og pas-
sende omgivelser som Sundby-
tunet har å tilby. Men det er 
klart markedet er mindre her, 
enn f.eks i Oslo, sier hun.

Sentersjef ved Jessheim 
Storsenter, Lise Lotte Bergland, 
skryter av “konkurrenten”.

- Jeg synes Sundbytunet er 
en fl ott tilvekst til Jessheim 
sentrum, og det er bra at lokale 
aktører satser i dette spennen-
de området, sier Bergland i en 
kort kommentar.utkikk etter 
nye lokaler.

mer sYnlig: - Det blir mer synlig at noen gir seg siden det er så 
få her fra før, sier daglig leder Kjersti Sundby. Mens Sundbys egen 
drift går godt økonomisk, sliter leietakerne med å få det til å gå rundt 
på Sundbytunet. (Foto: Privat)

M{ZD{ MX-5
SPORT EDITION

– NÅ FRA KR 295 000,-

UTSTYRSLISTE

•Automatisk klimaanlegg
•Havana Brown skinnseter
•17” lettmetallfelger i Gunmetal
•Elektrisk nedfellbar hardtop
•Bluetooth® handsfree
• Integrert navigasjon med berøringsskjerm
•Cruise control, med mer
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Åpningstider: Man-fre 09:00-17:00, tors 09:00-19:00, lør 10:00-15:00
Strømsveien 266 - ved Alna senteret Tlf. 22 79 36 00

www.kvernelandbil.no

sUndBYTUneT: - Går bedre enn forventet.
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Jakt & fritid
Stadig flere kvinner på jakt

Flere tar jegerprøven
  

Rådyrbukk i Hurdal. Foto: Dag Rognlien Stenberg
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sosiale spiller 
inn.

- Jakt er en 
veldig sosial 
begivenhet, 
som samler 
venner og 
kjente. Dess-
uten fi nnes 
det ingen 
jegere med 
høstdepresjo-
ner, så jakt må være den beste 
forebyggende medisin for fol-
kehelsa, sier han spøkefullt.

Alle som skal jakte i Norge 
må ta jegerprøven. Man må ta 
et 30 timers obligatorisk kurs - 
deretter må man besvare minst 
40 av 50 spørsmål riktig på prø-
ven. Tre av kurskveldene kan 
tas som selvstudium på nettet. 

- Høysesong for jegerprø-
ven er i den perioden som lig-
ger utenfor den mest hektiske 
høstjakta. Det vil være litt fl ere 
kurs på andre tider av året, for-
klarer Andersen. 
                                     
KURS I RÆLINGEN
Her på Romerike kan man ta 
prøven i Rælingen. Kurs settes 
opp fem ganger i året. Høstens 

kurs starter opp 9. oktober og 
20. november.

Jegerprøveinstruktør i Ræ-
lingen Jeger- og Fiskerforening 
(RJFF), Paul Middelhuis, fortel-
ler at fl ere jenter nå deltar.

- Vi har hatt stabil pågang de 
siste fem årene. Totalt har vi ca 
100 deltagere i året. Den største 
forskjellen er at andelen kvin-
ner øker. Det er ikke uvanlig at 
vi nå kan ha 30 – 40 prosent jen-
ter på kurs. Det var ikke tilfelle i 
1991 da jeg startet som instruk-
tør, forteller Middelhuis.
                                          
FLERE JENTER
Ifølge Norges Jeger- og Fisker-
forbund er kvinneandelen som 
ønsker å bli jegere stadig økende. 
Av alle som bestod jegerprøven i 
fjor, var 21 prosent kvinner. 

- Tidligere var kvinnene nes-
ten fraværende på jakt, og det 
er først de senere årene at de 
har gjort seg mer gjeldende, sier 
kommunikasjonskonsulent Hå-
vard Skjerstad Andersen.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I løpet av jaktåret 2011/2012 
bestod 12 800 personer jeger-
prøven. Dette er 900 fl ere enn 
året før, forteller kommuni-
kasjonskonsulent i Norges Je-
ger- og Fiskerforbund, Håvard 
Skjerstad Andersen.

Han tror økningen skyldes 
fl ere årsaker.

- Det er antagelig sammen-
satt av en rekke faktorer. De 
siste årene har det vært en 
klart voksende friluftstrend. Vi 
ser også at typisk norske ver-
dier er populært, med fokus på 
det nære og det enkle. I Norge 
har vi en høstingstradisjon og 
jakt har en veldig sterk aksept i 
samfunnet, sier Andersen.
                                        
bESTE MEDISIN
Andersen mener også at det 

Flere tar jege rprøven
Flere og fl ere nord-
menn tar jeger-
prøven. Og andelen 
kvinner øker stadig.

FrilUFTsTrend: Det er en vok-
sende friluftstrend her i landet, og 

stadig fl ere vil ta jegerprøven. (Foto: 
Norges Jeger- og Fiskerforbund)

Håvard 
sKJersTad 
andersen

Tekst: Roy R. Mortensen
roy.mortensen@gmail.com

 Vi opplever at stadig fl ere øn-
sker å skaffe seg side- ved side-
løps haglegevær. Mulig denne 
type geværer er på tur tilbake 
til butikkhyllene, forteller vå-
penansvarlig Lars Lauten ved 
XXL på Alnabru.  

Også halvautomatisk og 
pumpehagler fi nner veien ut 
av butikken og ut på nye jakt-
marker i større tempo. 

EN SIKTELINJE
- Er du en fersk jeger er det en 
fordel å starte med ei over/un-
derløps hagle. Den har ei sik-
telinje som gjør det enklere å 
treffe det du skal skyte på, sier 
Lauten. 

Tidligere holdt det å være 
18 år gammel og ha med legi-
timasjon hvis du ville kjøpe en 
hagle i sportsbutikken. I dag 
kreves det at du har tatt jeger-
prøven, har våpenkort, er med 
i et skytterlag eller er konkur-
ranseskytter. Lauten opplyser 
at butikken arrangerer jegerprø-
ven. Dermed kan en ny jeger få 
alt på en plass, fra klær til våpen.     

- Hva spør folk om når de skal 
kjøpe et gevær?

Over/underløp selger best
Fremdeles er det 
dette haglegevæ-
ret de fl este velger, 
men stadig fl ere 
spør om andre typer.

- Ferske jegere er som regel 
veldig ærlige og forteller gjerne 
at de er helt ferske og ber om 
hjelp til å fi nne det rette våpe-
net. Da er det for oss å fi nne et 
jaktvåpen som passer i lengde 
og vekt. Passer det ikke helt 
sender vi gjerne geværet til 
børsemaker for å tilpasse det, 
forklarer Lauten.

ÉN bLIR TIL TO
Er man førstegangsjeger kjøper 
man seg gjerne mye utstyr som 
blant annet jaktklær og sko, og 
velger deretter en billig hagle. 
Etter en stund står jegeren i bu-
tikken igjen for å investere i en 
litt dyrere og bedre hagle. 

- De fl este jegere har som re-
gel geværet sitt en god stund. 
Men det fi nnes en del nye je-
gere som kanskje har et trangt 
budsjett, og som derfor starter 
med et rimelig våpen. Det er 
ikke så uvanlig at disse kom-
mer tilbake etter en stund og 
vil oppgradere. Dette ville jeg 
unngå da jeg skulle kjøpe mitt 
første gevær som 18-åring. Da 
kjøpte jeg en skikkelig hagle 
med det samme for å slippe å 
kjøpe to, forklarer Lauten, som 
selv har jaktet i 11 år. 

- Hvordan var opplevelsen av 
å fyre av det første skuddet?

- Det er vanskelig å beskrive, 
men det føltes bra. Hva jeg 
skjøt på husker jeg ikke helt, 
men det ble sannsynligvis bare 
et hull i lufta.

AMMUNISJON
Når du jakter med hagle har du 

mange forskjellige merker og 
kategorier å velge mellom. Det 
brukes gjerne en type til stor-
fugl/skogsfugl og en annen type 
til rype. På markedet fi nnes det 
veldig mye å velge mellom.

- Det er viktig å ha riktig am-
munisjon til jakten du skal be-
drive. Når det kommer en fersk 
jeger tar jeg gjerne en gjennom-
gang og ser på de forskjellige ty-

pene ammunisjon vi har. Noen 
har gjerne gjort hjemmeleksa si 
på forhånd og har en forming 
om hva de ønsker seg. Og så 
kommer jeg med noen anbefa-
linger og råd.

våpenansvarlig Lars Lauten ved XXL på Alnabru viser hvilken type hagler som er de mest populære. 

reKYlpUTe: En rekke 
geværer leveres med rekylpute. 

Denne sparer skulderen og 
bedrer skuddopplevelsen.
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Lokker med mobiltelefonen
Det siste nye innen 
jaktutstyr nå, er 
en lokkeapp hvor 
35 ulike dyrelyder 
imiteres. Med god 
lyd kan den erstatte 
lokkefl øyten.

nY loKKe-app: Det er mye nyttig stoff på applikasjonen fra 
Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

Tekst: Yngve Johnsen
y-johnse@online.no

- Dette er både morsomt og nyt-
tig. Her kan man lære seg lok-

kelyder som man kan få god 
bruk for, sier infosjef i Norges 
Jeger- og Fiskerforbund, Espen 
Farstad. 

MER pRAKTISK MED 
FLøYTE

- Så med ekstra gode høyttalere 
på mobilen, så er det bare til å 
bruke Iphone eller Android for 
å lokke til seg viltet?

- Det kan man faktisk. Vi har 
fått meldinger om at det har 
blitt skutt dyr med appen som 
hjelp. Men i utgangspunktet 
en den ment som en instruk-
sjon i hvilke lyder du kan blåse 
i lokkefl øytene. Det er tross alt 

-Kvinner velKommen: Informasjonssjef i Norges Jeger- og 
Fiskerforbund, Espen Farstad, er glad for at det har kommet til fl ere 
kvinnelige jegere. –Og andelen har fortsatt å vokse det siste året, 
forteller han. (Pressefoto)

De siste ti årene har 
antall kvinnelige 
jegere økt betyde-
lig mer enn antall 
mannlige jegere. Det 
viser også de lokale 
tallene for Romerike. 
Og nå går jegerne 
like godt på jakt med 
lokkelyder fra mobil-
telefonen.

Tekst: Yngve Johnsen
y-johnse@online.no

Det har vært en jevn stigning 
i antall personer tilknyttet je-
gerregisteret, viser tall fra Sta-
tistisk sentralbyrå. Årets ferske 
oppdatering for Ullensaker, 
Lørenskog og Skedsmo viser at 
6.687 personer er oppført i re-
gisteret. Det er 1.476 fl ere enn 
i 2002. Dermed er økning på 
hele 28 prosent de siste ti årene.

GOD øKNING I NORGE
I hele Norge har det vært en 
vekst på drøye 81.000 i løpet 
av den siste tiårsperioden. Det 
utgjør en økning på 22,7 pro-
sent på landsbasis. Veksten har 
vært størst lokalt i Ullensaker, 
med en jegerøkning på hele 57 
prosent. Skedsmo har en vekst 
på ”bare” 13 prosent.  

Alt i alt er det registrert drøye 
439.000 nordmenn i databasen. 
I tillegg kommer utenlandske 
statsborgere bosatt i Norge. I 
jegerregisteret blir man stå-
ende livet ut. Tallene forteller 
dermed mye om den generelle 
jaktinteressen over tid i kom-
munen. 

KVINNER på JAKT
Således er det ingen tvil om 
at jaktinteressen er stigende i 
Norge. Og visst er den manns-
dominert ennå. Men kvinne-
deltakelsen er i ferd med å ta 
seg kraftig opp. 

- Tidligere var kvinnene nes-
ten fraværende på jakt. Det er 
først de senere årene at de har 
gjort seg mer gjeldende. De 
første tallene som ble samlet 
inn, viste at omlag 400 kvin-
ner jaktet i løpet av jaktåret 
1971/1972, noe som betyr at 
kvinnene utgjorde under en 
halv prosent av de utøvende 
jegerne, forteller informasjons-
sjef Espen Farstad i Norges Je-
ger- og Fiskerforbund.

NESTEN DObLING
- Økningen blant de kvinnelige 
jegerne er svært gledelig, fast-
slår Farstad.

I jegerregisteret er nå 13,3 
prosent kvinner. For ti år siden 
var andelen på 8,8 prosent. På 
de siste ti årene har det kommet 
til hele 79 prosent fl ere kvinner. 
Altså ikke så veldig langt unna 
en dobling. 

Økningen av mannlige jege-

re har i samme periode vært på 
18 prosent i Norge.

LOKAL øKNING
I Ullensaker kommune er jakt-
interessen blant kvinner tilsy-
nelatende litt større enn hva 
som er normalt. I jegerregis-
teret er det nå 1.948 menn og 
271 kvinner fra Ullensaker. Det 
betyr en lokal andel på 13,9 
prosent kvinner. I løpet av den 
siste tiårsperioden har antallet 
kvinnlige jegere i Ullensaker 
økt med hele 168 prosent.

KVINNEJEGERE I 
LøRENSKOG
Det er 1.506 mannlige og 205 
kvinnelige jegere registrert i 
Lørenskog. Det betyr en kvin-
nelig andel på 13,6 prosent her. 
I Skedsmo er andelen kvinneli-
ge jegere noe lavere, da det her 
er 2.484 menn, og 273 kvinner. 
Det gir en kvinneandel på el-
leve prosent.

STøRSTE 
KVINNEKOMMUNE
I Stor-Elvdal kommune i Hed-
mark er 171 av 733 jegere kvin-
ner. Det er over 30 prosent, og 
således den største kvinnelige 
jegerkommunen i Norge. Da 
blir Sande i Møre og Romsdal 
svært så liten, med bare drøye 
to prosent kvinner (3 av 133).

På denne landsoversikten kan 
vi slå fast at Ullensaker er landets 
144. største på ”kvinnejakt” (av 429 
kommuner). Lørenskog er nummer 
152 her og Skedsmo nummer 265.

løses via SMS-løsning, opp-
lyser Hovind. Han forteller 
om fl ere turstier som brukes 
både sommer og vinter.

Ny jaktsesong hos Mathiesen
Mathiesen Eidsvold 
Værk er klar for en 
ny jaktsesong.  
- Etterspørselen er 
god, sier daglig leder 
Tron Erik Hovind.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Mathiesen Eidsvold Værk 
(MEV) forvalter en skogeien-
dom på 356 000 dekar, der de 
tilbyr både småviltjakt, elgjakt, 
hjortejakt, fi ske, hytteutleie og 
generelt friluftsliv.

- Etterspørselen er god på 
alle områdene. Til småviltjakt 
leies terreng ut på åremål, eller 
en kan kjøpe jaktkort gjennom 
lokale jeger- og fi skerforenin-
ger. Elgjakten leies ut på åre-
mål til ulike jaktlag. Ved kjøp 
av fi skekort har en tilgang til 
fi ske på eiendommen. Det er 
også 50 gamle skogshusvær på 
eiendommen som leies ut som 
fritidsboliger. Mange av disse 
ligger naturskjønt til langt 
inne i skogen, forklarer skog-
sjef og daglig leder ved Mathie-
sen Eidsvold Værk, Tron Erik 
Hovind.

Det som er ledig av hytter 
og jaktterreng legges fortlø-
pende ut på nettsidene deres.

                                     
MANGE TURSTIER                             
Noen av tilbudene må du inn-
om nærmeste jeger- og fi skerfo-

rening for å få tilgang til, mens 
andre kan du lett få via mobil-
telefonen.

- Fiskekort og kort for små-

viltjakt selges løpende gjen-
nom lokale jeger- og fi skerfore-
ninger. Fiskekort i Hurdalsjøen 
og i Jeppedalen/Skrukkelia 

naTUrsKJØnT: Mathiesen Eidsvold Værk tilbyr jakt, fi ske, hytteutleie og generelt friluftsliv. Her ved Heggetjern i Hurdal. (Foto: Mathiesen 
Eidsvold Værk)

Birger & Haug

- Lokale foreninger har merket 
en rekke spennende turstier, og det 
er et godt nett med oppkjørte ski-
løyper om vinteren, sier skogsjefen. 

2011 ENDRING (KR) UTVIKLING (%)

ULLENSAKER 271 13,9 168,3

LøRENSKOG 205 13,6 76,7

SKEDSMO 273 11,0 51,7

NORGE 51.681 13,3 78,8

2008TOTALT               KVINNER                  ANDEL KVINNER(%)  øKNING KVINNER (%)

2.219

1.711

2.757

439.032

Jegere i Romerike
Personer registrert i jegerregisteret. Utvikling siden 2002. Kilde SSB

elgKU: Foto: Dag Rognlien Stenberg

Stadig fl ere Romerike-
kvinner på jakt

mer praktisk under jakt, smiler 
han.

MYE NYTTIG
Applikasjonen inneholder også 
oversikt over alle skytebaner, 
informasjon om tidevann, sol 
opp/ned og månefaser – akku-
rat der du befi nner deg.

- Her er også nyheter, jaktti-
der, tips til valg av hagleammu-
nisjon, fi sketips og mye annet, 
forteller Farstad. Denne nye ap-
pen er gratis.
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SVAR:
Elveveien, Fjellhamar. 

SVAR:
Manesjen frisør, 
Gardemovegen 6, på 
Jessheim.

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

Ullensaker

VINNER:
EVE STAURNES
Asbjørn Klostersvei 11
1472 Fjellhamar

VINNER:
TORMOD BERGLI
Landskronaveien 88
2013  Skjetten

VINNER:
NINA BERGET
Åråsveien 63
2007 Kjeller

SVAR:

Lørenskog

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Lillestrøm kirke 

Liv og røre i 
Jessheim by

sporT på rådHUsplassen: Over 20 lokale idrettslag hadde møtt opp for å vise frem sin idrett.

Tekst og foto: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Værgudene var ikke helt på 
Jessheims side da byfeiringen 
åpnet lørdag. Likevel var det 
ca 200 mennesker som møtte 
opp utenfor rådhusplassen for 
å høre ordfører Harald Espe-
lund tale samt få med seg by-
ens store sønn Diaz og Sirkus 
Eliassen på scenen. Lørdag 
kveld ble også avsluttet med et 
storslått fyrverkeri som mange 
ønsket å bivåne. Søndag ble en 
litt bedre dag værmessig, og 
utover ettermiddagen tittet til 
og med solen frem. Dette var 
dagen da det lokale idrettslivet 
skulle presentere seg og råd-
husplassen ble fylt av over 20 
lokale idrettslag. 

Publikum kunne prøve seg i 
håndball, bandy, basketball, cur-
ling, boccia, bordtennis, basket 
og bueskyting. På Torget hoppet 
barna på ski i en mini-hopp-
bakke som var satt opp. Norsk 
Dragracing Gardermoen og 
Gardermoen Raceway var også 
hørbart til stede gjennom søn-
dagen. De ruset opp motorene 
til det maksimale for å vise hva 
slags hestekrefter som bodde 
i de ulike bilene som var stilt 
opp for anledningen.

BUesKYTing: Mange ville prøve seg på bueskyting i regi av 
Ullensaker Bueskyteklubb.

BandY: På rådhusplassen var bandybanen spesielt populær.

moTorBrØl: Bilene fra Gardermoen 
Raceway hadde defi nitivt hestekrefter.
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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 1. oktober

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

SIGRUN GRØNVOLD
Ekelundstien 107
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:

DRIKK OPP, VI HAR 
LANGT Å GÅ

Barneside

Detektiv Rev

Flaske-
skviser
Flaske-
skviser
Luften rundt deg 
veier nok til å 
klemme en 
flaske flat..

© MCT/Bulls
KILDE: World Book

Fyll en flaske halvfull med 
veldig varmt vann, vent 1 
minutt og skru på korken

Den første 
flasken vil være 
delvis sammen-
klemt
Den andre 
flasken er ikke 
sammenklemt

Fyll den andre flasken halvfull 
med kaldt vann og skru på korken

La den tredje flasken 
være tom. Skru på 
korken.

Sett alle de tre flaskene i 
kjøleskapet over natten

Hva skjedde?

2

1

Du trenger...

•   Tre store plast-
flasker med 
skrukork

•   Kjøleskap

•   Kjøkkenvask

Den tredje 
flasken er litt 
sammenklemt

Varmluft ble fanget i den 
første flasken da du 
skrudde på korken
Da den kjølnet, trakk den seg 
sammen. Trykket i luften 
utenfor var stort nok til å 
klemme flasken flat
Den kjølige luften i den andre 
flasken trakk seg ikke sammen, 
og luften i romtemperatur i den 
tredje flasken trakk seg bare litt 
sammen

Se på dem 
neste dag

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
I hvilken eventyrsamling finner 
du eventyret om Aladdin og den 
magiske lampen?
I hvilket land var Nefertiti dronning?
Hva er Jan Erik Larssen spesielt 
opptatt av?
Hvilken Tromsøjente sang Sitting 
Down Here i 1999?
Hva slags bomber slapp  
amerikanerne to av over Japan 
under 2. verdenskrig?
I hvilken såpeserie var Astrid 
Anker-Hansen en av rollefigurene?
I hvilket land er Wien hovedstad?
Hvilken svensk jente har Tommy og 
Annika som venner?
Hvilket pålegg med 24%  
torskelever har fått navn etter 
Svolvær?
Hva var det mest populære navnet 
på guttebabyer i Norge i 2009, Erik, 
Lars eller Lukas?

1. Tusen og én natt 2. Egypt 3. Biler 4. Lene 
Marlin 5. Atombomber 6. Hotel Cæsar 7. 
Østerrike 8. Pippi Langstrømpe 9. Svolvær-
postei 10. Lukas

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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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

Bryteskolen starter igjen
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Onsdag 10. oktober, rett etter 
høstferien, starter Lørenskog 
Bryteklubb opp sin tradisjons-
rike bryteskole i Skårerhallen.  
I fjor var det rekordmange barn 
og unge som meldte seg på. 
Derfor håper Mads Pedersen, 
som selv er hjelpetrener og ak-
tiv bryter i klubben, 
at årets oppslut-
ning blir like god.

- Fjorårets skole 
ble en suksess med 
ca 30 barn og unge 
påmeldt. Det var 
den største bryte-
skolen vi har hatt 
på lang tid, og vi 

Får diplom: Barna går opp til bryteknappen og får diplom. Her fra fjorårets bryteskole. (Foto: Lørenskog Bryteklubb)

Rett etter høstferien starter Lørenskog Bryteklubb opp sin  
bryteskole i Skårerhallen.

håper på god oppslutning også 
i år, sier han.

LEK OG MORO
Bryteklubben i Lørenskog har 
hatt vind i seilene den siste se-
songen. 

- Vi har hatt god rekruttering 
og god deltagelse på stevner. I 
tillegg har vi fortsterket trener-
teamet. Vi har gode forhåpnin-

ger til årets bry-
teskole, sier Mads 
Pedersen.

Skolen passer 
for både gutter og 
jenter – fra 7 år og 
oppover. Frem til 
jul skal barna gå 
gjennom de seks 
mest elementære 

brytegrepene samt lett kamp-
trening.

- Skolen er en god introduk-
sjon til bryting som idrett. Bar-
na lærer styrke, selvkontroll og 
koordinasjon. Og ved siden av 
kamptreningen vil det bli mye 
lek og moro, forklarer Pedersen.

FåR bRYTEKNAppEN                                      
Lørenskog-klubben har arran-
gert bryteskole i mange år, og 
i 2010 vant klubben kommu-
nens breddeidrettspris. Det 
hele avsluttes med en  juleav-
slutning med foresatte der elev-
ene går opp til bryteknappen 
med påfølgende diplom.

Fjorårets 
skole ble 

en suksess med 
ca 30 barn og 
unge påmeldt.  
Hjelpetrener Mads Pedersen

”


