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Sykefraværet på landsbasis har 
hatt en meget hyggelig utvikling 
det siste året. Ikke minst takket 
være særdeles friske takter 
blant kvinnelige arbeidstakere 
bosatt i Ullensaker kommune.

                                side 4

Friskere enn på lenge

NORGES NYE INTERIØRSENTER ÅPNER OM DAG!                  
Stor nyåpning!

25. oktober åpner over 200 kjede- og nisjebutikker under samme tak på nye Strømmen Storsenter

NORGES NYE INTERIØRSENTER ÅPNER OM DAG!                  
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Nytt bil og motor-bilagNytt bil og motor-bilag

BIL OG MOTOR
Vraker flere biler
Sjekk bilen før kulda setter inn

Kjendisenes drømmebil

Venter på nytt banedekke

12-SIDER

EKSTRA BILAG

Bilag i Romeriksposten 24. oktober 2012

Foto: Aston Martin

Glade for pengestøtte

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

POSITIVe TIL 
gIgANTSeNTeReT

BUTIKKeR I STRØMMeN SeNTRUM:

det kan slå positivt ut for butikkene 
i strømsveien å ha norges største 
kjøpesenter som nabo.
                                                 side 6-7
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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  9-15Gresk Restaurant & Bar

www.olympiarestaurant.no

Julebord
Norsk eller gresk mat 
til en hyggelig pris!

Velkommen til oss!

Holt/Vestvollen, Prost Stabels vei 6
2019 Skedsmokorset mob. 994 18 971

 
sporT
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Med kjærkommen sponsorstøt-
te fra Strømmen Storsenter og 
Telenor har skiskyttergruppa i 
Lørenskog skiklubb nå kunnet 
investere i nye våpen. 

– Vi er så glade for pengestøt-
ten. Det har gjort det mulig å 
kjøpe inn nytt rekruttvåpen, sier 
leder av skiskyttergruppa, Anne 
Lise Flaa.                            

Et nytt våpen koster om lag 
13 000 kroner og for at nye utø-

Glade for pengestøtte

vere skal slippe å legge ut sum-
men før de vet om de vil fortset-
te, har klubben dette til utlån.
                                    
fEm rETT nEd                                  
Investeringen kommer godt med 

nå som klubben har fått tre nye 
rekrutter i løpet av høsten. Ski-
skytterne i Lørenskog består ellers 
av ni trofaste utøvere som hver 
mandag og onsdag er på plass 
ved Hvalstjern stadion i Fet for å 

trene. Før snøen legger seg er det 
imidlertid rulleski som gjelder. 

– Vi håper på en lang, hvit 
sesong og mange «fem rett ned» 
for både veteraner og rekrutter, 
smiler Anne Lise Flaa.

Den lille gjengen 
i skiskyttergruppa 
i Lørenskog ski-
klubb har fått 
støtte til å kjøpe 
nye våpen. 
Nå gleder de seg til 
den kalde, fi ne tida.

Bamsens 
fødselsdag
 

Lørdag 27. oktober kan du 
ta med deg bamsen din og 
komme på lesestund i Skeds-
mo bibliotek kl. 11.30 - ca. 
12.00.
 Den Internasjonale Teddy-
bjørndagen markeres med 
lesestund for barn og bamser. 
Ta med bamsen din og kom!
Lesestunden passer best for 
barn 3 - 6 år.

NYE FjES: Stian Kjernsval, Adam Jonathan Flatland og Charlotte 
Massey er nye i skiskytterklubben. Trener Eirik Kristiansen fra 

Sagdalen skal lære dem å treffe blink. (Foto: Jan Ekern)
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AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

På landsbasis har både menne-
ne og kvinnene blitt vesentlig 
«bedre» det siste året. I Ullensa-
ker bidrar man godt til denne 
fine statistikken, og da spesielt 
blant de lokale kvinnene.

KvinnEfrAvær
Totalt var det 6,9 prosent av ar-
beidsdagene som gikk tapt på 
grunn av sykmeldinger blant 
kvinnene i Norge. Dette er ned 
0,5 prosentpoeng fra samme 
tidspunkt i fjor.

Dermed kan en slå fast at ut-
viklingen har vært bedre blant 
jentene i Ullensaker kommune. 
Her viser nemlig SSB-tallene at 
nedgangen har vært på ett pro-
sentpoeng, som må sies å være 
meget bra. Totalt er det lege-

Sykefraværet på landsbasis har hatt en 
meget hyggelig utvikling det siste året. 
Ikke minst takket være særdeles friske 
takter blant kvinnelige arbeidstakere  
bosatt i Ullensaker kommune.

Kvinner fra Ullensaker  
friskere enn på lenge

meldte fraværet blant kvinne-
ne i Ullensaker på 7,7 prosent 
for andre kvartal i år, som altså 
fortsatt er en del mer enn det 
norske snittet på 6,9 prosent.

KvinnEnE rAngErT
Vi har også regnet ut hvilke 
kommuner som har kvinnene 
med minst legemeldt fravær. 
Og det er Bykle i Aust-Agder 
som kommer best ut, med et le-
gemeldt fravær på 3,2 prosent. 
Kommunen med mest fravær 
er Leka i Nord-Trøndelag, som 
må svare for hele 12,8 prosent 
fravær blant kvinnene. På den-
ne oversikten finner vi Ullensa-
ker på 272. plass. 

Skedsmo er nummer 168 på 
kvinne-oversikten. Her var fra-
været på 6,8 prosent, noe som 
er 0,3 prosentpoeng mindre 
enn på samme tid i 2011. Lø-
renskog er nede i 6,5 prosent 
kvinnefravær, og er nummer 
133. Situasjonen er derimot 

helt lik som for ett år siden her.

KvinnEfrAvær i 
AKErshUs
I Akershus er det legemeldte 
fraværet blant kvinnene på 6,6 
prosent. De «friskeste» kvinne-
ne har Bærum kommune, med 
5,6 prosent fravær. Mest fravær 
finner vi blant kvinnene i Eids-
voll kommune, som er oppe i 
8,7 prosent.

nEdgAng bLAnT 
ULLEnsAKErmEnn
Statistikken her lokalt slår fast 
at mennene i Ullensaker har 
hatt en bedre utvikling enn det 
vi ser blant mannlige arbeidere 
i resten av kongeriket. Tallene 
fra Statistisk sentralbyrå viser 
nemlig at nedgangen blant 
mennene i Ullensaker var på 
0,7 prosentpoeng. I hele Norge 
var det en nedgang på 0,4 pro-
sentpoeng.

frAværET i norgE
Det betyr at mennene i Ul-
lensaker nå nærmer seg det 
fraværet som er vanlig ellers i 
Norge. Av alle avtalte dagsverk 
gikk nemlig 4,2 prosent tapt på 
grunn av sykmelding fra lege 
i Ullensaker. I hele Norge er 
dette fraværet på 3,9 prosent. I 
tillegg kommer egenmeldt fra-
vær, men dette finnes det ikke 
kommunale tall på.

mEnn frA sKEdsmo
Fraværet blant mennene i 
Skedsmo kommune er bare på 
3,4 prosent, viser de ferske tal-
lene. Dette er 0,4 prosentpoeng 
mindre enn på samme tid i 
fjor. Nøyaktig samme forhold 
er det i Lørenskog.

Legemeldt sykefravær
Legemeldt fravær, andre kvartal 2012, prosent. Utvikling fra samme tid i fjor.  

       Kilde: SSB/NAV(Kilde: OFV)

ToTALT AndEL  
bEnsin (%)

UTviKLing 
bEnsin (%)

LørEnsKog - 0,4 6,5 0

sKEdsmo - 0,4 6,8 - 0,3

ULLEnsAKEr - 0,7 7,7 - 1,0

AKErshUs - 0,3 6,6 - 0,5

norgE -0,4 6,9 -0,5

3,4
3,4

4,2

3,6

3,9

UTviKLing
frAvær
KvinnErUTviKLing

frAvær
mEnn

SYKEFRAVÆRET GÅR NED: I Norge har sykefraværet gått en 
god del ned det siste året. Situasjonen er den samme her på Rome-
rike. (Illustrasjonsfoto)

bEsT i norgE
Osen kommune i Sør-Trøndelag 
kan meske seg med æren over å 
ha «Norges friskeste menn» for 
andre kvartal i år. Bare 1,9 pro-
sent legemeldt fravær lar høre 
fra seg. På denne listen (over alle 
429 kommuner) er Ullensaker 
på 208. plass. Skedsmo og Lø-
renskog er nummer 69 her. Den 
kommunen i Norge med størst 
fravær blant mennene, er lan-

dets minste kommune, Utsira i 
Rogaland. Her var det legemeld-
te fraværet på 9,3 prosent.

De friskeste mennene i Akers-
hus er det Bærum og Asker som 
har. Begge steder var fraværet på 
2,7 prosent. Kommunen med 
størst fravær blant mennene var 
Hurdal, hvor 5,6 prosent gikk 
tapt. I hele Akershus var fravæ-
ret blant mennene på 3,6 pro-
sent. 

Høsttilb
ud

opptil 30% rabatt

Stilsikkert gjerde 
i støpejern
Rask levering!

 

599,-
EKS: TECNIKA FJELLSTØVLER

FØR OPPTIL KR 1599,-

NÅ KUN:

BESØK OGSÅ VÅRE ANDRE BUTIKKER: 
SANDVIKA STORSENTER • BEKKESTUA • COLOSSEUM • CC VEST • SJØLYST • RØA • ILA • STABEKK • BOGSTADVEIEN 1 • B1 HØYFJELLSUTSTYR • B1 SYKKELDELISK • VIKA (HOUSE OF OSLO) • LILLESTRØM • METRO • KOLBOTN

TILBUDENE GJELDER KUN ANTON SPORT STRØMMEN STORSENTER 25. OKTOBER 2012

80 ÅR MED VARME JAKKER

ALLE JAKKER 20-80%
ABSOLUTT ALLE JAKKER: GORE-TEX, DUN, ALPINT, LANGRENN, BARN, SYKKEL, LØP...

1999,-
EKS: BERGANS SASTRUGI

FØR KR 4500,-

NÅ KUN:

VI FEIRER MED ET GIGANTISK MERKEVARESALG

Farger avviker noe. 

ILLUSTRASJONSBILDE. 
Avbildede modeller er 
kun et generelt utvalg. 

MENGDER SKI OG 

STØVLER

KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD70%OPPTIL:

1999,-
%

799,-
100 PAR BARN- OG JUNIORSKI

FØR OPPTIL KR 2999,-

NÅ KUN:
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VI FEIRER MED ET GIGANTISK MERKEVARESALG

599,-
EKS: HH SOVEREIGN

FØR KR 2999,-

NÅ KUN:

EKS: HH SOVEREIGN

FØR KR 2999,-

Farger avviker noe. Farger avviker noe. 

299,-
EKS: HH SEILJAKKE

FØR KR 2299,-

NÅ KUN:

EKS: TECNIKA FJELLSTØVLER

FØR OPPTIL KR 1599,-

MENGDER SKO 

OG FJELLSTØVLER

KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD70%OPPTIL:

VI FEIRER MED ET GIGANTISK MERKEVARESALG

 NYÅPNING MED NATTÅPENT 
 ANTON SPORT STRØMMEN STORSENTER 
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Blir størst i 
Skandinavia

AKTUELT
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

– Vi må forvente køtendenser 
mange steder, men det er tross 
alt ikke hvert år at Skandina-
vias største kjøpesenter åpner 
på Romerike, sier en fornøyd 
senterleder Per Kristian Trøen.

65 000 m2                                                                              
Når Strømmen Storsenter åp-
ner dørene i morgen med 30 
000 nye kvadratmeter, blir 
det Skandinavias største kjø-
pesenter – hvis man regner  
antall butikker. Før utvidelsen 
bestod senteret av 116 butik-
ker fordelt på 35 000 kvadrat-
meter shoppingareal. Nå kan 
kundene boltre seg i nærmere 
190 butikker fordelt på hele 
65 000 kvadratmeter. De nye 
butikkene er en blanding av 
store internasjonale kjeder og 
små nisjebutikker drevet av 
lokale gründere. Flere av kon-
septene har ikke vært repre-

Skandinavias største 
kjøpesenter ligger nå 
på Romerike. I mor-
gen åpner Strømmen 
Storsenter med nær-
mere 190 butikker.

SToR iNTERESSE: Senter-leder Per Kristian Trøen forventer positivt kaos når storsenteret reåpner denne 
uken.

sentert på Romerike tidligere, 
som sportskjeden XXL og det 
velkjente merkenavnet Moods 
of Norway. 
                                    
oppgrAdErT

– Dette tilsier at storsente-
ret bør ha en tiltrekningskraft 
på hele Stor-Oslo-regionen. 
Grensene mellom Oslo og Ro-
merike viskes mer og mer bort. 
Vi tror at butikkutvalget blir 
så spennende, at et besøk her 
blir mer enn et vanlig senter-
besøk. Vi skal gi inspirerende 
opplevelser, sier Trøen til Ro-
meriksposten.

Over 20 av de eksisterende 
butikkene har også blitt opp-
gradert i løpet av det siste året.

– De fremstår nå som spen-
nende nyheter, kommenterer 
Trøen, som er godt fornøyd 
med at alt har gått som det 
skal under byggeprosessen.                               

– Det meste har gått etter 
planen. Vi har hatt det lokale 

Positive til gigantsenteret

Barnas Hus
Baker Hansen
Stenders
Benneton
Holten
Backe
Oasis
Åhlens
Superdry
Coast
Oliviers
Kid
New Yorker
Boomerang
Den blinde ku
Norrøna
Mu-Jo
CMYK Accessories
Eataly Shopping
Expert
Egon
MCDonalds
XXL
Home & Cottage
Mestergull
Jordbærpikene
BIT
GANT
Gerry Weber
Mango
Match
Ilse Jacobsen
NoaNoa
G12
Gina Tricot
Chantal
Wyfee
Anton Sport

Notabene
Fotball Shop
Huset Høyer
Specsavers
TeknikMagasinet
Ecco
Zjoos
Rema 1000
Bocata
Vitus Apotek
Headmasters
Gerts
Kicks
LUSH
Meny
Moods of Norway
More than Shoes
Aldo
Companys
Next to Nothing  
Ny & Ne
MPH Milesperhour
Sapatos
Strømmen bilradio
Telehuset
Sjøveien
Smoothie Exchange
Gerry Weber
Claire
Coast
Ben & Jerrys
7 Camicie
Christiania Belysning
Bellas Emne
BR leker
Dataspesialisten
Camilla Risøe

dISSE BUTIKKENE ÅPNER  
PÅ STRØMMEN STORSENTER

AKTUELT
Tekst: roy r. mortensen
roy@avisdrift.no

– Jeg håper at dette blir et 
senter som trekker mye folk til 
området. Dette vil forhåpent-
ligvis slå positivt ut også for 

Det kan slå positivt 
ut for butikkene i 
Strømsveien å ha 
Norges største kjøpe-
senter som nabo.

oss, sier daglig leder Per-Olav 
Hoberg ved Hoberg AS Skorin-
gen avdeling Strømmen.  

posiTivT for sTEdET
Hoberg har forsynt folk med 
sko i over 50 år. Skobutikken er 
en av flere foretninger i Strøm-
men som holder til utenfor kjø-
pesenteret.    

– Vi ser på senteret som 
en stor konkurrent der vi i 
utgangspunket blir veldig li-
ten. Men vi ser også på utvi-
delsen som en drager for å få 
flere kunder til Strømmen. 
Det blir derfor opp til oss 
å kunne tilby noe annet og 
kanskje noe bedre enn det 

KAN SlÅ poSiTiVT uT: Skobutikken Hoberg i krysset Strømsveien/Stasjonsveien på Strømmen.

kundene får på storsenteret. 
Vi føler at vi allikevel har et 
godt grep på markedet, sier 
Per-Olav Hoberg. 

Hoberg forteller at det er 
mange butikker og kjøpesen-
tre på Østlandet og Stor Oslo 
som konkurrerer om kundene. 
Det blir derfor spennende å se 
hvordan det går når dørene 
åpnes for Norges største kjøpe-
senter. 

– Har dere vurdert å flytte inn 
på senteret?

– Det har vi hele tiden vært 
interessert i, men det lot seg 
ikke gjøre av en del utenom-
stendelige årsaker, sier Ho-
berg.  

KLArE for 
KonKUrrAnsE
Hos Intersport Foss sport har 
de diskutert hva senterutvidel-
sen kan komme til å bety for 
sportsbutikken. Butikken har 
holdt til i Strømsveien i åtte år 
og har skaffet seg et bra navn 
innen sykkel og skiutstyr. De 
er ikke bekymret for at det 
kommer nye sportsbutikker til 
Strømmen.  

– Vi har en fast kundekrets 
og et godt rykte på det vi dri-
ver med. Vi føler derfor ikke at 
de nye butikkene på senteret 
vil berøre oss. Men vi er kla-
re til å konkurrere, sier selger 
Ole Bjørgum ved på Intersport 
Foss.

Selv om det blir flere nye 
sportsbutikker på senteret hå-
per Bjørgum at det nye stor-
senteret vil trekke mye folk til 
området. Han håper også på at 
noen av handlekundene be-
nytter anledningen til å stikke 
innom butikkene som ligger 
i Strømsveien. Også Teppesa-

longen, som har 38 år bak seg 
på Strømmen, mener at det 
kanskje kan være en fordel å 

Nina Holmen (46)
Rælingen
– Det blir spennende å se 
butikkmiksen. Men jeg 
avskyr at det skal bli be-
talingsparkering. Det er 
meningsløst å betale for å 
shoppe, og det er dårlig ser-
vice fra storsenterets side 
overfor kundene.

Vigdis Mikkelsrud (45)
Aurskog
– Jeg håper den nye senter-
delen blir bra. Senteret var 
stort tidligere, men nå blir 
det enda større. Vi må nok 
ha god tid hvis vi skal gå 
her. Vi har et senter i Aur-
skog også, men for å få til-
gang til et større utvalg tar 
vi en tur til Strømmen en 
gang i måneden. 

Eivind Fet (77)
Rælingen
– Jeg har egentlig ingen for-
ventninger, men tror Rema 
1000 blir en stor og fin butikk. 
Som pensjonist er jeg ofte på 
senteret sammen med andre 
pensjonister. Noe av det vi 
snakker mest om er at vi må 
betale for parkeringen. Jeg tror 
det kan bli lang kø ved inn- og 
utkjøring av parkeringshuset 
fram til folk har gjort seg kjen-
te med betalingssystemet. 

Hege Røtterud (45)
Nannestad
- Vanligvis pleier vi å handle 
på Jessheim Storsenter. Men 
for at ungene i dag skulle få 
en litt lengre kjøretur tok vi 
turen til Strømmen. Jeg tror 
at det blir en del andre bu-
tikker på Strømmen enn på 
Jessheim. Vi kommer helt 
sikkert til å stikke innom 
Strømmen Storsenter igjen 
når den nye delen har åpnet. 

Arne Seierstad (84)
Nittedal
- Det blir spennende å se 
innholdet i det nye sen-
teret. Et stort minus med 
det hele er at det blir be-
talingsparkering. Årsaken 
til at jeg er på storsenteret 
er at jeg er sjåfør for dama. 
Hun handler mens jeg godt 
kan klare meg med kaker til 
kaffen. 

Tekst/foto: Roy R. Mortensen

ha Norges største kjøpesenter 
som nabo. 

entreprenørfirmaet Øie AS 
som hovedentreprenør, og de 
er meget profesjonelle. I til-
legg har Olav Thon Gruppen 
god erfaring med kjøpesenter-
utbygging, forklarer Trøen.

posiTivT KAos
Senteret har holdt åpent under 
byggeprosessen, men enkelte 
butikker har måttet stenge 
midlertidig for å gi plass til ut-
byggingen. Derfor har det ikke 
vært noen matbutikker på 
storsenteret den siste tiden. I 
morgen åpner imidlertid både 
Rema 1000 og Meny i senteret. 
Trøen venter storinnrykk av 
nysgjerrige kunder. 

– Oppmerksomheten og in-
teressen for nyåpningen har 
vært meget stor. Vi forventer 
et positivt kaos i forbindelse 
med åpningen, smiler senter-
lederen.

Strømmen Storsenter vil med sin 65.000 
m² bli Norges største kjøpesenter.  
Hvilke forventninger har du det nye 
storsenteret?

Fem på  
storsenteret

Butikker i Strømmen sentrum:
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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 

 
AKTUELT
 
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Det har vært en stor økning i 
andelen elever som får spesial-
tilpasset undervisning i norske 
grunnskoler. Den siste oversik-
ten viser at 8,6 prosent av nor-
ske elever mottar denne form 
for spesialundervisning. Bare 
fem år tidligere var andelen på 
5,9 prosent – så det er forsvarlig 
å slå fast at økningen har vært 
stor i Norge.

øKning i sKEdsmo
Det samme kan vi si om Skeds-
mo kommune. I 2006 var an-
delen elever med spesialunder-
visning på 4,6 prosent. Fem år 
senere hadde denne økt til 6,4 
prosent. Det vil likevel si at 
andelen har økt noe mindre i 
Skedsmo enn den har gjort på 
landsbasis. 

Vi kan ut fra statistikken 
lese at andelen elever med spe-
sialundervisning har økt også i 
Lørenskog kommune. Andelen 
var i 2006 på 5,6 prosent, mens 
den i fjor var kommet opp i 7,1 
prosent.

Ullensaker har rapportert om 
at seks prosent av elevene får 
spesialundervisning, noe som 
kun er en liten økning på 0,1 
prosentpoeng.

spEsiALUndErvisning i 
AKErshUs
Gjennomsnittet i alle kom-
munene i Akershus lå i fjor på 
7,4 prosent. Dette er hele 2,5 
prosentpoeng mer enn fem år 
før. Den kommunen i Akers-
hus som har størst andel elever 
med spesialundervisning er 
Ski, hvor 10,2 prosent av eleve-
ne mottar denne undervisnin-
gen. I statistikken, som stam-
mer fra Kostra-tallene, finner 
vi dessuten at Rælingen kom-
mune er den i Akershus med 
minst andel. Her var det bare 
2,9 prosent som mottok spesi-
alundervisning. I hele Akers-

Mer ressurser på  
spesialundervisning

Det er stadig flere 
elever som har 
behov for spesi-
alundervisning i 
Romerike-skolene. 
Dette medfører na-
turlig nok at lærerne 
bruker flere timer 
til dette viktige ar-
beidet. Her er over-
sikten over hvordan 
situasjonen i vår del 
av Romerike.

FlERE TRENGER SpESiAluNDERViSNiNG: 
Det har vært en stor økning i andelen elever som får 
spesialtilpasset undervisning i norske grunnskoler.
(Illustrasjonsbilde)

hus var det 5.484 elever som 
inngikk i tallene.

På landsbasis varierer ande-
len helt fra 1,8 prosent i Røyrvik 
(Nord-Tr.) og Rømskog (Østfold), 
til 23,4 prosent i Bindal (Nord-
land).

iKKE 
frEmmEdspråKLigE
Det er Opplæringsloven som 
gir retningslinjene for hva som 
inngår i begrepet spesialun-
dervisning. Etter en sakkyndig 
vurdering av elevens behov, så 
er det rektorene på hver enkelt 
skole i Skedsmo som gjør ved-
tak om det skal legges til rette 
for spesialundervisning.

De elevene som har et annet 
morsmål enn norsk, har rett til 
særskilt norskopplæring. De kan 
også ha rett til morsmålopplæ-
ring. Fremmedspråklige som får 
slik undervisning inngår imid-
lertid ikke i statistikken over 
spesialundervisning.

brUKEr mEr Tid
Det var nesten 53.000 elever 
i den norske grunnskolen 
som fikk spesialundervis-
ning i fjor. Vi ser på den lo-
kale statistikken at tallet for 
Skedsmo kommune var 418 
elever. I Lørenskog kommu-
ne var det 330 som fikk spe-

sialundervisning i fjor, mens 
Ullensaker hadde 257 elever 
med dette tilbudet. 

Utviklingen på dette feltet 
de senere årene medfører natur-
lig nok at lærerne bruker mer 
tid på spesialundervisning enn 
før. I hele Norge er det snakk 
om at lærerne i fjor brukte 18,1 
prosent av timene til spesialun-
dervisning, mens det fem år tid-
ligere var 14,2 prosent som gikk 
med til dette.

fLErE TimEr i sKEdsmo
Tilsvarende ser vi at lærerne i 
Skedsmo-skolene brukte 13,1 
prosent av timene i fjor på spe-
sialundervisning. Dette er en 
stor økning fra 2006, da lærer-
ne brukte 7,7 prosent av timene 
sine på den spesialtilpassede 
undervisningen.

I Lørenskog kommune 
brukte lærerne 14,8 prosent av 
timene sine på spesialundervis-
ning i fjor, noe som er opp fra 
12,2 prosent fem år tidligere. Ul-
lensaker er en av få kommuner 
i landet som har hatt nedgang 
på dette feltet. I fjor gikk 12,6 
prosent av lærertimene med til 
spesialundervisning, mens det i 
2006 faktisk var oppe i 16,6 pro-
sent.

Spesialundervisning
Andel av alle grunnskoleelever, 2011. Utvikling siste fem år. Kilde: Kostra/SSB

ToTALT AndEL  
bEnsin (%)

UTviKLing 
bEnsin (%)

LørEnsKog 330 7,1 1,5

sKEdsmo 418 6,4 1,8

ULLEnsAKEr 257 6,0 0,1

AKErshUs 5.484 7,4 2,5

norgE 52.687 8,6 2,7

UTviKLing %
 

AndELAnTALL
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Noa Noa Strømmen Storsenter, tlf: 63 80 34 77  

Åpningstilbud 

med en mengde flotte høstvarer 

til -50% 
Utlodding av antrekk til verdi 4.000,- og gaver til de 100 første handlende kunder. 

Velkommen innom!

HØSTKAMPANJE HOS A-K MASKINER KLØFTA

A-K maskiner Kløfta, Dyrskueveien 10, 2040 Kløfta    Tlf 63 94 06 00

Vindusvasker WV50

Nå kr 599,-Nå kr Nå kr Nå 599,-
Veil pris kr 699,-

Automower 305

Nå kr 8 990,- kr 8 990,-
Veil pris kr 11 990,-

Peak Life 5W-50

Nå kr 450,-Nå kr Nå kr Nå 450,-450,-
Veil pris kr 925,-

Super 2000 10W-40

Nå kr 300,-Nå kr Nå kr Nå 300,-
Veil pris kr 550,-

Oljer

Hestehengere 
 Kampanjetilbud: 
Trådløs kamerapakke og 
forkrybbe på kjøpet. Verdi 
7 000,-. Gjelder Royal 
Exclusive og Classic.

Transporthengere 
Stort utvalg på lager. 
Kom innom for et godt tilbud.

Høytrykkvask HD5/15 CX+

Nå kr 6 875,- kr 6 875,-6 875,-
Veil pris kr 8 125,-

Høytrykkvask K5.600

Nå kr 3 200,- kr 3 200,-
Veil pris kr 3 880,-

Vi har årets 
snøfresere 
på lager!

DUUN 
vedmaskin

www.a-k.no

Ved kjøp av Duun 

vedmaskin nå, får du 

hydraulisk stokkestativ 

til en verdi av kr 16 238,- 

med på kjøpet

Vi tømmer sommerlageret
Plenklipper LC53Ee

Nå kr 4 990,- kr 4 990,-
Veil pris kr 7699,-
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Interiørfest
Fresco vinyltapet
m/� bertapet
hvit/beige/eggehvit/grå

199,-
pr. rull

Tilbudene varer t.o.m. 27. oktober

FARGERIKE SLETVOLD
www.fargerike-sletvold.no

Ringveien 23-Jessheim-Tlf 63 97 06 09

Man-fre 09-18
Torsdag 09-19
Lørdag  09-16

Twilight � ossteppe
4 farger 160x230

Før 2895,-
1995,-

Eik hvit 1 stav
14 mm parkett

399,-m2

 Før 499,-  pr m2

Super-
tilbud!

All innvendig maling 
til tre og panel

30%
KULTUr
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Hvilken kommune i Norge er 
den store kunstnerkommu-
nen? Det er et svulstig spørs-
mål, men instituttet Telemark-
forskning våget nylig å rangere 
alle kommuner i Norge etter 
«kunstneriske» kriterier. 

TETThET viKTigsTE 
KATEgori
Forsker og kulturviter Bård 
Kleppe kan fortelle at Nesod-
den kommune her i Akershus 
ble stående igjen på kunstner-
toppen. Skedsmo er også høyt 
på listene.

– Vi har tatt for oss tre kri-
terier, der kunstnertetthet er 
vektet som viktigst. Her har vi 
saumfart medlemsregister for 
de ti største kunstnerorganisa-
sjonene i Norge, og har således 
kunne anslå antall kunstnere 
per tusen innbyggere i hver 
kommune, forteller han.

KUnsTnEr-KommUnEnE
Etter at alle tre kriteriene er 
lagt sammen, så har man 
kommet til en landsoversikt 
som teller alle de 429 kom-
munene, så finner vi Skeds-
mo på en helt grei 67. plass, 
mens Lørenskog er å finne 
som nummer 132. Ullensa-
ker er midt på treet med sin 
237. plass. 

nEsTEn ALLE
Å fastslå helt nøyaktig hvor 
mange kunstnere det er i en 
kommune er ikke mulig. Men 
de ti største organisasjonene 
innehar så mye som 80 pro-
sent av alle kunstnere i Norge, 
og det er dermed forsvarlig å 
rangere tettheten ut fra dette. I 
hele landet er det 19.611 kunst-
nere i disse registrene, og dette 

Nå er Norges aller 
største kunstner-
kommuner kåret, 
etter at et forsknings-
team har målt kunst-
nertetthet, mangfold 
og stipender fra Sta-
ten. Skedsmo har 148 
kunstnere, og kom-
mer ganske bra ut i 
denne undersøkelsen. 

Skedsmo på  
kunstnertoppen

KuNSTNERE i RoMERiKE: Telemarkforskning har tatt i bruk tre 
kriterier for å finne Norges største kunstnerkommune. Antall kunstnere 
per tusen innbyggere vektet mest. (Illustrasjonsfoto)

betyr 3,9 kunstnere per tusen 
nordmann. 

KUnsTnErnE i sKEdsmo
Undersøkelsen viser at det er 
148 kunstnere med adresse 
i Skedsmo kommune i disse 
medlemsregistrene. Det ut-
gjør akkurat tre kunstnere for 
hver tusen innbygger. Av de 
429 kommunene i Norge er 
det faktisk bare 39 av dem som 
har større andel kunstnere enn 
landsgjennomsnittet på 3,9. 
Dette fordi så mange kunst-
nere har tilhørighet til storby-
ene. For eksempel har Oslo 11,5 
kunstnere per tusen innbygger.

I Lørenskog kommune er det 
registrert 78 kunstnere med til-
knytning til de ti aktuelle orga-
nisasjonene, og dette er 2,3 per 
tusen innbygger. Ullensaker 
kan skilte med 49 kunstnere, 
som er 1,6 per tusen.

dEr dET sKJEr
– Kunstnere trives i flokk, og 
det ser vi på tettheten i stor-
byene. Det er viktig for dem å 
ha et miljø, både faglig, sosialt 
og praktisk. Kunstnere trenger 
arbeid. På steder med et insti-
tusjonsteater, orkester og tilsva-
rende, så er det flere kunstnere 
bosatt, sier Kleppe.

– Men, kunstnere har ofte 
dårlig råd og kan ikke bo på 
dyre steder. Derfor ser vi at de 
ofte er bosatt utenfor de store 
byene, legger han til.

I hele Akershus er det regis-
trert 2.209 kunstnere, noe som 
utgjør fire per tusen innbygger.

UorgAnisErTE 
KUnsTnErE

– Det finnes i tillegg en 
del personer som jobber som 
kunstnere uten å være med-
lem av en slik organisasjon. 
Tallet på kunstnere er derfor i 
realiteten høyere, men som et 
utgangspunkt for sammenlig-
ning er tallet godt. Det er ikke 

grunn til å tro at andelen uor-
ganiserte kunstnere i en kom-
mune er større enn i en annen, 
sier Kleppe.

mAngfoLd og 
sTipEndEr
De to andre kriteriene som 
er lagt til grunn for å ran-
gere kommunene, er kunst-
nermangfold og tildelinger fra 
Statens kunstnerstipend. Disse 
to kategoriene er sammenlagt 
vektet like mye som kunster-
tettheten

– Vi har sett nærmere på 
kunstformen som de aktuelle 
kunstnerne bedriver, og gitt høy-
este score til kommuner med 
størst mangfold, forklarer Kleppe.

Av de 148 kunstnerne i 
Skedsmo, så er det f lest un-
der parolen «musikere og 
komponister». Det er 118 av 
dem i Skedsmo. Så er det 16 
scenekunstnere, elleve vi-
suelle kunstnere og tre som 
er registrert som forfattere.

mAngfoLdET i 
LørEnsKog
I Lørenskog er det 48 som 
er musikere eller komponis-
ter. Det er videre 14 visuelle 
kunstnere og like mange sce-
nekunstnere. Her er det to 
personer som er regnet som 
forfattere. I Ullensaker finner 
vi 38 musikere og komponister, 
åtte scenekunstnere og tre visu-
elle kunstnere.

sTipEnd TiL sKEdsmo
– Videre har vi en oversikt fra 
Statens kunstnerstipend, med 
antall tildelinger og summer 
for 2011. I hele landet ble det 
gitt ut stipender verdt knapt 
190 millioner kroner. Og de 
ble tildelt 1.372 kunstnere. Sti-
pendene har dermed et snitt 
på 138.000 kroner, forteller 
Kleppe.

Ved tildeling av stipend, 
så er det kunstnerlig aktivi-
tet og kvalitet som vektleg-
ges. I Skedsmo kommune ble 
det i fjor gitt ut stipender til 
fem kunstnere, og disse mot-
tok til sammen 770.000 kro-
ner . I Lørenskog kommune 
var det ingen som oppfylte 
kravene til stipend, mens 
to kunstnere i Ullensaker 
mottok 380.000 kroner til 
sammen.

Ditt drømmehus på 1-2-3
Ta kontakt for mer informasjon:
E-post: aasdis.birgirsdottir
@ferdighus-norge.no 
Tlf. 960 46 228
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Fredag 15. februar 1963 ble Carlton hotell i Storgata 25 
tatt i bruk. Hotellets 1. etasje ut mot Storgata har opp 
gjennom årene huset forskjellige butikker. I dag er holder 
egon restaurant til i 1 etasje. I 2002 ble Carlton Hotell
til Thon Hotel Lillestrøm. I 2012 utgaven ser vi at hotellet 

har beholdt den utvendige fasaden. Veien forbi hotellet 
ble omgjort til miljøgate i 2009, samtidig som nedre del 
av gata ble gågate.

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

CARLTON HOTELL 
1973 - 2012

1973

2012
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5000

8900

8900

4990
6900

6500

5900

2990

4000Pizza
Nice n easy, 460 g

KÖP 3 FÖR

Vetemjöl
Berteqvarn, 

6x2 Kg

Regnbågs-
lax
Royal Danish Salmon, 
400 g, kr/st

Kyckling-
filé
Julles, 2 kg, kr/st

Karbonade-
deig/nötfärs
Import, kr/kg

Coca-Cola
Helt flak, 24x0,33 liter

Kyckling-
vingar
Victors Hotwings, 3 kg

Pommes 
frites/stripes
Lantgården, 2 kg

KÖP 2 FÖR

Kalkon-
bröstfilé
Arvi, kr/kg

Öppet alla dagar 9-21
    Erbjudandena gäller från 18. till 28. oktober. Reservation för ev. tryckfel och slutförsäljning. 

Alla priser i SEK. Telefon +46 (0) 571 127 00

När du vill spara pengar

+PANT
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SVAR:
det gamle Eilagbygget 
på Robsrud

SVAR:
Storgata i Jessheim

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

VINNER:
gUNNAR IHLe
Vallerudåsen 97
1476 Rasta

VINNER:
NINA BeRgeT
Åråsveien 63
2007 Kjeller

VINNER:
TORDIS B. BReDeSeN
Rådyrstien 3
2052 Jessheim

SVAR:

Lørenskog

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Huset ligger ved Sagbruksveien, 
mellom Strømmen Storsenter og 
Strømmen stasjon.

Ullensaker



Velkommen til 
opphørssalg 

EKSTREME 
priser!

Vår butikk i Depotgata 20 i Lillestrøm 
har opphørssalg hvor alt nå skal bort!  

Serviceavdelingen vil fortsette som før og det vil 
være et showroom for utstillinger i våre 

tidligere lokaler. 

Kom innom å gjør et 
kupp i dag

Vi vil gjerne takke våre leverandører 
for samarbeidet: 

Bytt ikke kjøkken!
Bytt bare dører, skuffer, benkeplater og vask! Nye dører produsert etter mål. Også helt til taks!
Passer alle typer kjøkken uansett alder! Ferdig montert!

Vårt tilbud ved hel fornyelse: Gratis benkeplater!

Ring din lokale 
representant  
for en avtale 

om  GRatis 
hjemme besøk og 

kostnads overslag:

www.tremo.no

Vi leverer  
også komplette  

kjøkken!

Rune Løvås 
rune@tremo.no 913 92 660

dit
tbu

ds
ka

p.n
o

Norskproduserte
kvalitetsprodukt
fra egen fabrikk

på Hamar!

Mat

Glykemisk indeks
Ikke all karbohydratinnholdende matvarer er dannet likt. 
Glykemisk indeks (GI) ble oppfunnet av David Jenkins 
og Thomas Wolever i 1981. Det er et nytt system for 
å klassifi sere karbohydrater etter hvilken grad de øker 
blodsukkeret i kroppen. Det erstatter den gamle systemet 
som klassifi serer karbohydrater etter om det er «enkle» 
eller «komplekse» karbohydrater. Mat som bare inneholder 
proteiner og fett har ingen glykemisk indeks-verdi, fordi 
det påvirker blodsukkeret svært lite.
   Glykemisk indeks går over en skala fra 1-100. Skalaen 
antyder hvor fort 50 gram karbohydrater i ulike matvarer 
blir absorbert i blodet som blodsukker etter et måltid. Ren 
glukose brukes som referanse i skalaen og er rangert til 
100. Det vil si 50 gram glukose gir maks økning i blodsuk-
keret.
   Glykemisk indeks deler karbohydratinnholdende mat i 
tre kategorier. Høy, medium og lav GI mat.

Høy glykemisk indeks 
Høy GI mat som gir en rask stigning i blodsukkeret (GI 
70 eller høyere). Noen eksempler er corn fl akes, riskaker, 
bagel, baguette, bran fl akes, hvitt brød, fl atbrød, bakte 
poteter, kokte poteter, potetmos, puffet hvete, hurtigris, 
jasminris, scones, smultring, vafl er, vannmelon, weetabix, 
og tørkede dadler.

Medium glykemisk indeks
Medium GI mat som gir en medium stigning i blodsuk-
keret (GI fra 55 til 69). Noen eksempler er polert ris, 
rosiner, ryvita knekkebrød, søtpoteter, tacoskjell, rødbeter, 
ananas, aprikoser, 100% rugbrød, speltbrød, havregrøt, 
couscous, hermetisk fersken, kokte gulrøtter, risnudler, og 
pitabrød.

Lav glykemisk indeks
Lav GI mat som gir en langsommere stigning i blodsuk-
keret (GI 54 eller lavere). Noen eksempler er fruktose, 
grapefrukt, pupernickel, bønner, cashewnøtter, peanøtter 
rå gulrot, kirsebær, pærer, linser, melk, pærer, plommer, 
helkornsspagetti, svisker, yoghurt, kikerter, og lett iskrem.

Glykemisk belastning
En annen viktig rangering av karbohydrat er glykemisk 
belastning (GB). Glykemisk belastning rangerer den 
glykemiske verdien i mat ut i fra mengden som spises. 
Dette gir en mer nøyaktig måte å bestemme stigningen 
av blodsukkeret fra ulike typer mat.
   Et eksempel er vannmelon som har høy GI-verdi, men 
lav GB-verdi. Hvorfor? Den har høy GI fordi det inne-
holder karbohydrater som raskt absorberes og omgjøres 
til sukker. Likevel har den lav GB fordi det inneholder vel-
dig lite karbohydrater per 100 gram sammenlignet med 
andre matvarer. Poteter derimot har både høy GI og høy 
GB. Dette er fordi poteter inneholder karbohydrater som 
raskt fordøyes og opptaes i blodsukkeret, i tillegg til at de 
inneholder mye karbohydrater per 100 gram potet.
Generelt har ulike matvarer med lav GB også lav GI. 
Matvarer med medium eller høy GB kan ligge i området 
fra lav til høy GI.

Hvordan brukes glykemisk indeks?
Opprinnelig ble glykemisk indeks laget for å hjelpe 
diabetikere til å kontrollere blodsukkeret. Likevel brukes 
GI av fl ere ernæringseksperter som en måte å behan-
dle fedme, redusere appetittsvingninger, og forbedre 
kostholdsvaner.

   Det har også blitt utført studier som antyder at en lav 
GI-diett kan redusere overvekt, diabetes type II og tykktarm-
skreft. Likevel skal man ikke se seg blind på GI-dietten. Dette 
kan skape forvirring rundt næringsrike og karbohydratrike 
matvarer som ikke nødvendigvis bør unngås. Likevel kan 
glykemisk indeks kan være et redskap til bruk for leger og 
ernæringseksperter i kostholdsveiledning av personer med 
metabolsk syndrom, overvekt, og diabetes.

Hva er glykemisk indeks? Hva er glykemisk 
belastning? Her forteller vi om hvordan 
systemet klassifi serer karbohydrater i mat. 

Tekst: Rubina Olsen

Ernæringsfysiolog Rubina Olsen 
Ønsker gjennom www.matavisen.no å hjelpe 
fl est mulig lesere til et sunnere kosthold og en 
bedre livskvalitet. N

Y 
SP

A
LT

E



22  Nr. 31 – 2012

Kobbersett - brett + mugger og 
kjele. Motorola mobil, bærbar m/
veske - samleobjekt? En del bø-
ker, blader, 78 plater m.m selges 
billig. Skrivemaskin fra 50-tallet 
selges. Furu sengebrisk selges 
billig eventuelt gis bort. Tlf. 63 
87 74 12 mob. 936 18 202

Kortreist ved - fra Fjellhamar, 
Nedre Grønlivei 14. 60 l sekker 
til kr. 50 pr. stk. Jeg kan bringe i 
nærmiljøet. Mob. 995 17 229.

Lammeskinnsjakke herre str. 
52,lammeskinn innvendig og 
brunt ruskinn utenpa,  pent 
brukt, selges kr. 800, Jakken er 
kjopt i pelsforretning. - tlf/sms. 
959 98 879.

Persianerjakke str. 40 (sort) selges 
kr. 300,- Tlf 478 51 108

Skrivebord til salgs. B: 120, D: 
80 H: 135 Kan stå i hjørne. Gi 
bud! Bilde kan sendes. Send 
mail: annebippa@gmail.com 
eller sms til 95 45 63 93

Diverse eldre telefonapparater til 
salgs. Mini stepper,treningsapp. 
som ny .Gi bud. Tlf. 414 69 
496.

Gammel tv m. radio og plate-
spiller, 3 gamle radioer, stor 
amerikansk klesrulle, liten 
klesrull, sveivegrammofon, gam-
melt gorojern, 2 gamle kjøttkver-
ner, gammel symaskin, en del 
gamle bøker. Ta kontakt på tlf: 
95220172 eller mail: hennyt@
getmail.no

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet 
militært fra krigen er også av 
interesse. Tlf: 40 40 62 16

Gamle norske postkort og brevkor-
talbum kjøpes av samler til god 
pris ønskes kjøpt. Tlf. 930 40 
550

En gammeldags utslagsvask m/
blå gummikant og et vaskestell, 
vaskefat og mugge.Tlf: 47 38 
83 70

TIL SALGS

Adidas fotballsko mundial team 
str 42, passer 39/40 selges kr 
250 ny pris kr 1150. Heelys rul-
lesko 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 ,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 ol-
jelamper. Tangen kr 200, Spiral 
kr 150 Furu kr 150, Byggmester 
Bob sengesett str 140*200 + 
Håndkle kr 130 (Har bilde) Ny-
pris 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 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 pris-
lapp 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 Dress-
bukse og jakke Van Heusen str 
12-14 år kr 450, (kan få med 
hvit skjorte) Telefon 638 75 480 
eller 928 41 746

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

Barnevogn Teutonia Mistrall, 
med mykbag, handlenett, myg-
nett, regntrekk og bleieveske. 
Veldig pent brukt. Vognen kan 
enkelt legges sammen, er lett. 
Vipp håndtaket for å endre 
kjøreretning. NOK 1500,- Sprin-
kelseng 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 kantbeskytter 
+ 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

Technics keyboard til salgs. Jeg 
selger et pent brukt Technics KN 
1400 keyboard med krakk, stativ 
og en behringer forsterker. Kun 
stuebrukt. Selges pga plassman-
gel og innkjøp av nytt keyboard. 
Må hentes i Lillestrøm. Selges 
for 600,- Tlf. 977 99 428 

Beige salong 2 seter + 2 stoler 
+ 2 puffer kr. 4500,- Krognes 
hjørnesalong til hytte som ny kr. 
5000,- Pent salongbord + hjør-
neskap kr. 500,- Grå hjørnesa-
long som ny + 1 puff kr. 8000,- 
(Pris ny 17 245,-) Sittegruppe i 
manilla kr. 1500,- Tlf. 63 81 66 
75 eller mob. 482 97 724. 

Pen stavkinne, smørkinne sign. med 
tall bokstav og merke, Kr. 1350,-. 6 
stk. Tyske Øl liters krus med forskj. 
logoer. Til samlere: 505 forskj. mi-
niatyr fl asker med innhold, forseglet 
ikke vært åpnet. Kr. 10,- til 20,- 
pr.stk. Kan deles opp. 2 Nye Dale 
of Norway strikkegensere marineblå 
bunn med mønster i offwhite og 
litt farger i kragen og skulder, Str. 
XL og XXL Kr.800.- pr.stk. (Nypris 
ca.Kr.1800,-) 6 Kongle konjakk-
glass fra Magnor, sign. og ubrukt 
kr.150,- pr. stk. 6 Skipsglass fra 
Holmegård, ubrukt kr. 150,- pr.stk. 
Friitala herrefrakk beige str.52 slank. 
Passer bryst 104, liv 92, hofter 
110. Høyde 176-184. Frakken 
er som ny, og prisen er kr. 800,-. 
(Røverkjøp). Ta kontakt hvis noe er 
av interesse!(Jessheim). Mob. 918 
63 832

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

Køleskap selges. 60 cm bred, 
175 cm høy tlf. 63 87 79 08 
Mob. 481 37 506

Meget sjelden 5-armet messing 
taklampe med svakt fargede 
glasskupler selges til halv pris. 

NÅ HAR VI BEGYNT MEd RUBRIKKANNONSER I AVISEN

MATERIELLFRIST: 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva 
pr annonse for bedrifter

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

Send epost til: bazar@avisdrift.no 
eller send til: Avisdrift Romerike, 

depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

ØNSKES KJØPT

Vi har i år også vår tradisjonsrike 
familiebuff e i våre hyggelig lokaler. 
Datoene er 02.12.12 og 09.12.12. 

Begge dager kl. 17.00. 

Vår buff et inneholder både varme og
kalde retter. Vi kan nevne bl.a.

hjemmelaget sylte og lammerull.
Ribbe med tradisjonelt tilbehør, hjemme-

laget karamellpudding m. m.

Kr 395 pr pers 
Barn under 12 år halv pris

Vi tilbyr også vår gode, tradisjons-
rike lunsjbuff et til bedrifter.

I � or ble disse lunsjene fort fullbooket,
så ta kontakt nå for bestilling.

Dersom dere ønsker det, vil dere få 
eget rom og egen servitør.

Vi har også catering. 

Det perfekte sted 
for ditt selskap

Ring for en hyggelig samtale!
Tlf: 63 97 14 30

Eller ta kontakt på booking@herreds-
huset.no For mer informasjon se vår 
hjemmeside www.herredshuset.no 

Herredshuset

Velkommen skal du være.

Herredshuset

Herredshuset er stolt medlem av:
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Denne uka blir 
Autumn Leaves 
Festival arrangert 
på Jessheim.

I kveld får ungdoms-
skoleelever i Ullensa-
ker treffe forfatter 
Hilde Hagerup.

KULTUr
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Jessheimdagene og Byfeirin-
gen har såvidt lagt seg, før den 
nyslåtte byen inviterer til mer 
festivitas. Det er Jessheim Stor-
senter og Torget Pub AS som 
samarbeider om Autumn Le-
aves Festival som starter denne 
uken. I dag er det et lukket in-
ternt arrangement for ansatte 
på storsenteret, men i morgen 
braker det løs med ulike aktivi-

KULTUr
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Forfatter Hilde Hagerup kom-
mer til Ullensaker bibliotek i 
kveld, onsdag 24. oktober, for 
å fortelle om sin spøkelsesbok-

Ny festival 
på Jessheim

MER liV oG RøRE: Nylig feiret Jessheim seg selv som by. Nå sparkes det i gang en ny høstfestival.

teter i et oppvarmet stortelt på 
Jessheim Torg.

– Et over 500 m2 oppvar-
met telt vil fylle hele Jessheim 
Torg. Det vil være ulike ar-
rangementer på dagtid og på 
kveldstid. Vi ønsker å gjøre 
Jessheim til en levende by, der 
det skjer noe, forklarer mar-
kedskoordinator ved Jessheim 
Storsenter, Line Gustavsen.
                                    
smAKsprøvEr                                    
Første dag av festivalen byr på 
aktivitet rundt temaet mat og 
servering. 

– Her vil det være ulike ak-
tører som serverer smaksprø-
ver og selger enkle retter. Det 
vil bli satt frem bord og ben-
ker hvor kundene kan sitte ned 
og nyte, forteller Gustavsen. I 
tillegg kommer konjakkentu-
siasten Marte Bøhn og Amund 
Maarud holder konsert.                                                   

LEK og moro
Dagen etter er det sport- og fri-
tidsutsalg i storteltet.

– Her kan man kjøpe aktu-
elle varer fra Villmarksbutik-
ken, Sport 1 og G-Sport. Ull/
Kisa Fotball vil også være re-
presentert, sier Gustavsen, og 
legger til at Plumbo kommer 
for å holde kveldskonsert. 
Lørdag blir en ren familiedag.                                                                                                                      

– Den dagen er forbeholdt 
barn og familier. Hele festival-
teltet vil være fylt opp med ulike 
aktiviteter: sumobryting, basket-
ball, hesteløp, små elektriske bi-
ler, hoppetog og mye mer. Det vil 
også bli et humoristisk show med 
Klovnen Silja og Diablo-show 
med Diablo-ekspert Lars Sundø-
en. Det blir masse lek og moro, 
forsikrer Line Gustavsen. Ifølge 
arrangørene vil Autumn Leaves 
Festival bli en årlig høsttradisjon 
på Jessheim. 27. oktober.

Hagerup til Ullensaker
serie «Spøkelsene på Frostøy». 
Hagerup er nå godt i gang med 
den tredje boken i serien.

Arrangementet inngår som 
en del av Litteraturfestivalen i 
Akershus, og gjelder for inviter-
te klasser i 8. trinn i Ullensaker.

Hilde Hagerup har hoved-
sakelig skrevet ungdomsbøker, 
men har også gitt ut en vok-
senroman. Hun begynte tidlig 
å skrive, og fi kk utgitt sin før-
ste novelle bare 14 år gammel.

Til ullENSAKER 
biblioTEK: 

Forfatter Hilde Hagerup. 
(Foto: Aschehoug Forlag)

Rolf Vlietman (28) 
Skedsmokorset
Spiller i Elvar-
heim, Coverclub, 
FullMoon, pluss 
diverse spontane  
partyband.   
Musikkstil: Rock

1. Musikalsk forbilde?
2. Når kjøpte du favoritt- 
    instrumentet ditt??
3. Når låter dette orgelet best?
4. Hvorfor liker du dette så godt?
5. Har du en yndlingsslåt du 
    pleier å spille på brettet??
6. Hva er din beste opplevelse 
    med dette instrumentet?
7. Behersker du flere  
    instrumenter? 
8. Hvor mange andre instrumenter  
    eier du?
9. Hvilken romeriking vil du 
    sende stafettpinnen videre til?

Mitt
instrument

1. – Jeg setter stor pris på Ray Manza-
rek - organist i The Doors, og Jon Lord 
som spilte orgel i Deep Purple. Disse to 
så på orgel på en helt annen måte. De 
dro klassisk orgelspill inn i rock. 

2. – Favorittinstrumentet er orglet 
Clavia Nord Electro som jeg kjøpte for 
to år siden. Da brukte jeg noen timer 
hver dag i noen uker med instru-
mentet. Det som er kult med et nytt 
instrument er at du får nye lyder og 
andre muligheter. Du får også nye 
ideer når du skaffer deg et nytt brett.

3. – Orglet låter best når lokalet er fullt 
av folk og jeg har bra lyd fra monito-
rene. Et el-piano eller orgel holder seg 
alltid stemt. Det låter alltid som det 
skal låte. 

4. – Clavia Nord er oversiktelig. Det er 
derfor veldig lett å gjøre ting live med 
det. Alt er foran deg, du slipper å gå 
gjennom en haug av displayer. Selv om 
det er digitalt er instrumentet veldig 
analogt oppbygd. Du finner en skruk-
nott til alt. Det er veldig lett å kontrol-
lere alle lydene slik at du får den lyden 
du ønsker, mens du spiller.

5. – Jeg har egentlig ingen spesiell ynd-
lingslåt, men jeg liker å spille låter av 
The Doors på brettet. Sangene fra dette 
bandet låter alltid kult på orgel. 

6. – Det var da jeg fikk instrumentet i 
hus og pakket det opp.  Jeg ble positivt 
overrasket. Selv om jeg hadde prøves-
pilt på det i butikken er det noe helt 
annet når du står med ditt eget brett. 

7. – Jeg er musikklærer og får i det 
minste lyd i andre instrumenter. Ellers 
spiller jeg gitar, trommer, piano, bass 
og trompet. 

8. – Jeg har så jeg klare meg.

9. – Stafettpinnen sendes videre til Stig 
Inderberg. Han er en flink og fin fyr 
som har mye å fortelle. 

Av: Roy R. Mortensen

9 faste spørsmål
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HVA SKJER?
Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i uken 
som kommer. Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre 
lesere, slik at vi kan få en mer omfattende oversikt. 
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

TOVe NILSeN 
PÅ KAFFeDILLA
I kveld er det Boktak-
kefest med forfatter 
Tove Nilsen på Kløfta.

Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

I kveld kl. 19.00 inviterer 
Kløfta bibliotek til «Boktak-
kefest» med forfatter Tove 
Nilsen på kafeen Kaffedilla. 
Arrangementet er en del av 
Litteraturfestivalen i Akershus. 
I tillegg til forfattertreffet blir 
det servering av kaffe og 
kaker og det blir loddtrekning 
av bokpremier.
  Tove Nilsen debuterte i 
1974 med romanen «Aldri 
la dem kle deg forsvarsløst 
naken». Siden den gang har 
hun mottatt en rekke litterære 
priser for sitt forfatterskap, og 
hun har også blitt nominert til 
Nordisk Råds litteraturpris.

Til KløFTA: Forfatter Tove 
Nilsen. (Foto: Steinar Buholm)

LILLeSTRØM 
KULTURSeNTeR
HeINe TOTLAND & gISLe 
BØRge STYVe

ONSDAg 24. OKTOBeR KL: 19:30 I 
STJeRNeSALeN
Gisle Børge og Heine kom 
sammen ved en slags tilfeldighet 
i en episode av Beat For Beat i 
1999. De gjorde en fantastisk 
versjon av klassikeren «He Ain´t 
Heavy», og den har seinere blitt 
ett av de mest populære klippene 
fra programmet på YouTube.

VINTeRMYggeN - BASKeRY 
& IKURA
TORSDAg 25. OKTOBeR KL: 19:00 I 
CONNeCT
Baskery la nok et suksessrikt år 
bak seg i 2011 med spillejob-
ber i Australia, USA, Canada og 
Europa og ikke minst her i Norge, 
hvor de er blitt tatt imot med åpne 
armer, siden de startet bandet i 
2008 og da lanserte sin første 
plate «Fall Among Thieves».

eRIK ANDRÉ HVIDSTeN Og 
KARI STOKKe - KULTUReLL 
LØRDAgSKAFÉ
LØRDAg 27. OKTOBeR KL: 14:00 I 
ReSTAURANTeN
Erik-André Hvidsten er en 
fantastisk sanger, skuespiller og 
artist med teatre og scener i hele 
Norden som sitt arbeidsområde. 
Som skuespiller har han stått på 
store scener i Norge, Sverige 
og Finland i store musikal- og 
teateroppsetninger. Erik André 
presenterer utdrag fra sitt musi-
kalrepertoar. Han akkompagneres 
av Kari Stokke.

LILLeSTRØM STORBAND MeD 
BJeLLeKLANg
LØRDAg 27. OKTOBeR KL: 19:00 I 
STJeRNeSALeN
Lillestrøm Storband har 20-års 
jubileum. Lillestrøm Storband 
har ved sin musikalske leder 
Biørn Barlo, utviklet seg til å bli 
et storband på høyt nivå.  I den 
anledning er det en fornøyelse 
å presentere en fargesprakende 
jubileumskonsert med spennende 
gjester.

LILLeSTRØM BYORKeSTeR 
MeD gJeSTeR
TIRSDAg 30. OKTOBeR KL: 19:00 I 
STJeRNeSALeN
Lillestrøm Byorkester med gjester 
inviterer til høstkonsert. Høst-
konserten med Byorkesteret på 
Lillestrøm Kultursenter har blitt en 
tradisjon, og korpset byr nok en 
gang på en konsert med variert 
musikk. Lillestrøm Byorkester ble 
etablert i 1996, og består av musi-
kanter fra nærmiljøet. 

LØReNSKOg HUS
eN ReISe I VINeNS VeRDeN
ONSDAg 24. OKTOBeR KL: 19:30, 
VASSHJULeT

Etter suksessen med vinsmakin-
gen i vår skjønner vi at det er stor 
interesse for dette på Lørenskog 
og gleder oss til å kunne by på 
nok en aften med Christer Be-
rens! Navnet Christer Berens er 
synonymt med vin, han er kåret til 
norges beste vinkelner to ganger, 
og har bakgrunn fra restauranter 
som Bagatelle, Bølgen & Moi og 
Le Canard.

KRIMKVeLD
ONSDAg 24. OKTOBeR KL: 19:30, 
BIBLIOTeKeT

Tradisjonen tro inviterer vi til 
krimkveld. Du møter Nils Nord-
berg i samtale med Trude Teige, 
Jan Erik Fjell og Aslak Nore. 
Arrangementet er en del av Lit-
teraturfestivalen i Akershus.

BOKPRAT AV BIBLIOTeKeTS 
ANSATTe
TORSDAg 25. OKTOBeR KL. 13:00, 
BIBLIOTeKeT
Vi forteller om våre favoritter. 
Vi tipser om bøker for barn og 
voksne. Arrangementet er en del 
av Litteraturfestivalen i Akershus.

HALLOWeeNFeST PÅ KUL-
TURKAFeeN
TORSDAg 25. OKTOBeR KL. 18:00, 
KURLAND FRITIDSHUS
Husk kostyme!

BODIL ARNeSeN Og PAAL 
ANDRÉ gRINDeRUD: TAKK-
NeMLIgHeT
TORSDAg 25. OKTOBeR KL. 19:30, 
STORSTUA
Forfatter og foredragsholder Paal 
André Grinderud og sopran Bodil 
Arnesen deler forestillingen «Takk-
nemlighet» med oss. Grinderud er 
for mange kjent som talsperson 
for barn av alkoholikere, og vier 
mye av sin tid til veldedig arbeid. 
Arnesen er en av Norges mest 
spennende sopraner og har 
vunnet både mange priser og 
tilhørere verden over. Hun har et 
bredt repertoar og er opptatt av 
brobygging mellom ulike stilarter. 
Duoen er i høst og vinter ute på 

forestillingsturné der de ønsker å 
dele sine tanker og opplevelser 
med fokus på takknemlighet i 
hverdagen gjennom diktlesning 
og sang i ulike sjangre. Forestil-
lingen henvender seg like mye 
til unge som til eldre gjennom 
et tema som er viktig for hele 
samfunnet vi lever i.

LUNSJKONSeRT I BIBLIO-
TeKeT
FReDAg 26. OKTOBeR KL. 12:00, 
BIBLIOTeKeT
Lunsjkonsert med lærere fra 
Lørenskog musikk- og kulturskole.
Arrangementet er en del av Lit-
teraturfestivalen i Akershus.

STAND-UP I BIBLIOTeKeT
FReDAg 26. OKTOBeR KL. 19:00, 
BIBLIOTeKeT

Stand-up med Anders Holstad 
Lilleng. Med musikalske innslag 
ved Erik Strandberg og Kristian 
Larsson. Arrangementet er en del 
av Litteraturfestivalen i Akershus.

QUIZ
FReDAg 26. OKTOBeR KL. 20:00, 
BIBLIOTeKeT
Kultur- og underholdningsquiz 
med Anne Gaathaug. Alle klarer å 
svare på noe, og vi deler inn i lag.
Arrangementet er en del av Lit-
teraturfestivalen i Akershus.

INTeRNASJONAL TeDDY-
BJØRNDAg
LØRDAg 27. OKTOBeR KL. 13:00, 
BIBLIOTeKeT

Teddybjørnens fødselsdag. Vi 
leser historier om bamsen og 
synger sanger om dette kjære ko-
sedyret. Arrangementet er en del 
av Litteraturfestivalen i Akershus.

gRO Hege BeRgAN 
UTSTILLINg
LØRDAg 27. OKTOBeR KL. 18:00, 
KUNSTSALeN

MONOTYPISK - monotypier 
og andre trykk 27.oktober - 25. 
november. «Jeg er en tegner, 
grafi ker og maler som liker å 
dikte. I monotypiene kombinerer 
jeg dette. Så lenge trykksverta er 

smidig under hendene mine, kan 
jeg improvisere lik en jazzmusiker 
som blander lyse, vare toner med 
rå og ekspressive. Streker, strøk 
og avtrykk legges til og trekkes 
fra. Fargeetsningene blir til ved 
at jeg etser motivet i kobber, som 
regel tre kobberplater som får 
tildelt hver sin farge. Når platene 
trykkes etter hverandre på samme 
papir, kan spennende ting skje - 
nye fargenyanser oppstår.»

JALLANIgHT MeD eNVY
LØRDAg 27. OKTOBeR KL. 19:00, 
VOLT SCeNe

Lørdag 27. oktober er det igjen 
klart for Jallanight på Aktivitets-
huset VOLT. I år har vi fått med 
oss store stjerner på feiringen 
– ENVY! Du har kanskje nynnet 
på låta «One song» i sommer? 
Fullt band og kordamer på VOLT 
scene, og lover et sinnsykt 
show. Vi håper du kommer og 
gjør festen enda bedre! Dørene 
åpner 19.00, og konserten starter 
21.00. Aldersgrense: fra 8. trinn 
og oppover. Rusfritt.

JAZZLUNCH 
LØRDAg 27. OKTOBeR KL. 14:00, 
THON HOTeL TRIADeN
Lørenskog jazzklubb inviterer til 
en herlig jazzlunch.

ROMeRIKe TURDANSLAg
TIRSDAg 30. OKTOBeR KL. 17:30, 
LØReNSKOg SYKeHJeM
Danseoppvisning ved Romerike 
Turdanslag. Arr.: Kultur 60+

ULLeNSAKeR 
KULTURHUS
PRØYSeN MØTeR TAUBe, 
VIggO SANDVIK MØTeR 
gØRAN FRISTORP
LØRDAg 27. OKTOBeR KL. 20:00, 
KONg RAKNe

Det er med stor glede vi kan pre-
sentere Viggo og Gøran sammen 
på scenen. Begge er de kjent for 
sine tolkninger av to av Nordens 
største og høyest elskede vise-
kunstnere - Alf Prøysen og Evert 
Taube. «MAGISK STEMNING» 
skrev avisen etter testkonsert i 
sommer! Lørdag 27. oktober kom-
mer konsertforestillingen «Prøy-
sen møter Taube» til oss. Gå ikke 
glipp av dette unike samarbeidet 
mellom Viggo Sandvik og Gøran 
Fristorp.

TRAVeLIN' STORBAND
LØRDAg 27. OKTOBeR KL. 20:00, 
HeRReDSHUSeT
Travelin’ storband ønsker å blåse 

liv i en gammel tradisjon med 
dans på lokalet, og inviterer her-
ved til dansefest i tradisjonsrike 
rammer på Herredshuset. Dette 
blir en unik anledning til å danse 
til et band med skikkelig trøkk, i et 
lokale som oser av herskapelighet 
og eleganse.

MAN BeAST
MANDAg, 29.OKTOBeR, KL. 20:00, 
KONg RAKNe

Denne gangen har Riksteatret tatt 
med seg et nederlandsk kompani 
som vinner publikumspriser over 
hele verden, Duda Paiva Com-
pany. Kompaniets brasilianske 
grunnlegger og koreograf, Duda 
Paiva, lager humoristiske cross-
overforestillinger med dans og 
fi gurer i en original form for visuelt 
danseteater.

ULLeNSAKeR KIRKe
KLASSISK HØSTKONeRT
SØNDAg 28. OKTOBeR KL. 19:00
På programmet verker av Fauré, 
Mozart og Nystedt. Medvirkende 
Ullensaker Korforening m/ dirigent 
Ellinor Lauritzen, Wollert Krohn-
Hansen på orgel og piano.
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Annika, Trine og Oda
får livene snudd på
hodet når den lokale
countrykongen avslø-
rer at han er far til alle
tre. Det er vinter i den
tilsynelatende harmo-
niske innlandsbygda
Vestfossen. Tobarns-
mammaen Annika
drømmer om den per-
fekte konfirmasjon for
sin sønn, verdensmes-
teren Trine gjør seg

klar til sitt livs skirenn,
mens Oda gleder seg
til å overta familiegår-
den. Annikas far, coun-
tryartisten og kvinne-
bedåreren Leif Åge,
blir lagt inn på syke-
hus. Han synger på
siste verset og fortel-
ler Annika sin store
hemmelighet. Han er
også far til to andre
kvinner i bygda.
NRK1 søndag kl 20.45

Premiere på norsk dramaserie om halvsøstre

Turen går til Brumund-
dal ved Mjøsa i kvel-
dens «Landsfareren».
Mudasser syns det er
på tide at de får brukt
kroppen litt etter all
bilkjøringen, og de
oppsøker Brumunddal
Atletklubb hvor de
pumper jern med noen
av landets og verdens

sterkeste mennesker.
Etterpå kan de med
god samvittighet fråt-
se i søte ting, og
Zahid og Mudasser
oppsøker en birøkter.
De tester honningsrøs-
ten på øving sammen
med Brumunddal
Mannskor.

TV3 Lørdag kl 18.00

Møter Brumunddals sterkeste menn

Surrealistisk busstur
Etter at The Beatles
hadde spilt inn låtene
til albumet «Magical
Mystery Tour», fikk
Paul McCartney en
idé. Hva om de laget
en film i samme sleng-
en? Med denne ram-
men laget bandet en
film spekket med
musikk og psykedelis-
ke påfunn.

NRK2 fredag kl 22.25

ONSDAG 24.10

TORSDAG 25.10

FREDAG 26.10

tvukens

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (9)
15.50 Historien om (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Glimt av Norge: Lista
– nesten Amerika (r)
17.20 Árdna – Samisk kul-
turmagasin
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! (8)
20.45 Kan vi være med? (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Trygdekontoret (r)
23.55 Ondt blod i New York
(r)
00.35 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Solens mat (r)
14.05 Renessansen (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (20)
16.15 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 En luksuriøs togreise
(r)
19.30 Svenske dialektmys-
terium (8)
20.00 Mat, fusk og dårlige
vaner (8)
20.30 The Beatles 50 år –
Slik ble Magical Mystery
Tour til
21.30 Filmbonanza
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Benda Bilili
23.50 Jordskjelvet som
truer USA (r)
00.35 Korrespondentane (r)
01.05 Schrödingers katt (r)
01.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.50 Distriktsnyheter.

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 The Block (21)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(136)
16.30 Home and Away
(137)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (44)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (44)
19.30 Hotel Cæsar (72)
20.00 Redd ferien min (3)
20.30 TV 2 hjelper deg (24)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (6)
22.40 Nattskiftet (6)
23.10 Dag (r)
23.40 Komiker i arbeid (r)
00.40 Golden Goal (r)
01.10 Numbers (r)
02.00 Nattsending

06.30 Morgensending
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 USAs verste sjåfør (r)
14.30 King of Cars (27)
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 Golden Goal (r)
20.30 FC Football. Fotball-
magasin.
21.00 Menneskejegeren (7)
22.00 Dødsveiene (7)
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 Numbers (r)
00.50 Veien til fortapelse.
Am. drama fra 2002.
03.05 World of Jenks (r)
03.35 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 Luksusfellen (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
(9)
20.00 Redningsskøyta (36)
20.30 Lines gode hjelpere
(5)
21.30 Småbruket (6)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (44)
23.20 Sex og singelliv (r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.30 Kongen av Queens (r)
01.00 Bones (r)
01.55 The Mentalist (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Hundehviskeren (r)
10.10 4-stjerners middag (r)
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Melissa & Joey (19)
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 Alt til salgs (16)
19.30 Gøy på landet (36)
20.30 Den hemmelige milli-
onæren (8)
21.30 Åndenes makt (6)
22.30 Special Victims Unit
(5)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 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 (20)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (146)
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 Tattoosalongen (r)
21.30 Land of the Lost. Am.
eventyraction fra 2009.
23.25 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
15.10 Hygge i Strömsö (8)
15.50 Billedbrev (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Snakkis
17.25 Glimt av Norge (r)
17.40 Oddasat – nyheter på
samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 Det beste fra Karl
Johan
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Normal galskap (2)
22.20 House (5)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Leo & U-landslaget
(r)
23.50 Hva skjedde med
Sebastian Cole? (r)
01.20 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Solens mat (r)
14.05 Uventet besøk (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (19)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt liv (r)
19.45 Underveis (4)
20.15 Aktuelt
20.45 Jordskjelvet som
truer USA (r)
21.30 Lydverket (7)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Et liv med andre san-
ser. Sørkoreansk dokumen-
tarfilm fra 2011.
23.20 Musikk til en klode
(r)
23.30 Store gutter går
Bananas (r)
01.00 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.30 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.45 Distriktsnyheter.

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 The Block (17)
14.25 The Block (18)
15.10 The Block (19)
16.00 Home and Away
(134)
16.30 Home and Away
(135)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (43)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (43)
19.30 Hotel Cæsar (71)
20.00 Komiker i arbeid (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (8)
22.40 Dokument 2: Lykkens
ansikt
23.40 Sporløs (r)
00.40 Farmen (r)
01.35 Numbers (r)
02.20 Criminal Minds (r)
03.10 Nattsending

09.15 Morgensending
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 USAs verste sjåfør (r)
14.30 King of Cars (26)
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 Sveriges verste bilfø-
rer (7)
21.00 Sons of Anarchy (4)
22.00 Sent med Simen
Sund (21)
22.30 Klovn (r)
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 Numbers (r)
00.50 Dudesons in America
(11)
01.15 The Dudesons (r)
01.50 Trøbbel i paradis (r)
02.20 Trøbbel i paradis (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
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 (35)
20.30 Luksusfellen (9)
21.30 Boligjakten (8)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (43)
23.20 Sex og singelliv (r)
23.50 Sex og singelliv (r)
00.20 Kongen av Queens (r)
00.55 Bones (r)
01.55 The Mentalist (r)
02.55 Money Talks. Am.
actionkomedie fra 1997.
04.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 4-stjerners middag (r)
11.00 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 Melissa & Joey (18)
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 Alt til salgs (15)
19.30 Gøy på landet (35)
20.30 Kompani Karlsen (7)
21.30 I kveld med YLVIS
(13)
22.30 Episodes (7)
23.05 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Special Victims Unit
(r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Simpsons (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Drew Carey Show (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air (145)
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. Borussia Dortmund –
Real Madrid, direkte.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Cops (r)
01.00 Most Daring (r)
01.55 Nattsending

07.00 Morgensending
13.45 Jan i naturen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Ut i naturen (r)
14.30 Bondeknølen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (10)
15.50 Glimt av Norge:
Ambulansebåten (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Møt dei innfødde (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Australias villmark (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 (8)
20.55 Nytt på nytt (8)
21.25 Skavlan
22.25 Tause vitner (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Tause vitner (3)
00.20 Adele i Royal Albert
Hall (r)
01.20 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Solens mat (r)
14.05 Debatten (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (21)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Historier om økono-
misk krise (r)
19.30 Mat, fusk og dårlige
vaner (r)
20.00 Sykkel, skje, eple (r)
21.00 Nyheter
21.10 Firkant (r)
21.30 Rapport fra «Nr. 24»
– Oslogjengen i kamp (r)
22.25 The Beatles 50 år –
Magical Mystery Tour. Br. TV-
komedie fra 1967.
23.20 The Beatles 50 år –
Slik ble Magical Mystery
Tour til (r)
00.20 This is England. Br.
drama fra 2006.
02.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.15 Distriktsnyheter.

06.30 Morgensending
13.10 Redd ferien min (r)
13.40 TV 2 hjelper deg (r)
14.10 The Block (22)
15.00 The Block (23)
15.30 Home and Away (r)
16.00 Home and Away
(138)
16.30 Den rosa panteren
16.45 Senkveld (r)
17.55 Kollektivet (8)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Tett på tre (r)
19.30 Norske Talenter (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske talenter –
fortsetter (9)
22.15 Senkveld (8)
23.20 Golden Goal (7)
23.50 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.50 Nattskiftet (r)
01.15 Kollektivet (r)
01.45 Nattsending

06.05 Morgensending
11.20 Frasier (r)
11.45 Frasier (r)
12.15 M*A*S*H (r)
12.45 M*A*S*H (r)
13.15 Monty Python's Flying
Circus (r)
13.50 Sorte orm (r)
14.30 King of Cars (28)
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 Kollektivet (8)
20.00 Sannhetens sverd (r)
21.00 Waz. Br. thriller fra
2007.
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 Svindlertriks (1)
00.35 Svindlertriks (2)
01.10 Svindlertriks (3)
01.45 Svindlertriks (4)
02.20 Svindlertriks (5)
02.55 Forbrytere på flukt (r)
03.25 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 Kongen av Queens (r)
14.30 Småbruket (r)
15.30 Hell's Kitchen USA (r)
16.30 Alle elsker Raymond
(r)
17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
19.00 Anger Management
(7)
19.30 Kjendisbarnevakten
(r)
20.30 Boligjakten (r)
21.30 King Kong.
Newz./am./ty. actioneventyr
fra 2005.
01.20 Windtalkers. Am.
actionfilm fra 2002.
03.55 A House of Secrets
and Lies. Am. drama fra
1992.
05.30 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 Melissa & Joey (20)
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 Asbjørn Brekke-show
(r)
19.30 I kveld med YLVIS (r)
20.30 I kveld med YLVIS (r)
21.30 Tropic Thunder.
Am./br./ty. actioneventyr fra
2008.
23.30 Mannen med den
gylne pistol. Br. action fra
1974.
01.50 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 (147)
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 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 Simpsons (r)
22.00 Simpsons (r)
22.30 Simpsons (r)
23.00 Billy Madison. Am.
komedie fra 1995.
00.50 Nattsending

SØNDAG 28.10

LØRDAG 27.10

MANDAG 29.10

TIRSDAG 30.10

©
Un

ive
rs

um

06.35 Morgensending
09.25 V-cup alpint. Storsla-
låm 1. omgang, kvinner.
10.20 Puls (r)
10.50 Møt dei innfødde (r)
11.40 Skavlan (r)
12.40 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, kvinner.
13.35 Glimt av Norge (r)
13.50 NM fotball jr. Finale
Brann – Rosenborg, menn.
16.00 Solgt! (r)
16.30 Normal galskap (r)
17.10 Hva har du i baga-
sjen, Christopher? (r)
17.40 Beat for beat (r)
18.30 Ut i naturen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Stjernekamp (8)
21.25 Lindmo (8)
22.20 Løvebakken (8)
22.50 Berulfsens historiske
perler
23.00 Kveldsnytt
23.15 Løver for lam.
Am. drama fra 2007.
00.45 Brille (r)
01.15 Nattsending

06.50 Morgensending
10.25 Benda Bilili (r)
11.50 Sykkel, skje, eple (r)
12.50 Hovedscenen: Frede-
rick Delius (r)
14.30 Brennpunkt (r)
15.30 Historiske henryk-
kelser (r)
16.00 Bokprogrammet (r)
16.30 Kunnskapskanalen
17.30 Nordisk design (r)
18.00 Lydverket (r)
18.30 Filmavisen 1962
18.40 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet
19.00 Okej – 80-tallets stør-
ste popmagasin (r)
20.00 Punk-syndrom
21.00 Nyheter
21.10 Louis Theroux:
Autisme (r)
22.10 Solsikkenes natt.
Sp./fr./port. thrillerdrama
fra 2006.
00.10 Magical Mystery Tour.
Br. TV-komedie fra 1967.
01.05-02.45 Mørk blå nes-
ten sort. Sp. drama fra
2006.

06.00 Morgensending
12.00 Hotel Cæsar (r)
12.30 Hotel Cæsar (r)
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 Kollektivet (r)
15.30 Norske Talenter (r)
17.30 Komiker i arbeid (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (8)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater
22.15 God kveld Norge (21)
22.50 Cover Me (8)
23.50 Senkveld (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 En moderne familie
(r)
13.30 En moderne familie
(r)
14.00 Pizzagjengen (r)
14.30 Pizzagjengen (r)
15.00 Pizzagjengen (r)
15.30 Pizzagjengen (r)
16.00 Sportsmagasinet
16.30 Vinner V75. Direkte
fra Nordisk V75 på Jägersro
ved Malmö.
17.30 Før avspark
17.55 Fotball: Tippeligaen.
Sandnes Ulf – Fredrikstad.
20.00 En moderne familie
(13)
20.30 En moderne familie
(14)
21.00 The Score.
Am. actiondrama fra 2001.
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Bellator: Winter Tour-
nament (4) Kampsport.
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Er du smartere enn
en tiåring? (r)
11.00 Scooby-Doo: Mysteri-
et begynner. Am. komedie
fra 2009.
12.55 Running in Heels (r)
13.30 Homsepatruljen USA
(r)
14.30 Dance Your Ass Off
(r)
15.30 Hot in Cleveland (r)
16.00 Better With You (r)
16.30 'Til Death (r)
17.00 Necessary Rough-
ness (9)
18.00 Landsfareren (8)
19.00 Småbruket (r)
20.00 Homsepatruljen (r)
21.00 Dum og dummere.
Am. komedie fra 1994.
23.15 Anger Management
(7)
23.45 Avsløringen.
Am. dramathriller fra 1994.
02.20 Hotell Syden (r)
02.45 Født 4. juli.
Am. krigsdrama fra 1989.
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.40 Melissa & Joey (r)
10.05 Melissa & Joey (r)
10.30 Two and a Half Men
(r)
11.00 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 Fritt fall (10)
14.00 Wipeout (r)
15.00 Alt til salgs (r)
15.30 Alt til salgs (r)
16.00 Alt til salgs (r)
16.30 Alt til salgs (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 Yes Man.
Am. komedie fra 2008.
23.30 CSI: Miami (r)
00.25 Rizzoli og Isles (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Royal Pains (r)
13.00 Til Death (2)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Kongen av Queens
(57)
14.30 Storm Riders (8)
15.00 Storm Riders (9)
15.30 Politistasjonen Dan-
mark (r)
16.30 MotoGP: Portugal.
Delkonkurranse 3 på Estoril
i Portugal den 6. mai.
17.30 Goodwood: Revival
2011/2012 (2)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Two and a Half Men
(r)
20.30 US Fear Factor (r)
21.30 Charterfeber – kjent-
folk på tur (r)
22.30 Rocky V.
Am. action fra 1990.
00.35 Kodenavn: Nina.
Am. actionthriller fra 1993.
02.10 Karatefylla (r)
02.40 Nattsending

06.55 Morgensending
10.20 Norge rundt (r)
10.45 Lindmo (r)
11.40 Frå Lark Rise til
Candleford (r)
12.40 V-cup alpint. Storsla-
låm 2. omgang, menn.
13.30 Ut i naturen (r)
14.00 Mitt liv (r)
14.45 Meisterklasse (r)
15.30 Løvebakken (r)
16.00 Stjernekamp (r)
17.30 Underveis (r)
18.00 Bokprogrammet (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (1)
20.45 Hjem (1)
21.30 Downton Abbey (4)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Filmbonanza (r)
23.50 Garrows lov (r)
00.50 Dei blå hav (r)
01.40 Stjernekamp (r)
03.10 Nattsending

10.50 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet (r)
11.10 Før det er for sent (r)
12.10 Punk-syndrom (r)
13.10 Vatnets sjel (r)
14.10 Kalde spor.
Norsk drama fra 1962.
15.45 Svenske dialektmys-
terium (r)
16.15 Historier om økono-
misk krise (r)
16.45 Skavlan (r)
17.45 Fremmed i Norge (r)
18.15 Norge rundt og rundt
(r)
18.40 Lindmo (r)
19.35 Fra fadervår til face-
book
20.05 En reise i vannets
fremtid (1)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.45 Krisen sett fra Cuba
(r)
23.40 WWW – What a Won-
derful World.
Fr. komedie fra 2006.
01.15-02.45 Downton
Abbey (r)

06.00 Morgensending
13.45 Dr. Dolittle: Million
Dollar Mutts. Am. komedie
fra 2009.
15.30 Ingen kjære mor (r)
16.30 Skal vi danse (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Molde – Rosen-
borg, 1. omgang.
19.50 Hovedkampen:
I pausen
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Molde – Rosen-
borg, 2. omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (9)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra helgens
kamper i 27. serierunde i
Tippeligaen.
23.45 FC Footballkveld
00.20 God kveld Norge (r)
00.55 Nattsending

08.15 Morgensending
13.00 Dødsveiene (7)
14.00 Menneskejegeren (r)
15.00 Fotball: Adeccoliga-
en. Bodø/Glimt – Start.
17.00 FotballXtra: Før run-
den. Vi går tett på spillere,
trenere og supportere før
rundens tippeligakamper
sparkes i gang.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball. Vi lader opp til kvel-
dens tippeligarunde, med
intervjuer, analyser og et
dykk ned i statistikken.
18.00 FotballXtra: Med run-
den. Sammen med TV 2
Sporten kan du følge hvert
eneste spark på ballen
gjennom kveldens tippeliga-
runde.
20.05 Senkveld (8)
21.10 Superman Returns.
Am. eventyraction fra 2006.
00.05 Klovn (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Er du smartere enn
en tiåring? (r)
11.00 Drop Dead Diva (13)
12.00 Redningsskøyta (r)
12.30 Redningsskøyta (r)
13.00 Redningsskøyta (r)
13.30 Redningsskøyta (r)
14.00 Real Housewives of
Vancouver (7)
15.00 Pregnant in Heels (9)
16.00 Million Dollar Listing
New York (6)
17.00 Boligjakten (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Lines gode hjelpere
(r)
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (8)
21.00 Inside Man.
Am. krimdrama fra 2006.
22.20 Two and a Half Men
(r)
23.50 Spesialenheten (r)
00.50 In Plain Sight (r)
01.50 Rachel Getting Marri-
ed. Am. romantisk drama
fra 2008.
04.10 Nattsending

06.00 Morgensending
08.55 Wipeout (r)
09.45 Melissa & Joey (r)
10.10 Melissa & Joey (r)
10.35 Melissa & Joey (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)
20.00 Alt for Norge (9)
21.30 I kveld med YLVIS
(14)
22.30 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.00 Åndenes makt (r)
24.00 Rizzoli og Isles (14)
00.55 CSI: NY (r)
01.50 Alcatraz (r)
02.40 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 MotoGP: Portugal.
Delkonkurranse 3 på Estoril
i Portugal den 6. mai.
18.00 Franklin and Bash (r)
19.00 Community (r)
19.30 Family Guy (14)
20.00 How I Met Your Mot-
her (17)
20.30 Two and a Half Men
(15)
21.00 Two and a Half Men
(16)
21.30 Landsfareren (9)
22.30 Hart's War. Am. krigs-
drama fra 2002.
01.00 US Fear Factor (r)
02.00 Politistasjonen Dan-
mark (r)
03.00 Nattsending

07.00 Morgensending
12.15 Meisterklasse (r)
13.00 NRK nyheter
13.05 Dei blå hav (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Norge rundt (r)
14.30 Bondeknølen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hjem (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Beat for beat (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Australias villmark (r)
17.40 Oddasat – nyheter på
samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Åtte årstider (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brille (4)
22.00 Forbrytelsen (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Miss Marple: Den blå
geranien (r)
00.40 Nattsending

09.10 Morgensending
12.10 Krisen sett fra Cuba
(r)
13.05 Solens mat (r)
13.35 Stjernekamp (r)
15.05 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet (r)
15.25 Dallas (22)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ekstremfiske (r)
19.45 Den leiken den ville
han sjå (r)
20.15 Aktuelt
20.45 Hjem (r)
21.30 Nordisk design (4)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Presidentvalg USA:
Barack Obama – store for-
ventninger (1)
23.20 Statsborger i USA –
seremonier i 50 stater
00.15 Hvem bryr seg om
Somalia? (r)
00.45 Puls (r)
01.15 Nattsending

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 The Block (24)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(139)
16.30 Home and Away
(140)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (45)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (45)
19.30 Hotel Cæsar (73)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen (10)
22.40 Homeland (4)
23.40 Hotell helvete (6)
00.35 Farmen (r)
01.30 Alarm 112: Fjellets
helter (7)
02.20 Hawaii Five-0 (r)
03.05 Nattsending

09.10 Morgensending
13.15 Monty Python's Flying
Circus (r)
13.50 Sorte orm (r)
14.30 It-gjengen (1)
15.00 Canadas verste sjå-
før (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Ridiculousness (1)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Pizzagjengen (r)
18.30 Før avspark. Sport.
18.55 Foball: Tippeligaen.
Brann – Lillestrøm,
1.omgang.
19.50 I pausen.
20.00 Fotball: Tippeligaen.
Brann – Lillestrøm,
2.omgang.
21.00 Matchball mandag.
22.00 Sent med Simen
Sund (22)
22.30 Golden Goal (7)
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 OZ (14)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Oprah (r)
13.00 Million Dollar Listing
New York (r)
14.00 Redningsskøyta (r)
14.30 Homsepatruljen (r)
15.30 Hell's Kitchen USA (r)
16.30 Alle elsker Raymond
(r)
17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (66)
18.55 Luksusfellen Sverige
(10)
20.00 Redningsskøyta (37)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 NCIS: Los Angeles
(22)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (45)
23.20 Sex og singelliv (r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.30 Bones (r)
01.30 The Mentalist (r)
02.25 Lov og orden (r)
03.20 Miami Medical (r)
04.15 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 Melissa & Joey (21)
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 Alt til salgs (17)
19.30 Gøy på landet (37)
20.30 71° nord (10)
22.00 Asbjørn Brekke-show
(8)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Episodes (r)
23.35 Castle (r)
00.30 CSI: Miami (r)
01.25 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 (148)
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 (8)
21.30 Two and a Half Men
(r)
22.00 Two and a Half Men
(r)
22.30 Family Guy (r)
23.00 Family Guy (r)
23.30 Family Guy (r)
24.00 True Justice (12)
01.00 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Lindmo (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Hygge i Strömsö (11)
15.50 Filmavisen 1962 (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Australias villmark (r)
17.40 Oddasat – nyheter på
samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Hva har du i baga-
sjen, Saera? (5)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Hellfjord (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket (r)
23.45 Brille (r)
00.15 Migrapolis (r)
00.45 Nattsending

09.40 Morgensending
13.15 Solens mat (r)
13.45 Presidentvalg USA:
Barack Obama – store for-
ventninger (r)
14.35 Aktuelt (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (23)
16.10 Jessica Fletcher (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Til kamp for fisken (r)
19.45 Hjelp, vi skal føde (5)
20.15 Aktuelt
20.45 Mitt liv (8)
21.30 Bokprogrammet (8)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Presidentvalg USA:
Barack Obama – store for-
ventninger (2)
23.20 Korrespondentane
(5)
23.50 Et gjerde mot Mexico
(r)
00.25 Statsborger i USA –
seremonier i 50 stater (r)
01.15 Ut i naturen (r)
01.45 Nattsending

06.30 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 The Block (25)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(141)
16.30 Home and Away
(142)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 Ettermiddagen (46)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (46)
19.30 Hotel Cæsar (74)
20.00 Sporløs (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Ingen kjære mor (4)
22.40 Solsidan (3)
23.10 Privat praksis (18)
00.05 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
01.00 Brothers & Sisters
(19)
01.50 Medium (r)
02.35 Nattsending

09.10 Morgensending
13.15 Monty Python's Flying
Circus (r)
13.50 Sorte orm (r)
14.30 It-gjengen (2)
15.00 Canadas verste sjå-
før (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Ridiculousness (2)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Pizzagjengen (r)
18.30 Menneskejegeren (r)
19.00 Menneskejegeren (r)
19.30 Sent med Simen
Sund (r)
20.00 Little Britain (4)
20.30 Torsdag kveld fra
Nydalen (6)
21.30 Nattskiftet (6)
22.00 Sent med Simen
Sund (23)
22.30 Klovn (r)
23.00 Criminal Minds (r)
23.55 Numbers (r)
00.50 På flukt fra politiet
(3)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Lines gode hjelpere
(r)
15.30 Hell's Kitchen USA (r)
16.30 Alle elsker Raymond
(r)
17.00 The Mentalist (r)
18.00 Bones (r)
18.50 Luksusfellen Sverige
(1)
20.00 Redningsskøyta (38)
20.30 Kjendisbarnevakten
(7)
21.30 Homsepatruljen (8)
22.30 Paradise Hotel Dan-
mark (46)
23.20 Sex og singelliv (r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.30 Kongen av Queens (r)
01.00 Bones (r)
02.00 The Mentalist (r)
03.00 Mercy (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Hundehviskeren (r)
10.10 4-stjerners middag (r)
11.00 Will & Grace (r)
11.25 Christine (r)
11.50 Cougar Town (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Slankekrigen (r)
14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Melissa & Joey (22)
16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends (9)
17.40 Two and a Half Men
(9)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Alt til salgs (18)
19.30 Gøy på landet (38)
20.30 Sinnasnekker'n (9)
21.30 CSI: Miami (16)
22.30 CSI (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Special Victims Unit
(r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 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 (50)
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 Ice Road Truckers (r)
21.30 Storage Hunters (15)
22.00 Storage Hunters (16)
22.30 Bomb Patrol: Afgha-
nistan (15)
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending



30  Nr. 31 – 2012

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 22. oktober

X–ORD

VINNeR AV FLAXLODD

BeRIT S NILSeN
Ragnhildsvei 11 a
1473 Lørenskog

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:

BÅDe HØY Og LAV

www.incita.no

Et annerledes 
helseforetak!

Vi gir aldri opp!

  trygg 

og aktiv
 – tøff 
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BIL & MOTOR

Vraker fl ere biler
Sjekk bilen før kulda setter inn

Kjendisenes drømmebil

Venter på nytt banedekke

12-SIDERS

EKSTRA BILAG

Bilag i Romeriksposten 24. oktober 2012

Foto: Aston Martin

För program och alla erbjudanden se www.charlottenbergsshopping.se eller fl yer på centret

Hela butiken, hela dagen 

(gäller på ord. pris)

-25% 
B.YOUNG

Alla damskor/stövletter

(gäller på ord. pris)

-20% 
DNA / EUROSKO

Hela butiken, hela dagen Utvalda varor

-50% 
NIKITA

80-tals disco!KVÄLLEN FORTSÄTTERPÅ THON HOTEL CHARLOTTENBERGFREDAG 26. OKTOBER KL. 21.00-01.00

FREDAG 26. OKTOBER KL 16-20

GRATIS MAKE-OVER!

FASHION-

SHOW

Hela butiken, hela dagen 

80
KVÄLLEN FORTSÄTTERPÅ THON HOTEL CHARLOTTENBERGFREDAG 26. OKTOBER KL. 21.00-01.00

VI SÖKER CHARLOTTENBERGS TRENDIGASTE TJEJ! VINN PRESENTKORT PÅ KR. 3000:-

Mån–fre: 10–20 • lör: 10–19 • öppet varje söndag: 10–19 • för avvikande öppettider: www.charlottenbergsshopping.se SYSTEMBOLAGET: Mån-fre: 10:00-19:00 Lör: 09:00-15:00 • Sön: Stängt  
SUPERMARKET & MAXIMAT OCH MCDONALDS:  Alla dagar: 09:00-21:00 Samtliga erbjudanden gäller endast 26 oktober 2012 kl. 16-20 om ej annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

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.

Tom Stenbæk har sendt inn 
ukens bilde med følgende 
tekst: Et bilde fra brann-
styrken på Gardermoen fra 
ca. 1960. Alle er stolt av ny 
brannbil. I midten brannof-
fi ser Sverre C. Hanssen. 
Noen av leserne som kjen-
ner seg igjen?

Ullensaker

Losby. Lite tømmerhus og 
hagemøbler fra parken. 
Storgårdsundersøkelser ved 
dr. Engelstad. Fra dr. Eivind 
S. Engelstads storgårdsun-
dersøkelser 1954. Bildet 
er hentet fra Akershus 
fylkesmuseum.

Lørenskog
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Antall vrakede kjøre-
tøy har økt med 
nærmere 14 prosent 
sammenlignet med 
samme periode i fjor.

Vraker flere biler

KjøpER NY bil – VRAKER DEN GAMlE: Gode tider gjør at folk oftere kjøper ny bil – og velger å skrote den gamle. (Foto: Yay Micro) 

biL&moTor
 

Tekst: Charlotte sissener 
charlotte@avisdrift.no

Så langt i 2012 er over 100 517 
biler blitt levert inn til nor-
ske biloppsamlingsbedrifter. 
Dette er en økning på 13,8 
prosent i forhold til samme 
periode i fjor. Mesteparten av 
økningen skjedde i årets før-
ste kvartal. 

– Vrakpanten økte med 500 
kroner ved årsskiftet 2012. I 
tillegg er det gode tider i Norge 
som gjør at mange kjøper ny 
bil, og dermed velger å skrote 
sin gamle, forklarer Tor Alm, 
styreleder i Norges Biloppsam-
lers Forening (NBF).
                                   
mEr miLJøvEnnLig                              
Ifølge NBF blir 85 prosent av et 
bilvrak sendt til gjenvinning. 
Bilen blir først tappet for mil-
jøfarlige væsker. Deretter blir 
de brukte bildelene som kan 

brukes om igjen plukket fra 
kjøretøyet. Det som er igjen 
av bilen blir sendt til et frag-
menteringsverk som skiller ut 
alt som skal gjenvinnes.

Tor Alm forklarer at store 
miljøtiltak er gjennomført de 
siste årene, men at de skal bli 
enda bedre på dette.

– Gjenvinnings- og gjen-
bruksgraden på innleverte 
bilvrak er i dag på 85 pro-
sent. Målet er at dette tallet 
skal opp i 95 prosent i 2015. 
Dette er en forpliktelse nor-
ske myndigheter har i for-
hold til EU, gjennom EØS-
direktivet, sier Alm.

LiKE viLKår                             
Han mener at Miljøvernde-
partementet nå må innarbei-
de en bestemmelse i Avfalls-
forskriften som sier at alle 
som tar imot biler for vraking 
også må sørge for å plukke av 
bildeler til gjenbruk.

– Dersom det forskriftsfes-

tes at alle biler må gjennom 
en prosess med deleplukk vil 
det gi like konkurransevil-
kår for alle i bransjen. En slik 
ordning vil også være til stor 
hjelp for bransjen når målet 
for gjenbruk og gjenvinning 
skal økes til 95 prosent i 2015, 
sier Alm.

Daihatsu Terios 1,5 SX 4wd  
2006, 47 700 km,  

kr 179 000,-

Daihatsu Terios 1,5 SX 4wd 
2006, 72 000 km,  

kr 179 000,-

Kia Sorento 2,2 CRDi Comfort  
2010, 50 000 km,  

kr 509 000,-

Kia Carens 2,0 CRDI Ex  
2006, 37 000 km,  

kr 109 000,-

Kia Cerato 1,6 EX aut  
2005, 120 000 km,  

kr 109 000,-

Kia Magentis 2,0 EX CRDI 140hk aut 
2007, 144 000 km,  

kr 169 000,-

Kia Magentis 2,0 EX aut  
2006, 58 000 km,  

kr 179 000,-

Kia Picanto 1,0 EX Team  
2004, 118 000 km,  

kr 95 000,-

Kia Sportage 2,0 EX CRDI TP Diesel 
2006, 125 000 km,  

kr 219 000,-

Kia cee'd 1,6 EX CRDI 90hk  
2008, 30 000 km,  

kr 155 000,-

Kia cee'd 1,6 EXE 115hk aut.  
2008, 42 014 km,  

kr 219 000,-

Kia cee'd 1,6 TX CRDI 90hk  
2009, 42 000 km,  

kr 229 000,-

Nissan Primera 2,0 Tekna M-CVT ESP 
ICc skinn 2003, 130 000 km,  

kr 99 000,-

Peugeot 806 2,0 HDI SRDT  
2001, 96 000 km,  

kr 79 000,-

Kia cee'd 1,6 EXE CRDI 90hk  
2008, 96 784 km,  

kr 189 000,-

RING EN AV SELGERNE VÅRE FOR 
EN TRIVELIG BILPRAT!

Fredrik R. Wormdal 
Tlf:  67 91 42 28
Mob: 46 84 71 61

Richard Jensen
Tlf:  67 91 42 04
Mob: 90 83 19 32

Terje Lund
Tlf:  67 91 42 03
Mob: 91 36 58 18

Alexander V. Øverdal
Tlf:  67 91 42 36
Mob: 90 94 55 41

KIA LØRENSKOG
Solheimveien 15, Karihaugen/Lørenskog 
(Vis à vis Elkjøp)
Tlf.: 67 91 42 00  www.kiaoslo.no 

ÅPNINGSTIDER:  Man, fre: 08-17. Tir, ons, tor: 08-19. Lør: 10-14

4WD
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www.autoexperten.no

ALLT FØR BILEN
I TÖCKSFORS
BUTIK
Vi har resevdeler til alle bilmodeller
Åpent man–fre kl.10–20, lør–søn 10–19
Tel. 0046 573 799997

VERKSTAD
• Service alle biler • AC-service
• Billakk • Bilglass 

Ring før billige svenske priser
Tel. 0046 573 29074

Vil du unngå å stå 
langs veikanten med 
en bil som streiker 
på grunn av kulde 
bør du ta en vinter-
sjekken nå.

Sjekk bilen før kulda setter inn

hjul oG DEKK KoNTRollERES: Under vintertesten hos NAF kontrol-
leres også hjul og dekk. 

biL&moTor
 

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

– Du er godt rustet til å møte 
en kald vinter hvis du har dy-
namoen og batteriet i orden, 
ny olje, fin frostveske, gode 
dekk, og i tillegg tatt de nød-
vendige filterskiftene, fortel-
ler Stian Pettersen ved NAF 
senteret i Lillestrøm. 

Når skiftet du olje sist? Hvor-
dan fungerte bilbatteriet ditt 
sist vinter? En gammel og lang-
kjørt motorolje blir fort tykk og 

seig i motoren når minusgra-
dene kommer. Har du da i til-
legg et svakt batteri er det ikke 
sikkert at bilen din starter.  

sJEKKEr oLJEn
Veldig mange tar en vinter-

sjekk hos NAF-senterene. 
Ofte blir denne sjekken tatt i 
tillegg til EU-kontrollen. Un-
der vintersjekken kontrollerer 
mekanikeren hjul og dekk, 
bremsevirkning, batteri og 
lading, lys og lysjustering, 

frontruter og viskere, moto-
rens frostvæske og oljenivå. 
Du har også muligheter til å 
bestille vintersjekk med olje-
skift.

– God motorolje er viktig. 
Hvis motorolja har gått veldig 
langt, og du i tillegg får en del 
kondens i olja, kan det bli pro-
blemer. Skifter du motorolje 
regelmessig forlenger du leve-
tiden på motoren og minsker 
risikoen for å bli stående, for-
teller Stian Pettersen. 

– Hvor ofte bør man skifte 
olje?

– Det kommer helt an på bil-
produsenten. Noen opplyser at 
du kan kjøre 30.000 kilometer 
andre sier 15.000. Men et sted 
mellom 15.000 og 20.000 ki-
lometer er en grei levealder for 
olja. Hvis du skifter oljen en 
gang i året er du godt rustet, 
sier Pettersen.    

bATTEri og dEKK
– Et godt batteri er viktig. 
Bruker du setevarme, varme-
tråder i bakruta og radioen 
på full guffe bruker du såpass 
mye strøm at du ikke får la-
det opp batteriet hvis du har 
mye korte kjøreturer, forteller 
Kristian Sennerud ved NAF 
senteret Lillestrøm.

Et bilbatteri har en gjen-
nomsnitts levealder på tre til 
fem år. Blir det litt dårlig med 
strøm på batteriet, går du en 
dårlig tid i møte når kulda set-
ter inn.

– Hva kan bileierne selv 
gjøre for å gjøre bilen klar for 
vinteren?

– Du kan passe på at bilen 
er skodd med skikkelige dekk. 
Gode dekk er viktig og kan 
spare deg for mye trøbbel. Sam-

tidig er det viktig at du har kjø-
levesken i orden, samt at du har 
fått på olje som gjør at motoren 
starter lettere på vinteren. Pass 
også på at batteriet er ladet og 
i god stand, forteller Stian Pet-
tersen. 

biLbErging
NAF-mekaniker Pettersen, 
som kommer fra Elverum, 
har tidligere jobbet seks år i 
bilbergingsbransjen. 1. nytt-
årsdag for noen år siden be-
gynte telefonen å kime hos 
bilbergingsselskapet klokken 
ni på morgenen. Da var det 
tydeligvis utsjekk på hotellet 
på Lillehammer. Termomete-
ret viste minus 39 grader. 

– Jeg jobbet i seks timer med 
å starte biler på parkeringsplas-
sen. Det ble etter hvert lang 
ventetid før vi kunne komme 
ut til alle som trengte start-
hjelp. Vi måtte til slutt be om 
hjelp fra politi, ambulanse og 
brannvesen for å plukke opp 
folk langs E6 slik at disse ikke 
skulle fryse i hjel. Det var en 
kald fornøyelse, forteller Pet-
tersen.

Han regner med at minst 
10 prosent av bilene han vek-
ket til live på parkeringsplassen 
hadde nye batterier. 

– Hvordan reagerer folk når 
bergingsbilen endelig kom-
mer?

– Når du kommer som bil-
berger er folk som regel blide 
og fornøyde. Det å være bilber-
ger er en takknemlig jobb.

Pettersen forteller at det 
koster en del kroner å få bil-
berging for de som ikke er 
medlemmer, men er du litt 
forutsigbar kan du spare deg 
for denne utgiften.  

SjEKKER lYSENE: Kristian Sennerud sjekker at lysene er riktig innstilt. 
bATTERiET MÅ VÆRE i GoD STAND: Batteriet må være ladet og i god stand før kulda kommer, forteller Stian Pettersen. 

Nye Honda Civic.
Det eneste du ikke får 
på kjøpet er problemer.

*Veil. pris levert forhandler. Forbruk blandet kjøring: 4,4-6,4 l/100km. CO2-utslipp: 115-150 g/km. 
Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. For mer info, se www.honda.no

For syvende år på rad er Honda kåret til verdens mest driftssikre bilmerke 
av engelske ”What Car?” og forsikringsselskapet Warranty Direct.

Civic Sport har følgende standardutstyr: 
17” sommerhjul • Ryggekamera • Tåkelys foran •Multi-InfoDisplay • Radio/
CD +MP3, AUX/USB •Elektriske vinduer • Regnsensor • Alarm 
Cruisekontroll • Automatisk styrt kjøre-/nærlys

Tilleggsutstyr 1,4 og 1,8 Sport Bensin:
Verdi 33.500,- Du betaler bare 2.990,- 
Integrert navigasjon med berøringsskjerm
Bluetooth Handsfree • 16” Vinterhjul • Metallic lakk

Du sparer: 30.510,-

Tilbud 2,2 Sport Diesel: 289.900,-
17” vinterhjul på lettmetallfelger • Metallic lakk
Frakt/levering og klargjøring (Verdi 18.500,-)
I tillegg gir vi 25.000,- kr i rabatt

Du sparer: 43.500,-

Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon 
Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon KontaktinformasjonLOGO HER

Honda Civic Sport. Bensin fra 249.900,-* Diesel fra 289.900,-*
(Ordinær pris på diesel 314.900,- uten tilbudspakke)

| Kvernhusvegen 13, 2743 Harestua | Tlf: 61 32 68 00  | post@harestua-auto.no || 2743 Harestua | 61 32 68 00  | harestua-auto.no |
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Kjendisenes drømmebil

bMW: Pål Gordon Nilsen har lenge drømt om en BMW X5. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK og BMW)

ASToN MARTiN: Sigbjørn Mostue drømmer om en Aston Martin Vantage. (Foto: Aston Martin)

sigbJørn mosTUE, forfATTEr, 
JEsshEim

1. – I tett snødrev, en novemberdag i 1987. 
For en lykke det var!
2. – Min bedre halvdel og jeg skrapte 
sammen til en rustholk av en Fiat Uno 45 i 
studietiden, og du verden så stolte vi var av 
den – til å begynne med...
3. – Fra å betrakte biler som kun et frem-
komstmiddel, er jeg blitt mer og mer interes-
sert i dem. Ikke minst etter å ha blitt fan av 
TV-programmet Top Gear.
4. – Hadde ikke takket nei til en BMW M5 
eller Mercedes SLS AMG, men drømmen er 
en Aston Martin Vantage. Dog er jeg godt 
fornøyd med begge bilene i garasjen: Toyota 
Prius og Alfa Romeo Giulietta.

John smiTs, sTATsmETEoroLog og 
værmELdEr på nrK, LørEnsKog

1. – Tok lappen i 1976                                                                                                  
2. – Den første bilen var en Ford Gra-
nada 2.0 L, 1976 modell. Det var en grom 
bil. Men den kjøpte jeg ikke før i 1983. 
Skulle gjerne hatt en som veteranbil nå.                                                                                                                            
3. – Liker bil, helst typer det ikke er så man-
ge av på veien. Det fi nnes mye snacks blant 
merkene som ikke selger så godt i Norge, 
Opel Insignia f.eks. 
4. – For øyeblikket frister det av praktiske 
årsaker med en Toyota Landcruiser, men en 
Mazda CX-5 Sport kan også gå an.

lANDCRuiSER: Værmelder John Smits fristes av en Toyota Landcruiser. (Foto: Ole Kaland, NRK og Toyota)

påL gordon niLsEn, 
sporTsAnKEr nrK, 
JEsshEim

1. – Jeg fikk lappen bare uker 
etter at jeg hadde fylt 18 år.
2. – Min første bil var en gam-
mel Polo. Tror den kostet un-
der 10 000 kroner. Den var blå 
og på panseret var det malt et 
stort bilde av Snurre Sprett. 
Bilen var ganske lett å kjenne 
igjen for å si det sånn. 
3. – Bil er et nødvendig frem-
komstmiddel, og i min familie 
trenger vi to av dem for å få 
kabalen til å gå opp. Jeg er 
mest glad i biler der jeg sitter 
litt høyt og har god oversikt 
over veien. Sikkert fordi jeg er 
ganske høy selv. Firehjulstrekk 
er heller ingen ulempe for å 
komme seg frem og tilbake på 
hytta på vinterstid.
4. – Jeg har lenge drømt om 
en BMW X5, men det blir nok 
litt for dyrt. Dessverre.

Vi spurte noen 
lokale kjendiser om 
hva slags forhold de 
har til bil, og hvordan 
drømmebilen ser ut. 
Her er svarene!

biL&moTor
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

1. Når fikk du lappen?
2. Hvordan var din første bil?
3. Hva slags forhold har du  
    til bil?
4. Og hvordan ser drømme 
    bilen ut?
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Gardermoen Race-
way Arena (GRA) 
ønsker et nytt bane-
dekke, men uviss-
heten om en tredje 
rullebane for Oslo 
Lufthavn Garder-
moen kan sinke 
arbeidet.

Venter på nytt banedekke

biL&moTor
 

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

– Banedekket er egentlig ut-
slitt og lever på overtid. Det 
pipler opp vann på når sola 
skinner. Dette er lite gunstig 
for sporten vi driver med, sier 
leder i GRA, Frode Hansen. 

sATT på vEnT
Det har blitt kjørt dragrace 
på Gardermoen helt fra 1983. 
Norsk Dragracing Gardermo-
en (NDRG), som er nasjonalt 
idrettslag, har eksistert som 
idrettslag i Ullensaker kom-
mune siden 1997. På grunn 
av usikkerheten rundt spørs-
målet om hvor den tredje rul-
lebanen til OSL skal ligge har 
idrettsklubben og Gardermo-
en Raceway Arena, som er en 
egen forening som driver med 
til drift av eiendom, logistikk 
og utleie, ikke klart å få om-
rådet inn i kommuneplanen. 
Dette til tross for at klubben 
har alle andre avtaler og an-
dre formaliteter i orden. 

– Dette er en stor og kostbar 
oppgave som vi ikke klarer øko-
nomisk på egen hånd. Vi hadde 
derfor håpet å kunne søke mid-
ler til dette. Som idrettslag har 
vi aldri tidligere hatt behov av 
å søke om midler, så vår forbau-
selse var stor da det viste seg at 
vi ikke var berettiget. Jeg vil 
anta at vi er det eneste idretts-
lag i kommunen som har et 
slikt problem, sier Hansen.

Leder av Norsk Dragracing 
Gardermoen, Annelie Vähäsaa-
ri, opplyser at de har gjort di-
verse tiltak, blant annet boring 
og drenering, for å lette litt på 
vanntrykket mellom betongen 
og asfalten. 

– Det er godt drenert rundt 
banen, men når vi skal legge 
nytt dekke kommer vi til å leg-
ge ned mye arbeid i å drenere 
rundt slik at vann ikke skal ska-
pe problemer for banen senere. 
Vi må skrape bort gammel as-
falt, legge en membran og legge 
på en viss type asfalt for at det-
te skal bli bra, sier Vähäsaari. 

LAng LEvETid
– Vi er forespeilet en tredje 
rullebane en eller annen 
gang, så vi trenger ikke plan-
legge noe mer enn en asfalt-
versjon som kanskje har en 
levetid på 15 til 20 år. Det 
skiller rundt én million kro-
ner mellom en enkel løsning 
kontra en fullverdig løsning. 
For å kunne være her regner 
vi med en kostnad på 1.5 mil-
lioner kroner. Da vil vi få en 
reparasjon som er fullverdi, 
forklarer Frode Hansen. 

Hansen forteller at det ikke 
er muligheter til å skaffe så 
mye penger til veie uten å få 
offentlige midler. GRA/NDRG 
har sponsorer og samarbeids-

partnere, men ingen av disse 
tør satse penger på prosjektet 
når det finnes en uvisshet om 
hvor den tredje rullebanen til 
OSL skal bygges. 

– Vi har laget en nasjonal 
sak ut av dette, og håper at 
Norges Bilsportsforbund, som 
kjører saken videre for oss, får 
til noe. 

Klubben håper at det fin-
nes muligheter hos Kulturde-
partementet til å løsrive noen 
midler slik at de klarer å opp-
rettholde sporten på landsba-
sis. Hansen påpeker at det ikke 
finnes noen slik bane andre 
steder i Norge. Som en nasjo-
nal sport kan dragracing der-
for få en liten knekk med hen-
syn til både rekruttering og 

det å holde på aktiviteten om 
banen ikke blir oppgradert. 

– Det er en prosess på gang, 
men vi vet ikke hva utfallet av 
dette blir. Vi kan bare krysse 
fingrene og håpe at vi får til 
noe, sier Hansen.

– Selv om vi utøver en liten 
sport kunne vi også hatt nytte 
av litt drahjelp, sier leder av 
Norsk Dragracing Gardermoen 
Annelie Vähäsaari.

ArrAngEmEnTEr
Ullensaker har den eneste 
dragracingbanen i Norge hvor 
det kan kjøres fullverdige 
dragracing over 402 meter. 
Banen er anerkjent interna-
sjonalt. Aktiviteter for neste 
år begynner sannsynligvis 
i mars med NM på snøscoo-
ter-dragrace, om klubben 
får tildelt dette arrangemen-
tet. Senere blir det arrangert 
dragrace NM bil/NM bike/
European serie. Foruten våre 
egne løp kommer klubben til 
å være medarrangør av Scan-
dinavian Callook Classic som 
er ett av europas største folke-
vogntreff med der tilhørende 
dragrace. Transportmessa 5. 
til 7. september blir bare stør-
re og større for hvert år. Man-
ge funksjonærer fra NDRG er 

med på dugnad under dette 
arrangementet.

– Vi forventer også å leie 
ut til 2-3 løp i drifting (Po-
werdrift), pluss Gardermoen 
Memorial Race som er ett kjø-
retreff for veteranbiler og MC, 
forteller Hansen.

Fra midten av april til midt-
en av oktober er banen booket 
av sjåførskoler og forskjellige 
kurs i ukedagene, i tillegg til 
forskjellige klubbearrangemen-
ter i helgene. Mange bilklubber 
leier banen for å kjøre «Super 
Stage». Dette er en kjeglebane 
som er satt opp så krevende at 
hverken toppfart eller selvkon-
troll skal gå utenfor vegtrafikk-
loven. Dette blir ofte kombi-
nert med interne utstillinger.

Gardermoen Raceway er 
Norges eneste permanente 
dragrace-bane og har jevnlig 
tatt nye europarekorder. Ba-
nerekord på bil ble tatt av Urs 
Erbacker fra Sveits i 2005 med 
kvartmila (402,3 meter) på 4.7 
sekunder og 514 km/t over mål. 
Dette var også europarekord 
dette året. På MC kjørte sven-
sken Peter Svensson på 5,9 sek-
under og 360 km/t over mål i 
2009. Dette er faktisk verdens 
tredje raskeste tid, og raskest 
utenfor USA.

bANEDEKKE uTSliTT: Banedekket er egentlig utslitt og lever på overtid. 

SpREKKER opp: Skal publikum få oppleve dragrace på Gardermoen i 
fremtiden må bandedekket oppgraderes.

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm

postmaster@altibiloppretting.no

Alle bilmerker og alle forsikringsselskaper
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VERKSTED:
Kvickstop
Fjellhammerv. 5/7  
2010 Strømmen
63 80 44 80

MECA
Solheimveien 54 
1473 Lørenskog
67 90 25 62

Nye Romerike  
Gummiservice AS
Brannmannsvegen 4 
2069 Jessheim
63 94 30 50

Romerike Glass A/S
Nesgata 2 
2004 Lillestrøm
66 10 06 19

Romerike bilpleie & Ser-
vice hossein Masoodian
Prost Stabels vei 12 
2019 Skedsmokorset
63 87 98 98

Mekonomen  
(Romerike Auto AS)

Hvamveien 4 
2013 Skjetten
464 90 111
Nye Romerike bil Vask 
v/Sian Rezan Mustefa 
Kader
Sophie Radichs vei 1 
2003 Lillestrøm
959 07 189

Dekksenter Romerike 
Kenneth Åseth
Industrivegen 
2072 Dal

Glassmester 1 AS
Kloppaveien 10 
1472 Fjellhamar
400 55 000
 
Chricobil Avd  
Verksted Kjeller
Jogstadveien 9, 
2007 Kjeller
64837870

birger N. haug AS Verk-
sted
Depotgt. 12, 
2000 Lillestrøm

63 80 44 00

Glassdrive 
Stasjonsveien 1, 
2010 Strømmen
810 45 277
Strømmen bilrens 
Stasjonsveien 1, 
2010 Strømmen
63 80 15 45

bilXtra 
Nittedalsgata 1B
2000 Lillestrøm
63 81 43 63

Riis bilglass avd.  
lillestrøm
Depotgata 10, 
2000 Lillestrøm
09009

handz on  
Strømmen
Støperivn. 5, 
2010 Strømmen
48 48 41 60

Aas Sven Elektro- 
Diesel AS

Fetveien 171
2007 Kjeller
63812882

bilFoRhANDlERE:
RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 Skjetten 
64 83 12 00

Autovie AS
Kloppaveien 16
1472 Fjellhamar
67 98 17 00

Akershus Auto AS
Kloppaveien 18
1470 Lørenskog
67 90 50 50

Romerike bil AS
Bregneveien 26 
2007 Kjeller

Star Autoco 
lørenskog
Solheimveien 62
1473 Lørenskog
67 97 97 97

Toyota Romerike avd 
jessheim
Gystad Næringspark 
2050 Jessheim
63 94 22 00

Aasen bil AS
Parallellvegen 64 
2092 Minnesund
63 95 99 00

Toyota Romerike avd lil-
lestrøm
Kjeller Vest 4 
2007 Kjeller
64 83 28 00

Romerike bilsalg AS
Nannestadvegen 265 
2030 Nannestad
63 99 24 20

Romerike Auto AS
Hvamveien 4 
2013 Skjetten
67 21 52 68

bertel o. Steen  
Romerike AS
Nittedalsgata 4 

BILgUIDeN 

Neste onsdag: 
Tema vintersport/fritid 

For annonsering ring 944 78 976 
eller mail annonse@avisdrift.no   




