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Juletallerken kun 179,-
Ledig plass på julebord, ring for å bestille

MÅN–FRE: 10–20 • LÖR: 10–19 • ÖPPET VARJE SÖNDAG: 10–19 • FÖR AVVIKANDE ÖPPETTIDER: WWW.CHARLOTTENBERGSSHOPPING.SE 
Samtliga erbjudanden gäller 26/9-5/10, med reservation för slutsålda varor.
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Mån–fre: 10–20 • Lör: 10–19 • öppet varje söndag: 10–19 • Mat: Alla dagar: 09:00-21:00
Systembolaget: Mån-fre: 10:00-19:00 Lör: 09:00-15:00 • Sön: Stängt.

MÅN–FRE: 10–20 • LÖR: 10–19 • ÖPPET VARJE SÖNDAG: 10–19 • FÖR AVVIKANDE ÖPPETTIDER: WWW.CHARLOTTENBERGSSHOPPING.SE 
Samtliga erbjudanden gäller 26/9-5/10, med reservation för slutsålda varor.

HÖSTJACKA 
299,95 SEK
Finns i många 
härliga färger.CARDIGAN

299:-

T-SHIRT
129:-

Succén är 

tillbaka!

Höstens         
    trenderSuper   Market

Till få
rikål

ALLA 
PIKÉER FRÅN 

LACOSTE

-30%

SVENSKT 
LAMMKÖTT

 59,90 SEK

PR. KG

ÖPPET ALLA DAGAR!

SVENSKT 

MÅN–FRE: 10–20 • LÖR: 10–19 • ÖPPET VARJE SÖNDAG: 10–19 • FÖR AVVIKANDE ÖPPETTIDER: WWW.CHARLOTTENBERGSSHOPPING.SE 
Samtliga erbjudanden gäller 26/9-5/10, med reservation för slutsålda varor.

HÖSTJACKA 
299,95 SEK

Finns i många 
härliga färger.

CARDIGAN
299:-

T-SHIRT
129:-

Succén är 

tillbaka!

Höstens         
    trender

Super   Market
Till få

rikål

ALLA 
PIKÉER FRÅN 

LACOSTE

-30%
SVENSKT 

LAMMKÖTT

 59,90 SEK

PR. KG

ÖPPET ALLA DAGAR!

SVENSKT 

Mån–fre: 10–20 • Lör: 10–19 • öppet varje söndag: 10–19 • Mat: Alla dagar: 09:00-21:00
Systembolaget: Mån-fre: 10:00-19:00 Lör: 09:00-15:00 • Sön: Stängt.

Må bytte ut 3000 
lyspærer i julegata
I år er det siste jul med gløde-
pærer i julegatebelysningen, det 
sørger EUs glødelampedirektiv 
for.
                                    Side 6-7

BILSALGET ØKER 
PÅ ROMERIKE

Finanskrisen har lenge fungert som 
en bremsekloss for bilsalget, men nå 
er folk litt mer villige til å åpne lom-
meboken for å kjøpe nybil. Salgssjef 
Jørn Harethon ved Bertel O. Steen 
Romerike opplever at interessen for å 
kjøpe  nybil er på stigende kurs. 
                                                Side 4 i bilag

Få unge trenger 
økonomisk drahjelp
I forhold til landsgjennomsnittet 
er det ganske få personer under 
25 år som mottar økonomisk so-
sialhjelp i Lørenskog kommune. 
Skedsmo og Ullensaker er mer 
mot «normalt». 
                                         Side 4
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til alle husstander 
i Skedsmo og Lørenskog, samt 90% av husstandene i Ullensaker kommune. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær 
varsom -      plakaten.
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FERSKT ELGKJØTT
hjort, rein og storfe/kalv 

Div. biffkjøtt og surret steik av alle slag selges enkeltvis og pakket. 
Ferske lam, hel/halv fra Nordås gård fra kr 89,- 

Kartong á ca 40 kg. Inneholder bl.a indre/ytre, mørbrad og flatbiff,  
surrede steiker, gryte, rund/banke, høyrygg og karbonadedeig.   
Elg kr. 115 pr. kg. Rein kr. 135,- pr. kg. Hjort 145,- pr. kg. Storfe kr. 95,- pr. kg. Kalv kr. 105,-  
pr. kg. Kan også leveres benfritt. Fersk, nykvernet karbonadedeig av elg kr. 129,- pr kg.  
Karbonadedeig av rein eller hjort kr. 129,- pr. kg. Vi har også stekte karbonader. Elgsteik kr. 195,- pr. 
kg. Reinsdyrsteik kr 215,- pr. kg. Hjortesteik kr 229,- pr. kg. Kalvesteik kr. 175 pr. kg. Oksesteik kr. 129,- 
pr. kg. Kvernet oksekjøtt kr. 89,- pr. kg. Grytekjøtt elg kr. 169,- pr. kg. 

Alt kjøttet er  ferskt og mørnet

Kan leveres tilkjørt på avtalt tid og sted på Romerike og i Oslo. For mer  
info/bestilling ring Kjersti og Per Idar tlf. 61 16 33 13. www.nordaasmat.no

Ny utstilling med Nøstdal

Utstillingen holdes i Galleri-
verkstedet i Hegdehaugsveien 
og har fått navnet «From the 
brain and emotions».  

Til daglig jobber Nøstdal som 
bygningsingeniør, men stua i leilig-
heten hans i Lillestrøm er blitt atelier.                                                                                                   

Lillestrøm-kunstneren 
Petter Ludvig Nøstdal 
holder ny utstilling i 
Oslo.

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

EN, TO, TRE: Et utsnitt av Nøstdals 
malerier, «One, Two, Tree». (Foto: Privat)

TIL OSLO: Kunstner Petter Nøstdal 
stiller nå ut i Oslo. (Foto: Privat)

Gresk 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

Mat og selskaps lokaler:

Holt/Vestvollen, Prost Stabels vei 6 2019 Skedsmokorset 

Tlf. 63 87 37 00/994 18 971

– Jeg bruker mye av min fritid 
til å male, forteller han. I som-
mer fi kk 58-åringen sitt store 
gjennombrudd da han ble antatt 
på International ART festival i 
Danmark, en juryert utstilling 
med deltakelse fra 9 land. I høst 
stilte han ut bilder i Lillestrøm, i 
forbindelse med LillestrømWalk. 
Tidligere har Nøstdal også holdt 
foredrag om billedkunst.

MANGFOLDIG KUNSTNER
Petter Nøstdal malte sitt første 
bilde i 1985, men først på 90-tal-
let begynte han å videreutvikle 
ferdighetene innen akvarell, både 
med stilleben og landskap. Siden 
2005 har det vært kraftigere far-
ger og akrylmalingens mulighe-

ter som har inspirert ham. Nøst-
dal har også jobbet med grafi ske 
teknikker, samt kombinasjonen 
foto, data, trykk og akrylmaling.

Utstillingen varer til 2. desember.

Utstillingen holdes i Galleri-
verkstedet i Hegdehaugsveien 
og har fått navnet 
brain and emotions

bygningsingeniør, men stua i leilig-
heten hans i Lillestrøm er blitt atelier.                                                                                                   

Lillestrøm-kunstneren 
Petter Ludvig Nøstdal 
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Ny utstilling med NøstdalBoklageret åpnet på Romerike
Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

I høst har Boklageret åpnet 
avdelinger både i Strøm-
men Storsenter og Jessheim 
Storsenter. Boklageret er en 
liten aktør innen bokutsalg, 
med 11 butikker rundt om i 
Norge. 

 – Vi er en uavhengig aktør, 

som spisser utvalget mer mot 
bestselgere og barnebøker. Vi 
konsentrerer oss om å selge bø-
ker og ikke alt det andre som 
våre konkurrenter også selger. 
Vårt fokus er pris og volum, ut-
talte medeier i kjeden, Harald 
Enersen, forrige uke. Selskapet 
Periscopus, som eies av Trygve 
Hegnar, eier 25 prosent av ak-
sjene i Boklageret AS.

Alnabru, Brobekkveien 107, Bryn
Bryn, Tveten veien 55Bryn, Tvetenveien 55
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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 

UNGE MED SOSIALHJELP: Hos SSB kan en fi nne ut hvor stor andel av innbyggerne i ulike aldersgrupper som 
mottar økonomisk sosialhjelp (Illustrasjonsfoto)

Liten andel unge med 
økonomisk drahjelp
I forhold til lands-
gjennomsnittet 
er det ganske få 
personer under 25 
år som mottar øko-
nomisk sosialhjelp 
i Lørenskog kom-
mune. Skedsmo og 
Ullensaker er mer 
mot «normalt». 

AKTUELT
Tekst/foto: Yngve Johnsen 
yngve@avisdrift.no

Målt per tusen innbygger i al-
dersgruppen 18 til 24 år, så er 
det en forholdsvis lav andel 
som mottar økonomisk sosial-
hjelp i Lørenskog. Det kan vi 
konkludere med etter et dyp-
dykk i statistikk om sosialhjelp-
mottakere.

ALLE SOM FIKK 
ØKONOMISK HJELP
Hos Statistisk sentralbyrå kan 
man under «Trygd og sosi-
alhjelp» finne alle dem som 
mottar økonomisk sosialhjelp 
i Norge, fordelt på seks alders-
grupper. Disse tallene finner vi 
også brutt ned på kommuneni-
vå, og vi kan i dag gi leserne en 
oversikt over situasjonen i vår 
del av Romerike.

Hovedformålet med økono-
misk stønad i er å sikre at den 
som ikke selv kan sørge for seg 
selv likevel har trygghet for et 
forsvarlig livsopphold.

PER TUSEN
Statistikken viser at det i fjor 
var 99 personer mellom 18 og 
24 år fra Lørenskog som mottok 
økonomisk sosialhjelp. I forhold 
til antall innbyggere i denne 
aldersgruppen, så betyr dette 
at det er bare 25 per tusen som 
fikk denne bistanden. På lands-
basis er det 57 per tusen, så tal-
lenes klare tale tilsier at andelen 
sosialhjelpmottakere blant unge 
er ganske lav i Lørenskog.

Det er noen få personer 
under 18 år som mottar øko-
nomisk sosialhjelp, og disse er 

plassert i gruppen 18-24 år av 
personvern-hensyn.

MOTTAKERE I SKEDSMO
I løpet av fjoråret var det 328 
personer mellom 18 og 24 år, 
bosatt i Skedsmo, som fikk 
en eller annen form for øko-
nomisk bistand. I Skedsmo 
utgjør dette 57 per tusen inn-
byger i denne aldersgruppen, 
som er helt likt landsgjen-
nomsnittet.

I Ullensaker var andelen noe 
lavere, da det her var 53 per tusen. 
Det er 177 unge fra Ullensaker som 
mottok økonomisk støtte i fjor.

SKAL BRUKE SKJØNN
Utgangspunktet for loven om 
sosialstønad er uansett at hver 
enkelt først skal utnytte egne 
muligheter eller hjelpeordnin-
ger for å kunne forsørge seg 
selv. Når alle aktuelle mulig-
heter er utnyttet fullt ut, men 

ikke strekker til, har den som 
ikke kan sørge for sitt livs-
opphold krav på økonomisk 
støtte.

Det hele er egentlig en 
skjønnsmessig ytelse. Sosial-
tjenesten i Lørenskog har både 
rett og plikt til å utøve skjønn 
ved vurderingen, og ved utmå-
ling av stønaden. Den skal ut-
måles på grunnlag av en kon-
kret vurdering av den enkeltes 
faktiske behov. Loven gir ingen 
veiledning om det konkrete 
stønadsnivået, men Arbeids-
departementet gitt veiledende 
retningslinjer for utmåling av 
stønad til livsopphold.

SVÆRE ULIKHETER
Når en ser på alle kommunene 
i Norge, så er det påfallende å 
se de enorme forskjellene. I fjor 
var det Vardø kommune i Finn-
mark som hadde størst andel 
unge brukere i Norge. Her var 

Sosialhjelpmottakere etter alder
2011 – kilde: SSB

67 år+

Lørenskog     99                      75                      138                  145   112        9
Skedsmo    328                    196                      374                   322   229      21
Ullensaker    177                    109                      199                   164   120     13Ullensaker    177                    109                      199                   164   120     13Ullensaker
Norge                          26381                16764                 28827              25399   18667  1894

50-66 år40-49 år30-39 år25-29 år18-24 år

det så mange som 178 per tu-
sen. Det er 40 kommuner som 
ikke har oppgitt tall i denne 
statistikken, og mange av disse 
fordi det rett og slett er færre 
enn fire brukere i aldersgrup-
pen. Det er således himmelvid 
forskjell mellom topp og bunn 
her.

I Akershus kommune er det Aur-
skog-Høland som har størst andel 
unge brukere, med 67 per tusen.

LØRENSKOG RANGERT
Det er 390 kommuner som har 
tall å referere til. De som man-
gler har tre eller færre brukere, 
og er ikke med i statistikken. 
Dersom vi snur tabellen på ho-
det, og sier at Vardø er nummer 
én på ”verstinglisten” – så fin-
ner vi Lørenskog her på en 360. 
plass i Norge. Så det er svært 
mange kommuner som er verre 
stilt. Skedsmo er da nummer 
158 og Ullensaker nummer 181.  

Satser stort 
på Gardermoen
Både Olav Thon Gruppen og Wenaas-gruppen 
bygger ut sine konferansehoteller på Gardermoen.

AKTUELT
Tekst/foto: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Dette blir en utvidelse av vårt 
eksisterende konferansehotell. 
Utvidelsen vil gjøre det mulig å 
tilby store kongresser som man 
tidligere har måttet si nei til, 
forteller eiendomsdirektør hos 
Olav Thon, Tron Harald Bjerke, 
til Romeriksposten.

Det nye kongressenteret til 
Thon skal ligge i næringsparken 
ved Thon Hotel Oslo Airport, ikke 
langt unna den kjente stjernen 
til Vebjørn Sand. Det nye bygget 
vil romme rundt 2000 deltakere. 
Planen er å starte utbyggingen 
ved påsketider neste år.

Konferanse- og forretnings-
hotellet Thon Hotel Oslo Air-
port er et av de største i områ-
det med 435 rom.

VIL BLI STØRRE
Samtidig planlegger Nordic 
Choice Hotels og Wenaasgrup-
pen å bygge et nytt konferan-
seanlegg på det som i dag bru-
kes som parkeringsplass ved 
Clarion Hotel Oslo Airport. 
Hotellet, som ligger i umiddel-
bar nærhet til fl yplassen, reg-

nes allerede som Norges største 
konferansehotell. Nå ønsker de 
å bli enda større.

– Gardermoen-området tren-
ger et større kongressanlegg for 
å ta arrangementer som ellers 
havner hos Norges Varemesse i 
Lillestrøm. Med et konferanse-
anlegg som kan huse opptil 6 
000 gjester, vil vi beholde vår  
posisjon som Norges ledende 
konferansehotell, uttalte drifts-
sjef ved Clarion, Jonas Johans-
son i forrige uke. Saken må opp 
til politisk behandling før byg-
gingen kan starte, men Johans-
son håper dette kan være klart 
i mars eller april neste år.

BYGGER UT: Thon Hotel Oslo 
Airport utvider sitt konferansehotell 
med et kongressenter som vil romme 
rundt 2000 deltakere.

nes allerede som Norges største 
konferansehotell. Nå ønsker de 

– Gardermoen-området tren-
ger et større kongressanlegg for 
å ta arrangementer som ellers 
havner hos Norges Varemesse i 
Lillestrøm. Med et konferanse-
anlegg som kan huse opptil 6 
000 gjester, vil vi beholde vår  
posisjon som Norges ledende 
konferansehotell, uttalte drifts-
sjef ved Clarion, Jonas Johans-
son i forrige uke. Saken må opp 
til politisk behandling før byg-
gingen kan starte, men Johans-
son håper dette kan være klart 

Vi har fortsatt noen ledige 
plasser på vår juletur

til Lugano 21.-27.12
 

Og vår nyttårstur
til Roma 28.12-02.01

 
Vi inviter til hyggelige  

vandringer og sosiale opp- 
levelser. Kunst og Kultur.  

Med kunsthistoriker Liv Siri 
Holst Larsen og reiseleder Nils 
Krister Larsen. Turene går til/fra 

Oslo med mulighet  
for tilslutning.

 
Ta kontakt på tlf. 928 53 

229, 715 21 170 eller  
649 39 315.

Jul i Lugano, Sveits 
Nyttår i Roma

holst@nklarsen.no - www.nklarsen.no

man under 
alhjelp
mottar økonomisk sosialhjelp 
i Norge, fordelt på seks alders-
grupper. Disse tallene finner vi 
også brutt ned på kommuneni-
vå, og vi kan i dag gi leserne en 
oversikt over situasjonen i vår 
del av Romerike.
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at det er bare 25 per tusen som 
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VARMEPUMPER

BEKKEVANG SERVICE AS 
Ring tlf. 920 42 725 for flere gode tilbud 

www.nordic-fire.net

GODE PRISER PÅ VARMEPUMPER

MITSUBISHI FH 35  
ny modell 6.6 kw          kr. 22000.-

MITSUBISHI FH 25  
ny modell 6.3 kw         kr. 21000.-

MITSUBISHI FD 25 6.3 kw         kr 18000.-  
så langt lageret rekker

MITSUBISHI FD 35 6.6 kw        kr. 19000.-  
så langt lageret rekker

TOSHIBA RAS 35  
7.7 kw           kr. 19000.-

Vi har montører i  ditt område

TOSHIBA RAS 25  
6.5 kw      kr. 18000.-

PANASONIC HE 9 
6.5 kw      kr. 18000.-

LG PRESTIGE
6.6 kw      kr. 18000.-

FUJITSU EXTREME 
7.0 kw      kr. 21000.-

Priser inkl. mva og montering
Finansiering gjennom Ressursbank. Meldem av Norsk Varmepumpeforening. 

DIN LOKALE LEVERANDØR  
AV HELSE- OG SYKEPLEIEARTIKLER

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

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

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

Vi tilbyr utkjøring av varer

Trygg og profesjonell hjelp:

BRYST-
PROTESEDAG
Lørenskog Bandasje AS i samarbeid med Silima har gleden av å invitere deg til protesedag:

Tirsdag 4. desember kl. 0900-1600
Produktspesialist fra Silima vil være tilstede for råd og veiledning samt tilpasse proteser  
og tekstiler. 

Silima har et stort utvalg av proteser: Lette og myke proteser for lomme,  
klebeproteser, skallproteser, proteser i D/E cup samt delproteser.
Vi gjør spesielt oppmerksom på Silima Ultra Light som er svært godt  
egnet til bading og fysisk aktivitet.

Ring oss gjerne for timebestilling – telefon 67919672.
 
 

Hjertelig  
velkommen!

Vi feirer 18 år og gir  18% rabatt  
på undertøy og badetøy denne dagen

Må bytte ut 3000 lyspærer i julegata
I år er det siste jul 
med glødepærer i 
julegatebelysningen, 
det sørger EUs glø-
delampedirektiv for.

AKTUELT
Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Vi kan bruke de gamle lys-
pærene i år, men neste år vil 
disse være skiftet i julepyn-
ten, sier Bjørn-Erik Børresen 
i julegatekomiteen i Lille-
strøm.

Siden 1957 har lysende, jule-
stjerne og lyspærer spent over 
sentrumsgatene vært et fast 
innslag ved hver advent i Lil-
lestrøm. Nå fører den årvisse 
juletradisjonen til ekstra jobb 
og utgifter på grunn av EUs 
glødelampedirektiv, som inne-
bærer at det fra 1. september 
2012 ble forbudt å selge gløde-
pærer.

STOR EKSTRAUTGIFT
– Vi kan bruke glødepærene 
denne adventen. Men poen-
get er at vi må ha nye til nes-
te desember, og da blir det en 

merkostnad på over 300.000 
kroner, forteller Børresen. 

Prisforskjellen er stor fra 
gammelt til nytt. De gamle glø-
depærene kostet cirka 7 kroner 
per stykk i innkjøpspris. Den 
nye typen ligger på rundt 100 
kroner. 

– Da får vi en jobb å gjøre. 
For dette er tuftet på frivillig-
het. Det er næ-
ringslivet og 
gårdeiere som 
stiller opp på 
spleiselaget. 

B ø r r e s e n 
ser for seg at 
julegatekomi-
teen like over 
jul må starte 
på jobben 
med neste års 
julegate. Ko-
miteen skal i 
første omgang 
sjekke om det 
går an å bruke 
det samme 
opphenget til 
de nye pærene. 

– Vi ser helt klart at dette må 
gjøres, men heldigvis har vi god 
tid på oss. Julegata er sammen 
med byfesten, varemessa og 
LSK de tingene Lillestrøm er 
kjent for. Julegata er en bærer 
av tradisjon, så dette må vi få til 
å gå videre. I år tennes gata for 
55. gang, forteller Børresen. 

 LED-LYS I JULETREET
– Neste år får vi ikke tak i fl ere 
glødepærer, så da må vi uansett 
bytte ut de gamle lysepærene i 
juletrebelysningene. Dette kan 
bli litt av en utfordring. Men vi 
har et par tusen lyspærer på la-
ger slik at vi får brukt belysnin-
gen i år, sier leder for parksek-
sjonen i Skedsmo kommune, 

Svein Ussberg. 
Parksjefen forteller 
at det fi nnes fi rmaer 
som har spesialisert 
seg på utendørs jule-
trebelysning. Kom-
munen vil derfor se 
nærmere på hvilke al-
ternativer som fi nnes 
i markedet før de går 
til innkjøp av neste 
års juletrebelysning.   

– Juletreet på tor-
vet blir i år utstyrt 
med LED-lys. Det 
blir spennende å se 
hva slags kvalitet 
disse lysene har slik 
at vi kan høste litt 

erfaring fra dette, sier Ussberg. 
– Julegata vår har blitt kåret 

til den fi neste i landet et par 
ganger. Nå håper vi bare på at 
det kommer litt snø slik at det 
blir litt julestemning når lysene 
tennes søndag den 2. desem-
ber klokken 17, forteller Børre-
sen, som skal holde åpningen 
sammen med ordføreren.

– Vi kan 
bruke 

glødepærene 
denne adventen. 
Men vi må ha 
nye til neste 
desember, og 
da blir det en 
merkostnad på 
over 300.000.

Bjørn-Erik Børresen i
 julegatekomiteen

”

te desember, og da blir det en 55. gang, forteller Børresen. sammen med ordføreren.

SISTE ÅR MED GLØDEPÆRER: Julegata i Lillestrøm har tidligere blitt kåret til landets fi neste.
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Ansvarlig avfallshåndtering for klima, 
kretsløp og miljø
ROAF driver syv gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi, 
samt ordning for innsamling av farlig avfall og over 100 
returpunkter for glass- og metallemballasje.

 
Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:

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

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

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

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

Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:

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

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

Steller i stand til julefest
Hege Fredriksen og 
Alex Nyhus lager 
juleselskap for ens-
lige, eldre og uføre 
på Folkets Hus i 
Lillestrøm. 

AKTUELT
Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Jeg satte i gang dette prosjek-
tet. Men siden jeg jobber til 
ulike tider har jeg fått veldig 
god hjelp av Hege til å skaffe 
alle sponsorene og andre fri-
villige til selve arrangementet, 
sier Alex Nyhus, som til daglig 
er kokk på Fagerborg hotell. 

Avisoppslagene etter fjordå-
rets jul, der det sto at de eldre 
ble sittende alene i sine om-
sorgsboliger og hjemme på jul-
aften uten skikkelig julemat, 
satte Nyhus på ideen om å lage 
i stand en julefest i Lillestrøm. 
Han synes det er trist at ikke 
alle får en god jul. Han oppret-
tet facebooksiden «Gi de eldre 
en god jul» og kontaktet Lene 
Johansen og Hege Fredriksen 

for å spørre om hjelp til festen 
24. desember. Begge svarte ja 
til prosjektet. 

POSITIVT MOTTATT 
– Vi har fått sponsorer til det 
aller meste av det vi trenger, 
pluss en del pengebidrag til å 
kjøpe det vi ikke får sponso-
rer til. Men ennå har jeg igjen 
noen som må kontaktes for å få 
alle bitene på plass, forteller fri-
villig hjelper, Hege Fredriksen, 
og ser i mappen over avtaler. 

Fredriksen forteller at folk 
var litt stille og forsiktig i star-
ten da hun leverte ut informa-
sjon om juleselskapet. Men da 
folk forstod hva saken dreide 
seg om ble de mer positive til å 
støtte prosjektet. 

– Vi steller i stand en jul 
med julemat, kaffe og jule-
bakst. Her kan de eldre kom-

me og kose seg. Døren åpnes 
klokken 12, og vi holder på 
helt til 20.00, forteller den fri-
villige julehjelperen.
Foreløpig har arrangøren kon-
sentrert seg om å få alt i hus av 
mat, drikke og sponsoravtaler. 

Fra 1. desember kjører de for 
fullt for å skaffe plass til alle 
som vil være med på festen.  

REKLAMERTE FOR 
SELSKAPET
Alex, Hege og Lene har vært 
innom butikker og utesteder i 
Lillestrøm og lagt igjen fl yers 
for å informere og invitere folk 
til en trivelig julekveld på Fol-
kets Hus. 

– Dette arrangementet er 
kun tenkt for de eldre, uføre 
og for de som ikke har det så 
godt på julaften. Alle er vel-
komne til å komme å spise hos 

oss. Men vi håper selvsagt at 
alle respekterer at vi gjør dette 
for en god sak, og at det ikke 
kommer personer som bare 
skal utnytte tilbudet, forteller 
Nyhus.

Arrangøren har fått Fager-
borgs kjøkken til disposisjon 
og får ha Folkets Hus i tre dager 
uten å betale leie. Det er kok-
ker, servitører og andre frivilli-
ge som vil som vil hjelpe til før, 
under og etter arrangementet. 

– Jeg har jobbet i restaurant-
bransjen i 15 år, og har hatt fag-
brev som kokk i 10 år. Jeg har fått 
med meg en del gamle kokkekol-
legaer, venner og familie som fri-
villige hjelpere, forklarer Nyhus.

KAN BLI EN TRADISJON
Nyhus forteller at de håper på 
å sitte igjen med en god erfa-
ring som kan brukes til neste år 

om arrangementet blir vellyk-
ket. Siden det ikke har vært noe 
slikt arrangement i denne stør-
relsen i Lillestrøm tidligere, er 
arrangøren spent på hvordan 
besøket blir.

– Blir det suksess håper vi 
på at dette kan bli en årlig tra-
disjon i Lillestrøm, sier Hege 
Fredriksen, og opplyser at Fol-
kets Hus har 250 sitteplasser.   

Nyhus forteller at det som 
blir igjen av mat og andre ting 
vil gå til veldedige formål og til 
folk som trenger dette andre 
steder. Ingen ting blir kastet et-
ter at festen er over på julaften. 

– Gikk det greit å få bidrag til 
julefesten?

– Mange stiller seg positive 
til dette. Næringslivet og pri-
vatpersoner synes dette er et 
formål de gjerne ville støtte 
oppom, sier Nyhus. 

Skjærer materialer
til ditt behov.   
Standard dimen- 
sjoner på lager.  
Leieskjæring  

utføres.

FEIRING SAG
Lars Skaansar 
Tlf. 916 70 867

www.feiringsag.no

POSITIVT MOTTATT 
– Vi har fått sponsorer til det 
aller meste av det vi trenger, 
pluss en del pengebidrag til å 
kjøpe det vi ikke får sponso-
rer til. Men ennå har jeg igjen 
noen som må kontaktes for å få 
alle bitene på plass, forteller fri-
villig hjelper, Hege Fredriksen, 
og ser i mappen over avtaler. 

var litt stille og forsiktig i star-
ten da hun leverte ut informa-
sjon om juleselskapet. Men da 
folk forstod hva saken dreide 
seg om ble de mer positive til å 
støtte prosjektet. 

med julemat, kaffe og jule-
bakst. Her kan de eldre kom-

JULESELSKAP: – Her skal det bli skikkelig julefest 24. desember, sier  Hege Fredriksen og Alex Nyhus.
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hjørnebord til salgs p.g.a. fl ytting. 
Trehvit Trøndergruppe, pent brukt. 
Passer til hytte eller kjellerstue. Henv. 
tlf. 414 69 496

Diverse møbler og annet til salg.Veldig 
stilig rosa, plastikk-lenestol. Stuebord, 
hvitt, kvadratisk, med hylle under, god 
størrelse, lite brukt. 100,- stk. Har 
også et lite lyserosa stuebord, til salgs. 
Ubrukt Scrabble-spill, 100,- 2 stk Ma-
rilyn Monroe bilder, ala Andy Warhol 
et stort rosa og et lite blått. Lillestrøm! 
Tlf. 951 86 029.

Magnetring diameter 50 cm, Høyde 
30 cm. Bunad. Lundebydrakt str. ca 
42-44. Juleservice fra Firkløver. 6 
fl ate middagstallerkner, 6 frokosttal-
lerkner, 2 boller,1 stort fat, i sause-
mugge. Hvitvinskrystallglass Trygve 
fra Magnor. Tlf 900 85 186

Selger masse fi nt interiør,stort sett fra 
butikken Kremmerhuset. selger også 
ubrukte produkter fra Tupperware 

Trehvit Trøndergruppe, pent brukt. 
Passer til hytte eller kjellerstue. Henv. 

 og annet til salg.Veldig 
Stuebord, 

hvitt, kvadratisk, med hylle under, god 

, til salgs. 
Ma-

Andy Warhol
et stort rosa og et lite blått. Lillestrøm! 

Trehvit Trøndergruppe, pent brukt. 
Passer til hytte eller kjellerstue. Henv. 
tlf. 414 69 496

Diverse møbler
stilig
hvitt, kvadratisk, med hylle under, god 
størrelse, lite brukt. 100,- stk. Har 
også et lite 
Ubrukt 
rilyn Monroe bilder
et stort rosa og et lite blått. Lillestrøm! 
Tlf. 951 86 029.

Magnetring
30 cm. 
42-44. 
fl ate middagstallerkner, 6 frokosttal-
lerkner, 2 boller,1 stort fat, i sause-
mugge. 

Hardangerbunad str. 30-40. Fullt 
utstyrt og lite brukt. må sees Tlf. 988 
90 249 etter kl. 18.

York sofa 3 seter, 2 seter og pall. Flott 
sofa som ny. Selges kr 2000. Tlf  977 
18 079 eller  679 05 823.

To ubrukte tepper evt. løpere for trapp 
selges.  Blå bunnfarge med innslag av 
burgunder.  3.20 cm x 57 og 2.20 cm 
x 57.  Kr. 300 pr. stk. Henv. Fjellha-
mar. Tlf. 995 17 229.

3 seter, 2 seter, stol , salongbord og 

billig. sjekk Finn.no kode:38238022   
for å se bilder. kristin 41423515

Nissan X-Trail  2,2 2003 Mod
Km 221200 Selges Kr 80000,- 
+ mreg. Ta kontakt for mer info. 
Tlf. 92 88 39 37

Kommoder: En høy og en lav selges 
rimelig . Gammel Motorla mobil sel-
ges. Lage Ola-bil? Jeg har store hjul 
til den kommende bilen.  1 dame-
sykkel, 1 trimsykkel , noen møbler 
+ bøker og bilder selges rimelig. Tlf. 
63 87 74 12/936 18 202.

Keyboard Roland E-28 med stativ kjøpt 
1997 (nesten ikke brukt) Ny pris kr. 
5425,- selges for kr. 1500,-. Lærebøker 
og en god del noter følger med. Tlf. 67 
90 45 77

Ny Umarex G 36C (Softgun) Inkl: 
Batteri,lader og Magazin. Selges kun 
kr. 1500,- Hans Johannessen. Mob: 
92883937

4 Sommerhjul, 185/60 14 22H 
til Golf, lite kjørt, selges. Har også 
4 ubrukte 13 toms sommerhjul til 
Golf II. Tlf. 934 33 232

1 Lilje, stor spisegaffel kr.700,- (kr. 
1321,-) (Ny) 1 Lilje stor spisekniv  
kr. 600,- (kr. 1004,-) (Ny) 1 Odel 
paispade kr. 650,- (kr 1063,-) (Ny) 
1 Odel potet/salatskje kr. 1200,- 
(kr. 2190) (Ny) (Jessheim). Mobil 
918 63 832

4 gode piggdekk 175x13 på felger til 

Golf, 4hull, kr. 800,-. Varehenger med 
lemmer, kr. 1800,-. Havkajakk med 
div. utstyr kr. 6000,-. Tlf 909 56 561

Sigrid Undsets samlede (ulest) i 
20 bind. kr 500,- eller gi bud. Tlf 
45022415.
2 Kniver i Drage m/kort skaft Kr. 500,- 
pr. stk. ( kr. 870,-) (Nytt)5 Skjeer i 
Drage ca. 18 cm Kr. 600,- pr.stk. (kr. 
999,-) (Nytt) 3 Gaffl er i Drage ca. 18 
cm. Kr. 600,- pr. stk. (kr. 999,-) (Nytt) 
Rådhus m/vifte anretningsgaffel/
skje Kr. 1800,- (nypris kr. 4362,-) 6 
Kaffeskjeer i Rådhus m/vifte Kr. 500,- 

.(nypris kr. 347,- pr. stk.) 3 Kniver i 
Flat Rose (langt skaft) Kr 500,- pr.stk. 
( (Nytt) (kr. 886,- pr. stk.) 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. 
800,- 6 Skipsglass fra Holmegård, 
ubrukt kr. 800,- 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) Jessheim. Tlf. 918 
63 832

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

Er på jakt etter et gammelt salong/so-
fabord i furu. Ubehandlet, grovt/rustikt, 
ikke hylle under. Mål maks lengde 130 
bredde 70-75, høyde 54 cm. Tlf 957 
21 252.

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

Bordtennisbord gis bort ved henting. 
Fjellhamar. Tlf. 67 90 73 47 Mob. 
988 01 900

Hellstrøm piano gis bort ved henting. 
Sørli i Lørenskog tlf 950  32526 

TIL SALGS

Flyttesalg Skedsmokorset: Vi fl ytter til 
høsten og har begynt opprydningen: 
Bord med plass til 3 vinfl asker, stor 
skrivepult, 5 blå kasser i tre selges 
høystbydende eller gis bort. Div cder 
selges/gis bort. Selskapskjoler str 36-
42 selges eller byttes mot selskapskjo-
ler str 40. Div barnetøy selges. Nesten 
ny sovesofa selges høystbydende over 
1000 kr. Bokhyller og glasskap i furu 
selges høystbydende over 500 pr 
skap/hyller. Div gardiner og duker gis 
bort. Bunad fra Romsdalen vurderes 
solgt. Div ullgensere/jakker til voksen 
selges billig. Ta kontakt med Stine 
Elise på tlf 958 76 921

Antikk oval stor sølv plett bolle over 100 
år gammel. Laget av en kjent fransk 
mann. Bør sees. Gi bud. Taklampe me-
get pen Teffarie selges 400,- Taklampe 
kermaikk selges 200,- meget pen. 
Kontakt Marianne på tlf. 993 84 186.

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

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 det skal forlenges

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

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

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.

Skedsmo

Ullensaker

Skedsmo Bondeungdomslag 
og Gjellerås Hornmusikk på 
Asakåsen i 1925. Oppstilt bilde 
med mange mennesker og utsyn 
mot Jølsen. Musikantene i forgrun-
nen. Bildet er hentet fra Akershus 
fylkesmuseum.

Herredstyret 1920, utenfor 
Herredshuset (før ombyggingen) 
i Jessheim. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

Gå inn på: WWW.HURDALGARASJEN.NO
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SVAR:
Langvannet

VINNER:
SHIVDEV BAINS
Martin linges vei 2
2010 Strømmen

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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Takk til alle som sendte inn!

Glatt som silke, sterk 

som stål - Satin

Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619

Med hjerte for Kambodsja
FISKER: En kambodsjansk gutt sitter og fisker. 
(Foto: Anne-Marit Vestengen)

UNGDOM: Barn og ungdom i Kambodsja. (Foto: Anne-Marit Vestengen)

N11150. Gull 5mm
Før 5 799,-
4 799,- pr. ring

N0540. Gult gulll 4mm
Før 3 699,-
2 999,- pr. ring

N0550. Gult gulll 5mm
Før 4 999,-
3 999,- pr. ring

Tilbudene på gifteringene 
gjelder fra 1. november til og 
med 31. desember 2012

Tlf.  63 97 86 10 Sundbytunet

Anne-Marit Vesten-
gen fra Nordkisa vil 
hjelpe ungdommer i 
Kambodsja med sin 
nye fotoutstilling på 
Jessheim. 

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Fotograf Anne-Marit Vesten-
gen fra Nordkisa bor deler av 

året i Kambodsja der hun un-
derviser ungdommer i engelsk 
ved Cambodia Landmine Mu-
seum.

Bildene hun har tatt på sine 
reiser skaper nå grunnlaget for 
en ny salgsutstilling på Sund-
bytunet på Jessheim.                                                                                  

– Alle bildene er fra Kam-
bodsja og det er motiver fra 
steder jeg har vært med elevene 
mine og opplevelser vi har hatt 
sammen, forteller Vestengen til 
Romeriksposten.                                                                                                                  
 
LAND I FREMGANG
Etter fl ere tiår med væpnet 
konfl ikt er Kambodsja et av de 
mest minerammede landene i 
verden. Ifølge Norsk Folkehjelp 

FOTOGRAF: Anne-Marit Vestengen 
har tatt mange bilder på sine reiser til 
Kambodsja. Nå åpner hun fotoutstilling 
på Sundbytunet på Jessheim. (Foto: 
Privat)

blir fl ere hundre mennesker 
drept eller skadd av miner og 
klasebomber i landet hvert år.

– Det er ikke noe krig, lem-
lestelse eller død på bildene. 
Kambodsja er et land i frem-
gang, med et høyt fokus på 
ungdom og utdanning, sier Ve-
stengen.  Inntektene fra utstil-
lingen skal gå til ungdommene 
hun følger der.                                                                                  
                                    
UVANLIGE PRISER
– Prisene på bildene er kan-
skje litt uvanlig. Alle bildene 
er priset slik at de går spesifi kt 

til et formål. Jeg har f.eks satt 
prisen på frokost for 35 ung-
dommer i en måned, regnet 
fra kambodsjanske riel. Slik 
kan man se hva man bidrar 
til hvis man kjøper et bilde, 
sier Vestengen som har job-
bet dugnad for å kunne holde 
kostnadene nede.                                                                                                              

– Jeg har jobbet gratis for å 
holde trykkekostnadene på det 
minimale. Alt som blir solgt går 
uavkortet til Cambodian Land-
mine Museum og deres arbeid 
med minerydding og for å hol-
de ungdommene på internatet 

med mat og klær. Selv skal jeg 
ikke ha en krone fra salget, sier 
Anne-Marit Vestengen, som i 
desember reiser tilbake for et 
nytt undervisningsår med 35 
elever i ungdomsskolealder.                                                                                       

Salgsutstillingen åpner tors-
dag 29. november kl. 19.00 og 
varer frem til lørdag 1. desem-
ber.

NORGES STØRSTE 
ANTIKKLÅVE
Tøff retro, blonder, shabby chic og 
grisehuskafe i stemningsfullt miljø.

Spennende gaver, kreativ gjenbruk og 
interiør. Nostalgi og hyggelige priser!

Lørdag og søndag 12-17
www.ulg.no - Skarnes - Tlf. 908 24 980
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Byggeklart boligfelt
Tomtefelt med 40 ferdig regulerte bolig-
tomter, Øvre Romerike, vurderes solgt. 

Tlf. 922 60 792  

Greige - den perfekte nøytrale farge
Nordmenn elsker 
grått! Og vi elsker 
beige! En blanding 
av de to er derfor 
garantert å være en 
sikker vinner. Greige 
er høstens store 
fargefavoritt!

Tekst: Åshild Nyhus Tyssen

Greige er egentlig ikke en ny 
farge, men det er først den siste 
tiden vi nordboere virkelig har 
fått øynene opp for kombina-
sjonen grått og beige.

– I USA har de holdt på med 
dette lenge, og de aller fl este av 
oss har nok sett de lune vegg-
fargene i drøssevis av fi lmer og 
TV-serier. Som vanlig sitter vi 
nordmenn litt lenge på gjerde 
før vi tør, men nå har vi plut-
selig begynt å omfavne disse 

fargene også, sier Tale Hen-
ningsen, interiørarkitekt og 
fargedesigner i Akzo Nobel/
Nordsjö.

DEN PERFEKTE 
NØYTRALE FARGE
Henningsen forklarer fascina-
sjonen med at vi har blitt lei de 
gamle «hovedfargene».

– Folk er litt ferdige med 
grått og vil ikke ha caffe latte, 
og da utgjør greige en spen-
nende middelvei. Den ser so-
fi stikert ut på samme måte som 
grå, samtidig som den har lun-
heten og varmen fra beige, sier 
hun. 

Det som gjør greige til en så 
anvendelig farge er at den er så 
lett å kombinere.

– Det er på mange måter den 
perfekte nøytrale farge. Den 
er i seg selv ikke så sterk, men 
gjør en voldsom jobb med å 
underbygge andre farger. Den 
fungerer like godt til varme og 
kalde farger, og fremhever de 
andre fargene man måtte ha i 
interiøret på en unik måte, sier 
Henningsen.

Ifølge fargeeksperten fun-
gerer de greige nyansene både 
mot dype, dunkle toner og 
mer fargesterke kulører, samti-
dig som de er fantastiske mot 
hvitt.

HVILKEN GREIGE SKAL 
MAN GÅ FOR?
På samme måte som grått ikke 
er grått, er ikke greige bare én 
farge – det fi nnes drøssevis av 
greige varianter.

– Noen malingprodusen-
ter har farger kaller for greige, 
men det fi nnes mange fl ere al-
ternativer. Ved å ta en titt på 
fargekartene til produsentene 
vil man sannsynligvis fi nne 
opptil fl ere farger som kan 
gå innunder kategorien, og 
de kan variere fra de helt lyse 
til mørke varianter, forklarer 
Bjørg Owren, adm. direktør 
hos ifi .no.

Om man synes det virker 
forvirrende å skulle fi nne rik-
tige nyansen anbefaler hun å 
ta en tur til nærmeste farge-
handler.

– Der fi nner man folk som 
kan farger. Og du er garantert 
ikke første person som kom-
mer innom for å spørre om 
høstens store trendfarge, sier 
Owren.

I VARMEN: Varm greige fra 
Nordsjö/Akzo Nobel.

kan farger. Og du er garantert 
ikke første person som kom-
mer innom for å spørre om 
høstens store trendfarge, sier 
Owren.

Nordsjö/Akzo Nobel.
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house of gilberg ab
CHARLOTTENBERG • SVERIGE • Tel.: +46 571 200 08

www.kokobadrum.com

Kök & Badrum

✔Kostnadsfritt 
& uforpliktende tilbud

✔Norsk personal!
✔Rask service!
✔Toll- og Fraktfritt

innen 20 mil! 
Gjelder kjøkken!

KJØKKEN FOR ALLE!

Sjekk våre lave priser!

Moderne & Klassiske! 
- fabrikksmonterte moduler

Vi forhandler:

Leverer alt av rørleggertjenester 
til privat og næring!

Vi har døgnvakt
   

Tlf 63 81 05 82 • post@akershusvvs.no

service - nybygg - vannbåren varme - sanitær

Julemesse i Lillestrøm
Kommende helg blir 
det førjulsstemning 
ved Norges Vare-
messe i Lillestrøm.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Kommende fredag åpner «Jule-
Expo» på Norges Varemesse i 
Lillestrøm. Mer enn 200 utstil-

ØNSKER VELKOMMEN: Damene i Skreppa AS stiller på julemessen med hjemmebakte flatbrød. (Foto: Eli Næsfeldt)

lere har meldt sin ankomst 
med tusenvis av gaveideer for 
både store og små.                                                                                                                   

– Vi har alt fra julenisser, 
julelys og julepynt til klær, 
bøker, bruksgjenstander, fri-
tidsartikler og leker, forteller 
messesjef Eli Næsfeldt.
                                                                                                                                              
TROMSØ OG ÅLESUND
På messen vil det være en stor 
hobbyavdeling som blant mye 
annet vil inneholde en stor 
modelljernbane. Næsfeldt for- teller også om Symessen, som 

trekker publikum langveisfra.                                                                             
– Symessen er et eldorado for 

sy- og håndarbeidsglade. Det 
blir tett med kurs og workshops, 
i tillegg har vi et bredt utvalg av 
stoffer, garn, maskiner og tilbe-
hør. Vi vet om besøkende fra 
både Tromsø og Ålesund som 
kommer innom her, sier hun.
                              
JULENISSEN KOMMER                                        
Designerne Fam Irvoll, Sidsel 
Høivik og Tine Solheim tar 
også turen for å holde manne-
kengoppvisninger. Både norske 
og europeiske matprodusen-
ter vil være til stede og by på 
smaksprøver med basis i lokal 
mat. Blant annet vil Skreppa 
AS fra Morgedal stille med sine 
hjemmebakte fl atbrød.

Barna kan glede seg til nis-
sebesøk.

– Julenissen kommer på be-
søk, og vi trekker ut en som 
får ønskelisten sin innfridd. På 
juleverkstedet kan barna også 
bake pepperkaker og lage enkle 
julegaver. Ønsker mor og far et 
bilde av minsten til jul ordner 
Strømmen-fotografene det. Det 
blir også trylleshow og Knerten 
kommer på besøk, sier Eli Næs-
feldt.

JuleExpo avsluttes søndag 2. 
desember.

JULENISSEN KOMMER: Julenissen 
kommer på besøk, og det trekkes ut en 
som får ønskelisten sin innfridd. (Illustra-
sjonsfoto)



www.homeeiendom.no

know
how

know
how

know
how

Skal du selge din bolig? Ring en av v�re kontorer!
Jessheim  
Tlf.: 63 92 60 00

Lillestr¿m  
Tlf.: 63 80 54 10

L¿renskog 
Tlf.: 67 90 02 24

HAR SOLGT MANGE  
BOLIGER I 2012

NOE VI TENKER FORTSETTE MED I 2013!
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Roger Lindhjem 43 år, 
Fjellhamar
Spiller i:  The En-
droom. Plate ute snart.
Musikkstil: Rock/
Pop/Prog

1. Musikalsk forbilde?
2. Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt?
3. Når låter gitaren 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 gitarer har du?
9. Hvilken romeriking vil du 
    sende stafettpinnen videre til?

Mitt
instrument

1. – Pink Floyd, Marillion, Porcupine Tree, 
Nick Cave og Neil Young pluss
mange fler. Dette er musikk som vokser 
ved stadige gjennomlytninger og blir
nesten en besettelse.

2. –  I 2006. Det er en Gibson Les Paul 
Standard.

3. – Gitaren låter best rett etter den kom-
mer fra service. Ferdig intonert, renset 
bånd og nye strenger... Hmmm må nok 
spille litt først for at
strengene skal sette seg.

4. – Det er lyden. Det finnes så utrolige 
mange varianter av lyd og benninger. 
Tenk spansk nylon kontra Gilmour/Knop-
pfler eller Sort metall. Gitar kan brukes i 
de fleste musikksjangre.

5. – Oj... Har mange, og det er helst egne. 
Men må jeg covre så liker jeg godt for 
eksempel «Wish you where here»  og 
»Rocking in the free world».

6. – Den beste opplevelsen var nok da 
jeg prøvespilte instrumentet i musikkbu-
tikken og fant ut at, YESS, denne kjøper 
jeg. Det var så herlig at jeg skalv. Har 
ellers hatt mange fine opplevelser med 
gitaren siden også.

7. –Behersker delvis Synth, bass, munn-
spill og munnharpe. hehe...

8. – Hadde 20 gitarer for fjorten dager 
siden. Men solgte en av dem til ei jente 
som ville lære å spille. Så da er det bare å 
regne ut hvor mange gitarer som er igjen.

9. – Jeg synes du skal ta en prat med 
Erling Nonseid i  Lørenskog. Han har 
gjort et meget godt arbeide i å rekruttere 
nye håpefulle pianister i området. Han er 
pianolærer på Fjellhamar Skole.. 

Av: Roy R. Mortensen

9 faste spørsmål

Klovnen Knut til Strømmen

LAGER JULESTEMNING: Nisse-
Knut og Nisse-Nils skaper førjulskos på 
Strømmen bibliotek. (Foto Pressefoto)

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

I morgen, 29. november, kom-
mer Klovnen Knut til bibliote-
ket på Strømmen for å holde 
juleshow. Sist gang klovnen 
var på besøk på Strømmen var 
det for å sparke i gang iskrem-
festen i september. Nå kommer 
han tilbake som «Nisse-Knut» 

- en god gammeldags fjøsnisse 
som også spiller lirekasse og 
bedriver buktaling sammen 
med sin gode venn «Nisse-
Nils». Det er gratis adgang for 
både store og små.

Showet starter kl. 18.00

www.LandligeHjem.no

Velkommen til en koselig førjulshandel! 
Butikken bugner av lekre nyheter!

Klær, interiør & gaver.

Sundbytunet. Gardermovegen 6, 2050 Jessheim
3- timers gratis parkering

.com/landlige

Jessheim økte 
omsetningen
KULTUR
Tekst og foto: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Nye Strømmen Storsenter 
åpnet 25. oktober etter len-
gre tids ombygging. Samme 
uke og uken etter økte om-
setningen ved Jessheim Stor-
senter med 11 prosent. 

– Omsetningstallene viser 
tydelig at folk er fornøyde 
med å handle på Jessheim, og 
det er vi selvsagt veldig glade 
for. Jeg føler at vi har mange 
lojale kunder som foretrek-
ker å reise hit, uttalte senter-
leder Liselotte Bergland til 
Eidsvoll/Ullensaker Blad for-
rige uke.

Vi  kan tilby:  
Klipp & styling, Make-Up, 

Vippe Extension, Hull  
i ørene og Twinning. 

Gratis parkering

Tlf. 97 07 19 79

Glamour Frisør Salong
 www.glamourfrisor.com - Sørumsgata 28 2004 Lillestrøm 

Bli fin  
til julens  

festligheter!

Vi kan hente alle typer avfall. 
Vi henter avfall hjemme hos deg ved 

rydding i loft, kjeller, garasje eller lignende.
Vi skreddersyr avfallsløsninger for 

din bedrift, med fokus på lønnsomme 
løsninger og miljø.

For mer info: www.norskgjenvinning.no
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HVA SKJER? Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover. 
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en 
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.  
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

Velkommen til  
julemat på Roma

Vi kan tilby: 
Tradisjonell juletallerken, 
pinnekjøtt og reinsdyrfilet.

Åpningstider: Man-Lør: 14.00 - 22.30   
Søn. og helligdager: 13.30 - 21.00 
Solheimvn. 112, 1473 Lørenskog

Tlf. 67 90 56 49

 http://romarestaurant.fastweb.no

JULELUNCH 
Øl og akevitt 
Gravet laks 

Lutefisk 
Pinnekjøtt 

Reinsdyrfilet 
Multekrem 

Varme bjørnebær 
Fra kr. 98–190

 Tlf. 22 34 02 30. Fax 22 41 12 91 
GRENSEN 10, 0159 OSLO 
www.monalisahuset.no

HØST-  
OG JULEMENY 

Vi serverer nå: 
Gravet laks 

Lutefisk 
Pinnekjøtt 

Reinsdyrfilet Mignon 
Juletallerken 

Hjortemedaljonger 
Fransk kyllingbryst 

Chateau briand 
Multekrem 

Multer 
Varme bjørnebær 

Sorbet julesymfoni 
Helårs uteservering.

 Full fransk og italiensk à la carte.
Åpent 365 dager i året  

9.00–3.00
Husk nyttårsaften! Bestill nå!

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
«BARNDOMMENS HELTER»
28. NOVEMBER OG ALLE DAGER 
(UNNTATT SØNDAG) KL: 11:00 I 
ARTGATE
Utstilling: Barndommens helter 
av Ronny Bank! 15. november 
braker det løs. Da åpner Artgate 
Lillestrøm dørene for en utstilling 
av Ronny Bank som har vandret 
fra Oslo, skal videre til Nord 
Norge og deretter videre gjennom 
Europa og ende opp i Milano.

«SCROOGE - ET JULEEVENTYR»
28. - 30. NOVEMBER KL: 18:00, 
01. - 02. DESEMBER KL. 13:00 
I TEATERSALEN
Skedsmo Amatørteater og Lil-
lestrøm Kultursenter presenterer 
den klassiske julefortellingen av 
Charles Dickens om gjerrigknar-
ken Ebenezer Scrooge som hater 
julen og alt julen står for.

KULTURKAFE - WOLFGANG 
PLAGGE
TORSDAG 29. NOVEMBER KL: 12:00 
I CONNECT
Musikalske streif og i ord og toner 
blir du tatt med på en spennende 
reise gjennom musikkhistorien.

AKUSTISK TORSDAG - 
JONAS FJELD
TORSDAG 29. NOVEMBER KL: 20:00 
I STJERNESALEN

Jonas Fjeld fyller 60 år i 2012 og 
legger ut på jubileumsturnéen 
«Bare meg». Her oppsummerer 
han en 40 år lang karriere som 
en av landets mest folkekjære 
artister og låtskrivere. Jonas 
Fjeld er en singer/songwriter 
som leverer sanger som betyr 
noe. Han trenger ikke å slamre 
med elektriske gitarer eller ha et 
rockeband i ryggen for å få lagt 
trykk på budskapet.

JULELATTER - ON TOUR
FREDAG 30. NOVEMBER KL: 19:00 I 
STJERNESALEN

Et julemusikalsk show med Gus-
tav Nilsen og Paul Håvard Østby. 
Musikere: Torbjørn Dyrud og 
Jon Anders Narum. Regi: Espen 
Alknes.

JIE ZHANG - KULTURELL 
LØRDAGSKAFÉ
LØRDAG 01. DESEMBER KL: 14:00 
I RESTAURANTEN
Jie Zhang anses for å være en 
av de mest lovende solopianis-
ter i Norge i dag. Hun har hatt 
opptredener fra Kina i øst til New 
York i vest, fra Svalbard i nord til 

Spania og Italia i sør. Jie Zhang 
begynte sine studier ved Norges 
Musikkhøgskole under professor 
Håvard Gimse i 2003. Hun har 
også studert med professor Leif 
Ove Andsnes, og fullførte sine 
høyere studier som solopianist i 
2011.

ADVENTSSANG MED 
BJELLEKLANG
SØNDAG 02. DESEMBER KL: 18:00 
I STJERNESALEN

Første søndag i advent, og i år 
som tidligere år er vi heldige og 
får besøk av Bjelleklang med 
gjester. De inviterer til god gam-
meldags adventskonsert, med 
gode venner, gode juletradisjoner 
og litt humor.  Konserten er som 
skapt for deg som ønsker å synge 
med, eller som bare ønsker en 
vitamininnsprøytning før julestria 
setter inn for alvor. Bjelleklangs 
gjester er i år, som i fjor, Sangko-
ret Øyeren (SKØYEREN), med 
over 100 glade sangere.

TESKJEKJERRINGAS 
JULESTRI!
TIRSDAG 04. DESEMBER KL: 18:00 I 
STJERNESALEN
Basert på Alf Prøysens tekster 
og sanger. En kan aldri starte for 
tidlig med juleforberedelser, sier 
Teskjekjerringa. Teskjekjerringa 
synes det er like stas å stelle til 
jul som å feire sjølve høytiden. 
Mannen hennes synes kanskje 
det kan bli litt stressende med alt 
maset og mener de kan gjøre som 
så mange andre – reise til Syden 
i jula. Men Teskjekjerringa holder 
på sitt, og sammen inviterer de 
til en hyggelig lita førjulssamling 
med baking, pynting av juletre, 
sang og spill. 

LILLESTRØM KIRKE

HANNE OG DE TRE TENORER
MANDAG 03. DESEMBER KL: 18:30

Hanne Krogh og Tre Tenorer var 
en av fjorårets store suksesser.  
Med seg på laget har Hanne de 
tre tenorerene: Thomas Ruud er 
ansatt på et av verdens fremste 
operahus, Statsoperaen i Stutt-
gart, og gjør også gjesteroller 
verden over. Nils Harald Sødal 
har allerede sunget fl ere roller 
på den nye operaen i Oslo og er 
blant våre mest profi lerte tenorer. 
Marius Roth Christensen var gita-
rist i det suksessrike rockebandet 
Seigmenn, før han dukket frem 
som en av landets mest spen-
nende tenorer. 

LØRENSKOG HUS

TROND GRANLUND GALLA
ONSDAG 28. NOVEMBER KL. 20:00, 
STORSTUA
Trond Granlund, Bjelleklang, 
Lørenskog mannskor og 
Romerikes symfoniorkester på en 
kveld! Dette må vel sies å være 
det absolutte høydepunktet i 
Lørenskogs kulturliv høsten 2012! 
Trond Granlunds kjente låter 
fremføres i nye arrangement.

KULTURKAFEEN: PIZZAKVELD
TORSDAG 29. NOVEMBER KL. 18:30, 
PEPPES PIZZA PÅ STRØMMEN
Oppmøte på Peppes på Strøm-
men kl. 18.30. Alle betaler for 
seg.

STAND UP MED TAPAS 
JULESHOW
FREDAG 30. NOVEMBER OG LØRDAG 
1. DESEMBER KL. 20:00, VASSHJULET
La oss innse det først som sist: 
Årets julestri kan være til ingen 
nytte. Det kan være at vi løper 
beina av oss i jakten på den 
perfekte gaven, den saftigste 
juleribba og det vakreste treet, for 
så å se verden bokstavelig talt gå 
under tre dager før julaften.

FRITT ETTER NOTER 2012
LØRDAG 1. DESEMBER 13:00/16:00
SØNDAG 2. DESEMBER 18:00, 
STORSTUA
Lørenskog Musikkorps ønsker 
velkommen til sin populære 
showkonsert  «Fritt Etter Noter».
Dette er en mangeårig høsttradi-
sjon i Lørenskog, hvor korpset 
gjennom sitt grandiose 
og energiske show presenterer 
både ny og gammel musikk i 
herlig skjønn forening. Årets show 
blir nok en forrykende forestilling. 

ATELIER FREDHEIM: 
JULEUTSTILLING
SØNDAG 2. DESEMBER 12:00-16:00 
FREDHEIM SKOLE 
Salgsutstilling: maleri, grafi kk, 
tegning, tekstil, foto, smykker.
Gjesteutstiller Lars Flikkeid stiller 
ut glasskunst. Gløgg og pep-
perkaker.

DET LYSER I STILLE GRENDER
TIRSDAG 4. DESEMBER- TORSDAG 6. 
DESEMBER 19:00/21:00 
LØRENSKOG KIRKE 

Vi ønsker velkommen til den etter-
hvert så tradisjonsrike julekonser-
ten! Dere får høre mange kjære 
julesanger fremført av de lokale
Hanne M. Remberg, Ann Kristin 
Paulsberg, Morten Bergheim og 
Morten K. Remberg.

NØTTEKNEKKEREN 
BALLETTEN
TIRSDAG 4. DESEMBER KL. 19:30, 
STORSTUA 
St. Petersburg Classical Ballet 
Theatre, med sitt profesjonelle 
ensemble besøker oss med
oppsetningen Nøtteknekkeren.
Dette er en av verdens mest 
kjente balletter og appellerer 
både til barn og voksne. Stykket 
oppføres rundt juletider på teater- 
og operascener over hele verden.

ULLENSAKER 
KULTURHUS

HEGE SCHØYEN - NATTENS 
UMUSIKALSKE DRONNING!
FREDAG 30. NOVEMBER KL. 19:30 OG 
1. DESEMBER KL. 20:00 KONG RAKNE

Opplev Hege Schøyen og Jan 
Martin Johnsen i historien om 
overklassekvinnen som elsket 

opera, men som absolutt ikke 
kunne synge, til tross for at hun 
trodde nettopp det. En sann 
komedie som byr på strålende 
skuespillerprestasjoner, varme 
og humor!

TORNEROSE
2. DESEMBER KL. 19:00, KONG RAKNE
Tornerose er en av de store klas-
sikerne i ballettrepertoaret. Helt 
siden premieren i St. Peters-
burg i 1890 har den dansende 
prinsessen fortryllet og fengslet 
publikummere over hele verden. 
Tsjajkovskijs nydelige musikk og 
klassisk ballett i storslått stil ser ut 
til å være en uslåelig kombinasjon. 
Med St. Petersburg Classical 
Ballet Theater.

JESSHEIM BIBLIOTEK
KUNSTUTSTILLING
6. NOVEMBER-5. FEBRUAR 
Hun har malt i en årrekke som 
selvlært billedutrykksamatør. Hen-
nes bilder er inspirert av det indre 
i mennesket.
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING:  ................................................................................................................................................................

NAVN:  ........................................................................................................................................................................

ADRESSE:  ...............................................................................................................................................................

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 03. november

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

EINAR HÅKER
Hilton 41 C
2040 Kløfta

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:

MEDBRAKT BOLIG 
ER PRAKTISK

Detektiv Rev

Brannbekjempelse

KRT/Bulls

Du trenger

En brann trenger oksygen –
en fargeløs gass i luften –
for å brenne, og kan du
stanse tilførselen av oksygen,
vil brannen dø ut.

Hva skjedde?

 Asjett

 Kort stearinlys,
ca. 10 cm langt

 Natron Eddik

 Stor bolle

 Voksen hjelper

Be en
voksen
tenne
lysene

 Ca. 5 cm langt
stearinlys

Det korte lyset brenner mindre og mindre, så
slukner det. Etter et minutts tid til, slukner det

største lyset også
Blander man natron og eddik, får man karbon-
dioksid, en fargeløs gass som er tyngre enn luft

Karbondioksidet fyller opp bollen og presser ut
oksygenet

Først slipper
det korte lyset
opp for
oksygen og
slukner,
dereter det
lengre lyset

Hell litt eddik
på natronet på
asjetten

Se hva som skjer
med flammene

Fyll asjetten med natron og sett den i bollen.1 Sett lysene oppi natronet

2

3

vinegar

Natron

Ed
di

k

Brannbekjempelse

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

Sudoku

Kryssord

Dyrehagen

Marvin

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ti kjappe
I hvilket sykkelløp har Thor  
Hushovd klart å vinne den grønne 
trøya?
Hva heter datteren til Bamse, 
verdens sterkeste bjørn?
I hvilket land er Ankara hovedstad?
Hvem ble kalt «OL-dronning» i 
Vancouver, med tre gull, én sølv og 
én bronse?
Hva vil det si å synge “a cappella”?
Hva heter hunden til Lucky Luke?
Er Norge med i Schengen-avtalen?
Hva er en orangutang?
Heter den norske prinsessen Ingrid 
Alexandra eller Ingrid Aurora?
I følge Bibelen, hva het de to første 
menneskene i verden?

1. Tour de France 2. Nalle-Maja 3. Tyrkia 4. 
Marit Bjørgen 5. Å synge uten musikk til 6. 
Ratata 7. Ja 8. En menneskeape 9. Ingrid 
Alexandra 10. Adam og Eva

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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BIL & MOTOR
8-SIDERS

EKSTRA BILAG

Bilag i Romeriksposten 28. november 2012

KUL SPORT: Sander Nymo, Anders Wilhelmsen Austrheim og Ole Andreas 
Teigen har funnet sin idrett i basketball.

Skjetten Basketball-
klubb har funnet 
oppskriften for triv-
sel og idrettsglede. 

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

– Hos oss skal alle føle seg vel-
komne og bli fulgt opp på beste 
måte, forteller  laglederkoordi-
nator Odd Teigen. 

Basketball er i sterkt vekst 
i Skedsmo. Sporten øker også 
i popularitet internasjonalt. 
Klubben har rundt 160 med-
lemmer fra 9 til over 40 år. Spil-
lerne har fått et førsteklasses 
tilbud for trening og kamper i 
Skjettenhallen.

ALLE FÅR SPILLE
– Vi har et helt spesielt og unikt 
miljø i klubben. Kommer det 

en liten gutt på ni år på banen 
tar det ikke lang tid før en av de 
store guttene tar vare på ham 
og passer på at han får være 
med. Hos oss skal det være plass 
for alle. Her skal alle skal få lov 
til å spille, forteller Teigen.

Klubben jobber for å bli et for-
bilde for andre idrettslag i Norge, 
og være et kraftsenter i skandina-
visk basketball. Målet er at spillere 
skal fremstå som forbilder både 
som mennesker og som idretts-
utøvere, og klubbens beste spillere 
skal bli attraktive i internasjonale 
basketballigaer. 

– Skal vi bli gode og være en 
inkluderende klubb må vi ha 
høye mål. Du behøver ikke være 
to meter høy, her er plass for alle. 
Slagordet vårt er: «Vi skaper mor-
gendagens helter», forteller lagle-
derkoordinatoren.   

Han opplyser at Skjetten Basket 
har en del spillere med på landsla-
get, og han tror at klubben også i 
fremtiden vil ha enda flere spil-
lere som gjør seg fortjent til å spille 
med flagget på drakten. 

INSPIRERT AV 
BASKETFILM
Sander Nymo (18), Anders Wil-
helmsen Austrheim (15) og Ole 
Andreas Teigen (15) innrøm-

Skaper morgendagens baskethelter

mer at de har blitt litt inspirert 
av amerikanske basketballfi l-
mer. 

– Jeg syntes Space Jam var mor-
som og litt inspirerende film, for-
teller Nymo, som er trener for G 97 
og spiller på U94.  

Nymo fikk interesse for sporten 
da familien bodde i Taiwan for 
åtte år siden. 

– Broren min Anders og jeg 
begynte samtidig. Vi syntes det 
var en kul og spennende sport, 
forklarer 18-åringen. Anders er en 
av skjettenspillerne som er med på 
landslaget. 

– Jeg ser mye basket på tv og på 
nettet. Min favoritt blant ameri-
kanske basketfilmer er Like Mike.  
Favorittspilleren min er Dirk No-
witzki, en kjempe som er 2,13 me-
ter høy, forteller Teigen.  

Austrheim har spilt basket i tre 
år. Han forteller at han fikk inter-
esse for sporten på skolen der det 
ble arrangert skoleturneringer. 

– Det blir mye mål og det skjer 
veldig mye på banen. Og så er det 
en kul sport, sier 15-åringen. 

Skjetten Basketball deltar i se-
riespill i Oslo og Akershus Basket-
ballkrets, pluss i nasjonale og in-
ternasjonale turneringer. Spillerne 
får også tilbud om å delta på fler 
treningsleire i løpet av sesongen.

RASKE MÅL: 
Basketball 

fenger fordi det 
blir scoret mye 

mål og tempoet 
er høyt.

Helsereiser 

Reuma Sol
COSTA BLANCA

JULETUR
19. desember 

2 uker      fra kr. 11.995

LANGTIDSFERIE 
15. desember

7 uker     fra kr. 17.995

SOMMERFERIE
Gode store leiligheter for 

generasjonsferie i hyggelige 
omgivelser. Få ledige plasser! 

22. juni 2 uker. 
Trening, oppvarmet basseng,  

fysioterapi, butikk og restaurant.

Tlf. 23 00 12 60 
www.helsereiser.no

Følg gjerne helsereiser på facebook

Helsereiser
Prof. Dahls gate 32, Oslo

Foto: Richard Kristiansen 

Slik unngår du dugg
Ikke vent med dekkskiftet
Bilsalget på Romerike økte
Få hjelper andre i trafi kken
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Annenhver bilist 
har opplevd farlige 
situasjoner fordi  
medtrafi kanter ikke 
har vært skodd et-
ter føret. 

BIL&MOTOR
Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

En landsdekkende undersø-
kelse som dekkforhandleren 
Dekkmann har gjennomført, 
viser at halvparten av landets 
bilister har opplevd farlige si-
tuasjoner fordi de selv eller an-
dre har hatt feil dekk til føret. 

Ikke vent med 
dekkskiftet

De siste ukene har vært preget 
av mildvær og mye regn, men 
mange steder har det vært glat-
te veier på grunn av nattefrost. 
Det er med andre ord lurt å 
ikke utsette dekkskiftet veldig 
mye lenger.                                                                                            

– At så mange forteller om 
farlige episoder grunnet feil 
dekk viser at de fl este monte-
rer vinterdekk for sent på høs-
ten. Nå er det ren idioti å kjøre 
rundt uten vinterdekk, sier 
Torleiv Haukenes, produktsjef i 
Dekkmann.

RISIKERER BOT                                               
Kommunikasjonsrådgiver i 
Norges Automobilforbund 
(NAF), Jan Ivar Engebretsen, 
advarer også mot å vente for 
lenge.

– Det er viktig å være klar 
over at du risikerer avkorting 

i forsikringen og bot hvis et 
uhell har sammenheng med 
at du ikke er skodd etter føret, 
minner Engebretsen om.

Ifølge Statistisk sentralbyrå 
ble det i oktober registrert 15 
dødsulykker og 53 ulykker med 
personskade i veitrafikken. I 
fjor på samme tid var det 13 
dødsulykker og 49 personer 
som ble hardt skadd. 

KLARE DATOER
Torleiv Haukenes anbefaler å 
skifte til vinterdekk så tidlig 
som mulig om høsten.

– Har du piggfrie vinterdekk 
kan du skifte fra rundt midten 
av september og la dem sitte 
på til midten av april. De som 
kjører med piggdekk har klare 
datoer å forholde seg til. De 
er ikke vilkårlig satt. Etter 1. 
november bør ingen kjøre på 
sommerdekk, sier han.

Slik unngår du dugg
Lei av å vente på 
at varmeapparatet 
får vekk duggen fra 
bilvinduene? Her er 
noen triks som gir 
mindre dugg. 

BIL&MOTOR
– Vi tauer opp mange som 
havner i grøfta fordi sikten er 
altfor dårlig, og det skjer særlig 
i begynnelsen av vinterseson-

gen, sier driftssjef Geir Daniel-
sen i Falck.

Det er mange som begynner 
å kjøre før varmeapparatet har 
fått vekk duggen, forteller han. 
Da kjører de med større og flere 
blindsoner enn de er vant til.

UT MED VANNET
Bilen parkeres for kvelden, 

og fuktigheten blir til kondens 
når den møter de etter hvert 
kalde vindusflatene.

– For å unngå dugging, må 
kildene til fuktigheten holdes 
på et minimum. Tøm mattene 
for vann og slaps. Jeg har også 

god erfaring med å sette inn 
en luftavfukter eller to. Du får 
dem for under hundrelappen, 
sier Danielsen til Newswire.

Fuktige gjenstander bør 
oppbevares i bagasjerommet og 
ikke kupeen. Og hvis vindusru-
tene må skrapes for is innven-
dig, anbefaler han å samle ned-
fallet på en avis eller lignende 
og få det ut av bilen.

– Under mattene kan det 
bli ganske vått. Det må helst 
tørkes ut, ellers blir fukten en 
konstant kilde til kondens. Sett 
bilen i en garasje og sett på en 
kupévarmer eller annen var-

mekilde, sier han.

IKKE HÅNDA
Det er fristende å dra over sikt-
feltet et par ganger med hånd-
baken. Men det skal du ikke 
gjøre, advarer Falck.

– Du ender bare med å lage 
skjolder der isen fester seg lette-
re. Hånda har som regel såpe- og 
fettrester, og håndmerkene blir 
ekstra tydelige i lav sol. Da kan 
du også se hvor mye trafikkfilm 
du har på ruta, sier Danielsen.

Det beste trikset er å vaske 
vinduet. En skitten rute betyr 
mer dugg. Duggen får mer å 
feste seg i.

En vindusproff gjør jobben 
grundig.

– Jeg vasker rutene mine så ofte 
som én gang i uka, men da opp-
lever jeg nesten ikke duggproble-
mer heller, sier teknisk leder Åge 
Tangen i Hurtigruta Carglass.

Han anbefaler en god vin-
dusvask til formålet, en skum-
spray som renser overflaten. 
Det finne mange typer.

– Ikke legg på for mye, da lager 
du bare ekstraarbeid for deg selv 
når det skal tørkes av. Dusj på litt 
av gangen og ta store bevegelser. 

Gjerne to ganger, sier Tangen.
Tørk av med lofritt papir. En 

gammel bomulls-t-skjorte går 
også bra. Den trekker til seg 
fuktighet og holder på den.

– For å komme ordentlig til 
der det er trangt, kan du tulle 
tørkepapiret rundt fingrene. 
Men ta av klokker og diamant-
ringer. Vi ser ofte spor etter 
slike som har gått opp og ned 
på ruta, sier han.

Aldri vask innsiden av glas-
set i sterkt sollys, understreker 
Tangen. Da blir det skjolder.

RESIRKULERE?
Men mange trykker inn knap-
pen for luftresirkulering for å 
varme opp en nedkjølt bilkupé 
fortest mulig.

– Da må du huske å slå av 
igjen ganske fort, ellers lager 
resirkuleringseffekten bare mer 
dugg når den samme fuktige 
innelufta sendes rundt og rundt 
i bilen i stedet for å fraktes ut, 
sier Geir Danielsen i Falck.

Duggvekst er også avhengig 
av lengden på bilturen. Korte tu-
rer gir mer dugg, sier Danielsen.

IKKE HÅNDA
Det er fristende å dra over sikt-
feltet et par ganger med hånd-
baken. Men det skal du ikke 
gjøre, advarer Falck.

skjolder der isen fester seg lette-
re. Hånda har som regel såpe- og 
fettrester, og håndmerkene blir 
ekstra tydelige i lav sol. Da kan 
du også se hvor mye trafikkfilm 
du har på ruta, sier Danielsen.

vinduet. En skitten rute betyr 
mer dugg. Duggen får mer å 
feste seg i.

grundig.

som én gang i uka, men da opp-
lever jeg nesten ikke duggproble-
mer heller, sier teknisk leder Åge 
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lever jeg nesten ikke duggproble-

Tangen i Hurtigruta Carglass.

dusvask til formålet, en skum-
spray som renser overflaten. 
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av gangen og ta store bevegelser. 
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Finanskrisa har 
lenge fungert som 
en bremsekloss for 
bilsalget, men nå er 
folk litt mer villige 
til å åpne lomme-
boken for å kjøpe 
nybil.

BIL&MOTOR
Tekst/foto: Roy R. Mortensen-
roy@avisdrift.no

– Vi har stor økning i salget av 
Mercedes, mens vi har cirka 
samme nivå som i fjor på Peu-
geot, sier salgssjef Jørn Hare-
thon ved Bertel O. Steen Rome-
rike.

I oktober 2012 ble det regis-
trert 12 413 nye personbiler. 
Dette er  870 flere biler enn for 
oktober 2011. I forhold til gjen-
nomsnittet for oktober måned 
de 10 foregående årene, er årets 
oktobertall 27,7 prosent høy-
ere, 2693 biler. Hittil i år er det 
registrert 116.612 nye person-
biler, det er 2174 flere enn for 
samme periode i fjor. Tallene 
er hentet fra Opplysningsrådet 
for veitrafikken.

FINANSIERING KAN 
AVGJØRE 
Salgssjefen hos Bertel O. Steen 
opplyser at det er fl ere årsa-
ker til at Mercedes har hatt en 
salgsøkning. Det ene er at mo-
dellprogrammet har blitt bedre 

Bilsalget øker på RomerikeBilsalget øker på RomerikeBilsalget øker på Romerike
De 10 mest solgte bilmerkene   
hittil i år 

Volkswagen           16908                             17065                      17065                      17065                      17065                      
Toyota             13006                             14739                      
Ford           10332                               9524                                 10332                               9524                                 10332                               9524                      
Volvo                                                      9567                                             9195                 
Audi            6147                              7118                      
BMW               5369                                6281                                     5369                                6281                                     5369                                6281                                     5369                                6281                      BMW               5369                                6281                      BMW
Nissan             4782                               5780                                   4782                               5780                                   4782                               5780                                   4782                               5780                      
Skoda                                                     6279                                            5696                                                                                   6279                                            5696                                                                                   6279                                            5696                                                                                   6279                                            5696                              
Peugeot            6352                               5394                      
Hyundai                                             4463                                             4737                 

HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 

Statistikk over bilsalget i oktober. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafi kken.

Rimelige biler 
08 Mercedes E280 CDi Elegance, st. v, aut, 4 matic                 298.000,-
07 Mercedes E280 CDi Avantg. aut, st. v, skinn  278.000,-
07 Mercedes E320 CDi Avantg. 4matic, st. v., aut, skinn        319.000,-
06 Mercedes E280 CDi Avantg. aut. ,104.000 km                      259.000,-
05 Mercedes E200 CDi Classic aut.    169.000,-
11 Ford Fiesta 1.4 DTCi, 11.000 km    129.000,-
09 Volvo V50 1.6 d, navi    169.000,-
09 Volvo V50 1.6 d, navi     159.000,- 
04 Volvo V70 2.4 bensin, aut., 170 hk    139.000,-
04 Volvo V70 D5, aut.,  delskinn                         149.000,-
04 Volvo V70 D5, skinn                        145.000,-
03 Volvo XC70 D5 aut., skinn                       131.000,-
02 Volvo V70 2.4 D, skinn       99.000,-
06 Honda Civic 1.8 Sport, aut       83.000,-
06 VW Golf 1.9 TDi Trend, 5 dørs combi    119.000,-
06 Mazda 6 1.8 Exclusive, st. v     117.000,-
06 Toyota Avensis 2.0 D4D, 5 dørs combi                                    103.000,- 
04 Opel Vectra 1.8i, st.v       63.000,-
04 Mitsubishi Carisma 1.6 Sport, skinn      39.000,- 
06 Ford Focus 1.6 Ghia, st.v       89.000,-
03 Ford Mondeo 2.0 DTCi Trend, st. v       43.000,-
02 Ford Mondeo 1.8 Trend, st.v      53.000,- 
01 Ford Mondeo 2.0 Trend, st. v       29.000,-
03 VW Caddy 1.9 SDi vare       33.000,-
02 VW Passat 1.9 TDi aut, st.v       63.000,- 
04 Renault Laguna 1.6 st.v        49.000,-
07 Ford Focus 1.6 TDCi 5 dørs combi            99.000,-
00 Peugeot 406 1.8 st. v       25.000,-
01 BMW 520i st. v, aut., skinn        69.000,- 
99 BMW 520i aut, skinn       39.000,-
82 Rolls Royce Silver Spirit aut., skinn                      149.000,-
75 Mercedes 450 SLC aut., skinn                   99.000,-
79 Lincoln Town Car 4 dørs, aut.      59.000,-
79 Lincoln Mark V, aut.                          45.000,- 

Melby Bilsalg
post@melbysal.no - www.melbybilsalg.no 

2092 Minnesund v/nedlagte Statoil - Tlf. 63 96 88 70 - Mob. 909 10 025

og merket har fått en ny vo-
lummodell i kompaktklassen, 
den nye A-klassen. Det andre 
er at bedriften i hele år har job-
bet noe bedre i forhold til kun-
deporteføljen. Harethon opple-

ver at det er biler i prisklassen 
som ligger mellom 300.000 og 
400.000 som det går mest av. 
Som kjøpere til disse bilene 
fi nner du både yngre og eldre, 
familier og folk som kjøper bil 
nummer to som velger dette 
prisnivået. 

– Gode finansieringstilbud 
har nok gjort at en del har valgt 
nybil fremfor brukt. Da er det 
snakk om kunder som kommer 
fra bruktbil og som ofte ville 
ha valgt en nyere modell av 
en bruktbil. Da avgjør ofte fi-
nansieringsordninger og gode 
garantiordninger, som er bedre 
på nybil enn det er på bruktbil. 

Salgssjefen forteller at de 
fleste kundene ser på flere bil-
merker. I tillegg er kundene 
ofte godt orienterte på nett på 
den type bil de er på jakt etter. 

– Nå de kommer til butikken 
ser de gjerne på maks to model-
ler. Det kan være at noen vur-
derer en Mercedes i A- eller B- 
klassen, eller Peugeot-kjøpere 
som vurderer en 3800 mot en 
4800 modell. 

Harethon merker at flere 
kunder har blitt mer opptatt 
av hva bilen koster per måned 
enn det som står på prislappen. 
Dermed får bilens pris på front-
ruten et mindre fokus. 

– Vi ser spesielt at yngre kjø-
pergrupper tenker mer på hva 
de har råd til å betale per må-
ned i forhold til lønn og utgif-
ter. Da er det mer fokus på dette 
enn om bilen koster 350.000 
kroner. 

MANGE KJØPER 
FOLKEVOGN

I Norge er det Volkswagen 

som er den store vinneren på 
nybilsalg. I oktober ble det re-
gistrert 17065 nybiler. VW har 
dermed solgt 157 flere biler i 
oktober i år i forhold til samme 
måned i fjor. Møller Bil Rome-
rike fører merkene VW og Audi. 
På listen over de 10 mest solgte 
bilmerkene kommer Audi på 
5 plass med 7118 biler. Dette 
er en økning på 971 flere biler 
enn for samme tidsrom i fjor. 

– Vi har solgt flere nye Audi 
i år sammenlignet med i fjor, 
og økt vår markedsandel i 
distriktet. Vi mener en del av 
årsaken er at vi har utvidet be-
manningen i salgsavdelingen, 
men også at vi har høyt fokus 
på kundetilfredshet i alle av-
delinger her på Møller Bil Ro-

dellprogrammet har blitt bedre deporteføljen. Harethon opple-deporteføljen. Harethon opple- familier og folk som kjøper bil 
nummer to som velger dette 
prisnivået. 

har nok gjort at en del har valgt 
nybil fremfor brukt. Da er det 
snakk om kunder som kommer 
fra bruktbil og som ofte ville 
ha valgt en nyere modell av 
en bruktbil. Da avgjør ofte fi-
nansieringsordninger og gode 
garantiordninger, som er bedre 
på nybil enn det er på bruktbil. 

fleste kundene ser på flere bil-
merker. I tillegg er kundene 
ofte godt orienterte på nett på 
den type bil de er på jakt etter. 

ser de gjerne på maks to model-
ler. Det kan være at noen vur-
derer en Mercedes i A- eller B- 
klassen, eller Peugeot-kjøpere 
som vurderer en 3800 mot en 
4800 modell. 

kunder har blitt mer opptatt 
av hva bilen koster per måned 
enn det som står på prislappen. 
Dermed får bilens pris på front-
ruten et mindre fokus. 

pergrupper tenker mer på hva 
de har råd til å betale per må-
ned i forhold til lønn og utgif-
ter. Da er det mer fokus på dette 
enn om bilen koster 350.000 
kroner. 

MANGE KJØPER 
FOLKEVOGN

deporteføljen. Harethon opple-

merike, sier markedssjef Anna-
Karin Aas.

Audi A4 er bilen det selges 
aller mest av, men Møller ser 
en trend i at salget av mindre 
biler  som Audi A3 og Audi A1 
kommer etter. Kjøperne av dis-
se bilene er en god miks av pri-
vatkunder og firmakunder der 
du finner både unge og eldre. 

– Hvilken rolle spiller finansi-
ering og garantiordninger for kjø-
pet og valget av bil?

– Gode garantiordninger er 
svært viktig ved en så stor in-
vestering. Det å kunne være 
rådgiver på finansiering gjør 
at kundene føler seg trygge på 
at de blir godt ivaretatt, for-
klarer markedssjef Anna-Karin 
Aas.

STIGENDE KURS: Salgssjef Jørn Harethon ved Bertel O. Steen Romerike opplever at interessen for å kjøpe  nybil er på stigende kurs.   

ØKER SALG AV NYE BILER: I oktober 2012 ble det registrert 12 413 
nye personbiler. Dette er  870 fl ere biler enn for oktober 2011.  
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Politi og bilbergere 
ønsker at fl ere gir 
hjelp til biler med 
stans. I farlige si-
tuasjoner kan den 
beste hjelpen være 
å fremprovosere kø, 
mener de. 

BIL&MOTOR

– Det er mest bekvemt å kjøre 
rett forbi. Men tenk deg at det 
var du selv som satt der strandet 
midt i trafikken, sier driftssjef 
Geir Danielsen i Falck Stor-Oslo.

Han mener altfor mange 
ikke bryr seg om biler som har 
fått motorhavari.
– Det er færre som gir neste-
hjelp i trafikken nå enn før. I 
byområder kunne mange lange 
og tette køer vært unngått hvis 
folk hadde vært flinkere til å gi 
en håndsrekning, sier han.
Han får støtte av politiet.

– Mange fl ere kunne stoppet 
opp og hjulpet til. Men dét er 
nok et samfunn vi beveger oss 
stadig lenger vekk fra. Nå vet 
jo ikke mange bileiere hvor de 
fi nner tauekroken, sier politio-
verbetjent Harald Klemmetsen 
i Oslo politidistrikt.

NØDTILTAK
I tett trafikk på en vei med flere 
felter, kan en stans fort bli far-
lig. Og hjelpen som trengs kan 
være mer enn en dytt ut av vei-
banen.

– Det farligste er om en bil 
blir stående i venstre fi l mens 
trafi kken suser forbi på høyre 
side. Bilføreren har da ingen 
steder å komme seg i sikker-
het, og en uoppmerksom bil-
fører kan plutselig brase inn i 
den havarerte bilen bakfra, sier 
Geir Danielsen i Falck.

I slike tilfeller anbefaler han 

Få hjelper andre i trafi kken
rett og slett å stanse trafi kken.

– Hvis det ikke allerede har 
oppstått kø, er den beste løs-
ningen å framprovosere en. Sett 
på nødblink og stans egen bil i 
høyre felt eller slik at bilene bak 
må fl ette seg forbi. Det er mye 
lettere å bli oppmerksom på en 
kø enn på en enslig bil som har 
fått stans, sier Danielsen.

Det er også en metode poli-
tiet bruker.

– Står bilen på høyhastig-
hetsvei og farlig til, for eksem-
pel rett rundt en sving, kan det 
å skape kø redde liv. Politiet 
bruker ofte den teknikken selv. 
På vei til en bil som har fått 
stans, bremser vi ned for å lage 
kø, sier Klemmetsen til News-
wire.

– Vegtrafi kklovens paragraf 
3 sier at man ikke skal hindre 
annen trafi kk unødig, men her 
veier hensynet til liv og helse 
tyngre. Men ring oss gjerne på 
112 for å fortelle hva du holder 
på med, sånn at vi er orientert, 
sier politioverbetjenten.

EKSTRA MOTOR
Hva som er egnet veihjelp vil 
naturlig nok variere med situa-
sjonen. Noen ganger er løsnin-
gen å stanse egen bil på veiskul-
deren et stykke bak den som 
har fått stans, og så sette på 
nødblinken. En varseltrekant 
bak der igjen er å anbefale.

– Ofte hjelper det å dytte 
bilen en meter eller to. Er det 
for tungt å få bilen opp på et 
fortau, kan du sette bilen i før-
ste gir og vri om nøkkelen et 
par ganger, slik at den hopper 
seg ut av veibanen ved hjelp 
av startmotoren. En velfunge-
rende startmotor tåler det, sier 
Geir Danielsen i Falck.

Men du kan ikke stoppe opp 
og hjelpe alle.

– Hvis bilen som har fått 
stans står noenlunde trygt, blir 
det mer utrygt hvis fl ere stopper 
opp og virrer rundt i veibanen. 
Passerende bilister tar lite hen-
syn, det vet både veiarbeidere 
og redningsselskaper en del 
om, sier Harald Klemmetsen.

Av samme grunn er det vik-
tig å komme seg ut av bilen og 
bort fra veibanen i påvente av 
hjelp. Det er tryggere å fryse i 
kulda enn å sitte i bilen og risi-
kere påkjørsel bakfra.

TUNNELTELEFON
Hvis medbilister ikke stanser 
for en dytt, er telefonen nær-
meste hjelp.

– Bilførere med motorstans 
som står farlig til må ikke kvie seg 
for å ringe politiet på 112 for å få 
hjelp. I tunneler er det særlig vik-
tig at SOS-telefonene blir bruk. De 
er ikke forbeholdt ulykker og viser 
automatisk hvor du ringer fra, sier 
politioverbetjent Harald Klem-
metsen i Oslo politidistrikt.

Ska du resa till Sverige? 
Passa på! Serva bilen hos Toyota i Arvika eller Karlstad!

TOYOTA ARVIKA
Åkaregatan 16
Tel +46 570 29 09 00
info.arvika@toyota.nu

TOYOTA KARLSTAD
Ramgatan 13
Tel +46 54 24 01 00
info.karlstad@toyota.nu

Vi flytter til  
ny adresse:

Odalsgata 25,
innkjøring 

Hurdalsgata 
vis á vis Ford

Tlf: 63 81 35 35
postmaster@altibiloppretting.no

www.alti-biloppretting.com

MANGE KJØRER RETT FORBI: – Det er mest bekvemt å kjøre rett forbi, sier driftssjef Geir Danielsen i Falck Stor-Oslo. 

Honda CR-V er 
produsert i over fem 
millioner eksempla-
rer. Nylig kom neste 
generasjons CR-V 
på markedet.

BIL&MOTOR
Etter 15 år på det norske mar-
kedet, kom nylig fjerde genera-
sjons Honda CR-V.

For første gang i Europa vil CR-V 
være tilgjengelig med 2-hjulstrekk, 
og motorene er forbedret på en 
måte som gir betydelig gevinst i 
forhold til CO2-utslipp. 

Honda CR-V så dagens lys 
for første gang i 1995, hvor den 
ble introdusert på Tokyo Motor 
Show i Japan. Den ble umid-
delbart populær, og selv om 
den ble bygget for det japanske 
markedet, ble den etterhvert så 
populær at markeder i andre 
verdensdeler fattet interesse. 

Honda CR-V selges i totalt 
160 land på verdensbasis, og si-
den Tokyo Motor Show i 1995, 
har det blitt solgt over 5 millio-
ner CR-V’er. Første generasjon 
kom til Norge i 1997, andre 
generasjon i 2002, tredje gene-
rasjon i 2006, og 5.november 
i år kom fjerde generasjon av 
Honda CR-V på markedet.

Honda CR-V – nå også som 2-hjulstrekk

NYE HONDA CR-V: Den fjerde genrasjon Honda CR-V er lansert nå. (Foto: Skotvedt)
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Bli begeistret av nye CR-V!
Kom, se og prøvekjør!

Velkommen!

| 2743 Harestua | 61 32 68 00 |  harestua-auto.no |

Den nye generasjo-
nen av Volkswagen 
Golf, Norges mest 
populære bilmodell 
gjennom en årrek-
ke, er klar for prøve- 
kjøring i Norge.

BIL&MOTOR

Nye Volkswagen Golf er blitt 
lenger, bredere og lavere. Kom-
binasjonen av redusert vekt 
og effektive bensin- og diesel-
motorer gjør Volkswagen Golf, 
ifølge produsenten selv, til en 
av de mest nøysomme og mil-
jøvennlige bilmodellene på 
markedet.

 – Det knytter seg store 
forventninger til denne mo-
dellen, sier direktør Ulf Tore 
Hekneby hos den norske im-
portøren. 

 – Golf er Norges mest kjøpte 
bilmodell gjennom en årrekke 
og derfor også viktig for oss! En 
samlet Norsk motorpresse har 
prøvekjørt bilen allerede og 
har tatt frem de helt store su-
perlativene, så dette lover godt, 
sier Hekneby videre.

Volkswagen Golf tilbys med 

fl ere TSI bensinmotorer og TDI 
dieselmotorer med BlueMoti-
on-teknologi.  Nytt i motor-
programmet er en TSI-motor 
på 140 hk med sylinderkutt 
(ACT) og et utslipp på kun 
110 g/km i kombinasjon med 
7-trinns DSG automatgirkasse. 
Innstegsmodellen er en 1,2 l 

Ny Golf klar for norske veier

85 hk TSI bensinmotor med 
et gjennomsnittlig forbruk på 
0,49 og et C02 utslipp på kun 
113 g/km.

Dieselversjonene starter 
med en 1,6 l 105 TDI motor. 
Golf kan også leveres med fi -
rehjulsdriftssystemet 4MOT-
ION i kombinasjon med 105 

hk TDI, eller 2,0 150 hk TDI. 
Prisene på nye Golf med 105 
TDI 4MOTION starter på kro-
ner 298.000.

– Dette blir en attraktiv mo-
dell som mange vil velge, sier 
Hekneby.

Nye VW Golf koster fra 
225.900 kroner.

NYE VOLKSWAGEN GOLF: Det knytter seg store forventinger til denne nye modellen. (Foto: Volkswagen)

Sjekk våre 
betingelser

Romerike Bilsalg AS
Tlf. 63 99 24 20
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