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- ROMERIKE ER DET 
NYE ASKER OG BÆRUM

– Romerike er en gullgruve. Det er det 
nye Asker, Bærum og Grünerløkka. Jeg 
tror det bare vil bli mer ettertraktet å 
bo her, forteller Frode Skjevik, eien-
domsmegler i Privatmegleren, avdeling 
Jessheim.
                                                    Side 4-5 i bilag

Akershus Kunstsenter kan godt 
tenke seg å fl ytte inn i et ny-
bygg på tomta til Kirkegata 10 i 
Lillestrøm. Det liker ikke Tom J. 
Myhre.                                    
                                        

                                       Side 8-9 

Kunstsenter 
møter motstand

– Noen er lande-
veisrøvere
Selv etter avsløringer på TV, er 
det noen gullkjøpere som prøver 
seg. Gullsmedmester Sigmund 
Espeland advarer mot useriøse 
aktører.
                                          Side 4

«Halvbroren» -aktuelle Nicolai 
Cleve Broch og Agnes Kittelsen 
kommer til Ullensaker kulturhus 
torsdag 28. februar med teater-
klassikeren «Bedrag».                         
                                        

                                        Side 13

Stjernelag 
til Jessheim
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Tore kan sniffe
 henne opp?

Ukens Pedro

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Sangerinnen og pianisten 
Ingrid Olava Brænd Eriksen 
har det siste året vært travelt 
opptatt med å ferdigstille sitt 
tredje album. Planlagt utgi-
velse er satt til april/mai, men 
allerede nå gjør hun noen 
få konserter for å presentere 
både nytt og gammelt ma-
teriale. Disse konsertene vil 
være første anledning for pu-
blikum til å høre låtene fra 
den kommende platen. Et av 
stedene hun besøker blir Stor-
stua i Lørenskog Hus.                                                                                             

Sangerinnen Ingrid 
Olava kommer til 
Lørenskog Hus med 
nytt materiale 28. 
februar.

Ingrid Olava er tilbake
− Nå er det ca 90 solgte bil-

letter, og salget går jevnt og 
trutt, forteller produsent ved 
Lørenskog Hus, Christian Bell.                                                                   
   
PAUSE FRA SCENEN
Ingrid Olava har gjort stor 
suksess med sine to foregåen-
de album, «Juliet̀ s wishes» fra 
2008 og «The Guest» i 2010. 
Sistnevnte ga henne en Spel-
lemannspris for årets kvinne-
lige artist. Det siste året har 
Ingrid Olava imidlertid hatt 
en pause fra scenen, og istedet 
vært med i filmene «Oslo 31. 
august» og Varg Veum-filmen 
«Kalde Hjerter». 

− Jeg gleder meg enormt til å 
lage musikk, til å dra ut på veien, 
spille konserter og møte publi-
kum, sa hun til Dagbladet i fjor.

Konsertstart: Torsdag 28.fe-
bruar kl. 20.00

snart plateKlar: Ingrid 
Olava kommer ut med sitt tredje al-

bum i løpet av våren. Nå legger hun 
ut på turné for å gi en forsmak på 

hva vi har i vente. (Foto: Pressefoto)
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AKTUELT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Noen er mer seriøse, mens 
andre rett og slett er lande-
veisrøvere. I forrige uke var det 
en dame som fi kk tilbud om 
6000 kroner for gullet sitt, på 

Selv etter avsløringer 
på TV, er det noen 
gullkjøpere som 
prøver seg. Gull-
smedmester Sigmund 
Espeland advarer mot 
useriøse aktører.

– Noen er landeveisrøvere
en kjøpesenterstand. Heldig-
vis foretok hun en vurdering 
til hos oss, hvor vi takserte det 
til 13  000 kroner, forteller Es-
peland.

GÅR FOR GULL
Dersom du skal selge gull, fi n-
nes det fl ust med gullkjøpere, 
som GullAdam, Gullbagen, 
Gullbrev, Gold Buyers og Gull-
vekten. Samtlige står på kjø-
pesentre rundt om i landet, og 
tar i mot ditt gull. Den gryende 
interessen for både salg og kjøp, 
har ført til at programmer som 
TV 2 hjelper deg og NRKs For-
brukerinspektørene (FBI), har 
sjekket opp i markedet. Espe-
land er selv daglig leder og med-
eier i Gullvekten, som ble star-
tet opp for fi re år siden. De kom 
på tredje plass i TV 2s pristest, 
og var en av to som anslo rik-

tig vekt på gullet i FBIs test. På 
bakgrunn av disse funnene, har 
de fått henvendelser fra kunder 
som ønsker en verdivurdering.

– Vi bruker et røntgenap-
parat som leser grunnstoffet i 
gullet, og som kan sjekke nøy-
aktig hvor mange karat det er. 
Ut i fra det betaler vi omtrent 
70 prosent av verdien, forteller 
Espeland.

I tillegg til å være gullsmed-
mester, driver Espeland også en 
egen gull- og sølvfabrikk. Han 
føler seg trygg på det han dri-
ver med, og mener de har en 
produksjonfaglig bakgrunn og 
ballast som er viktig for bran-
sjen. Likevel er han ikke inter-
essert i å navngi dem han me-
ner er useriøse, men oppfordrer 
alle til å få en annen vurdering.

TRYGGHET KAN HA SIN 
PRIS
Daglig leder i Gullsmed og Ur-
maker Øiesvold AS, Pernille 
Cook, mener de er dyktige på å 
gi kundene råd på om de burde 
gjøre om eller selge smykkene.

– Vi er ikke like gode på pris 
som andre som driver med det-
te til daglig. Derimot er vi gode 
på veiledning, og tilbyr dette 
som en tilleggstjeneste. Kunde-

ne kan bytte inn gullet i andre 
varer, eller bruke det som be-
talingsmiddel. Vi tar ikke bare 
i mot alt og punger ut. Vi gir 
gode råd om hva det lønner seg 
å beholde, forandre eller selge, 
og det står vi hundre prosent 
inne for, sier Cook.

TROR GULLPRISENE VIL 
ØKE
Seniorrådgiver i fi nansfi rmaet 
ProCorp, Gunnar Holen, tror 
det vil bli en stadig økende 
interesse for gull. Spesielt i ny-
rike land som India, og til dels 
Kina. 

– I de landene er det en 
stor interesse for gull, og det 
bruker de mye penger på. 
Gullprisene har steget mye, 
og har kommet til et relativt 
høyt nivå. Men jeg tror nok 
kursen går oppover enda litt 
til, så jeg ville ventet, sier 
seniorrådgiver i finansfir-
maet ProCorp, Gunnar Ho-
len.

Espeland mener han hadde 
vært millionær dersom han 
kunne forutsett gullprisene, 
men beskriver gullet som den 
trygge havnen. 

– Prisene er høye og stabile 
for tiden. Det avhenger av af-

AKTUELT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Mange etater, både i det offent-
lige og det kommunale, skriker 
etter realister. Vi kommer til å 
måtte importere mange fra ut-
landet. Flere vil søke til Norge, og 
gjør det allerede. Dette er helt i 
orden. Men det vil være godt for 
Norge å ha egne folk med utdan-
ningen. Det er en sikring av godt 
og meningsfylt arbeid å utdannes 
innenfor realfagene, sier leder for 
fellesprosjekter i Lillestrøm Rota-
ryklubb, Bjarne Haugstad.

VIL BIDRA TIL ENDRING
Haugstad har fått positive tilba-

Ungdommen velger 
bort realfagene. Lille-
strøm Rotaryklubb 
ønsker å snu trenden, 
og har etablert en 
fysikkpris på 25 000 
kroner for avgangs-
elevene på Skedsmo 
og Lillestrøm videre-
gående skole.

Norge skriker etter realister
kemeldinger av elever ved sko-
lene som synes prisen er veldig 
spennende. Forhåpentligvis er 
det med på å vekke interessen 
rundt fysikk- og realfagene.

– Ungdommen søker til 
andre fag.  Vi stiftet denne 
prisen for å bidra til end-
ring. Vi ønsker å rette opp 
i inntrykket til realfagene, 
samt vektlegge de mer. Sum-
men er såpass høy for å ska-
pe blest rundt fysikken som 
fag. Beløpet må gjerne bru-
kes i forbindelse med en re-
alfagutdannelse, men det er 
helt opp til eleven, og ikke 
noe vi legger oss opp i, infor-
merer han.

– GRUNNSKOLEN ER 
MISJONSMARKEDET
Fellesprosjektlederen mener 
interessen må vekkes tidlig hos 
barn, eller vedlikeholdes der 
den fi nnes. 

– Det er et langsiktig ar-
beid, som starter med lærer-
nes utdanning. Grunnskolen 
er misjonsmarkedet. Lærerne 
må skape entusiasme hos de 
elevene som velger realfagene. 
De har lidd betydelig under at 
det fi nnes andre spennende 
fag. Vi kan ikke spå framti-
den, men det må mange gode 
krefter til for å endre mønste-
ret. Prisen alene vil ikke skape 
noen reaksjon. Vi er både litt 

forsiktige med ambisjonsnivå, 
men også realistiske, mener 
Haugstad.

VIL HA EN 
PRISTRADISJON
Prisen deles ut 18. mars, og har 
åtte nominerte fra Lillestrøm-
skolene. Hovedlæreren på hver 
av skolene skal selv plukke fi re, 
basert på skolefaglige prestasjo-
ner. I en pressemelding fra Lil-
lestrøm Rotaryklubb står det at 
også menneskelige egenskaper 

vektlegges, og evnen til å opp-
tre som en inspirator for medel-
ever.  Allerede. 4. mars skal de 
heldige utvalgte på omvisning 
til et knippe Kjeller-institutter 
og bedrifter. 

– Da skal vi bare observere, 
og justere inntrykket vi allere-
de har i forhold til det faglige, 
opplyser Haugstad.

Planen deres er å gjennom-
føre prisutdelingen hvert år, 
med en profi lert utdeler. I år 
blir det Erik Sandberg.

fysiKKpris: Lillestrøm Rotaryklubb håper prisutdelingen vil øke 
fysikkinteressen. (Foto: Morguefi le)

feksjonsverdien på smykkene 
dine om det lønner seg å selge. 
Dersom det bare blir liggende, 
kan det vært greit å kvitte seg 
med gammelt gull. Det samme 
gjelder arvesølv som er blitt 
brukt i fl ere generasjoner og er 
utslitt. Her kan det bli ulønn-
somt å reparere, og det beste 
vil kanskje være selge det, sier 
Espeland.

- Lillestrøm Rotaryklubb 
ble stiftet i 1955, og 
har i dag 43 medlem-
mer med ulike yrker og 
bakgrunn.
- Klubben jobber både 
lokalt og internasjonalt 
med humanitært og 
faglig arbeid, som blant 
annet brønnvannpro-
sjekter, legetjenester og 
sykdomsbekjempelse.
- De er en del av Rotary 
International med over 
30 000 klubber, i 163 
land. 

lillesTrøM 
rOTarYKlUBB

Glatt som silke, sterk 

som stål - Satin

Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619

Gullanalyse: Med et 
testapparat får gullsmedmester 
Sigmund Espeland korrekt karat 
av gullet, og også kundenes tillit.

Illustrasjonsfoto

Tirsdag 26. februar starter det 
nye programmet «Typen til» på 
NRK3. I hvert program skal pro-
gramleder Leo Ajkic være kjæres-
ten til kjente, norske kvinner. I 
første episode er det komiker Else 
Kåss Furuseth som er kjæreste-
emne. Senere vil også arbeids-
minister Anniken Huitfeldt fra 
Jessheim og tegneserieskaper Lise 
Myhre-Hestnæs fra Skedsmokor-
set delta.

– Vi har fått Norges kuleste 
damer til å stille opp i «Typen 
til». Dette er offentlige damer 
som har en offentlig personlig-
het, og i «Typen til» prøver jeg 
å bli kjent med den mer private 
siden, sier Leo Ajkic til NRK.

Dater samme mann
Ankelblodtrykk redder liv 

Smerter i bena kan varsle risiko for
hjerteinfarkt eller hjerneslag 

 
Omfattende forskning viser at risiko for hjerteinfarkt og slag kan

påvises med ultralyd blodtrykksmåling i ankler og armer.
Se internet: hjerteforeningen.dk (Ankelblodtryk redder liv). 

 
I Norge utføres målingene av ELMEDI Klinikken,

Karl Johans gate 2, Oslo. 
Målingene og 1 smertefri behandling er GRATIS 

 
DU BØR BESTILLE TID FOR SNARLIGE MÅLINGER HVIS DU HAR 

PLAGER I BENA – eller hvis noe av dette gjelder deg:
Hjertesykdommer/slag i nær familie – diabetes, høyt kolesterol,

høyt blodtrykk, røyking, overvekt, lite mosjon eller stress.

RING telefon 22 47 79 30
20 års erfaring med effektiv elektro-medisinsk behandling av smerter, 
kramper, åreknuter, restless legs, hovne ben, bensår, høyt blodtrykk. 
HUSK GRATIS ÅRLIGE KONTROLLMÅLINGER AV ANKELBLODTRYKK

FOR TIDLIGERE PASIENTER! LEDIGE TIMER I FEBRUAR.

St r ingsw ing-t r io/kva r tet-
ten Touché! spiller på «Tapas 
Tapas» ved Festplassen i Lø-
renskog, onsdag 27. februar. 
Gruppen er på lanseringsturné 
i Sør- og Øst-Norge med sitt de-
butalbum. Det er utgitt av Hot 
Club Records, som er verdens 
største innen sjangeren. Med 
seg på plata har de fått produ-
sent Jon Larsen, som tidligere 
har arbeidet med Bjørn Eidsvåg 
og Ole Paus. Touché! lover en 
fyrig kveld i Lørenskog, i Djan-
go Reinhardt og Stephane Gra-
pellis ånd.

Touché! 
swinger 
seg 27. 
februar

Klare for norGesturnÉ: Gruppen er ute med debutalbum, 
og de nye låtene skal luftes rundt om i landet. (Foto: Touché!) 

på Date: Programleder Leo Ajkic. (Foto: Erlend Lånke Solbu)

Else Kåss Furuseth, 
Anniken Huitfeldt og 
Lise Myhre-Hestnæs 
utfordres i den nye 
serien «Typen til».

(Foto: Fredrik 
Gulseth)
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AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

En undersøkelse viser at det 
kastes utrolige 377.000 tonn 
med spiselig mat i Norge. Og da 
snakker vi altså ikke om matav-
fall – men om varer som er fullt 
brukbare til senere bruk. Dette 
er om lag 25 prosent av all ma-
ten nordmenn kjøper.

– Det betyr at vi kommer 
hjem fra handlerunden, og 
praktisk talt lemper en av fi re 
handleposer rett i søppelspan-
net, poengterer Anne Marie 
Schrøder. 

OPPFORDRER TIL 
DUGNAD
Schrøder er kommunikasjons-
sjef for ForMat-prosjektet, som 
er et samarbeid mellom næ-
ringsmiddelindustrien og dag-
ligvarehandelen, med støtte 
fra blant annet Miljøvern- og 
Landbruks- og matdeparte-
mentet

– Målet er rett og slett at 
norske innbyggere, bedrifter og 
myndigheter i fellesskap gjør 
en dugnadsinnsats som kan 
redusere matsvinn i Norge, sier 
hun.

– Både av hensyn til miljø, 
ressursutnyttelse og økonomi 
er det viktig 
å få redusert 
dette svinnet, 
understreker 
Schrøder.

TONNEVIS I 
ROMERIKE
Ut fra under-
søkelsens art, 
så er det for-
svarlig å anta 
at mentalite-
ten er noen-
lunde lik over 
hele Norge. 
Det betyr at 
hver nord-
mann, liten 
som stor, kas-
ter rundt femti kilo spiselig mat 
fra husholdningen hvert år. I 
tillegg kommer mat som kastes 
i forbindelse med butikkleddet 
og produsentene. Det er der-
med lov å anslå at det ble kastet 
så mye som 3.787.000 kilo med 
fullt brukbar mat bare i Skeds-
mo kommune i løpet av 2012. 
Det er altså 3.878 tonn. For 

Hver fjerde pose du 
tar med deg ut fra 
matvarebutikken 
kaster du faktisk 
rett i søppelet. Hvert 
eneste år kastes det 
svimlende 8.728 tonn 
med helt OK mat 
bare i våre tre rome-
rikskommuner.

Kaster tonnevis med spiselig mat

Lørenskog sin del vil det være 
snakk om 2.568 tonn med spi-
selig mat som kastes, og i Ul-
lensaker 2.372 tonn.

– Og da er heller ikke drikke 
og annen fl ytende væske som 
gjerne skylles ut i avløpet med 
i beregningen, forteller Schrø-
der.

– Heller ikke mat som blir 
kompostert eller brukt til dyre-
for, legger hun til.

DATOSTEMPLING
Selv uten data fra primærpro-
duksjon, hoteller og restauran-
ter er det beregnet at verdier for 
nesten 20 milliarder kroner går 
tapt hvert år, bare her i Norge. 

Når man sier at en person fra 
Romerike kommer hjem og kas-
ter hver fjerde handlepose med 
mat, så er det selvsagt interes-
sant å se hva som er å fi nne i 
akkurat den posen.

-Det som kastes mest og hyp-
pigst av, er ferske bakervarer, 

frisk frukt og 
friske grønn-
saker, opply-
ser Schrøder.

-Har dere 
funnet ut 
hvorfor folk 
kaster så mye 
brukbar mat?

-Den vik-
tigste syn-
lige årsaken 
er at maten 
har gått ut på 
dato. Seks av 
ti forbrukere 
oppgir dette 
som viktig-
ste årsak. I 
butikkleddet 

oppgis dette i 90 prosent av 
tilfellene. En bakenforliggende 
årsak er at vi er for dårlige til 
å planlegge, og kjøper inn mer 
enn vi klarer å spise opp, sier 
hun.

FORTSATT SPISBART
Datomerking spiller altså en 
vesentlig rolle i problematik-

ken. Hvert eneste år kastes 
utrolige 850 tonn ferske egg fra 
butikkene.

– De eggene er fullt spiselige, 
men på grunn av EU-regler om 
holdbarhet, så må de kastes, 
forteller Schrøder.

Selv for produkter som er 
merket med «Best før» og som 
er fullt spiselige lenge etter at 
datoen er gått ut, oppgis «ut-
gått på dato» som viktigste år-
sak til at produktene ble kastet. 
Eksempler på dette er rømme 
og yoghurt. Forbrukere over 
60 år forholder seg mindre til 
datomerkingen enn yngre for-
brukere, kommer det frem i un-
dersøkelsen

– Maten som er merket «best 
før» kan spises lenge etter dato-
en de er merket med. Det er noe 
helt annet med «siste forbruks-
dag«, minner Schrøder om.

FLERE KJENNER 
PROBLEMET
Om vi summerer opp matsvin-
net i hele Akershus, så kommer 
vi til ikke mindre enn 42.355 

• Planlegge innkjøp og handle 
   etter behov
• Sikre kvaliteten på maten 
   ved hjemtransport og under 
   lagring hjemme
• Ta vare på restemat i gryter 
   og fat, og lage gode 
   restemåltider
• Tømme emballasjen helt – 
   vaske ut med olje/vann for å 
   bruke restene i sauser, 
   supper, marinader, etc.
• Sjekke kvalitet før maten 
   kastes. Bruke sansene: Se, 
   lukte, smake.
• Står det «best før» eller «siste 
   forbruksdag»? Forskjellen er 
   viktig.
• Innfør Restetorsdag som fast 
   restematdag og få inspira-
   sjon på matvett.no

HVa Kan DU gJøre?

leDer: Anne Marie Schrøder 
er kommunikasjonssjef for 
ForMat-prosjektet som forhå-
pentligvis skal redusere mats-
vinnet i Norge. Bare i Skedsmo, 
Ullensaker og Lørenskog blir 
det kastet anslagsvis 8.728 
tonn med fullt spiselig mat. 
(Pressefoto)

Kaster over 50 Kilo: Hvert eneste år kaster hver nordmann over femti kilo spiselig mat. Alt i alt kastes det rundt 377.000 tonn med spiselig mat i Norge. (Foto: Ole Jørgen Hanssen, Fylketforskning) 

tonn med spiselig mat som kas-
tes her i fylket.

Men det er håp om at folk 
fra Romerike og resten av lan-
det blir mer bevisste på dette 
feltet i fremtiden. Over halv-
parten av forbrukerne oppgir 
at de er blitt mer bevisst hvor 
mye mat som kastes i samfun-

Tips til restemat 
Gårsdagens potetstappe er defi nitivt ikke det mest spennen-
de å komme hjem til. Med gyllengul skorpe ligger den tafatt 
nederst i gryta som et forvitret monument over vår latskap 
på kjøkkenet. Hvis du derimot ofrer ti sekunder etter målti-
det på å dekke til restene og sette dem i kjøleskapet, kan du 
raskt invitere gjester på en deilig middag eller kveldsmåltid 
i dag.

Ingredienser:
5 dl potetstappe
2 dl melk
1 egg
6 ss hvetemel
et lite stykke blåmuggost
rikelig med smør til steking
salt og pepper

Kokte poteter forandrer smak når de får stå litt. Det samme 
gjelder kokte rotfrukter som for eksempel gulrot og persille- 
og sellerirot. Med tid får de en mer søtlig aroma, og vi tør 
faktisk påstå at poteten smaker enda bedre dagen etter at du 
har kokt den.

Bland mel, egg og melk inn i potetstappen og smak deg 
fram med salt og pepper. Ikke salt røren for mye – blåmug-
gosten gir mye saltsmak til pannekakene. Smelt smør i en 
stekepanne på middels varme og stek to og to pannekaker 
på én side (de skal være litt små og tykke, à la «american 
pancakes»). Når de er gylne på én side, legger du noen tynne 
skiver blåmuggost på den ene. Den andre pannekaken leg-
ger du oppå (med den stekte siden opp), slik at de smelter 
sammen og blir én og samme pannekake – med blåmuggos-
ten i midten. Skru ned varmen og la dem ligge i pannen til 
pannekaken er gjennomstekt og begge sider er gylne.

 – Det 
betyr at vi 

kommer hjem fra 
handlerunden, 
og praktisk talt 
lemper en av fi re 
handleposer rett i 
søppelspannet

Anne Marie Schrøder,
Kommunikasjonssjef 

ForMat-prosjektet

”
net, og nesten 40 prosent har 
forstått poenget med at det er 
viktigere å forebygge matsvinn 
enn å kompostere matsvinnet.

Hyppigheten av kasting av 
mat er høyere for store hushold-
ninger enn små, for de med høy-
ere utdanning og de med høyere 
inntekt, viser undersøkelsen.

(Foto: Bjørn Wad)
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AKTUELT
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Akershus Kunstsenter har al-
dri gjort seg fortjent til en plass 
i Lillestrøms kulturkvartaler. 
Og til alt overmål er daglig le-
der Rikke Komissar frekk nok 
til å be om at Kirkegata 10 skal 
ødelegges, ved at eiendommen 
bygges ned med en betongmas-
todont, slik at hun kan få nye 

Akershus Kunstsenter 
kan godt tenke seg å 
fl ytte inn i et nybygg 
på tomta til Kirke-
gata 10 i Lillestrøm. 
Dette liker ikke Tom 
J. Myhre.

Kunstsenter i Kirkegata møter motstand
lokaler, tordner Tom J. Myhre.

Sammen med en rekke an-
dre personer kjempet Myhre for 
en park og bevaring av bygget i 
Kirkegata 10.  I 2004 trodde ak-
sjonistene, som hadde samlet 
inn fl ere tusen underskrifter, 
at slaget var vunnet.  Da dan-
set politikere og grønne lunger-
aksjonister en seiersdans og ble 
avbildet i lokalavisen. Politiker-
ne lovet at tomta til Kirkegata 
10 skulle bli park. Men i 2012 
åpnet kommunepolitikerne i 
Skedsmo for at det kan reises 
to bygg på tomta da de vedtok 
scenario 3.

DÅRLIG POLITISK 
HÅNDVERK
– Det er uakseptabelt at regio-
nal kultur som aldri har vek-
ket folkets interesse skal øde-
legge siste rest av Lillestrøms 
lokalkultur. Kunstsenteret bør 
legges ned eller fl ytte fra Lille-
strøm, sier Tom J. Myhre.

Myhre forteller at det ble 

gjort et politisk vedtak på at 
Kirkegata 10 skulle inngå i en 
kulturpark, noe som er godt 
forankret i byens folkedyp. 
Han tror at valgperiodens poli-
tiske opportunister har funnet 
sammen og legger lokaldemo-
kratiet dødt. 

– Når ordfører Flæten sier, 
på forsiden av Romerikes 
Blad den 7. februar, at lokal-
demokratiet er truet fordi 
Fylkesmannen opphever 
Skedsmo-politikernes nei til 
frigangsfengsel på Kasjotten 
på Skjetten, så er det beretti-
get å spørre om når han mistet 
sitt politiske gangsyn. Når de 
folkevalgte overstyrer folkets 
mening og ønske, som i Kirke-
gata 10-saken, snakker vi om 
et lokaldemokrati som råtner 
på rot, mener Myhre.

Myhre tar ikke stilling til 
plassering av frigangsfengsel, 
men han synes helt klart at 
oppslaget i RB fremstår som et 
fl aut utspill i valgkampen.  

SER MULIGHETER I NYTT 
BYGG
Akershus Kunstsenter opplyser 
at de har et besøkstall på rundt 
6000 besøkende i året. Kunst-
senterets virksomhet er ut-
strakt i hele fylket der de blant 
annet lager utstillinger til Den 
kulturelle skolesekken, institu-
sjoner, kulturhus og glassmon-
tre i bussterminalen i Oslo. 

– Sterke krefter kjempet for 
park på tomta til Kirkegata 10, og 
vant fram i 2004. Etter at scena-
rio 3 ble vedtatt åpnet dette for to 
bygg på tomta. Har du noe å si til 
disse som heller vi park fremfor et 
kunstsenter på tomta?

– Vi er alle enige om at vi 
ønsker grøntområde rundt 
kunstsenteret. Vi ønsker også 
kommunens planer om en ak-
tivitetspark på nabotomta vel-
kommen. Dette skal bli en fl ott 
oase som kombinerer aktivitet, 
grønne opplevelser og kunst. 
Dette blir et supplement som 
Lillestrøm kommer til å vinne 
mye på, faktisk mer enn om det 
bare hadde blitt en grønn plen. 

– Jeg håper de som er skeptis-
ke ser den verdien som nå kan 
skapes. Dette blir et stort løft 
for byen, både med et kunst-
senter, lekepark og grønn hage, 
forteller daglig leder i Akershus 
Kunstsenter, Rikke Komissar.  

– Ser du for deg at et kunstsen-
ter i Kirkegata 10 vil kunne øke 

interessen for kunsten dere viser 
fram?

– Et nytt kunstsenter vil gi 
oss et profesjonelt utgangs-
punkt til å invitere større 
kunstnere, og å vise andre 
typer utstillinger. Ved å få et 
tilpasset bygg kan vi for ek-
sempel få større kunstverk inn 
dørene. Ikke minst vil vi heve 
vår kvaliteten på presentasjo-
nen av utstillingene, noe som 
igjen vil gi oss økt anseelse og 
oppmerksomhet.  Her er mu-
lighetene store. I dag blir vi 
hindret av trange dører, små 
rom og en smal trapp til andre 
etasje. Dette er rett og slett ikke 
holdbart i lengden, forklarer 
Komissar. 

VENTER SPENT
Scenario 3 ble banket gjennom 
med rødgrønt fl ertall i kom-
munestyret i fjor. Høyre og Frp 
gikk inn for scenario 4, som 
også ville ha to bygninger inn 
i Kirkegata 10, pluss et enda 
større bygg på hotelltomta. 
Folkets Røst gikk inn for scena-
rio 2 som er i tråd med folke-
aksjonens ønsker. Gruppeleder 
Bjørn Ødegaard i Folkets Røst 
BBL opplyser at det ennå ikke 
er igangsatt noen prosess med 
politisk sak i Akershus fylkes-
kommune om leie av eventu-
elle lokaler av Skedsmo kom-
mune i et eventuelt nybygg i 

Kirkegata 10 i kulturkvartalet i 
Lillestrøm. 

– Det eneste fylkesadmi-
nistrasjonen har av politiske 
vedtak knyttet til denne saken 
er kun et verbalforslag om en 
plan for lokalisering i forbin-
delse med behandlingen av 
budsjett og ØP 2013-2016 i fyl-
kestinget 17. desember 2012, 
forteller Ødegaard.

Etter det Folkets Røst har fått 
kjennskap til, arbeides det med 
planer i kommunen om det
skal føres opp et nybygg i til-
knytning til det gule huset i 
Kirkegata 10. Meningen er da 
å leie ut bygget til Akershus 
kunstsenter. 

Akershus Kunstsenter støt-
tet scenario 3, som betyr at 
parken politikerne jublet for i 
2004 må vike plass for betong-
bygg. Kunstsenteret har vært 
involvert i prosessen rundt 
Kirkegatas framtid og ønsker 
seg et nybygg på tomta Kirke-
gata 10. 

– Hva skjer med Akershus 
Kunstsenter om dere ikke får et 
nytt bygg i Kirkegata?

– På sikt vil vi måtte fl ytte 
uansett. Blir det ikke i Kirke-
gata, blir det til et annet sted. 
Kanskje i en annen kommune 
i Akershus, sier daglig leder i 
Akershus Kunstsenter, Rikke 
Komissar.

falsK GleDesDans: Bodil Halaas og Ingelise Brynlund fra Grønne 
Lunger danset en gledesdans sammen med politikerne varaordfører Anita 
Orlund (Ap), Helge Eide (KrF) og Kåre Mæland (SV) da politikerne lovet at ei-
endommen i Kirkegata 10 skulle bli park i 2004. Faksimile: Romerikes Blad.

utvenDiG Kunst: I dag holder 
Akershus Kunstsenter til i Storgata 4. Av 
og til tar senteret i bruk fasaden for å 
vise fram kunsten. 

liten plen: – Selv om kommunen hadde gjort 
om hele parkeringsplassen i Kirkegata 10 til 

grøntareal hadde det ikke blitt mer enn det man 
må forvente seg av en park. Jeg har større plen på 

eiendommen min på Skjetten enn det kommu-
nen vil lage park av, sier Tom J. Myhre.
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AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Quest har viet en episode av sitt 
program «Business Traveller» 
til Oslo Lufthavn Gardermoen. 
Episoden sendes på CNN In-

Den engelske TV-
profi len Richard 
Quest prøvde seg 
som brøytemann-
skap på Gardermoen 
i forrige uke.

CNN lager program om Gardermoen
ternational torsdag 14. februar, 
og vil vise hvordan fl yplassen 
takler vinter og snø. Program-
lederen testet selv maskinene 
som brukes til å rydde snø, og 
ble imponert.                               

− Det har vært et eventyr. Jeg 
har fått prøve alle slags utrolige 
maskiner, ryddet snø og aviset 
fl y. Det var spennende å prøve 
så store og dyre maskiner. Tenk 
om jeg hadde gjort noe galt, sier 
Richard Quest til Osloby.no.
   
HAR EN PLAN
Engelskmannen besøkte Gar-
dermoen forrige uke. Han syn-
tes det var fantastisk at fl yplas-
sen til enhver tid er forberedt 
på snøfall, og mente også at 
Heathrow har noe å lære av 

dem. Da han fi kk spørsmål om 
hva som imponerte ham mest, 
var svaret enkelt.

− Menneskene. De har be-
stemt seg for å være forberedt. 
De har en plan og de er klare. 
I tillegg til utstyret er dette en 
millioninvestering, sa Quest.
Vinterstid er det 27 mann på 
vakt 24 timer i døgnet ved Gar-
dermoen. Fra midten av okto-
ber til mars-april økes staben 
med 90 personer. Totalt 135 
personer er ansatt for å brøyte 
snø.

Episoden av «Business Tra-
veller» skal hovedsakelig dreie 
seg om Gardermoen, men Ric-
hard Quest tar også turen til 
Tryvann for å vise hvilke ski-
muligheter det er i byen.

taKler snØen: Program-
lederen for «Business Traveller», 

Richard Quest, fikk prøvekjøre 
de store og dyre brøytemaskine-

ne på Gardermoen. (Foto: Espen 
Solli/Oslo Lufthavn AS)

str 42,5, brukt 1 sesong selges 
kr 300 ny pris er 1600 kr . har 
bilde Svalbard whiskey glass fra 
Hadeland 2 stk 8,2 cm høyt og 
1 som er 9,2 cm høyt 200 kr pr 
stk har bilde.Svart Helly Hansen 
Dynejakke med hette m /pelskant 
str 164 som ny kr 250. Bjørn 
Dæhli skidress Blå /Rød str 164 kr 
200 har bilde

2 reclinere godt brukt, veldig god 
sittekomfort. Kr 400 for begge to. 
tlf. 91356990

Mørk rød lang kåpe (nesten ny) str. 
36-38 selges. Lys minkkåpe, lite 
brukt, str. 36-38 med hatt sleges 
billig. Nye sorte semskede støvlet-
ter med lav hæl str. 37 selges til 
halv pris. Lys, trehvit kommode 
h:130 br: 43 d: 39 selges. Gammel 
skrivemaskin (50-tallet) + gammel 
mobiltelefon selges. Tlf. 63 87 74 
12/936 18 202.

Fiolin bygget av Henry Hansen, 
Bærum i 1963. Pen og lite brukt 
selges. Forsikringstakst 10 000,- 
Mob. 936 19 435.

Trehvit spisestue med 8 stoler. 
selges To ekstra plater. Gode 
sommerhjul (185/60-14 H22) på 
lettmetallfelger til Golf II selges. Tlf 
934 33 232

Pandora sølv armebånd funnet ved 
på parkeringsplass ved Tærudhal-
len i begynnelsen av januar. Har 
du mistet det? Ring tlf. 944 78 
976

Gammeldags søppeldunk i metall 
(galvanisert, kommunal) ønskes 
kjøpt.Tlf. 982 10 075.

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

Seksjon/bokhyller, 3 deler, i lakkert 
bøk (trefarget) gis bort. To deler
som monteres opp på hverandre, 
samt en enkeltstående del. Pen, og 
helt som ny. Kan hentes i Lillestrøm.
Tlf. 90990180

Hammondorgel, merke Technics 
U30, gis bort mot henting til privat 
bruk/institusjon/loppemarked. Tlf. 
63842076.

halv pris. 
h:130 br: 43 d: 39 selges. 
skrivemaskin
mobiltelefon selges. Tlf. 63 87 74 
12/936 18 202.

Fiolin 
Bærum i 1963. Pen og lite brukt 
selges. Forsikringstakst 10 000,- 
Mob. 936 19 435.

Trehvit spisestue
selges To ekstra plater. 
sommerhjul 
lettmetallfelger til Golf II selges. Tlf 
934 33 232

Pandora sølv armebånd
på parkeringsplass ved Tærudhal-
len i begynnelsen av januar. Har 
du mistet det? Ring tlf. 944 78 

Div frimerker. Førstedagsbrev 
fra 1995-2009. Postens årbok 
1993 og 2005 + fl ere andre 
frimerkebøker fra Posten. Selges 
høystbydende, helst samlet. Norsk 
krigshistorie. 20 bøker med norsk 
krigshistorie selges. Blant annet 
historien om tungtvannet og Max 
Manus. Ring for å få samtlige titler 
tilsendt. Serien selges i antikvariat 
for kr 1000,- og selges høystby-
dende. Mobil 928 95 898.

En grønn to-seters skinnsofa, mot at 
den blir hentet av mottaker.Sofaen 
er ca 15 år gammel, men er feilfri. 
Tlf: 99576680.

Hei pga fl ytting i mindre hus ønske 
vi å selge en del gamle ting. Ta kon-
takt for mer info. Tlf. 95220172 
eller e-mail hennyt@getamail.no

Kombiskap Electrolux h 140 lite 
brukt Kr 800. God vaskemaskin 
Indesitt 1000 omdr. Kr 800. 
Micro-ovn hvit Ide-line som ny, Kr 
500. Moderne seng 120 x 200 m 
ed 3-stjerners Harmoni madrass 

63 81 45 53 mellom 14:00-18:00 
på hverdager.

Jeg ønsker å selge en pc. Den 
består av følgende. Shuttle xPC 
SG41J4, Intel E8500 3,16 ghz, 
500 gb disk, DVD brenner, vga 
med HDMI, 6 gb ram ddr3 2300,- 
Tlf. 47258422

Brukt, lite baderomsmøbel selges, 
55x60cm, to skuffer, fi rkantet 
vask. kr 500,-. Mobil 977 34 394.
Følgende barnebøker selges for 
50 kr stk: «Barnas store sangbok» 
av AC Vestly,«Den farlige nat-
ten» av A Sommerfelt,«Lassie på 
eventyr» av E. Knight,«Lajla»  av 
J.A.Friis,«Ole Brumm» av A.A. 
Milne og «Barn 312» av H.U 
Hörster,2 hvite porselensengler 50 
kr,kjærlighetsfi gur i marmor 50 
kr,7 spiseskjeer i sølvplett 100 
kr,4 små, rustikke messingting 
100 kr,4 trolltallerkner/bilde i tre 
kr 150 og minikobberkjele + kob-
berskål med lokk kr 100. Tlf:971 
79 220.

63 81 45 53 mellom 14:00-18:00 
på hverdager.

Jeg ønsker å selge en 
består av følgende. Shuttle xPC 
SG41J4, Intel E8500 3,16 ghz, 
500 gb disk, DVD brenner, vga 
med HDMI, 6 gb ram ddr3 2300,- 
Tlf. 47258422

Brukt, lite baderomsmøbel 
55x60cm, to skuffer, fi rkantet 
vask. kr 500,-. Mobil 977 34 394.
Følgende barnebøker selges for 
50 kr stk: 
av AC Vestly,
ten»
eventyr»
J.A.Friis,
Milne og 
Hörster,
kr,kjærlighetsfi gur i marmor

TIL SALGS

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

FUNNET

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 det 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»

og overmadrass Kr 950. Hvitmalt 
seng 75 x 200 med madrass og 
overmadrass Kr 500. Kommode 
i furu 3 store og 2 små skuffer 
Rimelig. Småen kvalitets-barneseng 
180 x 75  kremhvit med skuff og 
Wonderland madrass Kr 1000. 
(Ny pris uten madrass Kr 3050.) 
Krogenes Peer Gynt benk med rygg 
og løs pute lengde 180 Kr 800. 
Krogenes 4-seter sofa Fron ullstoff 
blå, pent brukt Kr 1200. Krogenes 
entrekommode med 2 skuffer, smi-
jernsbeslag Kr 1200. Ny lenestol 
med løs nakkepute fra Hjellegjerde. 
Lys bøk, ullstoff. God passform, 
lett å sette seg , lett å komme ut 
av. Rimelig Kr 1200. (Ny pris ca 
5000). Tripp trapp barnestol lys bøk 
fra Stokke Kr 500. Lite skrivebord 
(2-4 år) rimelig. Hjørnehylle 90 cm 
h. Rosemalt Kr 400. Hel-tre kom-
mode blå med dekor h 90 b 77 4 
skuffer Kr 500. Antikk piano-krakk 
og benk med dragehoder rimelig. 
6 stoler for spisebord sort metall 
med fl ettet sete som nye Kr 600 for 
alle. 2 hvite Sigdal garderobe-skap 
med stang og hyller (demontert) 
hvert skap b 100 h 210. rimelig.                                                               
Nytt norsk produsert hvitt salong-
bord Kr 700. Tlf 456 65 211.

Amerikansk gyngestol m/krakk 
selges, kr 2000. Meget behagelig 
å sitte i! Tlf 906 95 737

4  stk Nokian piggdekk på stålfelg 
(MB)  dim 195/65 /15 selges 
kr 1000.- gått ca 100 mil. Tlf 
48118120

Nye svarte Støvletter fra Zizzi, str 
41 med plass til bred legg,(25,5cm 
skaftevidde), og 36 cm høye kr 400 
( nypris1900) (Har bilde)Hadeland 
1984 serie krystallglass 6 coctail 
glass (17 cm) 5 Rødvin (24 cm) 
og 8 Hvitvin ( 27,5 cm) 200 pr stk. 
Barnebøker bla Mikke mus,  Disney, 
Ole Brum , aktivitetsbøker ,Natur-
bøker m.m.., selges.fra kr 20 pr stk. 
eller mange til samlepris. Overføre 
VHS fi lmer til DVD kr 100 pr time, 
min kr 300. Hadeland oljelamper. 
Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu 
kr 150, Finn( Hadeland) vase 22 
cm kr 450,- (har bilde). Finn Karaf-
fel 30 cm høy + ett drammeglass 8 
cm kr 500 (har bilde) Strøken Em-
pire Prisme krone H 55 Bredde 50 
m 4 lyskilder max 40 w + 5 holdere 
til stearinlys. Selges kr 900, ny pris 
kr 4900 ( Har bilde) Alle glasspris-
mer er intakt. Svart  Cord dressjakke 
12 år Kjempestilig , selges kr kr 
100,- Ubrukte Colombia vinterstøv-
ler str 41 kr 350 (Ligger i eske) (ny 
pris 999) OL genser 1994 str M 
selges kr 350 Har bilde. OL karaffel 
med motiver 20 cm høy selges kr 
500 kr Har bilde. Hvite danseskøy-
ter str 37 kr 125. Hockey skøyter str 
40+41 selges kr 150 pr stk. Swix 
ski jakke 2 blåfarger str 140 vind 
og vannavstøtende kr 100 har bilde. 
Kandahar ski jakke str 140 blå/rød 
kr 100 har bilde. Bjørn Dæhli ski 
bukse str 152 kr 100. Snowboard 
støvler  merke snakeboot str 43 
passer str 40-41 kr 250 har bilde. 
Boble jakker i div farger + svarte 
boblebukser str 12-14 år i  mange 
kjente merker som Head, Skogstad 
H2O  mellom 100-150 kr pr stk.Ny 
JC Svart Dressjakke str 46 ubrukt 
m/lapper på ny pris kr 995 selges kr 
400,- har bilde DC Rover Vinter sko 
fra Session farge olivengrønn/brun 

Natuzzi skinnstol, reclainer, i ut-
merket stand, selges for 500 kro-
ner. Sofagruppe i skinn, Natuzzi 
Gardia, selges. Gruppen består av 
en 3-seter 215 cm og en 2-seter 
160 cm sofa. Begge er i utmerket 
stand. Selges for 3.000 kroner. Tlf. 
911 49 258

Nytt, ubrukt vindu selges kr. 4.700,- 
Helt nytt og ubrukt "Uldal toppsving 
139 X 149 STD hvitmalt. Green 
line 1,4 vindu" selges.Vinduet er 
fremdeles innpakket i plast og har 
stått i ro og fred innendørs siden det 
ble levert. Kan kontaktes på telefon 

BEDRIFTSANNONSE

VÅRE HUNDER 
HUNDESALONG
Over 14 års erfaring. Tar imot 
de fl este raser til klipp, vask og 
kloklipp. Vi jobber i stille og 
rolige omgivelser uten stress og 
mas.Kun 5 min fra Lillestrøm. 
Parkering rett utenfor. Kontakt 
Marie på tlf 92 09 37 34 for å 
bestille time. Facebook: våre 
hunder hundesalong.
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SVAR:
Bildet er tatt bak Metro-
sentret i lørenskog.

VINNER:
ELISABETH SOLHAUG 
Marcus Thranes vei 3C 
1470 Lørenskog

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!

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Riksteatret er for tiden på turné 
med den britiske nobelprisvin-
neren Harold Pinters teaterklas-
siker «Bedrag». Torsdag 28. fe-
bruar kommer forestillingen og 
et stjernelag bestående av Nico-
lai Cleve Broch, Agnes Kittelsen 
og Samuel Fröler til Jessheim og 
Ullensaker kulturhus. Alle tre 
er for tiden aktuelle i den popu-
lære serien «Halvbroren».                                                    

ER UTRO
«Bedrag» er et pikant kjærlig-
hetsdrama, der Kittelsen spiller 
en kvinne som er utro med sin 
ektemanns beste venn. Styk-
ket åpner med avslutningen av 
sidespranget, og derfra føres vi 
bakover i tid, til slik det hele 
begynte. Regissør for forestil-
lingen er Per-Olav Sørensen, 
som forøvrig også står for re-
gien i «Halvbroren».

TAR MED SKI 
I 78 dager skal trioen turnere 
Norge på kryss og tvers med 
Riksteatret. 40 kulturhus fra 
Mandal i sør til Kirkenes i nord 

KULTUR
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

Akedagen arrangeres for tredje 

«Halvbroren» -aktu-
elle Nicolai Cleve 
Broch og Agnes 
Kittelsen kommer til 
Ullensaker kulturhus 
med teaterklassike-
ren «Bedrag».

skal besøkes. Agnes Kittelsen 
fortalte til VG i fjor at det å tur-
nere blir en ny opplevelse for 
dem alle.                                                                                        

− Jeg tror at vi kommer til å 
få det veldig hyggelig. Vi har 
allerede planlagt at vi skal ha 
med oss ski, sånn at vi kan gå 
på skitur. Jeg har aldri vært på 

Stjernelag 
til Jessheim

Ak for Aymaraindianerne

siDespranG: Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch spiller 
mot hverandre i teaterstykket «Bedrag», noe de også gjør i serien 
«Halvbroren». (Foto: Erik Berg)

Dropout til operaen

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I fjor høst hadde ung-
domsmusikalen “Dropout” 
premiere i Lillestrøm kul-
tursenter. Talentfulle Ro-
meriks-ungdommer med 
bakgrunn fra lokale ama-
tørteatre og kor var med i 
oppsetningen. Nå inntar 
gjengen operahuset i Bjør-
vika i Oslo. 26. februar er 
det premiere i Den Norske 
Opera & Ballett, og frem til 
3. mars skal det spilles hele 
15 forestillinger.

«Dropout» handler om fi re 
ungdommer som gjør opprør 
mot skolen i frustrasjon over 
ikke å strekke til. En kveld 

Ungdommene i 
musikalen «Drop-
out» inntar Den 
Norske Opera & 
Ballett.

stormer de skolen, men over-
raskes av et jenteband som 
øver til en stor musikkonkur-
ranse. Det oppstår konfronta-
sjon mellom de to gruppene, 
men også søt musikk. 

VIL SKAPE DEBATT                                 
Flere av hovedrolleinneha-
verne kommer fra Skedsmo 
og har bakgrunn fra ung-
domskoret Skedsmo Voices. 
Ingrid Danbolt fra Skeds-
mokorset er produsent for 
stykket, og det var også hun 
som hadde ideen til forestil-
lingen.

Målet er å skape debatt 
rundt hvilke utfordringer 
norsk ungdom sliter med, 
og at mange velger å slutte 
på skolen. 

− Hver tredje elev i vide-
regående sliter med å fullfø-
re skolegang, noe som koster 
det norske samfunnet 5-6 
milliarder i året. Vi håper 
Dropout-musikalen vil bidra 
til å bevisstgjøre både ung-
dom, politikere og foreldre 
i enda større grad, uttalte 
regissør Elin Høyholm før 
fjorårets premiere.

til operaen: Talentfulle ungdommer fra Romerike er med 
i musikalen «Dropout». Nå går turen til operaen. (Foto: Marcel 
Leliënhof)

turné, Nicolai har aldri vært på 
turné, og Samuel har nesten 
ikke vært i distrikts-Norge, så 
jeg føler at alle vi er spente og 
glade. Vi ser på kart og planleg-
ger hva vi skal få med oss, sa 
Kittelsen.

Stykket spilles torsdag 28. fe-
bruar kl. 19.00

gang, av Rotaryklubbene på 
Lørenskog, og Lørenskog Inner 
Wheel klubb.  Det blir aking 
fra kl. 12-16 i Rådhusparken 
ved Langevannet, for både små 
og store. Dersom sulten melder 
seg, vil det være mulig å kjøpe 
pølser, vafler, sveler, solbær-
toddi og kaffe. Lodd står også 
på salgsmenyen, med trekning 
og premiering på slutten av da-
gen.

UAVKORTET TIL 
VANNPROSJEKT
Pengene fra salget går uavkortet 
til å skaffe rent vann til Ay-
maraindianerne på Altplano-
høysletten i Bolivia. Sammen 
med Norad, har Rotary i Lø-
renskog og Misjonsalliansen 

snØ�leK for rent 

vann: Deltakerne i 2011 var 
heldige med både snø og sol, 

og akte for en god sak. (Foto: 
Lørenskog Rotaryklubb)

Søndag 17. februar 
arrangeres akedag 
for barn. Formålet er å 
gi dem en god opp-
levelse, samt tjene 
inn penger til vann-
prosjekter i Bolivia og 
Aymaraindianerne.

tidligere hjulpet 15  000 som 
følge av vannprosjektet. Med 
deres hjelp har barnedødelig-
heten sunket kraftig. I tillegg 
til at de får leke for en god 
sak, ønsker sponsorene å bidra 
med en positiv, uhøytidelig og 
trygg dag for barna.
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KULTUR
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

− Målet må jo være å bli litt 
større enn Bieber. Det er kan-
skje ikke så dumt å sikte høyt 
når man skal gi ut musikk, 
humrer vokalist og låtskriver 
Roger Lindhjem i progrockban-
det The Endroom. 

PROFF VIDEO
I motsetning til ungdomsi-
dolet var det ikke moren som 
sto bak kameraet da Lind-
hjem spilte inn sin musikk-
video. Et team på 17 perso-
ner bestående av blant annet 
fotograf, frisører og stylister 
har bidratt til at musikkvide-
oen Autumn har fått et pro-
fesjonelt preg. 

− Låten på youtube er en 
ballade. Den er nok den mykes-
te låten vi har på albumet. Re-
sten av musikken er i litt annet 
format. Det nærmeste man kan 
sammenligne vår musikk med 
må være Pink Floyd. Men vi 
har selvsagt prøvd å utvikle vår 
egen stil, forteller Lindhjem.

Bieber og Roger 
Lindhjem har en 
ting til felles. Begge 
la ut musikkvideo 
på youtube før cd-
debuten.

Gjorde som 
Justin Bieber

Filmen er tatt opp ved Fet-
sund Lenser i fjor sommer. En 
erfaren tv-fotograf med lignen-
de prosjekter bak seg ble hyret 
inn for oppdraget. På videoen 
synger Lindhjem duett med 
Helene Silvia Moen, fra Strøm-
men, på låten Autumn. Moen 
har også vært med i laget til 
Steinar Albrigtsen som nylig 
vant korslaget på Tv2.

CD-SLIPP I FJELLET
Nå legges siste hånd på ver-
ket før cd-en kan slippes. En 
bedrift i Kongsvinger har fått 
oppdraget med å trykke plata 
som også skal inneholde en 
12 siders booklet med tek-
ster og bilder i coveret. Første 
opplaget blir på 2000 cd-er. 
Det skal også trykkes opp 100 
vinylplater.

− Cd-slippet blir begynnel-
sen av påsken. Dette skjer enten 
på Beitostølen eller Vaset der 
det er store hytteområder og 
mye folk på påskeferie. Vinyl-
slippet blir kanskje lagt til Oslo.

Lindhjem forteller at ban-
det kommer til å spille på alt 
fra veldedig formål til betalte 
konserter. Han har alt vært i 
kontakt med arrangøren av by-
festen i Lillestrøm, og håper på 
å få en plass i programmet til 
sommerens byfest.

− Hva handler plata om?
− Det handler om en fyr som 

er nysgjerrig på verden og livet. 
Han opplever litt av hvert på de 
elleve sporene. På slutten seiler 
han ut i havet. Da kan man 
tenke seg at verdensbildet ikke 
er så greit, sier vokalisten. 

Musikken i The Endroom er 

inspirert av Pink Floyd, Maril-
lion, Porcupine Tree, Nick Cave 
og Neil Young. 

SPILT INN I TRONDHEIM
Etter å ha sjekket ut ulike stu-
dioer falt valget på Skansen 
Lydstudio. Dette er et av de eld-
ste lydstudioene i Trondheim. I 
snart 20 år har de jobbet med 
alt fra glade amatører til Spel-
lemannsvinnere. Bandet gikk i 
studio siste uka i juni i 2012. 1. 
november i fjor ble de siste to-
nene spilt inn. Da hadde Lind-
hjem og bandet tatt seks turer 
til Trondheim. 

− Til sammen har vi brukt 
20 dager i studio. Det er langt å 
reise, men likevel var det verdt 
det når vi ser på hva vi sitter 
igjen med. Dette har resultert i 
et produkt vi er stolte av. 

Vegar Y. Larsen fra bandet 
Keep Of Kalessin ble hyret inn 
for å spille trommer på fem av 
låtene. Erik Paulsen fra Arabs in 
aspic har spilt bass på ti av låtene. 

− Hvorfor er tekstene på en-
gelsk?

− Jeg har alltid skrevet låter 
med engelsk og norske tekster. 
Det falt seg bare naturlig å bru-
ke engelsk på dette cd-prosjek-
tet, sier Lindhjem.  

vil veKKe interesse: −Selv om progrock ikke har det samme nedslagsfeltet som Justin Bieber 
kan man jo håpe på at plata vekker litt interesse når den slippes til påske, sier Roger Lindhjem.

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

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
VINTERMYGGEN - JULIE & THE 
NEW FAVORITES OG ROARIN' 
SANDY
TORSDAG 14. FEBRUAR KL: 19:00 
I CONNECT
Bluegrass uten cowboyhatt! Julie 
& The New Favorites banner i alle 
kirker, spiller bluegrass med tall i 
akkordene og skriver smektende 
ballader så de tilsammen 15 årene 
med konservatorie-utdanning for-
svinner som banjotoner i soloen.

AKUSTISK TORSDAG -
«BUICKEN»
TORSDAG 14. FEBRUAR KL: 20:00 
I STJERNESALEN
«Buicken»- Saabye-Stalsberg-
Reiersrud-Carstensen. Lars 
Saabye Christensen, Tom 
Stalsberg og Lars Bones reiser til 
USA på reportasje for Dagbladet 
Magasinet og kommer hjem med 
kofferten full av ord, setninger 
og stemninger. En vinterdag tar 
forfatterne med seg tekstene i 
studio, og sammen med musi-
kerne Knut Reiersrud og Stian 
Carstensen improviserer de fram 
en helt unik lydbok – preget av 
overskudd og nærvær.

«MITT LIV SOM ELSA» - EN 
FESTSTUND MED ELSA LYSTAD
FREDAG 15. FEBRUAR KL: 19:00 I 
TEATERSALEN

Velkommen til et unikt møte med 
en helt unik artist! Mer enn et 
halvt århundre etter at hun de-
buterte som Laura Isaksen i Bør 
Børson jr. debuterer endelig Elsa 
Lystad som seg selv.

PULSE OF FLOYD
LØRDAG 16. FEBRUAR KL: 19:00 
I TEATERSALEN
Bandet Pulse Of Floyd gjorde 
sin debutkonsert i 2008 med 4 
500 publikummere i Kulåsparken, 
Sarpsborg. Dette i samarbeid 
med «The Show Must Go On» der 
de var forband. Bandet utgjør 11 
dyktige musikere og vokalister fra 
Østfold/Oslo som alle kan karak-
teriseres som «Pink Floyd lovers».

ANNE KAT HÆRLAND - 
JAKTEN PÅ ÆRLIGHETEN
LØRDAG 23. FEBRUAR KL: 19:00 I 
TEATERSALEN
Fire år etter premieren på «Gift 
men ingen fanatiker» er Anne-
Kat Hærland tilbake med et helt 
nytt soloshow. Enda råere, enda 
frekkere, enda ærligere. Glem 
bonderomantikk, dette er «Jakten 
på ærligheten».

LØRENSKOG HUS
SKOGBLOMSTEN: FRA 
THORBJØRN EGNERS VERDEN
ONSDAG 13. FEBRUAR KL. 17:00 
LØRENSKOG SYKEHJEM
I anledning markeringen av 
Thorbjørn Egners 100-årsjubileum 
fi kk Skogblomsten spesialskrevet 
en egen Egner-kabaret. Barn og 
ungdom i Skogblomsten JUBA 
fremfører et utdrag fra kabareten 
i en musikalsk kavalkade hvor vi 
møter mange av Thorbjørn Egners 
kjente fi gurer i litt andre omgivel-
ser enn vi er vant til.

EDVARD MUNCH - ET KÅSERI
TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 12:00, 
BIBLIOTEKET
Frank Høifødt er spesialist på Ed-
vard Munch og besøker bibliote-
ket med et kåseri om kunstneren 
i forbindelse med 150-årsjubileet. 
Høifødt har blant annet har skre-
vet boka «Kunsten, kvinnen og en 
ladd revolver».

TOMMY TOKYO KONSERT
TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 20:00 
VASSHJULET

Tommy Tokyo ble oppfunnet i 
2001, like etter at karrieren
som medlem av bandet Pig-
gyback var over. Året etter ga 
Tommy ut en selvtitulertt EP, 
men det tok fem år til før hans 
første (og forrige) album kom ut. 
«Octopusdrunk & Arms to Prove 
It» ble utgitt på uavhengige Osito 
Records.

AKEDAG I RÅDHUSPARKEN
SØNDAG 17. FEBRUAR KL. 12:00, 
RÅDHUSPLASSEN
For tredje gang arrangerer Rota-
ryklubbene i Lørenskog sammen 
med Lørenskog Inner Wheel klubb 
akedag for barn i alle aldere i parken 
ved Langvannet. Fra kl. 12.00 til 
16.00.

SKEDSMO
KVELDSPROMENADE
HVER TIRSDAG KL. 18:00 SAGELVA
Sagelvas Frie Promenerende 
Borgerskap arrangerer kveldspro-
menade langs Sagelva med innlagt 
kaffepause. Oppmøte utenfor 
Velferden, Strømsveien 66. 

RÆLINGEN
KVELDSPROMENADE
HVER TORSDAG KL. 18:00 BJØNNÅSEN
Kongen/dronningen av Bjønn-åsen 
Oppmøte Sandbekkstua (Rælin-
gen). Bli med på en fl ott tur opp 

til Østmarkas nest høyeste topp. 
Husk hodelykt!  

ULLENSAKER 
KULTURHUS
VIL DU BLI MIN VALENTIN?
TORSDAG 14. FEBRUAR, KL. 18:00 
KONG RAKNE
Med Holter Barne- og Ungdoms-
teater. Musikkspill om hvorfor vi 
feirer Valentines Day med mye 
sang og dans og fargerike, mor-
somme karakterer. 

TORALV MAURSTAD & PIANIST 
RUNE ALVER
TORSDAG 14. FEBRUAR, KL. 20:00 
HERREDSHUSET
Toralv Maurstads kom i år ut 
med boken «For et liv! Histo-
rier jeg bare har fortalt mine 
venner». Skuespillerveteranen 
forteller historier fra sitt liv både 
på og utenfor scenen, på en 
frodig og humørfylt måte. Det 
er bare å gi seg over for den 
levende måten han framstiller 
oppturer og nedturer gjennom 
et langt liv.

INGRID BJØRNOV - 2012 
OUVERTUREN
FREDAG 15. FEBRUAR KL. 19:00/21:00 
KONG RAKNE
Ingrid Bjørnov utfolder seg innen-
for ulike musikalske stilarter og 
forteller om kjærlighet, samlemani, 
misunnelse og loftsrydding. 

HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

Mitt
instrument

Vokalist og gitaristen i romeriksbandet Do-
berman fikk sin første gitar for 23 år siden. 
Da han fikk gitaren hadde han alt spilt orgel 
en stund. Han kan også spille litt piano og 
har spilt bass i andre band. Hojem forteller 
at han har mange musikalske forbilder. For 
mange til å begynne å ramse opp. Men 
et band har han alltid likt, og det er Kiss. 
Storesøsteren hans var fan av dette bandet, 
og hun hadde mange plakater på rommet 
sitt som Kai syntes var utrolig kule. Kiss med 
ansiktene fulle av sminke var tøft. Etter hvert 
fikk han også sansen for musikken og sce-
neshowet til det amerikanske rockebandet. 
Det måtte bli rock ‹n roll. Han har med årene 
skaffet seg en del gitarer, og har noen han 
kan kalle favoritter. 

 – Men hovedgitaren er en Gibson Les Paul 
Std. Denne ble kjøpt på gamle Musikkland i 
2009. Den er veldig god å spille på, og den 
låter kanon! Det er jo også en ikonisk gitar 
som ser fantastisk ut, forteller Kai Hojem.   
Han opplyser at Les Paul›n låter best når 
den er koblet til en Marshall amp, stacket 
med volumet på 11. Med gromlyd i gitar og 
forsterker hender det ofte at han drar noen 
favorittlåter fra bandet Doberman. 

 – Din beste opplevelse med dette  
instrumentet? 
 – Hmmm... Mange fine stunder med henne. 
Men kanskje den beste opplevelsen var 
da Doberman hadde releasekonsert for et 
stappfullt Martins.
 – Hvem foreslår du som neste kandidat til 
Mitt Instrument? 
 – Julian Andreassen. Kul fyr som lager bra 
musikk.

Av: Roy Mortensen

Navn: Kai Hojem
Bosted: Skedsmokorset
Spiller i: Doberman 
Musikkstil: Hardrock

Tlf. 944 78 976
redaksjonen@romeriksposten.no

Av: Roy Mortensen

redaksjonen@romeriksposten.noTips oss
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På postkortbildet ser du Oftedahl Hotell til venstre (Solheimsgaten 4). 
Lauritz Oftedahl overtok i 1891 Lillestrøm Skydsstation og Gjæstgiveri, 
som var stedets første overnattingssted fra 1880. Han omgjorde byg-
get til Oftedahl Hotell. Dette bygget står fremdeles i dag, men i en litt 
annen innpakning. Til høyre står butikken Wethal. I de to trehusene til 

høyre holdt Lillestrøm Musikksenter og el-butikk Pluggen til fram til 
bygningene ble revet i juni 2003. To år senere hadde leilighet- og for-
retningsbygget Solsiden overtatt plassen til de gamle trehusene. 

Av: Roy Mortensen   
Kilde: Lokalwiki og paratviten

TORVGATEN 
1908 - 2013

1908

2013
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

NAVN:  ........................................................................................................................................................................
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SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 25. februar

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

THERESE GRAVDAHL 
SØRUM 
Kongletoppen 31a
2053 Jessheim

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:

ENSOM MAJESTET
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HJEM&INTERIØR
12-SIDERS

EKSTRA BILAG

Bilag i Romeriksposten 13. februar 2013

Årets interiørtrender
– Romerike er en gullgruve

Stå godt på kjøkkenet
Kjøkken med sjarm og sjel

Mild vinter holdt rørene åpen
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HJEM&INTERIØR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

− Det kanskje aller viktigste 
på interiørfronten for tiden er 
farger. Etter fl ere år med mye 
hvitt, beige og støvete nyanser, 
begynner fargene å gjøre sitt 
inntog igjen. Det ser man ikke 
minst på de nye fargekartene 
fra malingsprodusentene, for-
teller interiørekspert og tidlige-
re redaktør for Elle Decoration, 
Helle Tjaberg.

Hun mener at støvete og 
duse nyanser fremdeles er aktu-
elt, men at fl ere lar seg friste av 
sterke farger, som f.eks grønt, 
oransje, aubergine og blått.

Hvitt er imidlertid en farge 
som stadig er tidsriktig.

− Hvitt er selvfølgelig alltid 
like aktuelt, men det fi nnes så 
mange varianter at det er vik-
tig å teste ut hvilken som passer 
spesielt for ditt hjem. Mal opp et 

Fargene har begynt 
å gjøre sitt inntog 
igjen, og shabby 
chic har glidd over til 
«industriell chic».

Her er å rets interiørtrender

A3-ark, heng det på veggen og 
se hvordan fargen forandrer seg 
i løpet av dagen, tipser Tjaberg.  

LETT Å LIKE                                    
Shabby chic har vært en populær 
interiørstil de siste årene. Tjaberg 
mener imidlertid at denne tren-
den er i ferd med å dø ut.                                                    

− Shabby chic er det ingen 
som snakker om lenger. Det hvi-
te og slitte har beveget seg over i 
en stil man heller betegner som 
«industriell chic». Den innehol-
der elementer som industrielle 
lamper, drivved, metall og mør-
kere toner. Feminint er det frem-

deles, men det er røffere og med 
mer maskuline undertoner. Det 
er en stil som er veldig lett å like, 
og som du fi nner mye inspira-
sjon til på de ulike norske interi-
ørbloggene, sier Tjaberg. 

Møblene som betegnes 
som industriell chic er solide 
og funksjonelle, med rette 
linjer og enkel design, og ser 
gjerne litt slitt ut. Fargene 
går i grå, hvite, svarte og blå 
nyanser.  

                                 
MARMOR OG MØNSTER                       
Accessoirer i messing, kobber, 
gull og marmor er også veldig 
riktig nå.

− Ilse Crawfords nyeste kol-
leksjon for Georg Jensen er et 
eksempel. Prøv deg fram og be-
gynn litt og litt, tipser interiø-
reksperten.

På tekstil- og tapetfronten er 
det mye mønster og sterke far-
ger. Fra striper og geometriske 
mønstre til blomstermønstre 
med retropreg.

− For de av oss som var unge 
på 80-tallet er gjensynet med 
kelim- og ikatmønstre litt mor-
somt. Som med de fl este mote-
trender som går igjen er gjen-
synet litt vakrere enn sist vi så 
dem, med dusere farger og le-
kre mønstre. Mønstre sprer seg 
også til pledd, puter, tekstiler 
og fl iser, sier Tjaberg.

HJEM&INTERIØR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

− Det å sette sitt personlige 
preg i hjemmet og blande ulike 
stiler er viktig for mange, og 
det går gjerne da i interiør som 
de ikke fi nner overalt ellers, 
forteller Ann-Kristin Enderud 
i «Landlige Hjem» på Jessheim.

Hun legger merke til at man-
ge ser etter gamle og rustikke 
møbler og gjenstander.                                                                                                                       

− De fl este er ute etter den 
industrielle og rustikke stilen. 
Det går i mørkere farger som 
grått, brunt og ulike grønnto-
ner mot det hvite. Det er kon-
traster, naturtoner, rått metall 
og treverk jeg ser folk vil ha 
mer av, sier Enderud.                                       

− De fl este vil ha en 
personlig og unik 
stil, mener Ann-
Kristin Enderud og 
Monica Bromseth 
i de lokale interiør-
butikkene «Landlige 
Hjem» og «ZanZ».

Personlig og unikt

− Og kobber og messing er på 
full fart tilbake, legger hun til.
                                 
MØBLER MED HISTORIE
Monica Bromseth ved ZanZ i Lil-
lestrøm merker godt at folk nå er 
ute etter noe som ikke «alle an-
dre» har.                                                                                                         

− Vi ser en dreining mot et 
mer unikt og personlig hjem. 
Nå skal man gjerne innrede med 
arvestykker som har en historie 
og betydning for akkurat deg, 
kunst man er glad i eller unike 
vintagefunn. Målet er å skape et 
hjem med personlighet og krea-
tive løsninger som kan inspirere 
andre, sier Bromseth.

Ofte ser folk etter sjeldne 
møbler som det er vanskelig å 
fi nne her hjemme. 

− Denne sesongen ser vi en ty-
delig dreining mot at folk etterspør 
vintagemøbler fra Østen. Vi har 
bord, krakker og hyller fra Østen 
som er over 100 år gamle, med 
merker etter et tydelig levd liv. Det-
te er unike møbler som kan være 
en utrolig tøff kontrast opp mot et 
stilrent interiør, sier Bromseth.

mØrKere stil: Industriell chic er 
røffere og har mer maskuline undertoner 
enn shabby chic. (Foto: Bonytt) 

eier: Ann-Kristin Enderud 
driver interiørbutikken «Landlige 
Hjem» på Jessheim. (Foto: Privat) 

interiØreKspert: Helle 
Tjaberg. (Foto: Privat)

mye farGer: Det aller 
viktigste på interiørfronten akkurat 

nå er farger. (Foto: ulaola.com.)

rå miX: En fin blanding av stiler hos ZanZ. (Foto: Produsenten)
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HJEM&INTERIØR
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Jeg forstår ikke barnefamilier 
som bor seg i hjel, i et lite rekkehus 
i Asker og Bærum. Her på Romeri-
ke får de en enebolig til en billigere 
penge, og bedre livskvalitet. Det er 
landlig og trygt her, og man får 
mer for pengene.  Det er en gulrot 
for mange, sier Kristoffersen.

AKILLESHÆLEN I VEST
51-åringen har tilbrakt så å si hele 
livet på vestkanten, men hadde 
ikke noe i mot å endre adressen sin 
etter så lang tid. Med en samboer 
fra Jessheim og mye reising både i 
privat- og jobbsammenheng, falt 
valget på Ullensaker kommune 
da de solgte leiligheten på Nesøya 
i Asker. Det kostet halvparten å 
kjøpe en stor enebolig i forhold til 
salgspris av leiligheten. De ser på 
det som en investering, med tan-
ke på økning i boligmarkedet her. 
Kristoffersen tror snobbefaktoren 
hindrer mange i å fl ytte, enda du 
får mer for pengene på Romerike.

– For meg spiller det ingen rolle. 

Poul Kristoffersen 
(51), har flyttet fra Nes-
øya til Jessheim. Han 
forstår ikke hvorfor 
barnefamilier "bor seg 
ihjel" på vestkanten 
fremfor å etablere seg 
på Romerike.

– Folk bor seg 
ihjel på vestkanten

Men jeg tror muligheten til å si at 
man er fra Nordstrand, Nesøya, 
Snarøya og lignende, er akilleshæ-
len som sperrer for at mange be-
nytter seg av dette. Da er det man-
ge som tenker: Hva er det som har 
skjedd med deg? Går det så dårlig? 
Jeg vet om personer som ikke ville 
endret den adressen, forteller han.

VINN-VINN
Kristoffersen ville bo sentralt og nær 
byen. Han er godt fornøyd med ut-
valget på Jessheim, og utviklingen 
byen har hatt de siste ti årene. 

– Det har skjedd utrolig mye 
her. Det er ikke langt på landet det 
her, som man kanskje tenkte før. 
Det er nok få som skjønner hvor 
bra det egentlig er blitt. Nå har det 
blitt en ordentlig by, mener han.

Gjennom å fl ytte, sparte Kris-
toffersen tid på veien inn til 
kontoret i Oslo, enda avstanden 
fra Nesøya er kortere i kilometer. 
Tidligere måtte han reise hjem-
mefra før seks på morgenen for 
å slippe køen. Nylig fl yttet han 
like gjerne kontoret sine til Jess-
heim også, og slipper dermed 
hele E6. Han er svært fornøyd 
med lokalene på denne kanten, 
og de hyggelige kontorprisene.

– For oss var dette en «vinn-
vinn», bedyrer han.

EN GOD INVESTERING
Banksjefen i Strømmen Spare-
bank, Tore Storsveen, mener det 
er lønnsomt, men likevel hinsi-
des dyrt å kjøpe på Romerike.

– Prisene drar voldsomt i været, 
men det er en god investering, og 
det vil uansett lønne seg på sikt. 
Det er så stor etterspørsel at de 
fl este tror dette er priser som vil 
holde seg stabile, sier Storsveen.
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for en uforpliktende og gratis 
analyse av kjelleren din.

ETTER

Hovedårsaken til sopp og mugg blir borte. Vi friskmelder kjelleren så den 
kan brukes som oppholdsrom, uten helseplager. DRY ELECTRO er 
gjennomprøvd og fungerer i alle typer mur: Leca, betong, mursten osv.

Tørr kjeller på 30 dager, 
uten å grave!

Før og etter bildene her er tatt 
med ca. 5 ukers mellomrom. Fra 
å være en ubrukelig kjeller, har 
huseier skaffet seg en fin 3 roms 
leilighet som han nå leier ut.

IngEn 
bETalIng føR 

kjEllEREn 
ER TøRR!

Dry Electro AS, Postboks 162 Økern, 0509 Oslo • post@dryelectro.no • dryelectro.no

Norskprodusert teknologi og kvalitet.

føR

RIng 455 19 170 

Vi fjerner vann og fuktinntrengning 
i grunnmuren. Du kan se hvordan vi 
gjør det på: www.dryelectro.no

Kampanje-
tilbud

Kampanje-
tilbud

HJEM&INTERIØR
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Romerike er en gullgruve. 
Det er det nye Asker, Bærum 
og Grünerløkka. Vi har tatt 
over den posisjonen, og det er 
fantastisk for oss på Romerike. 
Det er spådd en stor befolk-
ningsvekst her i løpet av 2015. 
Jeg tror det bare vil bli mer 
ettertraktet å bo her, forteller 
Frode Skjevik, eiendomsmegler 

Meglerne bak noen 
av de dyreste bo-
ligene i Skedsmo, 
Lørenskog og Ul-
lensaker opplever 
en stor vekst i inter-
essen rundt dyrere 
boliger.

– Romerike er en gullgruve

i Privatmegleren, avdeling Jess-
heim.

SOLGT ETTER EN VISNING
Skjevik mener at alt av næring 

her tiltrekker Oslo-folk. Fly-
plassen, og at de gjerne har hyt-
te i Trysil eller Hafjell, og kan 
spare en halvtime opp i hel-
gene. Megleren sto i forrige uke 
oppført med den dyreste boli-
gen til salgs på Finn.no i Jess-
heim.  Den 
var på 165 
kvm, og ble 
lagt ut for 
8  790  000 
kroner. Et-
ter kun en 
visning var 
den solgt.

– Vi had-
de visning 
på søndag 
3. februar, 
og fi kk et 
bud innen 
onsdag. Tid-
ligere kunne 
en slik bolig 
ligge ute i et halvt år. Denne 
hadde en vesentlig høyere kva-
dratmeterpris enn noe annet 
som har gått på Romerike i det 
siste, forteller Skjevik.

Han kan opplyse om at hans 
Privatmeglerkontor har en mar-
kedsandel på 40 prosent av de 
eksklusive boligene i området. For 
to år siden var det en øvre grense 
på cirka seks millioner kroner, når 
man skulle kjøpe bolig. Unntaket 

var hvis den var 
kjempefi n og 
midt i Lillestrøm. 
Så kom det et 
løft, hvor folk 
ønsket dyrere bo-
liger. 

UVIRKELIG 
VEKST
Petter Andre 
Aure, eiendoms-
megler i Aktiv Ei-
endomsmegling 
i Lilestrøm, har 
hovedfokus på 
Nedre Romerike. 
Allerede har han 

solgt fem boliger til over 8,5 mil-
lioner kroner i Skedsmo, og skal 
snart legge ut en til 11,5 i Løren-
skog.  Den dyreste de har ute nå, 
er på 200 kvadratmeter til 8,3 

millioner. Han mener at det de-
fi nitivt er et marked for dyrere 
boliger i området.

– Før ble det sagt at det kun 
kom kjøpere fra Oslo, og det 
er en del herfra. Men overras-
kende mange lokale kjøper for 
opptil ti millioner kroner. De 
har gjerne godt med egenka-
pital, og en bolig hvor verdien 
har steget vesentlig. Hadde 
noen fortalt meg for ti år siden 
at man fi kk solgt hus til ni mil-
lioner i Lillestrøm, hadde jeg 
aldri trodd dem, sier Aure.

Aure tror pågangen fra Oslo 
kommer av at vi har et godt 
kommunikasjonsanlegg i Lil-
lestrøm, med en fi n avstand til 
Oslo. Med egen kino, butikker, 
idrettslag og idrettsanlegg, gode 
skoler og lav arbeidsledighet, tror 
han Lillestrøm er et trekkplaster 
for mange. Ifølge megleren kom-
mer svært mange, for eksempel 
fra Grorud, på grunn av de gode 
skolene vi har i området. 

KREVER MER
Kjøpere av boligene i de dyrere 

prisklasser har høyere krav enn 
andre boligkjøpere.

– De er kresne og bevisste, og 
betalingsevnen synker kraftig 
dersom de ikke er helt fornøyd. 
Det skal være relativt nybygd, 
for å slippe oppussing eller byg-
ging av garasje. Fiks ferdig, nytt 
og fresht, sier megleren.

I fremtiden tror Aure det vil 
differensiere mellom objekter 
som er veldig gode, og middels. 
Middelsobjektene vil ikke være 
fi ne nok, og det vil bli større et-
terspørsel etter dyrere og fi nere 
boliger. Han tror tilstrømnin-
gen fra Oslo bare vil bli større.

– Det selges mye dyrt i Lø-
renskog, og de dyre boligene er 
spredt over store deler kommu-
nen. Volla-området skiller seg 
tydeligst ut som et veldig popu-
lært område i Lillestrøm, i for-
hold til hvor lite det er. Ullens-
aker har store tomter og boliger 
til en god pris, og det fi nnes 
unntakstilfeller hvor det selges 
boliger til opp mot ti millioner 
kroner her, også. Men marke-
det vokser raskere på Skedsmo 
og i Lørenskog, mener Aure.

LETTERE UNDER 
TAKHØYDE
Det dyreste prospektet på Finn 
er på Fjellhamar i Lørenskog. 
Familieboligen er på 303 kvm 
og har en prisantydning på 
9 950 000 kroner. Regionalsjef 
i Eiendomsmegler 1, Ken Døhli, 
forteller at det har vært god re-
spons og mange interessenter, 
men at det må jobbes mer med 
en bolig til ti millioner enn to 
boliger til 4,5 millioner kroner.

– Det er mange pengesterke 
kunder der ute. Mange er fra Asker 
og Bærum, og får mer for pengene 
her på Romerike. Men vi merker 
at det er et tak på omtrent ti mil-
lioner. Etter femten er det van-
skeligere å selge, og det er et mer 
begrenset marked for det her, ut-
dyper Døhli.

For øyeblikket har de ikke 
så mange andre luksusboliger 
for salg, men Døhli tror våren 
vil lokke frem fl ere selgere på 
denne fronten.

– Etterspørselen generelt er 
høy i Lørenskog, og alle pilene 
peker oppover.  Med så mye til-
fl ytning, vil nok også behovet 
for dyrere boliger øke, sier han.

GullGruvearBeiDer: 
Frode Skjevik jobber aktivt med 
å selge i gullgruven, som han 
omtaler Romerike som.

 – Vi hadde 
visning på 

søndag 3. februar, 
og fi kk et bud 
innen onsdag. 
Tidligere kunne en 
slik bolig ligge ute 
i et halvt år.

Frode Skjevik, eiendomsmegler i 
Privatmegleren, avdeling Jessheim.

”

funKet for funKisvilla: Denne boligen ble 
revet bort etter første visning. Ansvarlig megler Frode 
Skjevik merker større pågang etter dyrere boliger. 
(Foto: Privatmegleren) 
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Har du en enebolig 
på 150 kvadrat i Ul-
lensaker, så kan det 
være greit å vite at 
verdien på boligen 

Boligprisjubel i Ullensaker Eneboligpriser 2012
Selveiende eneboliger, utvikling siden 2011. Kun åpent marked (fi nn.no) kilde: SSB

Lørenskog           155            28.776           1,4          4.316.400
Skedsmo          225            26.846                              2,0          4.026.900
Ullensaker          209            22.996           6,8          3.449.400Ullensaker          209            22.996           6,8          3.449.400Ullensaker
Akershus                          3.242             25.557           5,4          3.636.600
Norge                            25.335             19.976           5,0          2.997.000

UTVIKLING (%)M2-PRIS PRIS 150 M2ANTALL SOLGTE

i fjor solgt 209 eneboliger på 
det åpne marked. Året før var 
det 220 slike omsetninger. 
SSB opererer da med enebo-
liger omsatt på det frie mar-
ked, og byrået bruker da alle 
hus som har vært tilgjengelig 
på fi nn.no. Eneste unntak er 
private salg, som man også 
fi nner noen av på den popu-
lære nettsiden. Så skynder vi 
oss å legge til at disse tallene 
ikke gjelder leiligheter eller 
tomannsboliger/rekkehus.

I Skedsmo kommune gikk 
det 225 eneboliger under ham-
meren på det åpne markedet i 
2012. Dette er 59 færre enn året 
i forveien. I Lørenskog gikk det 
155 eneboliger, mot 152 året 
før.

ENEBOLIGER I 
AKERSHUS
I hele Akershus ble det i løpet 
av fjoråret solgt 3.242 enebo-
liger. Gjennomsnittpris per 
kvadratmeter var 25.557 kro-
ner, som gir en snittpris på 
3.636.000 kroner for en enebo-
lig på 150 kvadrat.

Beste priser i Akershus er det 
Bærum kommune som sørger 
for. Her koster det 37.208 kro-
ner i snitt per kvadratmeter. 
Det gir 5,58 millioner kroner 
for en gjennomsnittsbolig på 
150 kvadratmeter.

I hele landet er det Oslo 

som troner øverst, med drøye 
41.000 kroner per kvadratme-
ter. En 150 m2 stor enebolig i 
hovedstaden koster i snitt 6,15 
millioner kroner nå.

GOD UTVIKLING I 
ULLENSAKER
Den norske eneboligen som 
vi nevnte innledningsvis har 
hatt en prisvekst på nøyaktig 
fem prosent fra 2011 til 2012. 
Dermed kan vi slå fast at utvik-
lingen har vært en del bedre i 
Ullensaker, all den tid prisene 
her har steget med 6,8 prosent i 
løpet av den samme perioden. 
Det gir en økning på 220.000 
kroner i snitt. I Skedsmo kom-
mune økte eneboligprisene 
med to prosent i løpet av fjorår-
et, mens det i Lørenskog «kun» 
var en økning på 1,4 prosent.

Tormod Boldvik, styreleder 
i Norges Eiendomsmeglerfor-
bund sier at de har en prognose 
for prisvekst i markedet på fi re 
prosent nå i 2013.

– Normalt er leiligheter og 
rekkehus de sterkeste driverne. 
Det er grunn til å tro at også 
i år vil eneboligprisene utvikle 
seg mindre enn eller lik snittet, 
sier han.

UTVIKLINGEN I 
AKERSHUS
I Akershus har prisene på ene-
boliger hatt en økning på 5,4 

HJEM&INTERIØR
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

En norsk enebolig på 150 kva-
dratmeter mangler i fjor tre tu-
senlapper på å koste nøyaktig 
tre millioner kroner i snitt. Nye 
tabeller fra Statistisk sentralby-
rå (SSB) viser at en tilsvarende 
enebolig på våre kanter fortsatt 
er litt foran dette nivået.

PRISENE PÅ ROMERIKE
For mens gjennomsnittet på 
en 150 kvadratmeter stor ene-
bolig i Norge var på 2.997.000 
kroner, så var den 4.316.000 
kroner for en like stor enebo-
lig i Lørenskog kommune. Kva-
dratmeterprisen i Norge var på 
19.976 kroner, mens den i Lø-
renskog var 28.776 kroner.

Tilsvarende ser vi at en 
like stor enebolig i Skedsmo 
kommune ble banket igjen-
nom til en gjennomsnittspris 
på 4.027.000 kroner – som er 
26.846 kroner per kvadrat-
meter. I Ullensaker fi nner vi 
et snitt på 22.996 kroner per 
kvadrat, som gir en snittpris på 
3.449.000 kroner for en enebo-
lig på 150 kvadrat.

ANTALL SOLGTE I 
ULLENSAKER
I Ullensaker kommune ble det 

din steget med hele 
220.000 kroner i 
løpet av fjoråret. 
Veksten er bedre 
enn «normalt».

prosent i løpet av det siste året. 
Det er Rogaland som har hatt 
den beste utviklingen blant 
fylkene i Norge. Her gikk snitt-
prisen opp 7,3 prosent i fjor. 
Deretter følger Troms med 7,1 
prosent. Svakeste utvikling har 
Vest-Agder, med et aldri så lite 
hopp på 0,7 prosent. 

– Vi ser at ulike områder har 
ulik prisutvikling. Randsonen 
rundt de store byene har hatt 
sterk utvikling og er også om-
råder som kan by på eneboliger 
som alternativ til leilighet midt 

i byen, sier Boldvik. 
– Vi ser tendensen til at nye 

boligområder tas inn som alter-
nativer til dyre boliger i byene. 
Byregionene vil uansett utvikle 
seg sterkest. Ute på landet er 
det mindre prisvekst, poengte-
rer han.

MINST TI
Uansett må en kommune kunne 
skilte med minst ti omsetninger 
av eneboliger i løpet av et år for å 

være inne i statistikkvarmen. El-
lers blir grunnlaget for tynt til å 
måle utviklingen. Likevel må man 
være varsomme med å slå fast for 
mye i de minste kommunene, 
selv om det har vært ti omsetnin-
ger. Det kan være store ulikheter i 
standard og størrelse på de omsat-
te eneboligene fra det ene året til 
det andre. Dette kan selvsagt også 
gjelde kommuner på romerike, og 
det er derfor statistikken blir om-
talt som en indeks.

(Illustrasjonsfoto)
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Kirsten 
Gilberg (68), 
Kjeller

                                                                           

1. – Leiligheten min er kun tre 
år gammel. Jeg kunne godt ha 
satt opp noen bokhyller, men 
jeg har det ganske greit.
2. – Badet.

                                                                           

1. – Det måtte nok blitt sove-
rommet, der er det en så grell 
farge. Beige-hvit.
2. – Stua eller badet.

                                                                           

1. – Stua. Vi er tredjemann som 
bor i huset, og det er hull og mer-
ker på veggene. Det er en beige 
farge jeg ikke liker. Jeg skulle gjerne 
ha malt både vegger og tak.
2. – Kjøkken og bad.

                                                                           

1. – Jeg er kokk, og vil ha et or-
dentlig og funksjonelt kjøkken. 
Større spiseplass, og en litt mer 
åpen løsning.
2. – Kjøkken.

                                                                           

1. – Vi har det ganske bra vi. 
Man vil jo alltid pusse opp.  Men 
jeg er fornøyd, vi har akkurat 
flyttet.
2. – Bad og kjøkken.

                                                                           

1. – Vi skulle gjerne pusset opp 
kjøkken og bad. En mer åpen løs-
ning, med mer skap- og skuffplass. 
På badet skulle vi gjerne hatt nye 
fliser, og do på veggen. 
2. – Kjøkken.

                                                                           

1. – Det har vært samme ma-
ling i stua i syv år. Men til som-
meren skal vi pusse opp alt!
2. – Stua. 

Jan Tore 
Larsen (44), 
Lillestrøm

Kjersti 
Ahlsen (35), 
Fetsund

Morten 
Sæther (35), 
Lillestrøm

Solveig 
Dysterud (63), 
Lillestrøm

Helga (43) og 
Baldur Bjørgvinsdottir 
(44), Flateby

Roger Halvorsen 
(49), Lørenskog

1. Hvilket rom ville du helst  
    pusset opp hjemme? 

2. Hvilket rom tror du vi pusser opp mest?

1. Hvilket rom ville du helst  
    pusset opp hjemme? 

2. Hvilket rom tror du vi pusser opp mest?
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HJEM&INTERIØR
Tekst: Chera Westman/ifi .no 
Foto: Frode Larsen/ifi .no

Et fl ott utseende og stort ut-
valg av farger og mønstre kan 
du få uansett hvilket gulvma-
teriale du velger. Når vi velger 
gulv til kjøkkenet, er det tre 
andre faktorer som er viktige 
å begynne med. Gulvet skal 
være slitesterkt og tåle fl ekker, 
det må være lett å holde rent, 
og sist, men ikke minst – det 
må være godt å stå og gå på.

Noen gulvmaterialer har 
faktisk en integrert støtdem-
ping som reduserer belastnin-
gen på rygg, knær og føtter 
når vi står og går mye.   Det 

Gulv med innbygget 
støtdemping gjør 
kokkeleringen til en 
behagelig opple-
velse også for beina! 
Harde gulv kan gjøre 
vondt for knær og 
rygg når vanlige kjøk-
kenaktiviteter som 
baking og matlaging 
og den etterfølgen-
de oppvasken med-
fører mye ståing.

Stå godt 
på kjøkkenet

kan gjøre dem ekstra gode å ha 
på gulvet på kjøkkenet.

KOMBINASJONER MED 
KORK
Kork er et meget behagelig ma-
teriale å stå lenge på siden det er 
både isolerende og dempende. 
Korken brukes både som homo-
gene fl iser som limes til gulvet, 
og i kombinasjon med andre 
materialer. Da brukes kork som 
bakside og mellomsjikt i gulvet, 
mens vinyl eller linoleum bru-
kes som mønstersjikt.

Disse gulvene har en slite-
sterk overfl ate av toppforseglet 
linoleum eller vinyl og fi nnes 
i mange ulike design og far-
ger. Baksiden er laget av kork. 
Kork er et naturlig materiale 
der hver kvadratcentimeter 
inneholder mange millioner 
luftceller. Luftputene demper 
støt og lyd, og gir en natur-
lig svikt. Korkbestanddelen 
beskytter rygg, knær og føtter 
og gjør gulvet komfortabelt å 
gå og stå på. Toppforseglingen 
forhindrer at skitt og støv fes-
ter seg til gulvet.

FUNKSJONELT MED VINYL
Vinylgulv beregnet for bolig 
består av fl ere sjikt: en bakside, 
et trykt mønsterlag og et sli-
tesjikt. Baksiden kan være av 
oppskummet vinyl eller tekstil 
som gjør gulvet mykt, mens 
topplaget av vinyl gjør gulvet 
slitesterkt. Siden midtsjiktet be-
står av et trykt bilde, er motiv-
mulighetene uendelige.

Boligvinyl kommer i mange 
kvaliteter og fasonger: banebe-

legg, fl iser, staver, klikksystem 
og hendige bokser med selvkle-
bende strimler.

GODT MED GUMMI
Fliser laget av syntetisk gummi 
gir et tøft og slitesterkt gulv som 
er svært behagelig å gå på. Med 
gummi får du et solid, vannav-
visende gulv med lang levetid. 
Utvalget av mønstre og farger 
er stort. Her fi nnes fl iser og sta-
ver og banevarer i fl ere bredder.

Mange spreke design lages 
for staver og store fl iser som 
limes fast mot undergulvet. 
Disse pregede gummigulvene 
med knotter, striper og det som 
kan ligne på keramiske fl iser, er 
blitt et trendy gulvvalg både i 
gangen og på kjøkkenet.

 
LEMPELIG MED LINOLEUM
Gulv av linoleum har lange tra-
disjoner i Norge. Linoleum er et 
naturprodukt basert på korkmel 
tilsatt linolje (derav navnet), lagt 
i et tynt lag på en vev av jute. Vi 
snakker altså om rene naturma-
terialer, som også er svært slite-
sterke. Med riktig stell er et slikt 
gulv like fi nt etter mange tiårs 
bruk. Linoleum leveres både 
som klikkbare fl iser og på rull.

På de klikkbare fl isene mon-
teres linoleumsjiktet på en 
vannavstøtende HDF-plate og 
et underlag av naturkork, noe 
som gir god komfort. Gulvet 
kommer som paneler på 90 cm 
x 30 cm og fl iser på 30 cm x 30 
cm, og i 21 farger som enkelt 
kan kombineres slik at du kan 
lage ditt eget unike og dekora-
tive kjøkkengulv.

HJEM&INTERIØR
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

Vi nordmenn er kjent for å 
pusse opp ofte. Og det er mye 
vi kan gjøre selv. Med litt ma-
ling kan et rom enkelt fornyes. 
Det er også populært å skifte ut 
gulvet for et annet helhetsinn-
trykk av rommet.

– Her er det bestandig full 
rulle. Nordmenn er veldig op-
pussingsglade. Det byttes ikke 
gulv fordi det er slitt, men fordi 
trendene skifter, hevder Sven-
Erik Breili, kunderådgiver på 
Maxbo Stormarked Hvam.

NYTT GULV GIR NYTT LIV
Coop Obs Bygg Lillestrøm ret-
ter seg mot kundene som tar 
oppussingsarbeidet i egne hen-
der. 

– Det går mye maling, men 
vi selger også enormt mye pa-
nelplater og gulv. Gulv byttes 

Det er mange små 
grep man kan gjøre 
selv for å få nytt liv i 
hjemmet. Et nytt gulv 
eller en ny farge i 
stua kan utgjøre en 
stor forskjell.

Ønsker du en fornying av hjemmet?
ut ofte, sier salgssjef, Svein Erik 
Fjeld.

I påsken spår salgssjefen et 
startskudd for oppussing. Da 
er det mange som setter i gang 
jobben med fornying, og koken 
holder ut november.

STRØK TIL FORBEDRING
Administrasjonssekretær i IFI, 
informasjonskontoret for farge 
og interiør, Vera Fogh, mener 
den enkleste og billigste oppus-
singsmetoden er noen malings-
strøk.

– Det skaper en rask forbe-
dring. En effekt som en tapet-
vegg eller panelvegg kan være 
lekkert, men vil koste litt mer, 
sier Fogh.

På Malia Jessheim går det 
mye veggmaling, og dører, kar-
mer og tak tas gjerne samtidig. 
Butikksjef Christian Holen vik-
tigste råd er å være sikker på 
fargen.

– Det kan være greit å prø-
vemale. Vi er blitt fl inkere til å 
vise kundene ferdigmalte pla-
ter og prøver på hvordan det 
blir, som de kan låne med seg 
hjem. Det kan være vanskelig 
å bestemme seg ut fra et farge-
kart på 2 cm, mener Holen.

MED BLANKE ARK
Deretter er det viktig å begynne 
med blanke ark, i form av ren-
gjorte vegger, maskerte fl ater og 
gjenstander som skal beskyttes 
mot malekosten. Butikksjefen 
har tro på avgassfri maling, 
med tanke på astmaplager og 

forebygging. Det blir mindre 
lukt og ubehag, og rommet kan 
tas i bruk opptil 24 timer sene-
re. Velger du riktige redskaper, 
blir det penere og mindre jobb.

– Det er lurt å investere i 
gode malekoster, og en rulle 
som ikke drypper. Det nytter 
ikke å ha god maling dersom 
verktøyet er dårlig. Resulta-
tet blir fi nere, og krever færre 
strøk, forklarer Holen.

Selv om det har gått et døgn, 
må malingen få herdes.

– Ikke vask etter to dager, 
men vent i tre-syv dager så ma-
lingen tåler mer. Dette gjelder 
også plassering av møbler i et-
terkant. Vent gjerne litt med 
disse tingene, oppfordrer Ho-
len.

FÅ FAGHJELP TIL VÅTROM
Mye kan gjøres hjemme, men 
med hensyn til forsikring, opp-
fordrer Breili til bruk av fagfolk 
til vann- og strømarbeid. Der-
som du gjør noe feil får du ikke 
igjen på forsikringen. 

– Det er noen som setter 
i gang ting de ikke burde ha 
gjort, bedyrer han.

Det kan se ut til at mange 
følger oppfordringen. 

Hos Romerike Bygg og Mas-
kin AS, som tilbyr en rekke 
håndtverkstjenester er det nett-
opp faghjelp til bad og våtrom 
som er mest populært. - Syv av 
ti ønsker hjelp til våtrom og 
bad, forteller daglig leder, Ejup 
Menxhiqi.
–Alt skal gjerne totalrenoveres, 

og nesten alle skal ha fl iser på 
badet, sier Menxhiqi.

– Ikke vask etter to dager, 
men vent i tre-syv dager så ma-
lingen tåler mer. Dette gjelder 

også plassering av møbler i et-
terkant. Vent gjerne litt med 
disse tingene, oppfordrer Ho-
len.

få hJelp til våtrom: Badet er et populært rom å pusse opp. 
Forhør deg med fagpersoner før du går løs på prosjektet. (Foto: 
Magda Bråten) 
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HJEM&INTERIØR
Tekst:Guri Haram/ifi .no 
Foto: Frode Larsen/ifi .no 
Interiørbistand: Ellen Skifjeld

Samboerparet Ragnar Ihle 
Bøhn og Eli Trosterud har to 
barn og en katt på arvegården 
Søndre Ihle på Romerike. De 
ønsket å bevare helheten da de 
skulle pusse opp gården, men 
samtidig tilføre ny atmosfære 
og sjarm. Kjøkkenet var selvføl-
gelig en viktig del, og med in-
teriørbistand fra Ellen Skifjeld 
ble drømmen en realitet.

Ved hjelp av en interiørkon-
sulent endte vi opp med en stil 
som tilfredsstilte de fl este krav, 
smiler Ragnar Ihle Bøhn.

UNNGÅ TØRKESPREKKER
Veggen på kjøkkenet var kledd 
med malt panel, og denne ville 
de beholde, men i en annen 
farge. Ønsker du en endring på 
kjøkkenet, kan nettopp januar 
og februar være gode måneder 
å velge for oppgraderingen.

Ny innredning og 
maling til vegger og 
gulv ga kjøkkenet i 
det gamle gårdshu-
set moderne atmos-
fære, mens sjarmen 

Kjøkken med 
sjarm og sjel Ved tørt inneklima trekker 

trepanelet seg sammen, og tør-
kesprekker oppstår. Det er fordi  
tørkesprekkene blir lite synlige 
når innendørs panel males på 
sitt tørreste, og det er det om 
vinteren.  – Bruk da en overmal-
bar fugemasse i skjøtene etter 
grunning, så blir tørkesprek-
kene mindre synlige, tipser Ski-
fjeld.

VINTER ER TID FOR 
INNEMALING
Bruk gjerne matt maling på 
de store veggfl atene, og blank 
maling på lister, møbler og 
skap. Siden kluten glir lettere 
over en blank fl ate, kan det 
oppleves som lettere å holde 
rent der det er malt med matt 
maling. Men i dag fi nnes også 
matte malinger som er fullt 
vaskbare.

På Søndre Ihle gård har de 
byttet ut den gamle gulfargen 
på veggene med hvitt, og dessu-
ten malt kjøkkengulvet. Gulv 
med ulike treslag og bordbred-
der fra rom til rom bindes fi nt 
sammen til en helhet når de 
males i samme farge. Dørstokke-
ne har samme farge som gulvet. 
Brekk gjerne hvitfargen med litt 
sort, grått eller gult. Da blir den 
mindre skarp, og harmonerer 
bedre med omgivelsene.

STORT KJØKKEN
Kjøkkenet i gårdshuset er stort, 
og samboerparet hadde mulig-
het til å plassere spisebordet 
midt i rommet. Et gulvteppe 
hjelper til å samle den store 
spisegruppen til et «rom». Far-
gen og strukturen hjelper også 
bordplaten slik at den ikke 
blir et element som står alene. 
Bordplaten er oljet, noe som 
gjør at den ser mer genuin ut 
enn en lakkert. Bruk samme 
type olje til benkeplaten.

Strøkene med olje gav kjøk-
kenet til odelsgutten Ragnar Ihle 
Bøhn tilbake sin originale sjarm, i 
tillegg fi kk prismekronen fra stor-
stua hedersplass i samme rom.

Peis og levende ild gir ekstra 
god atmosfære til familiens 
viktige møteplass. En sjarme-
rende sofa er satt inn og gir 
muligheten for å slappe av med 
en god bok eller bare å holde 
kokken med selskap. I tillegg 
ordnet Ihle Bøhn og Trosterud 
seg med benker under vindu-
ene, laget av kjøkkenskap. Får 
de mange gjester og trenger 
bredere håndslag til matlaging, 
har de trikset klart.

De henter fram en ekstra 
kjøkkenplate de legger over den 
ene sittebenken. Slik kan de 
velge mellom et praktisk kjøk-
ken og familiekos.

ble beholdt. Hva med 
å oppgradere dine 
egne kjøkkenvegger? 
Januar og februar er 
spesielt gode måne-
der for å male panel.

Tåler gulvet ditt vinteren?
Brett: Kollegial 
samling på ett brett. 
(Foto: Newswire)

HJEM&INTERIØR
Tekst:Kjell M. Kaasa
redaksjoen@avisdrift.no 

Vinteren er en tøff tid for gulv 
på grunn av snøen og veisaltet 
som vi drar med oss inn.

– Særlig vann er en hyppig år-
sak til skader på parkettgulv. Smel-
tevann fra snø bør tørkes bort med 
én gang, sier fagansvarlig Thomas 
Mohn i Gulvspesialisten.

Veisalt og smeltet 
snø går løs på norske 
gulv. Men mange har 
skaffet seg en enkel 
løsning på proble-
met.

Sand og grus under skoene la-
ger små sår i overfl aten som gjør 
at vannet lettere trenger inn.

Linoleumsfl iser tåler i ut-
gangspunktet vann litt bedre 
enn laminat og parkett, ifølge 
gulveksperten. Skadepotensia-
let avhenger av vannmengde 
og hvor lenge vannet får ligge.

BRETT-HIT
Ikke alle har tid til å sitte parat 
med klut hver gang små føtter 
kommer inn døra og sparker av 
seg vintersko med snø og slaps. 
Løsningen kan være å legge et 
midlertidig støvelbrett eller to 
på gulvet.

– Brettet er like genialt som 
det er enkelt. Det er laget av plast 
og har en kant som gjør at vann 
og salt blir værende, med plass til 
tre par sko på hvert, sier daglig le-
der Tommy Fredriksen i Biltema.

Etter:

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

− Den verste kulda er over når 
vi nærmer oss mars måned, sier 
rørleggerformann Ove Fossum 
ved Akershus Rør AS.

En mild vinter med få kul-
deperioder har ført til at rørleg-
gerne har sluppet å rykke ut så 
ofte for å tine sprengfrosne rør. 
Rørleggeren har også inntrykk 
av at folk er blitt litt flinkere til 
å passe på slik at de unngår at 
vannet fryser. 

MILD VINTER
Fossum har jobbet med rør si-
den 1986. Han forteller at rør-
leggerne hans i vinter ikke har 
hatt noen oppdrag med tining 
av rør. 

− Siden mars er en snømå-
ned blir det nok ikke så mye 
tining av rør på oss denne vin-
teren heller, sier rørleggerfor-
mannen.  

Proffene bruker varmluft-

Denne vinteren har 
rørleggerne på Ro-
merike kunnet bruke 
tiden på  
andre ting enn å tine 
forfryste rør. 

Mild vinter holdt rørene åpne
spistol og damp. På metallrør 
bruker de en tinetransforma-
tor og sender strøm gjennom 
rørene slik at de blir varme.  
På plastrør brukes damp eller 
varmluft. 

Fossum ber folk være forsik-
tig slik at det ikke blir så varmt 
at det tar fyr når de bruker 
varmluftpistol eller hårføner. 

− Dette gjelder også ved bruk 
av strøm på kobberrør slik at 
det ikke begynner å brenne på 
det som ligger rundt røret. Og 
husk: Steng hovedkranen for å 
unngå at vannet fosser ut når 
isproppen i røret tiner, advarer 
Fossum.

KAN FOREBYGGE
Det er en del ting huseierne selv 
kan gjøre for å hindre at van-
net fryser. En løsning er å grave 
ned en varmekabel sammen 
med rørene i bakken. Er det 
fare for at vannet skal fryse er 
det bare å sette på strømmen. 
Alle vannrør skal ligge på minst 
1.5 meters dybde. Hvis det blir 
tele ned til 1.7 meter sliter du 
med å holde vannet åpnet. Har 
du en vannledning som ligger 
for grunt i bakken bør du dekke 
denne til før vinteren setter inn 
slik at telen ikke går så langt 
ned. Eventuelt bruke snø over 
slik at du isolerer litt. 

− Når kulda setter inn er det 
ikke så lurt å prøve å spare pen-
ger på å skru av varmen. Det 
kan fort bli veldig dyrt. Det blir 
dyrere med en vannskade enn 

det er å betale en strømreg-
ning, forteller Fossum.

− Hvilke temperatur er verst for 
vannrør?

− Fra minus 15 og kaldere be-
gynner ting å fryse. Hvis det er 
mye vann i bakken og lite snø 
går telen ned og tar grunnmur og 
vannledninger. Når vi får flere sli-
ke dager på rad er det litt flere som 
har trengt assistanse til tining.

UNNGÅ VANNSKADE
Rørleggeren anbefaler at du 
holder 5 - 6 varmegrader der 
det er rør slik at du er sikker på 
at de ikke fryser. Sintef opplyser 
at sannsynligheten for å kom-

me hjem til vannskadet hus er 
høyere enn å rammes av inn-
brudd. I gjennomsnitt registre-
res det 200 vannskader i norske 
boliger hver dag. I 2009 kostet 
disse vannskadene samfunnet 
nærmere tre milliarder kroner. 
Sintef råder derfor hus og hytte-
eiere til å stenge stoppekranen 
ved fravær. De mest omfattende 
vannskadene skjer i tomme hus 
der vannet får flomme utover 

i dagevis før skaden oppdages. 
Ofte skyldes skaden lekkasjer 
fra et skjult vannrør.

− Vannskader skjer gjerne 
når det blir varmt, etter at rø-
rene har vært frosset. Det kan 
også skje at rørene fryser når 
det blir væromslag og mildt 
ute. Da slår kulda inn og rørene 
i veggen fryser. Etter en dag el-
ler to spruter vannet, opplyser 
rørleggeren. 

varmluftspistolen på hylla: Den milde vinter gjorde at 
rørleggerne kunne legge varmluftspistolen på fylla og heller fylle 
dagene med skikkelig rørleggerarbeid.

1. Sett på varme i huset, 
kjeller og uthus. Hold 
det varmt. Da er mye 
gjort. 

2. Er rørene frosne kan 
du prøve å sette på en 
vifteovn som blåser 
varme på stedet som 
har frosset. 

3. Har du rør-i-rør kan 
du prøve deg med en 
hårføner. Etter opp-
tiningen må du åpne 
hovedkrana forsiktig 
mens rørene kontrolle-
res mot lekkasjer. 

Tips fra 
rørleggeren

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
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Norskproduserte
kvalitetsprodukt
fra egen fabrikk

på Hamar!


