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Nytt hyttebilag
I denne ukens hyttebilag kan du blant 
annet lese at nordmenn elsker hytte-
luksus og hvordan du kan få nytt liv på 
hytta.

                                                 Midten

Se våre boligannonser side 29-31 + baksiden

Flere har prøvd seg på ulike konsepter i 
Stillverksveien.   Med tomme lokaler, har 
ikke Stillverksveien utpreget seg som 
shoppinggate. Med planer som «Porta-
len», i enden av gaten og til venstre, vil 
forhåpentligvis trenden snu.
                                                                                                          
                                               Side 4-5

Thea Talie (21) fra Jessheim er med i 
årets sesong av «Paradise Hotel»                                      
                                         
                                               Side 25 

Stille i 
Stillverksveien

Fra Jessheim 
til Paradise

DERFOR KOM DE 
TIL ROMERIKE

Av alle innvandrerne som har kommet til Skeds-
mo, Lørenskog og Ullensaker de siste 20 årene, 
så er det fortsatt 11.500 som bor her. I dag kan 
vi gi deg oversikten som viser hvor mange av 
disse som kom hit på grunn av arbeid, familie, 
utdanning - eller flukt.     
                                                                      Side 6-7

«Robin» (24), har litt igjen på veien fra 
kriminell til lovlydig. Med litt drahjelp fra 
Gud, håper han den syvende dommen 
forblir den siste.

                                         Side 14-15 

Fra tjuvradd 
til troende
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Feirer kvinnedagen 
med sang og dans

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Førstkommende fredag er det 
8. mars - Den internasjonale 
Kvinnedagen. Samtidig er det 
100 år siden norske kvinner 
fi kk stemmerett. I den anled-
ning legges det opp til en stor-
stilt markering i Lillestrøm 
Kultursenter - med sang, mu-
sikk, dans, appeller og fore-
drag. 

– Vi vil gjerne feire stem-
meretten vår, de som arbei-
det for å innføre den og alle 
de rettighetene vi har i dag. 
Dette er det første arrange-

Kvinnedagen 8. 
mars blir markert 
med sang, musikk, 
dans og foredrag 
i Lillestrøm Kultur-
senter.

mentet vi lager sammen som 
Flerkulturelt Kvinneforum, 
forklarer koordinator i kul-
tursektoren i Skedsmo kom-
mune, Kirsten Arnesen. De 
ulike kvinneforeningene i 
Skedsmo og kommunen be-
gynte å samarbeide i fjor 
høst, og det har resultert i 
dette felles arrangementet.
                               
INTERNASJONAL MUSIKK
På scenen i Teatersalen vil det 
stå musikere og dansere fra 
både Norge, Afghanistan, Filip-

Har du lyst til 
å være med til 
Kenya i høst-

ferien 27/9-13/10 
2013? Bli med til KENYA

med fadderorganisasjonen «Afrika Hjelpen»

Vil du oppleve mer enn sol og varme? 
Da er Afrika Hjelpens reise noe for deg. Variert program med bl.a. 
safari til Masaai Mara, besøke «Afrika Hjelpens» sosiale program 
i Nairobi og masaailand, bl.a. Samarithan barnehjem. Vi avslutter 

reisen med noen dager sol og bad i Mombasa ved Det Indiske 
Havet. Svensk quide født og oppvokst i Kenya.

Kontakpersoner:
Solveig Larsen, Fosser, tlf. 63 85 15 77

Linda Övrehus Sundh, tlf. 0046-383 600 63 (kveld)
Reiseselskap: Hagströms Safari, Tranås i Sverige
Tlf. 046-70-60 14 593 - www.hagstromssafari.se

pinene og Ukraina. Den profi -
lerte kulturpersonligheten Åse 
Kleveland er konferansier, og 
leder for Norsk Kvinnesaksfore-
ning, Gunhild Ramm Reistad, 
er en av foredragsholderne. I 
tillegg vil mange av de fl erkul-
turelle kvinneforeningene hol-
de appeller og foredrag. Senere 
på kvelden fortsetter festen i 
Stjernesalen med mingling, 
stands, mat og dans.

FEIRER SAMMEN
Selv om mange norske kvinner 

ikke ser på kvinnedagen som 
så viktig lenger, påpeker Ar-
nesen at likestilling ikke er en 
selvfølge for alle.

– Likestilling er natur-
lig for dagens unge kvinner. 
Men stemmerett for alle og 
muligheteter for å påvirke det 
samfunnet vi lever i, er ikke 
en selvfølge overalt. 8. mars 
er alle kvinners dag, og på 
denne dagen kan vi sette fo-
kus på forhold som angår oss i 
dag – både i norske og fl erkul-
turelle miljøer. Det er også en 
dag der vi kan møtes for å bli 
bedre kjent med hverandres 
kulturtradisjoner, og der vi 
kan feire dagen vår sammen, 
sier hun.
                                  
GRATIS ADGANG
Nå håper de at folk kjenner sin 
besøkelsestid og møter opp på 
feiringen.

Vi håper at det kommer 
mange norske kvinner – både 
til programmet i Teatersalen 
kl. 18.00 og til festen i Stjerne-
salen etterpå kl. 21.00.

Vi regner med at det kom-
mer 4 - 500 personer. Det er 
gratis adgang for alle kvinner 
og jenter over 12 år, opplyser 
Arnesen.

Ukens Pedro

FEIRER KVINNEDAGEN: Mahbube Rahimi (t.v.) fra Kurdisk demokratisk kvinneforening i Norge 
og koordinator i kultursektoren i Skedsmo kommune, Kirsten Arnesen. (Foto: Privat)
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– Porten som forbinder Lillestrøm

LOKALER TIL LEIE: Med tomme 
lokaler, har ikke Stillverksveien 
utpreget seg som shoppinggate. 
Med planer som «Portalen», i 
enden av gaten og til venstre, vil 
forhåpentligvis trenden snu.

KIWI KLARER SEG: Daglig 
leder Roar Sandbæk, (bildet), 
mener det går litt trått i gaten, 
fordi den så langt mangler de 
riktige butikkene. Selv hevder 
han at de klarer seg fint.

AKTUELT
Tekst/foto: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

– Butikkene har ikke lyktes så 
godt. Enkelte konsepter kan 
nok fungere bedre enn andre. 
Kontorbrukerne er et bein vi vil 
satse på. Men jeg har fortsatt tro 
på å ha storhandel her, samt at 
undervisning kan bli et tema. Vi 
vil ha et parallelt løp, for vi har 
fortsatt tro på eiendommen som 
butikksted, hevder Ellinggard 
i Estate Media AS. Det er Real 
Næringsmegling som leier ut 
Stillverksveien 1.-9. for gårdei-
erne, men annonserer på sidene 
til Estate.

TOMME LOKALER
Stillverksveien er sentralt plas-

Flere har prøvd seg 
på ulike konsepter 
i Stillverksveien.  
Med de tomme lok-
alene, tror megler 
Dag Konrad Elllingg-
ard, veien til utleide 
adresser går gjen-
nom kontorer. 

sert bak togstasjonen i Lille-
strøm, med trekkplaster som 
verdens største Rema 1000, 
SATS og Norges Varemesse 
som naboer. Etter at Expert la 
ned butikken i Stillverksveien 
i desember 2011, har dette og 
fl ere lokaler stått tomme. Enda 
så sentralt gaten ligger til, har 
interessen for å ta over så langt 
uteblitt. Daglig leder og megler 
i Real Næringsmegling, Eivind 
Aursøy tror Stillverksveien 
kom litt for tidlig. 

– Det har vært mye dialog 
mellom oss og gårdeierne i lang 
tid. Den er ikke helt en inner-
tier som handlegate. Men det 
er stadig interessenter til loka-
lene. Vi har hatt 2-3 visninger 
til kontorlokalene. Det er vel-
dig spennende, sier Aursøy.

Ellingard sier de ser på kon-
torutleie som satsingsområde. 
Fra før fi nnes Manpower her, 
som muligens har startet en 
kontorgate-trend.

KAN IKKE FORKLARE 
STILLHETEN
En av butikkene i området 
som ikke har noe å klage over, 
er Kiwi i Stillverksveien. Roar 
Sandbæk har jobbet som dag-
lig leder for Kiwi ved Lille-
strøm stasjon i to og et halvt 
år. Enda kan han ikke svare på 
hvorfor enkelte butikker har 
vanskelig for å etablere seg her.

– Det er et godt spørsmål. 

Det er mange som bor i områ-
det. Det er vel det at det ikke 
har kommet riktige butikker, 
ennå. Kjøpesentrene i området 
er nok også en faktor.  Men som 
kontorer tror jeg de kunne fun-
ket. Det er fi ne lokaler hvis du 
får litt besøk, med gode parke-
ringsmuligheter, tror Sandbæk.

Thom Ligaarden har vært 
daglig leder i CopyCat i seks 
år. Han syns ikke Stillverks-
veien fungerer som en utpreget 
handlegate.

– Typiske servicesteder pas-
ser best her. Vi er ikke så avhen-
gige av nærområdet, men har 
kunder fra hele landet. Mange 
kommer på grunn av Norges 
Varemesse. Jeg tror lokalene vil 
lykkes best som kontorer. Det 
er ikke gratis parkering her, så 
folk drar kanskje heller på et 
kjøpesenter, mener Ligaarden.

HÅPER PÅ STABILE 
LEIETAKERE 
Tho Chi har drevet den asiatis-
ke restauranten Madame Gin-
ger i seks år, og savner noen 
varige leietakere.

– Vi har verken noen ned-
gang eller økning, og sliter 
ikke. Vi lever av faste kunder, 
fi rmaer rundt oss og varemes-
sen. Men det er synd at loka-
lene rundt har vært ledige så 
lenge. Mange klarer seg i 2-3 år. 
Så kommer det noe nytt. Vi øn-
sker oss langsiktige naboer. Det 

har blitt en ond sirkel hvor bu-
tikkene har rullert på denne må-
ten, og folk er blitt litt skeptiske 
til beliggenheten, forteller Chi.

Bjørn Sandberg, daglig leder 
i byorganisasjonen Lillestrøm 
<<2020, tror Lillestrøm Syd har 
stort potensial. 

– Det var en fi n oppblom-
string her, men så stoppet det 
opp. Det er en kombinasjon av 
at det er uetablert som handels-
område, og at det ikke er for-
bundet ordentlig med resten av 
sentrum. Jeg tror det kommer 
til å bli et av de største vekst-
områdene i Lillestrøm. Det er et 
ungt område i forhold til resten 
av byen, sier Sandberg.

AKTUELT
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

Sammen med Coop Eiendom, 
skal OBOS Forretningsbygg AS 
utvikle hele kvartalet på jerba-
netomta i Lillestrøm. Det vil si 
på parkeringsplassen i Kanal-
veien, rett overfor «Pikene på 
hjørnet», SATS og Rema 1000 
ved togstasjonen. Prosjektet 
kalles «Portalen», og planen er 
å bygge hotell, kontorlokaler, 
eiendom og butikker.

ØNSKER ØKT TRAFIKK
– Nå er det mest aktivitet på 

– Portalen blir porten 
som forbinder Lille-
strøm syd og resten 
av sentrum.  Pro-
sjektet hadde styrket 
denne delen av byen, 
sier daglig leder i 
Lillestrøm2020, Bjørn 
Sandberg.

andre siden av jernbanen. Vi 
er opptatt av at det skal bli et 
torg her også, og håper på å 
bidra til det, sier Nils Morten 
Bøhler, direktør for økonomi 
og utvikling i OBOS Forret-
ningsbygg AS. 

Sandberg tror det vil blir et 
annerledes forretningsliv i by-
delen, dersom planene går i or-
den. Han mener det vil gagne 
også Stillverksveien, som ligger 
noen hundre meter lenger bort.

– Det kommer til å bli et av 
de største vekstområdene i Lil-
lestrøm. Det er synd at det ikke 
kom tidligere. Da hadde kan-
skje ikke Stillverksveien stag-
nert, mener Sandberg.

PORTEN FORELØPIG 
LUKKET
Bøhler presiserer at ingenting 
er sikkert, og at forslaget tid-
ligst vil bli vedtatt utpå høs-
ten, hvis det ender i deres fa-
vør. 

– Utvalg gir fordeler. Vi tror 
det er viktig med en blanding 
av aktiviteter og formål, og ikke 
bare i tidsrommet fra kl. 08.00-
16.00. Det blir blant annet en 
stor Coop OBS butikk, småbu-
tikker ut mot gaten, boliger, 
kontorer for omtrent 1000 an-
satte, og parkering under hele 

kvartalet. Dersom det blir noe 
av, vil det danne et helt annet 
trafi kkmønster, hevder Bøhler.

Daglig leder av Madame 
Ginger i Stillverksveien, To 
Chi, ønsker seg gjerne fl ere lei-
ligheter og hotell i nærheten.

– Det hadde trukket fl ere 
folk hit, sier Chi.

KOMMUNEN ER POSTIV
Lillestrøm syd er et viktig om-
råde også for Skedsmo kom-

mune, og plansjef Torild Fager-
bekk. 

– Vi ønsker velkommen til 
at det skal skje noe i denne de-
len av byen. De riktige tingene, 
som utnytter jernbanens belig-
genhet, og som skaper så mye 
liv som mulig. Blandingen av 
kontor, forretninger og boliger 
som det er snakk om med «Por-
talen» er fi n. Jo fl ere arbeids-
plasser, jo bedre. Et helt kontor-
bygg ville derfor vært fi nt, men 

fordelingen fi nner vi ut av etter 
hvert, og jobber oss gjennom. 
Tiden vil vise når saken er oppe 
til behandling, sier Fagerbekk.

KONTORER; BOLIGER OG 

BUTIKKER: Dersom planene 
går i orden, vil det sannsyn-
ligvis se noenlunde slikt ut i 

enden av Stillverksveien, med 
mange ulike fasiliteter. (Foto: 

LPO arkitekter AS)

Stille i Stillverksveien
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Seniorrådgiver i SSB, Minja Tea 
Dzamarija, forteller at omtrent 
femti prosent av dem som fl yk-
tet til Norge fra Kosovo (tidligere 
Serbia og Montenegro) har reist 
hjem igjen.

TILBAKE TIL KOSOVO
– Det er bare personer med fl ykt-
ningbakgrunn fra Kosovo som 
skiller seg ut med en stor andel som 

Derfor kom de til Romerike

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Av all innvandring (utenfor 
Norden) til Norge de siste 20 
årene, så oppgis familieårsaker 
i over 40 prosent av tilfellene. 
Dette er således den største 
innvandringsårsaken, selv om 
arbeidsinnvandring har over-
tatt «ledelsen» i løpet av de 
siste årene.

BOSATT I ROMERIKE
Statistikken omhandler inn-
vandrere som kom til Norge i 
løpet av perioden fra 1990 til 
2011, og som fortsatt bor her. 
Totalt dreier det seg om 5.263 
personer i Skedsmo, 2.835 i Ul-
lensaker og 3.414 i Lørenskog.
Tabellene omfatter alle inn-
vandrere med ikke-nordisk 
bakgrunn, som er født i utlan-
det av utenlandske foreldre. 
Arbeidstakere på korttidsopp-
hold (under seks mnd) er ikke 
med i tabellene fra SSB.

FAMILIEGJENFORENING
Drøye 40 prosent av innvand-
ringen i Norge skyldes familie. 
I Skedsmo kommune er det 
snakk om drøye 43 prosent, da 
2.284 personer herfra oppgis 
å ha familieårsaker til innfl yt-
tingen. Lørenskog hadde her 

Av alle innvandrerne 
som har kommet til 
Skedsmo, Lørenskog 
og Ullensaker de 
siste 20 årene, så er 
det fortsatt 11.500 
som bor her. I dag 
kan vi gi deg over-
sikten som viser hvor 
mange av disse som 
kom hit på grunn av 
arbeid, familie, ut-
danning - eller fl ukt.

1.466 personer, som utgjør 
knapt 43 prosent. Ullensaker 
hadde her 1.270 personer, som 
er nesten 45 prosent av alle 
innvandrerne der.

SSB poengterer at det er to 
ulike måter å regne familieinn-
vandring, og at gjenforening 
er den mest vanlige årsaken.

– I fjor var 75 prosent av fa-
milieinnvandringen i denne 
gruppen, sier seniorrådgiver i 
SSB, Minja Tea Dzamarija.

ALT FOR KJÆRLIGHETEN
De resterende er dem som kom 
til Norge for å gifte seg med 
en nordmann, eller en inn-
vandrer boende i Norge (ofte 
arbeidsinnvandrer). Denne 
kategorien kalles for familie-
etablering. 

– Flest familieinnvandrere 
kom i fjor fra de samme lan-
dene som har fl est arbeidsinn-
vandrere, Polen og Litauen. 
Deretter følger Thailand og 
Filippinene. Mange av disse 
er kvinner som kommer for 
å stifte familie med en norsk 
mann, forklarer Dzamarija.

MANGE VIL JOBBE I NORGE
Arbeidsinnvandring til Norge 
står for knapt 30 prosent av 
innvandringen fra ikke-nor-
diske land, og det er klart at 
denne type innvandring har 
tiltatt de senere år. I 2011 var 
nesten halvparten av all inn-
vandring tilhørende denne 
gruppen.

I Skedsmo kommune er ar-
beidsinnvandringen en del 
mindre enn landsgjennom-
snittet på 30 prosent. Det var 
nemlig 1.286 personer som 
bosatte seg hit på grunn av ar-
beid (og som fortsatt bor her). 
Det utgjør rett over 24 prosent. 
I Lørenskog var det 914 perso-
ner som kom hit på grunn av 
arbeidssituasjonen. Dette be-
tyr knapt 27 prosent her. Ul-
lensaker hadde 796 personer 
her, som utgjør 28 prosent.

FLYKTNINGER I SKEDSMO
– De som kommer på grunn av 
fl ukt, skiller seg ut fra de an-
dre gruppene når det gjelder 
bosted, fordi de ikke velger bo-
sted selv. Mange blir plassert i 

Flest fl yktninger fra Somalia

Nord-Norge, forteller  Dzama-
rija.

Nesten 92.000 personer bor 
nå i Norge på grunn av fl ukt i 
den aktuelle 20-årsperioden. 
Det vil si 23 prosent av alle 
innvandrerne utenfor Norden. 
Skedsmo kommune har tatt 
imot 1.457 av dem, noe som her 
utgjør nesten 28 prosent. Ande-
len er altså en del større enn det 
som er vanlig i resten av landet. 

Lørenskog kommune har bo-
ende 865 som var på fl ukt, som 
utgjør nesten 25 prosent av de 
aktuelle personene. Ullensaker 
kom opp i 644 personer, som 
her er knapt 23 prosent.

UTDANNINGS-
INNVANDRING
– Utdanningsinnvandring har 
økt betraktelig de siste to årene. 
De lave studieavgiftene er en 
viktig grunn til dette, opplyser 
Dzamarija. 

Au pair regnes som utdan-
ning, og det er derfor Filippi-
nene dominerer i denne grup-
pen. Kina følger deretter, med 
Tyskland på tredjeplass. Også 
Russland, Frankrike og Spania 
har mange utdanningsinn-
vandrere i Norge.  Nær seks 
prosent av den aktuelle inn-
vandringen plasseres i denne 
gruppen her i Norge.

I våre tre kommuner bor 
403 personer som har fl yttet 
hit på grunn av utdanning de 
siste 20 årene. Andelen er litt 
mindre enn normalt.

I perioden 1990-2011 
har det kommet fl est 
fl yktninger fra Kosovo, 
men av dem som blir 
boende er det fl est 
fra Somalia, Irak og 
Bosnia-Hercegovina.

har gjenutvandret. Halvparten har 
fl yttet ut, forklarer Dzamarija.

– Den høye utflyttingen blant 
kosovoalbanere skyldes den norske 
flyktningpolitikken og forholdene 
i hjemlandet. I samråd med FNs 
Høykommissær for flyktninger har 
Norge gitt kollektiv beskyttelse til 
grupper av flyktninger ved to anled-
ninger. Det er konfliktene i Bosnia 
i 1993 og i Kosovo 1999, sier hun. 

FIKK AVSLAG
– I utgangspunktet er kollektiv be-
skyttelse av midlertidig karakter, 
og forutsetninger er at personer 
vender tilbake til hjemlandet når 
situasjonen vurderes som trygg. 
Krigen i Kosovo var kortvarig, og 
den kollektive beskyttelsen ble 
opphevet samme år. Man kunne 
søke asyl, med de fl este fi kk av-
slag, forteller Dzamarija.

KOM TIL SKEDSMO: Det er per 1. januar 2012 bosatt 11.512 
personer i Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker som innvandret fra ikke-
nordiske land i perioden 1990-2011. (Illustrasjonsfoto)

SENIORRÅDGIVER I SSB: 
Minja Tea Dzamarija

Innvandringsårsaker
Perioden 1990-2011, innvandring fra ikke-nordiske land, fortsatt bosatt. Kilde: SSB

Reelle tall

Prosent

Lørenskog              3 414               914            1 466        865                        135                                                 3 414               914            1 466        865                        135                                                 3 414               914            1 466        865                        135                                                 3 414               914            1 466        865                        135                                                 3 414               914            1 466        865                        135                                   

Skedsmo                5 263            1 286      2 284  1 457                        178                                               5 263            1 286      2 284  1 457                        178                                               5 263            1 286      2 284  1 457                        178                                               5 263            1 286      2 284  1 457                        178                                               5 263            1 286      2 284  1 457                        178                               

Ullensaker            2 835          796    1 270  644                  90                                   2 835          796    1 270  644                  90                                   2 835          796    1 270  644                  90                                   2 835          796    1 270  644                  90                                   2 835          796    1 270  644                  90                       Ullensaker            2 835          796    1 270  644                  90                       Ullensaker

Akershus              46 404          14 409    18 525           9 934                    3 003                                46 404          14 409    18 525           9 934                    3 003                  

Norge                  395 718         117020   159096 91975                  23185                                 395 718         117020   159096 91975                  23185               

Lørenskog                26,8              42,9        25,3             4,0                                                                         26,8              42,9        25,3             4,0                                                                         26,8              42,9        25,3             4,0                                                                         26,8              42,9        25,3             4,0                                                                         26,8              42,9        25,3             4,0                                                         

Skedsmo                  24,4              43,4         27,7             3,4                                                                        24,4              43,4         27,7             3,4                                                                        24,4              43,4         27,7             3,4                                                                        24,4              43,4         27,7             3,4                                                                        24,4              43,4         27,7             3,4                                                      

Ullensaker               28 ,1        44 ,8     22 ,7         3 ,2                                                        28 ,1        44 ,8     22 ,7         3 ,2                                                        28 ,1        44 ,8     22 ,7         3 ,2                                                        28 ,1        44 ,8     22 ,7         3 ,2                                                        28 ,1        44 ,8     22 ,7         3 ,2                                         Ullensaker               28 ,1        44 ,8     22 ,7         3 ,2                                         Ullensaker

Akershus                   31,1              39,9        21,4             6,5                                                        31,1              39,9        21,4             6,5                                     

Norge                        29,6              40,2        23,2             5,9                                                        29,6              40,2        23,2             5,9                                

FAMILIE

FAMILIE

FLUKT

FLUKT

UTDANNING

UTDANNING

ARBEID

ARBEID

TOTALT

BARE DEM MED 
OPPHOLDSTILLATELSE
I tallene under «fl ukt» er kun 
personer med et gyldig ved-
tak og oppholdstillatelse med. 
Asylsøkere uten vedtak om 
opphold er altså ikke å fi nne i 
denne statistikken. Hvis vi tar 
kun bosatte per 1. januar 2012 
er det fl est fra Somalia, Irak og 
Bosnia-Hercegovina.

              3 414               914            1 466        865                        135                                   

                5 263            1 286      2 284  1 457                        178                               

            2 835          796    1 270  644                  90                       

foreninger som deltar i bingo-
potten hos Martins Bingo.

Martins Bingo AS har 25 
ansatte fordelt på deres bin-
gohaller på Skårer, Kløfta og 
Ammerud. Selskapet samar-
beider også med SpillMartins 
i Lillestrøm.

Foruten tradisjonell bingo, 
har bedriften bingoautomater 
og Norsk Tippings automater.
 

4,3 millioner bingo-
kroner til foreningslivet

DELER UT PENGER: Vegar Frey, daglig leder i Lørenskog IF, mot-
tar støtte fra Martins Bingo, her ved avdelingsleder i Lørenskog, Tove 
Schrader .

Martins Bingo AS på Løren-
skog og Kløfta, har i 2012 utbe-
talt over 4,3 millioner kroner 
til foreningslivet på Romerike. 
70 foreninger har mottatt mel-
lom 60.000 og 64.000 kroner 
hver fra overskuddet i 2012.

Idrettslag, skolekorps, pen-
sjonistforeninger, handikap-
foreninger, LHL lokallag og 
Lions Club – for å nevne noen 
mottakere - er blant de lag og 
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Ny leder i KvinneRom
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Journalist og forfatter Nina 
Hanssen (46) fra Lørenskog ble 
forrige uke utnevnt til ny leder 
av kvinnenettverket Kvinne-
Rom. Hun etterfølger Kristin 
Daly fra Strømmen som har 
vært leder de siste fi re årene. Det 
nye styret konstitueres 11. mars.

– Jeg synes det er en utrolig 
spennende utfordring å få lov 
til å lede dette nettverket av drif-
tige, fl inke og kreative gründere 
og ledere på Romerike. Det er 
svært meningsfylt å motivere an-
dre jenter til å satse for seg selv. 
Det er en spennende gjeng med 
ulik bakgrunn, kompetanse og 
erfaring som jeg har lært  meg å 
kjenne de siste månedene, fortel-
ler Nina Hanssen.
                                    
DELER RAUST
KvinneRom er et næringsnett-

Nina Hanssen fra 
Lørenskog blir ny 
leder av kvinnenett-
verket KvinneRom.

verk for kvinnelige gründere 
og ledere på Romerike og om-
egn. Nettverket ble dannet 
høsten 2000 og representerer 
et bredt spekter av fag og bran-
sjer. Nå er det i underkant av 
50 medlemmer i KvinneRom.

Hanssen startet sin egen be-
drift «Nina Hanssen Flowcom» 
i fjor, og forteller at hun selv 
hadde stor nytte av å spørre 
nettverket om råd og hjelp.

– Det er jo mange ting en må 
lære seg når man starter for seg 
selv. I nettverket deler vi raust med 
hverandre og støtter hverandre for 
at vi skal lykkes. Det er en fi n mø-
teplass for å utveksle ideer, tanker 
og erfaringer med andre og også 
presentere det man driver med, 
forklarer den nye lederen.

AKTIVT OG SYNLIG 
Nina Hanssen har ambisjoner om 
å skape et aktivt og synlig nettverk.

– Vi vil først og fremst lage ak-
tiviteter som medlemmene etter-
spør, men vil også fortsette å ha 
foredrag som inspirerer og enga-
sjerer. Jeg har også et ønske om at 
KvinneRom kan bli kjent i politiske 
kretser og i media. Medlemmene 
våre sitter med mye verdifull kom-
petanse og erfaring som bør aner-
kjennes og brukes, mener hun.

NY UTFORDRING: 
Nina Hanssen skal motivere 
kvinner på Romerike til å satse 
for seg selv. (Foto: Privat)

Romerike politidistrikt har blitt 
tildelt 26 nye årsverk i 2013.

– Vi imøteser muligheten 
de nye ressursene gir oss til 
å arbeide systematisk videre 
med å forbedre tjenesten til 
befolkningen, sier politimes-
ter Bjørn Hareide. De nye 
stillingene vil bli brukt til å 
styrke politidistriktet på om-
råder som er utpekt som na-
sjonale utfordringer i 2013, i 

tillegg til de lokale utfordrin-
gene.

Romerike er blant de poli-
tidistriktene som har fått fl est 
nye årsverk. De nye stillingene 
blir nå utlyst slik at årets kan-
didater fra Politihøgskolen kan 
søke.

Kandidatene får et midler-
tidig ansettelsesforhold, til de 
fremlegger vitnemål for be-
stått eksamen.

Politiet styrkes
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Skedsmo på topp i antall store bedrifter

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Det fi nnes totalt 4.743 bedrifter 
i Skedsmo kommune per 1. ja-
nuar 2013. Men hvor mange av 
dem har en del folk i vigør? Nye 
tabeller fra Statistisk sentralbyrå 
viser hvor mange bedrifter som 
kan klassifi seres som store el-
ler mellomstore. Når vi studerer 
disse tallene, så kommer vi til at 
det er forholdsvis mange av dem 
i Skedsmo. Som vi vet er det fl ere 
store og gode bedrifter på Rome-
rike - men spørsmålet nå er altså 
om det er mange av dem, sett opp 
mot størrelsen på kommunen.

En ny oversikt viser 
at 621 av bedriftene 
fra Skedsmo har 
minst ti personer 
i arbeid. Dette er 
Akershus´ største an-
del av store og mel-
lomstore foretak.

FLEST SMÅ BEDRIFTER
I statistikken er alle bedrif-
tene plassert i grupper etter 
hvor mange som jobber der. 
Det er totalt åtte ulike grup-
per. Klart fl est fi nner vi i grup-
pen «ingen ansatte». Dette er 
først og fremst enkeltperson-
foretak, hvor den ansvarlige 
ikke regnes som ansatt. Det er 
2.637 slike foretak i Skedsmo 
kommune. Deretter kommer 
bedrifter med 1-4 ansatte. 
Herunder fi nner vi en god del 
bedrifter som kan minne om 
enkeltpersonforetak, all den 
tid det ofte bare er én person 
i arbeid. Forskjellen er at dette 
er aksjeselskap, og da regnes 
man altså som ansatt i eget 
fi rma.

MÅLT ETTER 
INNBYGGERTALL
Men vi var altså på jakt etter 
store og mellomstore bedrifter. 
Da har vi sortert ut alle de bedrif-
tene som har minst ti ansatte, og 
for Skedsmo sin del kommer vi 
da til 621 bedrifter. 

Men for å fi nne ut om det 
er mange mellomstore og store 
bedrifter eller ei, så kan vi ikke 
måle dette opp mot antall be-
drifter. Da må vi heller se på 
forholdet til innbyggertallet i 

Kommuner med størst andel 
store bedrifter i fylket
Bedrifter med minst ti ansatte, mengde per tusen innbygger. Kilde: SSB

Skedsmo                                12,3          621
Ullensaker                                 12,1         384Ullensaker                                 12,1         384Ullensaker
Bærum                                10,6        1231
Ski                                10,2         298
Vestby                                10,0          154Vestby                                10,0          154Vestby
Asker  9,7         554Asker  9,7         554Asker
Ås  9,6          169
Hurdal  8,6            23
Lørenskog  8,3          285
Oppegård  8,3          215
Aurskog-Høland   8,0          122
Sørum  7,5          122
Nittedal  7,5          163
Gjerdrum  7,2            45
Enebakk  6,6            70Enebakk  6,6            70Enebakk
Eidsvoll  6,6          146
Frogn  5,9            91
Nes   5,8          114
Nannestad  5,8            66
Fet  5,5            59
Nesodden  4,0            73
Rælingen  4,0            65

BEDRIFTERPER TUSEN

Størrelse på bedrifter
Størrelsesgrupper, 1. januar 2013. Kilde: SSB

Lørenskog   2630            1540                579               226               150             85                 27           18            5

Skedsmo   4743            2637             1066               419               289           228                 64           30            10

Ullensaker   3089             1772               653               280                168           154                  28             23             11Ullensaker   3089             1772               653               280                168           154                  28             23             11Ullensaker

1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250+INGENTOTALT

kommunene. Her fremkommer 
det at Norge har 10,5 bedrifter 
i denne størrelsen per tusen 
nordmann. I Skedsmo viser tal-
lene at det er 12,3 slike bedrif-
ter per tusen innbygger. Der-
med kan vi slå fast at det fl ere 
bedrifter av dette slaget enn det 
som er «normalen». På landso-
versikten er Skedsmo nummer 
65 av 430, og best av alle kom-
munene i Akershus.

VIRKELIG STORE 
BEDRIFTER
Hvis vi tar hele landet under 
ett, så kommer vi til at drøye 
ti prosent av bedriftene her i 
landet har minst ti ansatte. Det 
er 52.684 norske bedrifter med 
minst ti ansatte i drift. Totalt 
fi nnes det 513.641 bedrifter i 
Norge. Av disse, så er det 3.021 
bedrifter som har fl ere enn 100 
ansatte. I våre tre kommuner på 
Romerike er det hele 97 bedrif-
ter med over hundre i arbeid.

STORE I ULLENSAKER
Alt i alt så fi nnes det nå 3.089 
bedrifter i Ullensaker kom-
mune. Her kan vi også si at 
andelen store og mellomstore 
bedrifter er ganske stor, all den 
tid det er 12,1 av dem per tu-
sen innbygger. Flyplassen må 

nok få litt av æren her. Totalt 
er det 384 bedrifter i Ullensa-
ker som har ti eller fl ere på løn-
ningslisten. På landsoversikten 
er Ullensaker nummer 68.

I Lørenskog fi nnes det totalt 
2.630 bedrifter, og av disse er 
det 285 som har minst ti i ar-
beid. Det utgjør bare 8,3 per tu-
sen, som kun gir en 326. plass.

HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør
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AKTUELT
Tekst/foto: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

STJAL FOR 
FRUSTRASJONEN
Da «Robin» var 11-12 år, fl yttet 
familien hans fra Bjerke i Oslo 
til Eidsvoll. Det var ikke enkelt å 
plutselig være bygutt på landet. 
Han ble en outsider, og befant 
seg ofte i sin egen verden. Da 
mobbingen startet var det in-
gen som tok tak i det. I tillegg 
var det lite å fi nne på i Eidsvoll. 
Sammen med en kompis begyn-
te han å stjele mopeder og biler. 
Frustrasjonen fi kk utløp gjen-
nom spenningen. Da han ble 13 
var han på sin første institusjon.

– Jeg fi kk diagnosen antiso-
siopat og ADHD. Jeg tror jeg har 
vokst fra meg ADHD, og em-
pati har jeg aldri manglet. Jeg er 
langt ifra en drittsekk. Egentlig 
er jeg veldig snill og sympatisk. 
Det er mye jeg angrer på, men 
det har gjort meg til den jeg er.

«Robin» tror han hadde vært 
et annet sted i dag, dersom bar-
nevernet hadde prioritert an-
nerledes. 

– De sponset meg med go-
kart. Jeg ble ganske god, og fi kk 
høre at jeg burde prøve meg 
som proff. Så tok pengene slutt. 
Jeg fant nye interesser, og ble 
god i dem, også. Hver gang kut-
tet de det ut, når jeg som følge 
av mestringen oppførte meg. 
Hadde de investert pengene 
da, hadde de sluppet å bruke 
mange hundre tusener av kro-
ner nå. Jeg er litt bitter for at de 

«Robin» (24), har 
litt igjen på veien fra 
kriminell til lovlydig. 
Med litt drahjelp fra 
Gud, håper han den 
syvende dommen 
forblir den siste. 

Fra tjuvradd til troende
ikke hjelp meg.

– BARNEVERNET GA MEG 
OPP
Det eskalerte fra 13-årsalderen 
og frem til han ble 17. «Robin» 
var instituert store deler av ti-
den, men veldig ofte på røm-
men.  Han ble fl yttet hver gang. 
Til slutt så barnevernet seg lei av 
gutten.  

«Hva vil du?», spurte de.
«Jeg vil hjem», svarte han 

da. Og fi kk viljen sin.
– De kunne ikke hjelpe meg 

mer. De ga meg opp, sier «Ro-
bin».

Da han var 19 år sonet han 
i Skarnes, i Nord-Odal. Etter et 
par måneder ble han overført 
til Oslo, og befant seg dermed 
i hovedstaden da han slapp ut.  
Han hadde så mye å ta igjen. 
Alle de tapte tenårene tilbrakt 
på institusjoner skulle gjø-
res opp for. Han pådro seg de 
første narkotikadommene, og 
dopbruket ble fi nansiert av he-
leri og tyveri av motorsykler og 
annet kjøretøy. Han drev også 
med salg av amfetamin, og var 
bestandig ruset.

DØYVET SMERTEN MED 
SPRØYTER 
«Robin» ramser opp det han har 
sittet inne for. Salg og kjøp av 
narkotika, heleri, kjøring uten 
gyldig sertifi kat, kjøring i beru-
set tilstand, tyveri. Han kommer 
fram til syv, som tallet på hans 
nåværende dom.  Væpnet ran. 
Han fi kk fjor-
ten måneder, 
og har gjort 
unna halvpar-
ten. Utbyttet 
skulle fi nansi-
ere heroinet.

«Robin» be-
gynte å sette 
heroinsprøyter 
da han var 20 
år, og mistet 
kameraten sin. 
Vennen var manisk depressiv, 
og hadde vært suicidal lenge. 
Dagen før han døde, hadde 
han kommet med et stort kutt, 
som «Robin» og en annen syd-
de sammen med nål og tråd. 
Når «Robin» mistet ham, var 
det bare én tanke som gikk 

gjennom hodet hans. Heroin. 
Han forsøkte først å røyke det, 
men fi kk det ikke til. Sprøytene 
ble dermed trøsten i sorgen, og 
inntil i fjor var han hekta.

– Jeg våknet for ett år siden 
og skjønte at jeg måtte slutte. 
Komme meg ut av det. Jeg drik-
ker oftere enn jeg ruser meg, og 
tar gjerne en øl hvis jeg kjeder 
meg. Jeg synes personlig jeg 
har kommet ganske langt. Det 
har blitt bedre og bedre.

Det var ham selv som meld-
te seg inn etter ranet, og leverte 
inn skytevåpenet. Ifølge ham 
var det en «no brainer» å gå til 
politiet. De visste at han hadde 
deltatt, og han ble fristet med 
kortere straff. Planen var å prø-
ve å betale ned dopgjelden. 

SLÅR AV SAVNET
«Robin» forteller at han har det 
helt greit på Ullersmo. Det ver-
ste i fengselet er frihetsberøvel-
sen. Når du først kommer inn i 
rutinene, går tiden «styggfort», 
ifølge ham. Ukedagene går 
raskt, og begynner 07.30, med 
jobb i vaskeriet som første gjø-
remål. 15.00 er arbeidsdagen 
over, og hver enkelt innsatt blir 
låst inn på cellen og talt opp, 
før det er middag. Om man skal 
tro 24-åringen, er den ikke spe-
sielt god. De pleier derfor å gå 
sammen 3-4 stykker i uken, som 
et kollektiv, og lage en handle-
lapp. Varene blir kjøpt inn på 
Rimi av en ansatt, og de lager en 
felles middag.  Innimellom her 

er det lufting. 
Luftegården 
er «Robin» 
svært for-
nøyd med, 
med tanke 
på størrelsen. 
I ukedagene 
låses de inn 
på rommet 
sitt 20.30 og 
kan slappe av 
med TV-en. 

Det synes han er deilig. Helgene 
derimot, går saktere. Da låses de 
inn 19.30, og det er lite å fi nne 
på dersom du ikke trener eller 
leser. «Robin» har både kjæreste 
og foreldre på besøk iblant, og 
omtrent en gang i måneden 
kommer hans fem år gamle 
sønn. Da oppholder de seg gjer-
ne på dette besøksrommet, med 
tunge, brune skinnmøbler, TV 
og noen planter. Det er plassert 
noen leker i et av hjørnene, med 
en tavle og en liten gyngehest.  
På et av de to bordene i et an-
net hjørne, står pulverkaffen 
klar til bruk, ved siden av noen 
små plastglass. Den er «Robin» 
lei, men blander seg likevel en 
kopp. Det går fi nt med litt melk 
til. Hadde det vært opp til ham, 
ville han helst ikke mottatt ver-
ken besøk, brev eller telefon-
samtaler av noen.

– Kjæresten min kaller meg 
kald, iblant. Mitt beste våpen 
er å være mentalt i fengselet, og 
ikke hjemme. Man må skru av 
savnet.  Det er en forutsetning. 

Jeg tenker ikke over årstider 
eller følger med på noe på ut-
siden. For det er da tiden stop-
per opp. Og enda verre er det 
på åpen soning, siden det er så 
fritt. Da er du jo nesten ute.

ET EGET INNGJERDET 
SAMFUNN
Fokuset hans er derfor på det 
som skjer på lukket avdeling. 
Det er som et lite samfunn, med 
få regler. 

– Du lærer av de eldre som 
sitter inne. Fei for din egen dør. 
Oppfør deg pent og vær deg 
selv - men ikke tro du er noe. 
Det skjer ingenting hvis du 
mister såpa. Du tyster ikke til 
betjentene, men later som in-
genting dersom de kommer inn 
ved bråk. Soner du for pedofi li, 
voldtekt, tysting og lignende, 
soner du dobbelt. For alle vil 
ta deg. Den eldre garden fi nner 
ut omtrent hvor gammel du er 
og hvor du er fra. Deretter ser 
de i gamle nyhetsarkiv på net-
tet, som de har tilgang på i for-
bindelse med skole. Der fi nner 
de alt. Og det er like mye dop 
her inne som på utsiden. Det er 
mye som ikke skulle vært her.
Dersom «Robin» skulle skrevet 
en bok om kriminelle, hadde 
han rådet folk til å havne nett-
opp her, på lukket avdeling. 
For å skaffe kontakter og knytte 
nettverk. Han hevder de nye 
sikkerhetstiltakene på Ullersmo, 
hvor vaktene må gjennom de-
tektorene til og fra jobb, skyldes 
korrupsjon blant de ansatte.

– Med tanke på alle telefone-
ne som har blitt oppdaget inne 
i fengselet den seneste tiden, 
så er det noe som skurrer. Be-
søkende må allerede gjennom 
dem, og nå nylig også de an-
satte. Telefoner piper i metall-
detektoren. Det er dobbeltmo-
ralsk, men forståelig at noen lar 
seg bestikke. Noen av de som 
sitter her er 
store men-
nesker, som 
ikke handler 
i kilo, men i 
tonn. Og du 
tjener ikke 
så bra på å 
jobbe her.

FANT GUD 
I FENGSEL
Det sies 
at herrens 
veier er 
uransakelige. Under «Robins» 
syvende soning, trengte Gud 
gjennom murene og inn i 
cellen hans på Kløfta. «Ro-
bin» var ikke troende tidli-
gere, men valgte nylig å døpe 
seg på Ullersmo. Han hadde 
bladd litt i Bibelen på slump, 
og syntes mye var fornuftig. 
Nå ligger boken på nattbor-
det, og er så å si gjennomlest. 
Han humrer litt over denne 
helomvendingen. Det er ikke 
akkurat banebrytende å fi nne 
Gud innenfor murene, men 
like fullt riktig for ham. Han 

24-åringen vil ikke oppgi sitt virke-
lige navn, og kalles derfor «Robin». 
Han ga tillatelse til bruk av bilde.

mener troen kan bli rednin-
gen hans.

– Jeg prøver ikke å ha så mye 
fremmedfrykt og fordommer. 
Jeg ble overbevist av å lese. Så 
jeg valgte å døpe meg, og ble 
dermed født på ny.

24-åringen har foreløpig 
ikke planer om 
å bli forfatter, 
selv om han 
mener han har 
mange tips og 
råd til spiren-
de kriminelle. 
Han avventer 
til han kan 
skrive ned suk-
sesshistorien. 
Det må med 
andre ord ende 
bra for fengsels-
fuglen før han 

vil sette sin historie på trykk. 
Han har mye å ta igjen, med 
over ti år inn og ut når han blir 
løslatt i september. Mest sann-
synlig spår han at det blir helt 
alminnelig liv. A4. Det er det 
han ønsker seg nå.

– Det har vært jævlig mye 
bortkastet tid. Jeg er veldig et-
terpåklok.  Det er så mye an-
net jeg vil gjøre. Fortsette der 
jeg slapp. Jeg skal ha alt. Lei-
lighet, kjerring og bikkje.

 – Jeg våknet 
for ett år 

siden og skjønte 
at jeg måtte slutte. 
Komme meg ut av 
det.
                               «Robin». 

”
 – Det har 

vært jævlig 
mye bortkastet 
tid. Jeg er veldig 
etterpåklok.  Det 
er så mye annet 
jeg vil gjøre.  
                                    «Robin». 

”

IKKE TRO DU ER NOE: – Du 
lærer av de eldre som sitter inne. 
Fei for din egen dør. Oppfør deg 
pent og vær deg selv - men ikke 
tro du er noe.

Fengselsleder Tom A. Enger 
avviser «Robins» anklager om 
korrupsjon blant de ansatte.

– Jeg har vært ansatt på Ul-
lersmo siden 1999, og har aldri 
opplevd korrupsjon blant verken 
ansatte eller samarbeidspartnere.

Han avviser dermed at årsaken 
til strengere vakthold blant an-
satte er begrunnet med mistanke 
om korrupsjon eller smugling.

– Årsaken til at Ullersmo har 
innført personkontroll for an-
satte og samarbeidspartnere 
er for å unngå at de nevnte 
grupperinger skal være utsatt 
for press fra innsatte. Når de 
innsatte får vite at ansatte blir 
kontrollert, vil de forstå at det 
er meningsløst å utsette de an-
satte for press, forklarer Enger.

VIL HA LOVENDRING
Det nye vaktholdet minner i 
stor grad om en fl yplass, med 
metalldetektor og gjennomly-
sing av bagasje. I motsetning 
til på fl ypasser, kan imidlertid 
fortsatt enkelte passere utenom 
sikkerhetskontrollen.

– Advokater og diplomater 
går utenom sikkerhetssjekken. 
Det må en lovendring til for 
å endre på dette. Vi har sendt 
et forslag til lovendring fra Ul-
lersmo, og håper det blir en lov-
endring som gjør at også disse 
må gjennom sikkerhetssjekken 
slik at også disse grupperinge-
ne slipper press fra innsatte.

Leder i Ullersmo 
fengsel avviser kor-
rupsjon, men bekref-
ter strengere sikker-
hetskontroll.

Avviser 
korrupsjon
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AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I februar skapte 20 år gamle 
Kristin Jensen fra Jessheim mye 
oppmerksomhet da hun såkalt 
«garnbombet» venteskuret på 
Nordby stasjon. Togpassasjerene 
ble en kald mandagsmorgen 
møtt med et nytt, strikket sete-
trekk og påskriften «Hvorfor sit-
te kaldt når du kan sitte varmt». 

Onsdag i forrige uke skjedde 
det igjen. Denne gang var det 
Ullensaker Husfl idslag som fulg-
te opp stuntet med å pakke inn 
to trær midt i Jessheim sentrum 
med strikketøy. Trærne, som nå 
har fått vinterklær, står mellom 
Rådhuset og parkeringsplassen 
utenfor storsenteret.

Ullensaker Husfl ids-
lag tok med strikke-
tøyet til Jessheim 
sentrum for å bli 
sett og hørt av 
kommunen.

– Vi fi kk stor oppmerksom-
het mens vi holdt på. Folk kjørte 
nesten av veien, forteller leder i 
husfl idslaget, Aud Gunleiksrud.

VIL SELGE 
Hun synes trærne ble riktig så de-
korative, men hovedmotivasjonen 
var ikke å pynte opp i Jessheim sen-
trum. Ullensaker Husfl idslag har i 
fl ere år hatt gamle Algarheim skole 
som møtested, men kommunen 
vil nå selge skolen. Det betyr at hus-
fl idslaget må ut av lokalene, men 
foreløpig har de ikke fått tilbud 
om noe nytt sted å være. Den lille 
aksjonen i forrige uke skulle derfor 
være et signal til kommunen.

– Det er kun snakk om byg-
ging av hus og blokker, ikke 
noen som nevner hvor vi i hus-
fl idslaget skal gjøre av oss. Vi 
ønsket å bli sett på Rådhuset, 
og det ble vi, sier Gunleiksrud.

STØRST PÅ ØVRE                                               
Husfl idslaget består av over 200 
medlemmer, både menn og da-
mer. De har skinnfellklubb, 
knivklubb, treklubb og en Ung-
Husfl idklubb som ukentlig har 
møttes på Algarheim.

– Det er svært viktig for dem 
alle å ha et fast sted hvor de kan 
møtes, lære håndverket, bruke 
maskiner og sager, høvler og 
alt annet utstyr som vi trenger. 
Det er kultur på høyt plan. Vi 
må ha et sted hvor alle kan få 
utøve dette, lære det og holde 
det ved like, forklarer lederen. 

Husfl idslaget ble stiftet i 
1982 og er det største på Øvre 
Romerike.

– Vi håper noen forstår at 
grunnen til at vi har «garnbom-
bet» noen trær, er for at vi vil sy-
nes, at de skal få øynene opp for 
oss, avslutter Aud Gunleiksrud.

Jessheim ble 
garnbombet - igjen

BLE SETT: F.v. Turi Gulbrandsen, Anne Grethe Skevik Holen og Aud 
Gunleiksrud fi kk mye oppmerksomhet da de pakket inn to trær med 
strikketøy i Jessheim sentrum. (Foto: Privat)

- Å kle gjenstander i det offentlige rom inn i strikket eller heklet 
stoff, er blitt en global trend.
- Opphavet til garnbombingen regnes for å være amerikansk. I 
2005 strikket Magda Sayeg fra Houston, Texas et trekk til håndta-
ket på butikkdøren sin. Siden fortsatte strikkere over hele USA å 
stille ut sine verker i det offentlige rom. 
- Notre-Dame og Den kinesiske mur ha blitt garnbombet. 
(Kilde: Wikipedia)

GARNBOMBING 
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Rør til gasspeis selges. Nye. Har 
bilder. Philips Eksellent Type FN 
704 A - Radio / platespiller fra ca 
1950. Bruksanvisning og servi-
cedokumentasjon medfølger. Har 
fl ere bilder. Tlf.: 908 58 309

   

Border Collie valper selges. Har  2 
hannvalper til salg for aktive eiere.
Begge foreldrene er fri for HD, har 
begge ett godt hode uten negativt 
stress og elsker å jobbe. Far - god-
kjent gjeterhund, landslagshund 
agility, og er fra en av  Sveriges 
beste brukshund linjer.  Mor – 
landslagshund i  agility, med i  
VM Tsjekkia 2012 .  Valpene reg 
i NKK  og selges for kr. 9000,-.
Leveringsklare i påsken. Tlf 41 80 
50 80.

Har noen funnet et gullanheng 
med blå stein og diamant? Mistet 
rundt 17. januar i området Skjet-
ten/Strømmen. Kjært minne. 
Dusør. Tlf. 47 24 14 13

2 stk vannbeholdere/luftfuktere i 
metall til å henge på radiatorovner 
ønskes kjøpt. Telefon: 97560196

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet 
militært fra krigen er også av inter-
esse. Tlf. 40 40 62 16

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

Gammel manuell gulvrulle gies 
bort ved henting. Ruller duke 
og sengetøy med glans. Tlf. 
98609196

100 mil. Tlf 48118120

Bassforsterker LANEY, 100W,
selges halv pris. Mobil 91813379

Kinesisk kaffeservice til 8 perso-
ner kr. 1200,- Umalt keramikk for 
hobbymalere. Knitmaster strik-
kemaskin kr. 900,- Syltepresse 
kr. 250,- Emaljert kjele (stor) for 
komfyr kr. 500,- Tandberg sølvsu-
per 11 + høytalere og platespiller 
kr. 2000,- Agnar Mykles bokserie 
fra 1-7. B.la. Den røde rubin. Gi 
bud. Tlf. 90 36 22 15.

Buesalong, sort skinn tilsalgs 
for kr.500.oo. Kan hentes på 
Skedsmokorset først i mars.Tlf. 
41469496.

Proff Spin-off sykkel og proff 
roapparat Tunturi selges p.g.a. 
fl ytting.  Kr 1500,- pr.stk. Ring tlf. 
95085276

2 taklamper selges billig. 1 
oval sølvplett bolle over 100 år 
gammel (antikk) Meget pen. Har 
fått en verditakst av gullsmed til 
8000,- Selges for 3000,- eller gi 
bud. Dette er et kupp! Kontakt 99 
38 41 86 eller 63 84 42 43. 

Gammel rokk og salongbord i 
palisander til salgs kr. 400,- Tlf. 
45 42 32 29

Selger to år gml. sofa - 2 se-
ter - 200cm lang, 85cm dyp og 
80cm høy. Kr 1800,- Salong-
bord - 140cm lang, bredde 75cm 
og høyde 35cm. Kr 400,- Stå-
lampe 185 cm med glasskuppel. 
Kr 500,- Ved samlet kjøp - kr 
2200,- Alt pent brukt. Ring tlf 
63878400

Jeg selger min bilett til Justin Bie-
bers konsert i Telenor arena torsdag 
18.april. Tlf. 93 00 36 60.

HELT nye HP-tastaturer/mus.USB-
kobling. Kr.100,- Komplett sett 
med tastatur/mus/høytalere fra 
HP.  USB.Kr.150,- Ny ubrukt ryg-
gesekk.King Camp Explorer 60L 
Blå.Delt i to seksjoner Magebelte. 
Kr.400,- 20" LCD-TV. Glimrende 
i campingvogn/barnerom/kjøkken. 
Kan også brukes som PC-skjerm.
Type Colortac. Kr.500,- Div.bøker 
om fi ske .Hans Lidmann Kr.30-
50,-pr.stk. Send mail til 
tore.soervold@c2i.net

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.

Ullensaker
Sypiker, Dal gård, 
Ullensaker, ca. 1893. To 
kvinner med søm utendørs, 
den ene på symaskin. Fra 
portrettserie av personer 
som bodde på eller be-
søkte Dal gård, Ullensaker, 
fotografert av gårdens eier, 
kammerherre Fredrik Emil 
Faye (1844-1903) i årene 
1875-1900. Bildet er hentet 
fra Akershus fylkesmuseum.

olivengrønn/brun 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.Bjørn 
Dæhli skidress Blå /Rød str 164 
kr 200 har bilde. Blå kontorstol 
kr 150. Tlf. 63 875480 eller 928 
41746

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

Sauna med infrarød varme selges. 
FRB-022LF badstue 120 cmx105 
cmx190 cm selges p.g.a. fl ytting.
Den er kjøpt ny i 2008. Den er 
lett å montere (hele elementer) 
og har infrarød varme, fargeterapi 
og radio/cd-spiller. Messepris ny 
kr.15900,-  Selges for kr. 8500,- 
Kontakt 95 08 52 76.

Krognæs Fron hengeskap lutet 
h79xb 199(115) x d 18(25) 
selges for kr. 2500,- Salongbord 
selges for 400,- Kjøkkenbord med 
4 stoler (brunt) selges for 300,- 
Tlf. 95 76 01 85 kl. 19-20. 

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

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.

Snowboard støvler merke snake-
boot str 43 passer str 40-41 kr 
250 har bilde. Hvite danseskøyter 
str 37 kr 125. Hockey skøyter str 
40+41 selges kr 150 pr stk. 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 krystall-
glass 6 coctail glass (17 cm) 5 
Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin ( 
27,5 cm) 200 pr stk. Barnebø-
ker bla Mikke mus,  Disney, Ole 
Brum , aktivitetsbøker ,Naturbøker 
m.m.., selges.fra kr 20 pr stk. 
eller mange til samlepris. Overføre 
VHS fi lmer til DVD kr 100 pr time, 
min kr 300. Hadeland oljelamper. 
Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu 
kr 150, Svart  Cord dressjakke 12 
år Kjempestilig , selges kr kr 100,- 
Ubrukte Colombia vinterstøvler 
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 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. 
Boble jakker i div farger + svarte 
boblebukser str 12-14 år i  mange 
kjente merker som Head, Skog-
stad 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 

TIL SALGS

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

MISTET

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»

God vaskemaskin Indesitt 1000 
omdr. Kr 800. Hvitmalt seng 75 
x 200 med madrass og overma-
drass Kr 500. Kommode i furu 
3 store og 2 små skuffer Rime-
lig. Småen kvalitets-barneseng 
180 x 75  kremhvit med skuff 
og Wonderland madrass Kr 
1000. (Ny pris uten madrass Kr 
3050.) Krogenes sofabenk 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, smijernsbeslag Kr 1200. 
Ny lenestol (helsestol) 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. Hjørne-
hylle 90 cm h. Rosemalt Kr 400. 
Hel-tre kommode 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.                                                               
Nytt norsk produsert hvitt salong-
bord Kr 700. Krogenes lenestol 
regulerbar med løs fotskammel, 
blått bunadstoff kr. 1500. 2 
lenestoler i skinn kr. 300 pr. stk. 
Kaffeservise fra Stavangerfl int -52 
12 par kopper med fat og asjetter 
selges rimelig. Landskapmaleri 
str. 85x65 sign S.T Sørensen kr. 
1400. Oljemaleri str. 75x55 sign 
H. Bjerved Motiv fra Østerdalen 
(fjellgård) kr. 1500,- Maleri land-
skap sign. Ditlef kr. 800,- Tand-
berg Sølvsuper 10 god stand kr. 
900 Wilton gulvteppe 100% ull 
orientalsk mønster. Som ny. Rime-
lig. Tlf 456 65 211.

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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Takk til alle som sendte inn!

VINNER:
VI GIR UTFORDRINGEN 
PÅ NY DA INGEN 
KLARTE Å GJETTE 
RIKTIG FORRIGE GANG. 

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

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Neste uke starter en ny sesong 
av realityserien «Paradise Ho-
tel» på TV3 – med en deltager 
fra Jessheim. Thea Talie (21) 
er opprinnelig odelsjente fra 
Brandval i Hedmark, men bor 
nå på Skogmo på Jessheim.                                        
I forhåndsomtalen blir 21-årin-
gen beskrevet slik: «Thea er en 
jordnær og godhjertet jente, 
som planlegger å bli veterinær. 
Hun anser seg selv som smart, 
og irriterer seg grønn over 
dumme mennesker med lav IQ. 
Hun er ellers en håpløs roman-
tiker». Videre kan vi lese at hun 
blir med i «Paradise Hotel» for 
opplevelsens skyld.

PARIS HILTON ER MED
De norske deltagerne sjekket 
inn på realityhotellet i Mexico 
i januar. Oppgaven er enkel: 
Finn deg en partner eller sjekk 
ut av hotellet. Dette blir femte 
gang TV3 kjører i gang en ny 
sesong av «Paradise Hotel».

– Årets tvist er brunetter 

Thea Talie (21) fra 
Jessheim er med 
i årets sesong av 
«Paradise Hotel».

versus blondiner. Denne se-
songen har også den celebre 
amerikanske superstjernen 
Paris Hilton en rolle, forteller 
informasjonskonsulent i TV3, 
Line Vee Hanum.

I fjor fi kk Iselin Michelsen 
(22) fra Sand på Gardermoen 

mye oppmerksomhet på hotel-
let da hun lovet å ta silikon i 
puppene hvis hun vant. Etter 
deltagelsen har Michelsen de-
butert som popartist og gitt ut 
låta «Chewing Gum». 

Premieren på «Paradise Ho-
tel» er 11. mars.

SJEKKER INN: Thea Talie, bosatt på Jessheim, deltar i årets sesong av 
«Paradise Hotel». (Foto: Vegard Breie/TV3)

Mitt
instrument

På dagtid er Espen er lærer ved Me-
dier og kommunikasjon på Lillestrøm 
videregående skole. På fritiden tar han 
bassgitaren fram. At det ble bassen som 
ble hans instrument er kanskje ikke helt 
tilfeldig. Faren hans hadde en Fender-
bass liggende. Da Espen var 12 år fattet 
han interesse for fenderbassen, og be-
gynte å spille på den. Denne bassen har 
han for lengst fått av faren. Den brukes 
mest i studio. Men favorittinstrumentet, 
en Fender Musicmaster 1977 modell, 
fant han på kjøp- og salgsnettstedet Finn.
no for fem år siden.   
  
– Bassen er lettspilt, og et instrument 
man kan stole på. Den holder stemmin-
gen og den låter veldig bra. Musicmas-
tern er på sitt beste når jeg plugger den 
inn i en gammel Fender-amp, som også 
er fra 70-tallet. Da blir det grom lyd.  
Bassmannen forteller at han egentlig 
ikke har en bestemt favorittlåt han pleier 
å spille på bassgitaren siden dette instru-
mentet brukes hele tiden, og så ofte som 
mulig.

 – Din beste opplevelse med dette 
instrumentet? 
 – Den beste opplevelsen jeg har hatt 
med dette instrumentet var da jeg pakket 
det opp av esken og plugget den inn 
i forsterkeren for første gang. Jeg ble 
positivt overrasket da jeg hørte hvor bra 
bassen egentlig var. Her var det plug and 
play... uten å justere noen ting.  
 
 – Har du noen musikalske forbilder? 
 – The Beatles som er det største forbil-
det. Det er kanskje litt tilfeldig, men jeg 
har hørt på bandet fra jeg var bitte liten. 
Foreldrene mine hadde mange beatles-
plater i hylla. Du kan kanskje si at Beatles 
kom inn med morsmelka. 
 
 – Hvem foreslår du som neste kandidat 
til Mitt Instrument?
 – Ta kontakte Pål Ingholm. Han har tidli-
gere spilt i Funguson. Nå har han et nytt 
musikkprosjekt på gang. Pål har også 
mye kult, gammelt musikkutstyr.  
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Espen Skjærlund 
Alder: 31
Bosted: Skedsmokorset
Spiller i: Gjenskinn. 
Har tidligere spilt i 
Blend og Celeste.
Musikkstil: Norsk rock

Hovin skole 80 år

Hovin skole på 
Jessheim markerer 
jubileet med en fest-
forestilling i Ullen-
saker kulturhus

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I anledning skolens 80-årsju-
bileum har elevene ved Hovin 

INSTRUERES: Elevene i 7. trinn ved Hovin skole blir instruert i dans av Jonas Olsen fra NISS. (Foto: Jon Olav Kvalheim)

laget forestillingen «Hovin 80 
år». Med sang, dans og teater 
vil barna i alderen 6 - 13 år 
skildre skolens historie gjen-
nom åtte tiår. Det hele vises 
i Ullensaker kulturhus 12. og 
13. mars.                                                             

– Dette blir en spekta-
kulær feiring av vårt nær-
miljø. Det kommer til å 
bli vårens mest spennende 
forestilling, sier rektor ved 
Hovin skole, Margareth 
Myrlund.

Barna har fått hjelp av stu-
denter fra NISS (Nordisk In-

stitutt for Scene og Studio), 
som har satt sammen forestil-
lingen.
                                   
KUNSTUTSTILLING 
I tillegg har kunststudenter 
fra NISS og barna fra første og 
andre trinn ved Hovin laget 
en utstilling som snart settes 
opp i kulturhusets foajé. Elev-
ene har fått i oppdrag å lage 
tegninger om datid, nåtid og 
fremtid. Utstillingen åpner 
12. mars og vil vare i to uker. 
Deretter skal kunstverkene vi-
dereføres til Hovin skole.
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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

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
AKUSTISK TORSDAG - KETIL 
BJØRNSTAD
TORSDAG 07. MARS KL: 20:00 I 
STJERNESALEN
«Edvard Munch - konsertfore-
drag».150 år siden mesteren ble 
født. Konsertforedraget om Edvard 
Munch vil med tekst og toner tegne 
et portrett av penselgeniet Edvard 
Munch og kretsen rundt ham. 
Ketil Bjørnstad leser og spiller egne 
komposisjoner. «Min innfallsvinkel til 
Munch er at han også var en meget 
sterk tekstforfatter. Det ville vært 
fantastisk og fått gjort disse Munch-
tekstene tilgjengelige for et større 
publikum, både i Norge og i utlandet» 
sier Bjørnstad.

FLERKULTURELT KVINNE-
FORUM I SKEDSMO
FREDAG 08. MARS KL: 18:00/21:00 
I TEATERSALEN
Flerkulturelt kvinneforum i Skedsmo 
inviterer til feiring av stemmerettsju-
bileet og Kvinnedagen.Teatersalen 
fra kl. 18.00 til kl. 21.00 - foredrag, 
appeller, musikk og dans, med bl.a. 
Åse Kleveland, Gunhild Ramm 
Reistad, Turid Lisbeth Nygård, Jurk, 
Vanitas Juveler, Janice og Olena.

VAMP
SØNDAG 10. MARS KL: 19:00 I 
TEATERSALEN

Etter utgivelsen av albumet «Liten 
fuggel» i oktober 2012, har Vamp 
opplevd en ny eventyrlig suksess 
som et band av stort format. Høs-
tens lange turné hadde utsolgte 
hus overalt og ble en god bekref-
telse på at Vamp beveger seg i 
et musikalsk landskap publikum 
elsker!

FIGAROS BRYLLUP
ONSDAG 13. MARS KL: 19:00 I 
TEATERSALEN

Storfi nt besøk av internasjonal 
operaproduksjon. Vel møtt! 
En komisk opera i fi re akter av 
Wolfgang Amadeus Mozart, med 
libretto av Lorenzo da Ponte. 
Handlingen er lagt til grev Alma-
vivas slott i Sevilla omkring 1780, 
og hele operaens handlingsforløp 
utspiller seg i løpet av én dag. Tje-
neren Figaro skal gifte seg med 
Susanna, men det er fl ere som 
ønsker å forhindre at dette skjer. 
Marcellina, en ugift husholderske, 
har en gang lånt Figaro penger og 
innehar en kontrakt som forplikter 
ham til å inngå ekteskap med 
henne dersom han ikke kan betale 
for seg. Greven har følelser for 
Susanna, og vil gjerne få til en av-

tale om at Susanna skal få penger 
dersom hun går med på å møte 
ham i hagen.

LØRENSKOG HUS
DYRK DINE EGNE GRØNNSA-
KER
TORSDAG 7. MARS KL. 19:00
MØTEROM FRAMTIA, LØRENSKOG HUS
Foredrag ved gartner Nina Heg-
gelund om økologisk dyrking av 
grønnsaker i egen hage. Planlegging, 
samplanting, jorddekke, naturlig 
gjødsling og sprøyting etc. Etter møte 
er det tid til spørsmål, hageparat, 
loddsalg med fi ne gevinster samt 
kaffe og kaker.Arrangør: Lørenskog 
hagelag

ÅPEN KAFÉ
LØRDAG 9. MARS OG SØNDAG 10. MARS 
KL. 10-13, SØRLIHAVNA
Norsk Folkehjelp Lørenskog har 
denne helgen åpen kafé i sine 
lokaler ved Sørlihavna. 

TRO, HÅP OG REVOLUSJON
TIRSDAG 12. MARS KL. 19:00, BIBLIOTEKET
I møte med Tove Skagestad 
forteller iranske Sedegheh 
Gharagozlian om sitt liv. Det er 
en eventyrlig og nervepirrende 
beretning, med Irans historie som 
dramatisk bakteppe.

VÅRFEST FOR ELDRE
ONSDAG 13. MARS KL. 18:00, STORSTUA
Rykker det i dansefoten eller vil 

du bare snakke med andre? Nå 
får du anledning til å prise våren, 
oppleve kultur sammen med andre 
– og kanskje gjøre nye bekjentska-
per? Det vil bli servering av varm 
mat, kaffe og kaker.I tillegg til sosialt 
samvær rundt bordene, vil det være 
program med underholdning/kul-
turinnslag, allsang og dans!

ULLENSAKER 
KULTURHUS
LEVI HENRIKSEN & THOMAS 
MÅRUD MED BRA LANDSENS 
FOLK
FREDAG, 08.MARS, KL. 20:00, 
HERREDSHUSET

Levi Henriksen og Thomas Mårud 
med bandet Bra landsens folk er 
et rockelokomotiv på scenen og 
har med seg essensen av god 
rock. Liker du Bruce Springsteen, 
Åge Aleksandersen eller Jokke er 
dette noe for deg. På Herreds-
huset.

ABRAHAMS BARN
LØRDAG, 09.MARS, KL. 19:00 KONG RAKNE
Svein Tindberg si framsyning om 
jødedommen, kristendommen og 

islam er UTSOLGT! NB! Billetter 
til ekstraforestilling tir 19/3 er lagt 
ut for salg.

HOVIN SKOLE 80 ÅR!
ONSDAG, 13.MARS, KL. 18:00 KONG RAKNE
Jubileumsforestillinger tirsdag 
12/3 og onsdag 13/3. Velkom-
men til et jubileumsshow spekket 
med humor, sang, dans og teater 
fremført av elever og lærere ved 
Hovin skole. I anledning jubileet 
har elevene gleden av å invitere 
til en forestilling som tar for seg 
skolen og lokalmiljøets historie.

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!
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Kortbildet viser krysset Torvgaten Storgaten i 1906. Til 
venstre i bildet ser du et av Lillestrøms 26 oljelampegatelys. 
I 1896 bevilget kommunen et årlig beløp til olje og betje-
ning av lampene. Øl- og vinsamlaget i Lillestrøm bidro med 
midler til oppsetting av gatelysene. I trebygningen til høyre 
holdt klær og skobutikken Ingvald Kristensen til. I dag be-

fi nner restauranten Fratelli der trebygget stod. Da byggingen 
av bolig og foretningsbygget Byhaven (tv) startet i 2004, ble 
trehuset til venstre revet. Byhaven var klar for innfl ytting i 
2006.

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

TORVGATEN 
1906 - 2013

1906

2013
Mer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.no



Mer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.no
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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 11. mars

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

MARIT RØSSAAK
Bjørmoen 9
2068 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:

KVELD OVER 
SAVANNEN

Detektiv Rev

Sett lekene på sanden

Bakken
beveger seg
Bakken
beveger seg

Hva skjedde?
«Bakken» lekene sto på

beveger seg i to retninger
Leker nær midten av pannen

kan dreie rundt eller fale

I noen jordskjelv blir bakken
trukket i to retninger langs en

forkastningslinje
Folk kjenner bakken bevege seg,
og bygninger kan rase sammen

KRT/Bulls

Slik kan du få en forestilling
om hva som skjer med
bakken under et jordskjelv:

Legg remsene i bunnen så de
overlapper hverandre og endene
stikker ut på hver side av pannen

Trekk langsom i endene av
remsene og se hva som skjer

    To 20 x 40 cm
remser med stoff
eller plast

    Stor, dyp panne
(lasagnepanne)

Du trenger:

3

Fyll pannen med våt sand
eller jord som du hardklapper

Forestill deg
at dette er
personer,
dyr og ting
som står
på bakken

2

1

    Noen små leker
(mennesker, dyr,
biler, hus)

    Våt sand eller jord

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
©BULLS

HØYTID RUNDT

DRIKK

NABOER

SKAPER-
VERK

PÅ
I ENGLAND

BESKRIVE

STOLTE

STOFF

VERN
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Bilag i Romeriksposten 6. mars 2013

Hyttemesse for barn
Viser fram hytta 

Gjør klart for storinnrykk
Vi vil ha luksus

Nytt liv på hytta

Bilag i Romeriksposten 6. mars 2013

HYTTE
12

-SIDERS

EKSTRA BILAG
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Hyttemesse for barna

De senere års hyttemesser på 
Norges Varemesse har samlet 
titusener av mennesker. Nå 
henvender arrangøren seg spe-
sielt til barnefamiliene. 

– Hyttelivet er for hele fami-
lien. Da må en hyttemesse være 
det også, forklarer daglig leder for 
HYTTE2013, Tore Bjørnstad.

Et stort areale på messen skal 
kun være reservert for barna. 
Ifølge Bjørnstad kommer Bjør-
neparken i Flå med mange ulike 
slags dyr, og det blir sceneun-
derholdning med Dyrene i Hak-
kebakkeskogen. Når Gausdal 
Landhandleri slipper av et stort 
lass trevarer, får barna også mu-
ligheten til å snekre litt.

REN HYTTEMESSE
Bjørnstad forteller at hyttele-
verandører, tomteutviklere og 
vareleverandører kommer i ho-
petall. 200 utstillere er ventet 
til messen. Det vil også være et 
større innslag av interiørutstil-
lere enn tidligere. I fjor ble båt-
messen «Sjøen for alle» arrangert 
samtidig. Slik blir det ikke i år.

Helgens hyttemesse 
i Lillestrøm henven-
der seg spesielt til 
barnefamiliene.

– Litt båt blir det også denne 
gang, nemlig landstedsbåter for 
hyttebruk. Men i det store og det 
hele blir dette en utstilling for 
hyttefrelste – uten andre forstyr-
rende elementer, sier Bjørnstad. 
Som seg hør og bør blir det også 
noen konkurranser. De heldigste 

FOR HELE FAMILIEN: – Hyttelivet er for hele familien. Da må en 
hyttemesse være det også, sier daglig leder for HYTTE2013, Tore 
Bjørnstad. (Foto: Privat)

vil dra hjem fra Lillestrøm som 
vinnere av et hyttebyggesett til 
en verdi av 200 000 kroner. 

Hyttemessen starter i morgen 
7. mars og avsluttes 10. mars.

MORO MED DYR: Bjørneparken i Flå kommer med mange ulike dyr 
til helgens hyttemesse i Lillestrøm. (Foto: Thomas Mørch)

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no
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Viser fram hytta - sammen med konkurrentene

– Det er viktig å vise fram hytta 
i et område som folk besøker. 
Samtidig får publikum bedre 
oversikt over det som fi nnes på 
markedet, sier Oddmund Sten-
set fra Sande Hus & Hytter.

Fra starten i 1997 har hytte-
senteret vokst gradvis til å bli et 
utstillingsvindu for 20 av Nor-
ges fremste hytteprodusenter. 
Når Exporama arrangerer Hyt-
telivsmessa myldrer det av folk 
på hytteområdet, som ellers i 
året har åpningstider på torsda-
ger, fredager og lørdager. 

SAMLET KONKURENTENE
Sande Hus & Hytter hadde ei 
utstillinghytte ved Ullevaal sta-
dion i Oslo på 90-tallet. Hyt-
teprodusenten ble oppsagt og 
fi kk beskjed om å fjerne hytta. 
Stenset, som da var  markedssjef i 
bedriften, begynte å kjøre rundt 
på jakt etter en ny utstillings-
plass for hytta. Valget falt på et 
område ved Olavsgård hotell på 
Skjetten. Det viste seg at det var 
Det Kongelige Selskap for Norges 
Vel som var grunneier. Stenset 
fi kk vite at dette selskapet hadde 
et prosjekt på gang som gikk ut 
på å hjelpe skogprodusenten til å 
omsette skogen til hytter og hus.  

– Siden dette var offentlige 
midler fi kk vi beskjed om at vi 
ikke kunne være alene om å 
leie området. Da tok jeg kontakt 
med syv konkurrenter. Prosjek-
tet ble fl yttet til området ved 
Exporama. Vi tegnet grunnak-
sjeinvesteringer og fi kk tilskudd 
gjennom prosjektet som Norges 
Vel hadde til å lage kloakk, vann 
og vei, forteller Stenset. 

Den tidligere markedssjefen 
og daglige leder i Sande Hus & 
Hytter opplyser at hytteprodu-
sentene får mer ut av hver an-
nonsekrone ved å vise seg fram 
på Norsk Hyttesenter enn om de 
skulle ha holdt til hver for seg.

GOD MARKEDSFØRING
Firmaet G. Thue Håndlafting 

I 1997 bygde Sande Hus & Hytter, G. Thue håndlaft og Ål hytta 
de første utstillinghyttene på Hellerudsletta ved Exporama. I dag 
er Norsk Hyttesenter Nordens største permanente hytteutstilling.

har hatt egen utstillingshytte 
på Hellerudsletta siden starten 
i 1997. Bedriftens hovedkon-
tor og produksjonsanlegg lig-
ger på Heggenes i Øystre Slidre 
kommune. Hovedproduktene 
er byggninger utført i laft  el-
ler stavlaft i norsk furu.

– Å vise fram hytta vår på 
Norsk Hyttesenter er stort sett 
den markedsføringen vi har 
hatt, forteller Gunnar Thue. 

Da den første hyttelivsmes-
sen som ble arrangert i 1998 
var det syv hytteprodusenter 
som var representert med ut-
stillingshytter inne på Hel-
lerudsletta. Thue forteller at 
siden de i utgangspunket var 
konkurrenter på hyttemarke-
det var det mange i starten som 
spådde at prosjektet ville hava-
rere ganske raskt. Men de fi kk 
til et helt spesielt samarbeid 
inne på området. Salget økte 
betraktelig for alle.

– Hyttesenteret blir som et 
shoppingsenter med hytter, 
sier Thue. 

STORT UTVALG
– Jeg pleide å si at ingen tør å 
kjøpe hytte uten å ha vært på 
Hellerudsletta. Som hyttekjø-
per kan du gå fra dør til dør 
på Norsk Hyttesenter og få et 
inntrykk av hva som fi nnes 

av tilbud i markedet. Samtidig 
skjerper det oss som skal selge 
hytter, sier Oddmund Stenset.  

Han mener det er viktig å trek-
ke i samme retning for å få folk 
til å besøke hyttesenteret. Når 
folket kommer kan de begynne 
å konkurrere om kundene. Sten-
set er på tur over i pensjonistenes 
rekker. Han var med på å starte 
opp anlegget og har fulgt med på 
hvordan det har gått. 

– Jeg tror at hyttesenteret vil 
stå i mange år fremover. Det 
har blitt så stort at du må bruke 
minst en hel dag om du ønsker 
å se på alle hyttene. Men det 
har absolutt vært en spennen-
de tid, forteller Stenset.

Den første hytta til Sande 
Hus & Hytter står fremdeles på 
området, og har blitt oppgra-
dert fra den ble plassert der i 
1997. 

– Blir det priskonkurranse når 
så mange konkurrenter samles på 
et lite området? 

– Selvsagt varierer prisen 
litt. Men vi har hatt en image 
på at vi skal ha prisen vi skal 
ha. Jeg synes alle produsentene 
har opptrådt redelig, sier Sten-
set.  

FRA STARTEN: Sande Hus & Hytter AS var med fra starten av 
Norsk Hyttesenter, og en av de tre første produsentene som fi kk 
satt opp utstillingshytte ved Exporama. 

GOD UTSTILLINGSPLASS: På toppen av hyttesenteret troner hytta 
til G. Thue Håndlafting. En bedre utstillingsplass i et aktivt hyttesen-
ter er det neppe mulig å få.c

STØRST I NORDEN: Norsk Hyttesenter er Nordens største helårs 
hytteutstilling med hele 25 hytter i full størrelse.

Tekst/foto: 
Roy R. Mortensen

roy@avisdrift.no
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PANORAMAUTSIKT: Flott utsikt er noe ferierende nordmenn setter pris på. (Foto: Novasol)

Vi vil ha luksus

De siste tre årene har over 60 
prosent av bookingene hos fe-
riehusutleieren Novasol vært 
til hus og hytter med 4 eller 5 
stjerner. 

– Vi ser at nordmenn har en 
tendens til å booke hytter og 
feriehus av generelt god stan-
dard. Antall bookinger øker i 
takt med antall stjerner huset 
har og 5-stjernerskategorien 
har klart fl est bookinger, fortel-
ler markedskoordinator i Nova-
sol, Kristin Vidvei Nygaard. 

Store hytter og feriehus som 
gjerne har plass til 5 – 9 perso-
ner er spesielt attraktivt. 

– De minste enhetene har 
færrest antall bookinger, sier 
Nygaard.
                                 
BOBLEBAD OG UTSIKT                                        
Ikke bare vil nordmenn ha mye 
plass, men vi setter også krav til 
litt luksus.

– Velværefasiliteter som 
svømmebasseng, boblebad og 
badstu er spesielt populært. 
Husene som får fl est bookinger 
er de med basseng, boblebad, 
kvalitetshagemøbler, fi skehus 
og panoramautsikt, forteller 
markedskoordinatoren.

Områdene i Norge som opp-

Store hytter og feriehus med svømme-
basseng, boblebad og panoramautsikt er 
populært hos ferierende nordmenn.

lever størst pågang er Oslofjor-
den, Rogaland, Hordaland og 
Møre og Romsdal.
                                    
REISER MER
Ifølge tall fra Statistisk Sentral-
byrå (SSB) var norske borgere 
på overnattingstur 5, 6 millio-
ner ganger i andre kvartal i fjor. 
Det er en økning på sju prosent 
i forhold til samme kvartal året 
før.

En undersøkelse Finn Reise 
gjorde i fjor høst viser også at 
1 av 3 nordmenn - eller 29 pro-
sent - sier de vil ha et høyere 
feriebudsjett i 2013 enn i 2012. 
Andelen var 22 prosent da til-
svarende undersøkelse ble gjort 
året før.

Kristin Vidvei Nygaard mer-
ker at ferie og fritid er noe nord-
menn gjerne bruker penger på.

– Gjennomsnittlig ukespris 
på bookinger foretatt av nord-
menn har økt sammenlignet 
med fjoråret. Det kan bety at 
vi prioriterer å bruke penger på 
ferie og fritid. Vi ser at nord-
menn reiser stadig mer på ferie.
                                      
TIDLIG UTE
Ifølge statistikken til Nova-
sol leier nordmenn ofte hus 

Beate 
Bratlie (31), 
Oslo

                                                                           

– Luksus. Det er litt fordi jeg 
nesten ikke kan bruke primus, 
engang.

                                                                           

– Definitivt luksus. Jeg elsker 
komfort, og hater å tømme 
utedoen.

                                                                           

– Jeg liker å ha en viss standard på 
hytta, slik jeg har det hjemme. Så 
det må være litt luksus.

                                                                           

– Det skal ikke være luksus, det 
behøver man ikke på hytta. Barn 
og voksne skal kunne røre seg, 
uten en masse overflødige ting.

                                                                           

– Det skal være primitivt og en-
kelt. Når jeg drar på hytta er det 
for å komme vekk fra alt bråk, 
og for å lytte på fuglekvitter og 
være i naturen.

                                                                           

– Det er koseligere med en 
primitiv, enkel hytte. Luksus har vi 
hjemme.

Marie 
Bratlie (25), 
Arendal

Jan Eirik 
Åmodt (50), 
Sør-Odal

Ron Olsson (58), 
Degerfors, Sverige.

Anita 
Karlsen (56), 
Lillestrøm.

Silje 
Benonisen (37), 
Lillestrøm

Foretrekker du luksus på 
hytta, eller skal det være primitivt?
Foretrekker du luksus på 
hytta, eller skal det være primitivt?

6 PÅ GATA Vasker ikke hytta selv

– Nordmenn ligger helt i Eu-
ropatoppen når det gjelder 
bestilling av hyttevask etter 
ferien, sier Pia Buen, salgs- og 
markedsansvarlig for Novasol 
i Norge.

Novasol er Europas største 
utleier av ferieboliger. I fjor be-
nyttet drøyt 50 000 nordmenn 
seg av selskapets hyttetilbud 
utenlands. Danmark er det 
hyppigst valgte reisemålet, og 
her registreres bestillingene av 
sluttrengjøring.

– Den siste oversikten vi-
ser at 47 prosent av de norske 
gjestene reiste fra hytta uvas-
ket. Bare blant sveitsere og 
østerrikere er andelen høy-
ere, men fra disse landene er 
antall bestillinger til gjen-
gjeld svært lavt, sier Buen.

Blant hytteturistene fra alle 
andre land er andelen som ikke 
vasker selv mindre enn 30 pro-
sent.

– Danskene selv er nærmest 
oss med 28 prosent kjøpt ren-
gjøring. Svenskene ligger på 21 
prosent. Blant de polske ferie-

Nordmenn som leier hytte liker ikke å 
vaske etter seg, viser en internasjonal 
oversikt. Nesten ingen kjøper så mye 
hytterengjøring som oss.

gjestene er det bare 11 prosent 
som bestiller rengjøring.

HAR GOD RÅD
Aller nederst på statistikken 
ligger tsjekkerne. Mer enn 96 
prosent av dem tar sluttvasken 
selv.

– Forskjellene skyldes nok 
først og fremst at nordmenn 
jevnt over har god råd og kan 
unne seg den luksusen det 
innebærer å slippe å gjøre 
rent etter seg. Kulturforskjel-
ler med hensyn til hva det er 
tradisjon for å leie hjelp til 
kan også spille en rolle, sier 
Pia Buen.

I en egen undersøkelse har 
Novasol kartlagt hva hyttetu-
ristene selv synes er de største 
fordeler og ulemper ved å til-
bringe ferien i leid bolig.

– Svarene vi fi kk stemmer 
godt med tendensen til at man-
ge gjester helst vil slippe å vaske 
selv. Mens friheten og mulig-
heten til å være privat fremhol-
des som største plussfaktor ved 
å leie hytte, nevnes arbeid som 

matlaging og renhold hyppigst 
som ulemper.

UTNYTTER TIDEN
Også Karen Hansen, som for-
midler utleie av ferieboliger i 
Ebeltoft i Danmark, kan be-
krefte at norske gjester i stor 
grad bestiller sluttvask.

– Mange betaler gjerne litt 
ekstra for å kunne utnytte fe-
rieuken fullt ut istedenfor å 

gjøre husarbeid. De vil heller 
bruke mer tid på lokale turistat-
traksjoner som Ree Park, Djurs 
Sommerland, Kattegatcenteret 
eller Skandinavisk Dyrepark, 
sier Karen Hansen.

De norske leietakerne nøy-
er seg som regel med bare én 
uke.

– Selve ferieoppholdet deres 
varer ofte lenger, men da fl yt-
ter de gjerne på seg og reiser til 

 VIL HELST SLIPPE: Norske hytteturister er ikke så glade i å gjøre rent etter seg. (Foto: Colourbox)

REISER MER: Markedskoordi-
nator i Novasol, Kristin Nygaard, 
ser at nordmenn reiser stadig mer 
på ferie. (Foto: Privat)

på samme sted fl ere år på rad. 
Nesten 20 prosent av de som 
allerede har leid hus i Norge til 
2013-sesongen, leide også her i 
fjor. 

Nygaard mener folk vet hva 
de vil ha og at de tidlig sikrer 
seg det stedet de er ute etter.

– Det er også trenden vi ser 
generelt. Nordmenn er tidlig 
ute for å sikre seg drømmehu-
set, både i Norge og Europa for-
øvrig, avslutter hun.

Tekst: 
Charlotte Sissener

charlotte@avisdrift.no

nye steder for å oppleve mer av 
Danmark.

Leievanene varierer mye 
mellom ulike folkeslag.

– Mange av de tyske gjestene 
våre bestiller for både to og tre 
uker på samme sted. Det er det 
svært få nordmenn som gjør, 
sier Karen Hansen.

Tekst: Ulf-Arvid Mejlænder 
redaksjonen@avisdrift.no

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Områdene i Norge som opp-

Annonsere

i neste hyttebilag? 
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Gjør klart for storinnrykk

Kommende helg arrangeres bo-
ligmessen «Gjør din bolig bedre» 
på Exporama, Hellerudsletta. I år 
vil mer enn 150 utstillere være til 
stede.                           

– Her fi nner du alt som bør 
være med på en boligmesse; 
alarm- og sikkerhetsproduk-
ter, byggevarer, baderomsløs-
ninger, det siste innen enøk, 
ventilasjon og boligvarme, 
husleverandører, garasjer, kjøk-
kenutstyr, møbler og interiør, 
spa, svømmebasseng og andre 
helse- og velværeprodukter, 
oppsummerer mediasjef for 
messen, Trond Sandgren.

Fjorårets messe hadde 18.682 
besøkende, og forventningene 
er store for årets arrangement.
                                                 
MANGE AKTIVITETER
Sandgren kan by på fl ere nyheter 
i år.

– Det er mye å velge mellom 
blant utstillerne, men vi vil 
trekke frem godbiter som selv-
spylende og selvtørkende WC, 
infrarød boligoppvarming og 

I morgen starter en 
ny «Gjør din bolig 
bedre»-messe på 
Exporama, Hellerud-
sletta.

passivhus, forklarer han. 
Barna kan leke og bli an-

siktsmalt i messens egen bar-
nepark. På scenen vil det være 
foredrag og aktiviteter hele 
helgen. Bymiljøetaten i Oslo 

Tekst: 
Charlotte Sissener

charlotte@avisdrift.no

vil være til stede for å fortelle 
om hvordan man får lån og 
støtte til miljø- og enøktiltak. 
I tillegg kommer den kjente 
foredragsholderen Tove Stein-
bo for å fortelle om fargenes 

betydning. Boligmessen star-
ter i morgen 7. mars og varer 
frem til 10. mars.

MYE AKTIVITET: Mer enn 
150 utstillere vil være til stede 

på helgens «Gjør din bolig 
bedre»-messen på Helleruds-

letta. (Foto: Pressefoto)
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800 meter over havet i Nord-
Østerdal ligger familiehytta til 
familien Schei. Hytta fra 1969 
var klar for en skikkelig oppus-
sing.

Tre år med iherdig egeninn-
sats, og litt bistand fra fagfolk, 
har gjort den gamle hytta nes-
ten ugjenkjennelig. Men, det 
hele startet med helt nødven-
dige tiltak.

Utgangspunktet var at gul-
vet i stua begynte å sige, for-
teller Jan Olav Schei, – og vi 
så fort at noe av bjelkelaget 
hadde begynt å råtne. Vi tenkte 
at det holdt å bytte ut deler av 
gulvet, men fagfolk rådet oss 
til å gå grundigere til verks. Så 
ballet det bare på seg; vi la inn 
ny isolasjon, erstattet det råtne 
treverket med betong og la nytt 
gulv oppå. Når vi først var så 
godt i gang, bestemte vi oss for 
å ta resten av hytta i samme 
slengen.

UTEN STRØM OG VANN
Det var mangt å ta tak i, blant 
annet ønsket vi å gjøre endrin-
ger på romløsningen og samti-
dig foreta en grundig teknisk 
oppgradering. Hytta var uten 
strøm og innlagt vann.

– For å få opp standarden 
til dagens krav hadde vi god 
hjelp av fagfolk som kunne 
bidra med både innrednings-
tips og smarte tekniske løs-
ninger.

Mange av oss har gamle hytter som har gått i arv gjennom 
fl ere slektsledd. Vi drar dit for å kose oss og lade batteri-
ene akkurat som tidligere generasjoner, men i dag har vi 
helt andre krav til interiørløsninger og bekvemmeligheter.

Jan Olav og kona Herdis inn-
rømmer gjerne at de ikke er 
interiørspesialister, men de 
har innsett at forhold som 
lys, farger og ulike detaljer 
har stor betydning for at rom-

Nytt liv på hytta

met skal oppfattes som beha-
gelig og koselig.

EGENINNSATS OG GODE 
RÅDGIVERE
Jan Olav og Herdis hadde man-

ge ideer til ny planløsning, 
men var usikre på hva som 
ville bli best.

Arkitekten foreslo at vi 
skulle gjøre en rekke større 
endringer, forteller Jan Olav, 
– blant annet å fl ytte kjøkke-
net til et av soverommene. På 
den måten fi kk vi plass til et 
inngangsparti og en entré der 
hvor kjøkkenet lå. Opprinne-
lig gikk inngangsdøren rett 
inn i stuen, noe som gjorde det 
vanskelig å holde det varmt på 
kalde vinterdager. Vi har hatt 
fagfolk til å utføre snekkerar-
beidet, men alt av riving, ma-
ling, sliping og beising har vi 
gjort selv.

DYRERE - MEN VERDT DET
– Oppussingen ble vesentlig 

dyrere og mer omfattende enn 
tenkt i utgangspunktet, men vi 
har ikke angret et sekund. Da vi 
først var kommet godt i gang, 
fikk vi all den inspirasjonen og 
arbeidslysten vi trengte. Her er 
det blitt riktig bekvemt, smiler 
Jan Olav, som nå har fått en 
ny hverdag på hytta; med bad, 
dusj, eget tørkerom og entré.

– Nå kan vi tilbringe 
glade fridager her, i trive-
lige, praktiske omgivelser. 
Hva kan vel være bedre?

Tekst: Harald Sola Berentsen/ifi .no 
Foto: Per Erik Jæger/ifi .no

PUSSER OPP: Familiehytta fra 1969 var klar for skikkelig 
oppussing.




