
STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER!
44.000!

Opplag 

4. årgang – Nr. 8 – 13. mars 2013

Se våre boligannonser side 51-53 + baksiden

4. årgang – Nr. 8 – 13. mars 2013

Bilag i Romeriksposten 13. mars 2013

Viltkamera fanger opp mer enn dyrt Leve Hytter flytter inn på hyttesenteret Mye nytt på Hyttelivsmessen  Påske+krim=sant
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HYTTE

12-SIDERS

EKSTRA BILAG

12 sider hytte!
I denne ukens hyttebilag kan du blant 
annet lese om hvilke bøker vi tar med 
oss til påskefjellet og at viltkameraer er 
blitt populære, kanskje ikke bare for å ta 
bilder av dyr... 
                                                 Midten

John Arntsen har i fl ere år reist land og 
strand rundt på jakt etter televerkets 
kultursymbol nummer 1. Denne gangen 
tok han en nærmere titt på telefonkios-
ken ved Kulturpuben.
                                                                                                          
                                            Side 10-11

Sjekket telefon-
kiosken i Lillestrøm

Unni med 
ny utstilling

En ny omfattende undersøkelse viser hvor sår-
bare hver enkelt kommune er for ekstremvær. 
Her er det tatt høyde for storm, skred, flom - og 
dessuten hvordan Romerike er rustet til å takle 
en ekstremsituasjon.    
                                                                      Side 6-7

Kjøpesentrene på svenskegrensen går 
nå inn i en av sine største høytidsperio-
der. Charlottenbergs Shoppingcenter 
og Monica Nyland omsatte for over 50 
millioner i påskeuken i fjor. Det håper de 
å klare også i år. 
                                               Side 46 

Klare for 
storinnrykk

For første gang siden 2008 holder Unni 
Askeland utstilling i Galleri Jessheim.
     
          Side 56

SÅ SÅRBAR ER ROMERIKE 
FOR EKSTREMVÆR
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God folkeøkning i 2012

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Den 1. januar 2013 bodde 
det, i følge Statistisk sentral-
byrå, 31.743 personer i Ul-
lensaker kommune. I løpet av 
det siste året har det vært en 
svært god vekst her, i hvert 
fall i forhold til gjennomsnit-
tet i Norge. Lørenskog kom-
mune huser 34.320 personer 
ved siste oppdatering, og har 
også god økning. Skedsmo 
lander på 50.532 innbygge-
re, og må også sies å ha god 
vekst.

STOR ØKNING I NORGE
Det har vært en ganske sterk 
vekst i folketallet i Norge det 
siste året. Historiens nest stør-
ste økning faktisk. I hele landet 
snakker vi om en folkevekst 
på 13,1 per tusen eksisterende 
nordmenn.

I løpet av 2012 økte 
folkemengden i Ul-
lensaker med 699 
personer. Dette plas-
serer Ullensaker på 
en fi n 46. plass på 
landsoversikten som 
viser hvordan be-
folkningsutviklingen 
har vært i Kommune-
Norge.

Dermed kan vi vel slå fast 
at Ullensaker har hatt en enda 
bedre utvikling enn det som vi 
må kunne regnes som «norn-
malt». Økningen i Ullensaker 
tilsier nemlig 22,5 per tusen 
innbygger. Lørenskog kommu-
ne kommer ut med en vekst 
på 18,1 per tusen beboer, mens 
Skedsmo har 16,8.

BEBISER I ULLENSAKER
Det ble født 421 smårollinger 
som fi kk adresse i Ullensaker 
i løpet av 2012. Samtidig var 
det 194 personer fra Ullensaker 
som gikk bort. 

Så er det jo fl ytteregnska-
pet som blir andre og siste 
element som bestemmer be-
folkningsutviklingen. Vi kan 
utfra SSB-tallene slå fast at 

det fl yttet 464 fl ere personer 
inn i Ullensaker, enn ut av 
Ullensaker. Av de som fl yttet 
til en adresse i Ullensaker, så 
var det 540 som kom fra ut-
landet. 

DETALJENE I LØRENSKOG
I Lørenskog kommune finner 
vi 348 nye verdensborgere 
med fødselsår 2012. Her var 
det samtidig 220 personer 
som døde i denne perioden. 
Videre finner vi et flytteover-
skudd på 488 personer. Og 
det var totalt 584 personer 
som flyttet til Lørenskog fra 
utlandet.

I Skedsmo kan vi glede oss 
over 584 nyfødte, og minnes 
355 som har gått bort. Flytte-
regnskapet viste 611 i pluss, og 

Befolkningsutvikling
Per 1. januar 2013, utvikling siste året (per tusen innbygger). Kilde: SSB

Ullensaker                   31.743                      699                            22,5Ullensaker                   31.743                      699                            22,5Ullensaker
Lørenskog                   34.320                      611                             18,1
Skedsmo                   50.532                      834                            16,8
Akershus                566.399                 10.145                             18,2
Norge              5.051.275                65.405                              13,1

ENDRINGER UTV. PR TUSENFOLKTALL

BEFOLKNINGSVEKST: I Ullensaker ble det i 2012 født 421 smårollinger.  

fra utlandet kom det 826 perso-
ner.

BEST OG VERST
Vi kan ved hjelp av statistikken 
kåre Gamvik kommune i Finn-
mark som den store vinneren 
i Norge i 2012. Her økte folke-
tallet med 55 per tusen eksis-
terende. Rennesøy i Rogaland 
knep sølvmedaljen, og Verran 
i Nord-Trøndelag tok siste le-
dige plass på pallen. I motsatt 
ende av landsoversikten fi nner 
vi Røst kommune ytterst i Lo-
foten. Her var det nedgang på 
femti per tusen beboer. 

Ullensaker kommune fin-
ner vi på en fin 46. plass 
blant de 428 kommunene i 
Norge. Lørenskog er num-
mer 75 på denne oversikten, 

og Skedsmo nummer 97.

UTVIKLING I AKERSHUS
Ved inngangen til 2013 bodde 
det 566.399 mennesker i Akers-
hus. Dette er en økning på 18,2 
per tusen innbygger det siste 
året. Den kommunen som kan 
meske seg med tittelen «Beste 
folkeøkning» i Akershus, er 
Vestby. Der økte folketallet med 
30,5 per tusen eksisterende be-
boer. På andreplass fi nner vi 
Nittedal kommune, med en 
vekst på 24,1 per tusen.

Så får vi også snu tabellen 
på hodet, og se hvem som har 
minst grunn til å juble. Vi kan 
nemlig se at Enebakk kommune 
har minst fremgang i forhold til 
innbyggertallet. Her var øknin-
gen på «bare» syv per tusen.

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Annonsere

i Romeriksposten? 
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Her er den lokale traktor-toppen

AKTUELT 
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

Ved hjelp av tall fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) kan vi slå fast 
at det er knapt 250.000 trak-
torer i Norge, og 20.533 i hele 
Akershus. I Ullensaker er det 
registrert 1.479 traktorer, mens 
det er 428 i Skedsmo og 257 i 
Lørenskog. De to sistnevnte 
kommunene tilhører naturlig 
nok parentesen i Traktor-Nor-
ge.

TRAKTOR-TOPPEN
Fra samme byrå kan vi laste 
ned statistikk som viser hvilke 
merker som er mest populær 
blant dem som er avhengige 
av traktor. Og hvis vi da først 
kaster et blikk på den nasjonale 
Topp 10, så er det vel ingen tvil 
om hvilket traktormerke som 
er mest pop i Norge. Det rul-
ler nemlig over 58.000 trakto-
rer av merket Massey-Ferguson 
omkring i landet. John De-
ere følger deretter med om lag 
28.900. Traktorbronsen i Norge 
går til Ford, med 22.623 utga-
ver.

TRAKTORER I 
ULLENSAKER
Ser vi på den lokale Traktor-
Toppen i Ullensaker, så fi nner 

I Ullensaker kommu-
ne er det registrert 
nesten 1.500 trakto-
rer. I dagens avis kan 
vi presenterte Topp 
10 av merkene her 
lokalt - og dessuten 
en kuriøs måling som 
kårer de største (og 
minste) «traktorkom-
munene» i Norge.

vi John Deere helt øverst med 
287 varianter. Dette er der-
med vinneren på den lokale 
traktortabellen. Det er Massey-
Ferguson som er å fi nne på 
andreplass, da vi fi nner 218 av 
denne i Ullensaker. På tredje-
plass kommer Ford, med 154 
varianter. ATV er for øvrig også 
medregnet i traktor-statistik-
ken fra SSB. Det fi nnes blant 
annet mange av typen Polaris 
og Yamaha.

Massey-Ferguson topper listen 
både i Lørenskog og Skedsmo.

FORSKJELLIG BRUK
Traktor- og landbruksmaski-
nimportørenes forening (TLIF) 
anfører at mindre enn halvpar-
ten av traktorene i Norge bru-
kes i landbruket. 

– Vi regner at rundt 100-
120.000 traktorer fortsatt er i 
aktiv drift i landbruket. Resten  
brukes i skogbruk, privat eie, 
kommunal virksomhet, entre-
prenører og av anleggsgartnere, 
opplyser foreningen.

En del av traktorene i land-
bruket brukes dessuten til snø-
brøyting, strøing, gatefeiing og 
vaktmestertjeneste,

– På produsentnivå har det 
også vært en struktur-rasjonali-
sering med fusjoner og teknisk 
samarbeid. Mange av de mer-
kene man hadde på markedet for 
20 år siden eksisterer ikke lenger, 
legges det til.

TRAKTORKOMMUNER
Med visshet i antall traktorer 
i hver kommune, så hadde det 
vel vært synd om vi ikke lagde 
en artig og kuriøs kåring av 
Norges største (og minste) trak-
torkommuner? 

Ved å måle opp mot innbyg-
gertall så kommer vi nemlig til 
at det er drøyt 49 traktorer per 
tusen nordmann i dette landet. 
Det får da være gjennomsnittet. 
Og med 47 traktorer per tusen 
innbygger i Ullensaker, så får 
vi vel slå fast at det er litt færre 
traktorer her enn det som er nor-
malt. I Lørenskog og Skedsmo er 
det kun henholdsvis 7,5 og 8,5 
traktorer per tusen beboer.  

Ullensaker kommune er Nor-
ges 321. største traktorkommune 
(av 428). Skedsmo er nummer 
418 og Lørenskog nummer 422.

STØRST OG MINST
Vang kommune i Valdres får 
æren av å kunne kalle seg Nor-
ges Traktorkommune nummer 
én.  Her er det nemlig 318 trak-
torer for hver tusen innbygger. 
Minste traktortetthet i Norge 
er det Oppegård kommune her 
i Akershus som har, med bare 
fi re traktorer per tusen innbyg-
ger.

I vårt fylke er det Hurdal og 
Aurskog-Høland som er størst på 
traktorer, med om lag 117 per tu-
sen innbygger.   

Må ha vogntog-sertifi kat for å kjøre traktor
De siste åtte 
årene har en 
måtte ta klasse 
CE (vogntog) for 
å være kvalifi sert 
for å kjøre traktor 
over 40 km/t. Nå 
krever bondelaget 
endringer for både 
opplæring og bruk 
av traktor. 

– Regelverket for traktor har 
knapt vært oppdatert siden den 
gangen en vanlig landbruks-
traktor hadde 60 hestekrefter 
og så vidt kom oppi 30 km/t. 
Det å kunne bruke traktoren på 
trygt vis, er en foriutsetning for 
å kunne drive landbruk i dag.

HAR SENDT KRAV TIL 
REGJERINGEN
Det sier leder i Norges 
Bondelag, Nils T. Bjørke. 
Sammen med Traktor- og 
landbruksmask inimportø -
renes forening og fagbladet 
Bedre Gardsdrift har han 
nylig sendt et åpent brev til 

regjeringen for å få en opp-
rydning i trafikkreglene i 
forhold til traktorer.

BEDRE OPPLÆRING
I brevet fremkommer det at or-
ganisasjonene mener regelver-
ket er uoversiktlig, og påpeker 
at både samfunnet, landbruket 
og kjøretøyene har hatt en ve-
sentlig karakterendring. 

Bjørke mener det haster å få 
ryddet opp i føreropplæring, 
spesielt med tanke på sikker-
het. I dag kan 16-åringer kjøre 
rundt i mange av traktorene. 
Samtidig må man ha vogntog-
sertifi kat for å kjøre traktorer 

raskere enn 40 km/t. 
– Materiellet som ofte brukes 

i opplæringen er for gammelt 
og ikke tilpasset dagens utstyr. 
Opplæring til klasse T (traktor, 
red. anm.) er beint ut dårlig. 
En konsekvens er at de som tar 
traktor-sertifi kat ikke har god 
nok kunnskap til å kunne fer-
des trygt, sier han.

FORBUD PÅ VEIER
Bondelaget ønsker en revisjon 
av alle trafi kkregler for traktor. 
Og krever blant annet at trak-
torer får en egen klasse under 
begrepet kjøretøy, slik at ikke 
regler ment for ulike biler blir 

gjeldende for traktorer. 
Bjørke peker også på forbu-
dene mot traktorkjøring på 
mange veier. Dette er veier 
som gjerne er bygget for å 
få den farligste trafi kken ut 
av sentrum i tettsteder. Her 
er det ofte forbud mot trak-
torkjøring, og de må dermed 
kjøre rundt i uoversiktlige og 
folketette gater.

– Hva er det som er tryg-
gere med å tvinge land-
bruksmaskinene til å kjøre 
gjennom hovedgaten i en by-
kjerne, fremfor å ha dem på 
en vei fri for myke trafi kan-
ter, spør han.

JOHN DEERE             287

Traktortoppen 
i Ullensaker
Inkludert ATV. Kilde: SSB

Traktortoppen 
i Skedsmo
Inkludert ATV. Kilde: SSB

MASSEY-
FERGUSON        58081

FORD        22623

ZETOR        13262

NEW HOLLAND          9659

VALMET          8858

FORDSON          4617

DEUTZ          4008

FENDT          3551

CASE          2533

INTERNATIONAL          2345

JOHN DEERE        28905

FIAT        15106

POLARIS          9695

VOLVO          9457

VALTRA          6359VALTRA          6359VALTRA

INTERNATIONAL 
HARVESTER          4561

CASE 
INTERNATIONAL          3996

DAVID BROWN          3401

YAMAHA          2489YAMAHA          2489YAMAHA

ARCTIC CAT          1841

Traktortoppen 
i Norge
Inkludert ATV. Kilde: SSB

FORD          154
VALTRA            94
NEW HOLLAND            86
FIAT            77
CASE            64
CLAAS            44
ZETOR            41
DEUTZ            40

MASSEY-
FERGUSON            52
FORD            41
JOHN DEERE            21
POLARIS            13
NEW HOLLAND            10
FIAT              9
ZETOR               9
VOLVO              9
VALMET              8
CASE 
INTERNATIONAL              7

MASSEY-
FERGUSON          106
JOHN DEERE            43
FORD            41
NEW HOLLAND            22
FIAT            20
VOLVO            19
POLARIS            18
DAVID BROWN            16
ZETOR            15
CASE 
INTERNATIONAL            14

Traktortoppen 
i Lørenskog
Inkludert ATV. Kilde: SSB

VALTRA            94VALTRA            94VALTRA

FIAT            77

CLAAS            44

DEUTZ            40

POLARIS            13

FORD            41

FIAT              9

VOLVO              9

CASE 
INTERNATIONAL              7

JOHN DEERE            43

NEW HOLLAND            22

VOLVO            19

DAVID BROWN            16

CASE 
INTERNATIONAL            14

MASSEY-
FERGUSON            218

TRAKTOR-TETTHET: I Ullensaker kommune fi nnes 
det nå 1.479 traktorer. I dagens avis har vi kåret Norges 

største og minste traktorkommuner. (Illustrasjonsfoto)

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Annonsere

i Romeriksposten?
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Så sårbar er Romerike for ekstremvær

AKTUELT 
Tekst: Yngve Johnsen
redaksjonen@avisdrift.no 

Hvordan vil ekstremvær ram-
me Lørenskog, Skedsmo og Ul-

En ny omfattende 
undersøkelse viser 
hvor sårbare hver 
enkelt kommune er 
for ekstremvær. Her 
er det tatt høyde for 
storm, skred, fl om - 
og dessuten hvordan 
eksempelvis Rome-
rike er rustet til å 
takle en ekstrem-
situasjon.

lensaker? Det har forskere ved 
Geografi sk institutt ved NTNU 
i Trondheim funnet ut. 

OMFATTENDE 
UNDERSØKELSE
Ved å undersøke en rekke geo-
grafi ske, demografi ske og so-
siale faktorer, har forskerne 
laget et interaktivt kart som 
lokalsamfunnene kan bruke til 
forebygging og beredskapsar-
beid, ikke minst med tanke på 
klimaendringer.

– Et lokalsamfunn vil med 
global oppvarming få økt po-
tensial for ekstreme naturfeno-
men som skred, fl om og storm. 
Da er det greit å vite hvordan 
man kan sikre seg, og hvor 
man bør sette inn ressurser, 
sier Jan Ketil Rød, forsker ved 
Geografi sk institutt ved Nor-
ges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU).

FYSISK SÅRBARHET
Det er gjort to ulike granskin-
ger; fysisk sårbarhet og sosial 
sårbarhet. Den førstnevnte de-
len består av farene for skred, 
fl om og storm, der sistnevnte 
er vektet mest i indeksen som 
sammenligner og rangerer fy-
sisk sårbarhet i kommuner.

– Her benytter vi et stormatlas 
som viser antall timer det har blåst 
storm eller sterkere vind, også for 
kommuneme på Romerike. Storm 
dominerer skadeutbetalingene 
hos Norsk Naturskadepool, forkla-
rer Rød.

MEST UTSATT FOR STORM
Værøy kommune langt ute i 
Lofoten topper listen over kom-

munene som er mest sårbar for 
storm. I motsatt ende fi nner vi 
Trysil i Hedmark, hvor det aldri 
er storm. Faren for ødeleggel-
ser grunnet storm og sterkere 
vinder i våre tre kommuner på 
Romerike, er ikke blant de aller 
største i landet.

På denne listen (av 428 kom-
muner) kommer nemlig Ul-
lensaker høyest oppe av våre på 
351. plass. I dagens avis fi nner 
du en tabell som viser sårbar-
het for storm i alle kommunene 
i Akershus. Skedsmo er på 378. 
plass her, og Lørenskog num-
mer 388.

LITEN FARE I LØRENSKOG 
I fylket er det Sørum kommune 
som skal være mest utsatt for 
vindens herjinger, etterfulgt 
av Gjerdrum. De kommunene 
som historisk sett har hatt 
minst å frykte, er Lørenskog og 
Oppegård.

SKRED I MANGE 
VARIANTER
Så har vi skredfaren. I Norge 
kan man bli utsatt for mange 
ulike skred-typer. 

– Det skjer først og fremst 
i bratt terreng, og fortrinns-
vis på Vestlandet og i deler 
av Nord-Norge. Men det fore-
kommer også en del kvikk-
leireskred på flate områder i 
lavlandet. I vår undersøkelse 
har vi benyttet registrerte 
skred etter 1650 fra den na-
sjonale skreddatabasen, for-
teller Rød. 

SKRED I SKEDSMO
Indeksen for skred i Skedsmo 
er forholdsvis høy, sett opp 
mot resten av landet. Av de 
428 kommunene er det Aur-
land i Sogn og Fjordane som er 
mest sårbar for skred. Deretter 
kommer Nordkapp kommune 
i Finnmark. Skedsmo er oppe 
som nummer 65 på denne 
landsoversikten, mens skredfa-
ren i Ullensaker tilsier en 258. 
plass. 

Det er Sørum kommune som 
topper tabellen for skredfare i 
Akershus, etterfulgt av Gjerdrum 
og Skedsmo. 

SKEDSMO FLOMUTSATT
Tabellene som viser faren for 
fl om er ikke fullstendige. Rød 
opplyser at 131 kommuner i 
Norge i er kartlagt, og kun for 
hovedvassdragene.

– Dermed er det mange 
kommuner som ikke vises som 
fl omutsatt, og mange steder 
vil dette skyldes mangelfull 
kartlegging, sier Rød. 

I Akershus er det Fet kom-
mune som skiller seg ut med 
høye verdier for sårbarhet knyt-
tet til fl om. Men Skedsmo følger 
deretter.

SNAKKER OM VÆRET: Forsker 
ved Geografi sk institutt ved 
NTNU, Jan Ketil Rød, er blant 
forskerne som har kartlagt alle 
Norges kommuner i forhold til 
sårbarhet ved ekstremvær. (Foto: 
Nils Heldal, NTNU)

STORM: Er Romerike sårbar for 
ekstremvær? Det er spørsmålet 

som forskere nå har gjort et 
dypdykk i. Resultatene fi nner du i 

denne avis. (Illustrasjonsfoto)

Stormfare i Akershus
Ulike indeksverdier er transformert til en felles skala fra 0 til 100. 
Kilde: NTNU

Sørum                              58,14                      159
Gjerdrum                              57,05                      176
Nes                               56,45                      185
Aurskog-Høland                              51,26                      231
Enebakk                              51,10                      235Enebakk                              51,10                      235Enebakk
Nannestad                              47,37                       271
Nittedal                             46,94                      272
Fet                              46,76                      273
Nesodden                             43,69                      292
Vestby                              43,51                      294Vestby                              43,51                      294Vestby
Ås                              42,14                      307
Frogn                             39,95                      326
Asker                             36,83                      348Asker                             36,83                      348Asker
Ullensaker                              36,51                      351Ullensaker                              36,51                      351Ullensaker
Bærum                              34,41                      371
Ski                              34,12                     372
Hurdal                              33,63                      374
Rælingen                              33,55                      375
Skedsmo                              32,76                      378
Eidsvoll                               32,61                      380
Oppegård                               31,37                      384
Lørenskog                              30,41                      388

RANK I NORGESÅRBARHET

Skredfare i Akershus
Ulike indeksverdier er transformert til en felles skala fra 0 til 100. 
Kilde: NTNU

Sørum                              17,94                       24
Gjerdrum                              10,87                       36
Skedsmo                                6,99                       65
Nannestad                                3,63                     102
Oppegård                                2,33                     138
Ås                                1,89                     157
Hurdal                                1,06                     206
Bærum                                0,96                      211
Nes                                 0,68                     227
Asker                                0,67                     229
Enebakk                                0,60                     235Enebakk                                0,60                     235Enebakk
Fet                                0,51                     244
Eidsvoll                                0,38                     255
Ullensaker                                0,35                     258Ullensaker                                0,35                     258Ullensaker
Nittedal                                0,08                    276

Øvrige kommuner: 0,0

RANK I NORGESÅRBARHET

Flomfare i Akershus
Ulike indeksverdier er transformert til en felles skala fra 0 til 100. 
Kilde: NTNU

Fet                                9,33                        31
Skedsmo                                 2,41                        49
Bærum                                0,67                        77
Rælingen                                0,46                        86
Eidsvoll                                0,30                        93
Asker                                0,20                        95Asker                                0,20                        95Asker
Lørenskog                                0,08                      103
Nes                                 0,04                      104
Nittedal                                0,03                      107
Sørum                                 0,01                      112

Øvrige kommuner: 0,0 - eller ikke kartlagt

RANK I NORGESÅRBARHET
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Losby gods 
miljøsertifi sert

Søk administrasjonstilskudd 45 mill i pluss i Skedsmo

I Lørenskog kom-
mune er det nå 23 
private virksomhe-
ter som er Miljø-
fyrtårnsertifi sert. 
Losby Gods AS er 
den siste i rekken. 
Ordfører Åge Tovan 
sto for overrekkel-
sen av Miljøfyrtårn-
diplomet til Losby 
Gods mandag 4. 
mars 2013.

Regnskapet for 
2012 er avsluttet 
med et regnskaps-
messig overskudd 
på 45 millioner 
kroner.

Losby Gods AS har hatt fokus 
på miljø i lang tid. Alle ansatte 
har vært involvert, men en mil-
jøgruppe har arbeidet ekstra 
mye med Miljøfyrtårn i samar-
beid med konsulent.

Losby Gods har gjen-
nom Miljøfyrtårn-arbei-
det vært innom temaene:
Arbeidsmiljø, innkjøp, trans-
port, energi, avfall, estetikk.

Lørenskog kommunes Mil-
jøfyrtårnsertifi sør har vurdert 
miljøarbeidet og sertifi sert 
virksomheten.

Kilde: Lørenskog kommunes 
nettsider.

Frivillige lag og foreninger innen 
kulturområdet kan søke Skedsmo 
kommune om administrasjonstil-
skudd (driftstilskudd) til sin løpen-
de virksomhet. Fristen er 1. april.

Foreninger som er tilslut-
tet paraplyorganisasjonene 
Musikkrådet, Speiderrådet og 

Regnskapet for 2012 er avslut-
tet med et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på 
45,0 mill. kroner, som utgjør 
1,5% av de samlede driftsinn-
tekter på 3,006 milliarder kro-
ner.

Resultatet fremkommer i ho-
vedsak som et resultat av at de 
frie inntektene, som er skatte-
inntekter og rammetilskudd, 
ble 37,3 mill kroner større 
enn budsjettert, og at drifts-
utgiftene i sektorene ble 5 mill 

kroner lavere enn revidert bud-
sjett. Mindreforbruket i sekto-
rene utgjør 0,25% av tildelte 
rammer.

Netto driftsresultat som vi-
ser hvordan den løpende drif-
ten balanserer var på 69,1 mill. 
kroner, eller 2,3% av samlede 
driftsinntekter. Fylkesmannen 
anbefaler at netto driftsresultat 
bør ligge på minst 3%, og kom-
munen nådde dermed ikke helt 
denne målsetningen.

Eiendomsskatten gav 36,3 
mill kroner i inntekt. Av dette 
ble 21,8 mill kroner brukt til å 
betale renter og avdrag på tidli-
gere gjennomførte prosjekt. Re-
sten er brukt til pågående ved-
tatte prosjekt, hvor de største 
prosjektene var ny låve Sørum 
Fritidsgård, nye gang-/ sykkel-
veier og trafi kksikring, drifts-
tilskudd i forbindelse med gra-
tisprinsippet i kultursektoren 
og byutvikling/ parkanlegg. 

Eiendomsskatteinntektene var 
1,3 mill. kroner høyere enn 
budsjettert.

Skedsmo kommune investerte 
for 242,7 mill kroner i 2012. 
De største investeringene var 
nye vann- og avløpsledninger, 
bygging av omsorgsboliger på 
Husebyjordet og arealutvidelse 
av Skedsmo kirkegård.

Regnskapet legges frem til 
godkjenning i kommunesty-
ret og med forslag til dispone-
ring av overskudd den 12. juni 
2013. I samme møte behandler 
kommunestyret årsberetnin-
gen med bl.a. rapportering på 
måloppnåelse og økonomiske 
analyser.

Kilde: Skedsmo kommunes 
nettsider.

OVERSKUDD: Skedsmo har et overskudd på 45 millioner i 2012. (Illustrasjonsfoto)

Idrettsrådet, sender søknad via 
respektiv paraplyorganisasjon.

Organisasjoner som ikke 
er tilknyttet paraplyorganisa-
sjoner, sender søknad rett til 
Skedsmo kommune, Kultursek-
toren, Pb. 313, 2001 Lillestrøm.

Kilde: Skedsmo kommunes nettsider.
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Telefonkioskgeneralen sjekket 
telefonkiosken i Lillestrøm

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

– Dette er et meget bra eksem-
plar. Denne ser veldig hel og fi n 
ut. Men den burde kanskje hatt 
et litt eldre apparat, sier Arntsen, 
mens han rusler rundt boksen.

Den røde telefonkiosken er 
et rikssymbol over telefonens 
inntog i Norge. Den første så 
dagens lys i 1933. Den siste ki-
osken ble produsert i 1995. Til 
sammen har det vært produ-
sert cirka  6.000 eksemplarer 
av denne typen i Norge. 

TAR BILDER OG FILMER
John Arntsen fra Hurum bruker 
mye av fritid på telefonboksene 
og nettstedet telefonkiosken.
org. Han mener de røde telefon-
kioskene var starten på telerevo-
lusjonen. I 1969 fi kk han jobb i 
Telegrafverket som feilretter på 
myntautomater, og han har der-
med fulgt telefonen fra dreieski-
ve til berøringsskjerm. 

– Jeg er født i 1949. Da jeg 
vokste opp var det noe spen-

John Arntsen har i 
fl ere år reist land 
og strand rundt på 
jakt etter televerkets 
kultursymbol num-
mer 1. Denne gangen 
tok han en nærmere 
titt på telefonkiosken 
ved Kulturpuben. DOKUMENTAR: Her blir lillestrømsentrums eneste røde telefonkiosk 

festet til fi lmen. Telefongeneralen deler sine opplevelser, bilder og fi lm 
på hjemmesiden telefonkiosken.org.

SLÅR LØVEN: – Dette er et av de fi neste rikssymbolene vi har. For 
meg er denne enda fi nere enn den Norske løven. Dette er også kultur på 
sitt høyeste, sier  John Arntsen.

nende ved telefonkiosken. Der 
ringte vi til jenter, og for oss ble 
dette bygdas naturlige samlings-
sted.  På den tiden var det veldig 
få som hadde telefon hjemme. 
Skulle du ringe måtte du innom 
kiosken, forteller Arntsen.  

100 av de røde telefonkios-
kene er vernet av Riksantikva-
ren. Arntsen har fi lmet og tatt 
bilder av 99 av disse. Til som-
meren har han planer om å 
reise til Røst for få lagt den siste 
vernede boksen til i samlingen 
sin. En samling som forøvrig 
også inneholder en rekke tele-
fonbokser som ikke er vernet. 

– Det er fi nt kioskene som 
ikke vernet blir tatt vare på. Hvis 
noen seriøse personer, borettslag, 
stiftelser eller bedrifter ønsker 
å ta vare på en slik kiosk synes 
jeg at Telenor kunne solgt disse 
til en hyggelig pris. Selvsagt mot 
at mottagerne forplikter seg til å 
ta vare på automaten og gjøre en 
ordentlig jobb med den - slik det 
har blitt gjort i Lillestrøm.

MUSEUMSBOKS
I 2010 ble en rød telefonkiosk 

tatt ned i Kongsvinger og frak-
tet til Lillestrøm, etter et privat 
initiativ. Her er den plassert som 
utstillingsmodell ved siden av 
Bergersen snekkerverksted hos 
stiftelsen Gamle Lillestrøm. Ki-
osken ble avduket under byfes-
ten.

– Jeg inspiserer boksene og 
setter en karakter på dem. Ka-
rakterskalaen starter på 1 og går 
til 10, som er toppkarakteren. 
Denne er veldig pen, men den 
får ikke toppkarakter. Jeg trek-
ker litt for det lave fundamentet, 
påkjørsbulken og mangel på lys 
i kiosken. Men en god sekser vil 
den få. Den peneste jeg hittil har 
kommet over står inne på muse-
umsområdet på Maihaugen, for-
teller telefonkioskgeneralen.  

Lillestrømkiosken er utstyrt 
med et Dansk GNT apparat 
med dekadisk dreieskive. Myn-
tapparatet er gammelt, men 
ikke det opprinnelige, påpeker 
telefonmannen.  

– Men den har dekning for 
å stå i boksen siden disse appa-
ratene ble brukt i mange år før 
multifunksjonsapparatene, med 

Tlf.: 906 15 412 / 908 78 201

2120 Sagstua – www.br-stenskjaer.no

Tømming av oljeutskillere

Vi tar kunden på alvor

HøyTTrykkspyling

TV-inspeksjon

slamTømming

Br. Stenskjær tilbyr rørinspeksjon og 
spyling, samt innsamling av spillolje og 

tømming av oljeutskillere i samarbeid med:

Se telefonliste via:
www.seinfo.no/62971791

eller ring: 902 12 500

Tlf.: 906 15 412 / 908 78 201

• Høyttrykkspyling 
• Tv-inspeksjon
• Slamtømming 
• Tømming av oljeutskillere

Br. Stenskjær tilbyr rørinspeksjon og spyling, samt innsamling 
av spillolje og tømming av oljeutskillere i samarbeid med:

Se telefonliste via: 
www.seinfo.no/62971791

eller ring: 902 12 500

2120 Sagstua – www.br-stenskjaer.no

kort og myntinnkast, ble satt 
inn. Da disse kioskene så dagens 
lys for 80 år siden var det satt en 
svart automat som tok 10-ørin-

ger, forteller Arntsen.
Telefonkioskgeneralen me-

ner Lillestrømkiosken har fått 
en verdig plassering og passer 
fi nt inn i miljøet sammen med 
de gamle trehusene. 

– Telefonkiosken i Lillestrøm 
burde være et godt eksempel til 
etterfølgelse for andre rundt om 
kring som ikke lenger har disse 
røde riksikonene, sier Arntsen.
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Bytt ikke kjøkken!
Bytt bare dører, skuffer, benkeplater og vask! Nye dører produsert etter mål. Også helt til taks!
Passer alle typer kjøkken uansett alder! Ferdig montert!

Vårt tilbud ved hel fornyelse: Gratis benkeplater!

Ring din lokale 
representant  
for en avtale 

om  GRatis 
hjemme besøk og 

kostnads overslag:

www.tremo.no

Vi leverer  
også komplette  

kjøkken!

Rune Løvås 
rune@tremo.no 913 92 660

dit
tbu

ds
ka

p.n
o

Norskproduserte
kvalitetsprodukt
fra egen fabrikk

på Hamar!
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Mye skjult asbest i norske hjem

AKTUELT 
Tekst: Dag Øyvind Olsen
redaksjonen@avisdrift.no 

– Får asbesten ligge i ro, er den 
ikke noe problem. Det er når vi 
begynner å rive og pusse opp at 
det farlige asbeststøvet slippes 
løs, sier spesialrådgiver Mari-
anne Berdal i inneklimaspesia-
listen Mycoteam.

Når oljefyren skal bort og 
gulvbelegg er i ferd med å ri-
ves opp, ringer fortvilte men-
nesker til Mycoteam og fryk-
ter at farlig asbestfi ber svever 
rundt i hele huset.

– Alle kjenner til eternittplate-
ne, men det er den skjulte asbesten 
innendørs som er mest skummel, 
fordi folk fl est ikke har kjennskap 
til hvor den er, sier Berdal.

Gjemt rundt peisen, 
i gulvbelegg, rør, 
tak og vegger er vi 
fortsatt omgitt med 
store mengder as-
best. Mange er ikke 
klar over dette når 
de skal pusse opp.

OMFATTENDE BRUK
Fram til 1980-tallet ble asbest 
benyttet i blant annet innven-
dige og utvendige takplater og 
veggplater, gulvbelegg, lino-
leum, fl iser, lim, tjærelim, av-
rettingsmasse, duker, i støp og 
betong, i og rundt rør, lufterør 
og kanaler. Asbest er både isole-
rende og brannhemmende.

– Mange blir overrasket over 
hvor omfattende bruken var 
av asbest i Norge helt fram til 
midten av 1980-tallet, da det 
ble totalforbudt.

Asbeststøv som pustes inn, 
skader lungevevet. Problemet 
er at asbest ikke brytes ned i 
kroppen. Har man først pustet 
det inn, kommer det ikke ut 
igjen.

Bygningsmassen i Norge le-
ver lenge. En bolig vil vanligvis 
eksistere i minst 100 år. Derfor 
er det fortsatt så mye asbest i 
bygningene våre.

– Skal man fjerne asbest, må 
det foregå på forskriftsmessig 
vis. Dessverre blir mye av dette 
arbeidet gjort på en uansvarlig 
måte der folk blir eksponert for 
støvet uten å ha verneutstyr på 
seg, sier spesialrådgiveren i My-
coteam.

Mange synes forskriftsmes-
sig sanering er kostbart.

– Et alternativ er å la as-
besten få ligge i ro. Den kan i 
mange tilfeller bygges inn, og 

få ligge i konstruksjonen.

KREFTFREMKALLENDE
Fortsatt blir mange syke etter å 
ha pustet inn asbeststøv.

De vanligste asbestsykdom-
mene er lungekreft, mesote-
liom (brysthinnekreft) og as-
bestose. Mens asbestose er en 
sjelden sykdom, diagnostiseres 
rundt 80 tilfeller av mesote-
liom i Norge i året.

Lungekreft er en vanlig 
kreftsykdom, med høy døde-
lighet. Kreftregisteret anslår at 

hvert femte tilfelle av sykdom-
men blant menn kunne vært 
unngått dersom man ikke var 
eksponert for kreftfremkallen-
de stoffer i yrkeslivet.

– Rundt halvparten av de 
yrkesrelaterte tilfellene av lun-
gekreft skyldes trolig asbest, 
men det vet vi ikke helt sikkert, 
sier forsker Tom K. Grimsrud i 
Kreftregisteret.

Puster du inn asbeststøv én 
gang, er ikke det farlig. Ekspo-
nering over tid, gjerne kombi-
nert med røyking, øker risiko-

en for lungekreft.
Bygningsarbeidere som ri-

ver asbest uten verneutstyr, og 
med sigaretten i munnviken, er 
særlig utsatt.

Asbest er et naturlig mineral 
som fortsatt utvinnes og bru-
kes i store deler av verden For å 
være sikker på om det er asbest 
i materialene, må de analyseres 
på et laboratorium. Mycoteam 
har et stort laboratorium, og 
der analyseres prøver av byg-
ningsmateriale fra hele landet.

TAR PRØVER: Her tas det prøver av potensielt asbestholdig materiale (Foto: Mycoteam).



20  Nr. 8 – 2013 Nr. 8– 2013  21

REISE 
Tekst: Linn Cecilie Mercoll
linncecilie@avisdrift.no

Om du ønsker å oppleve en 
annerledes amerikansk by 
med en gradestokk og klima 
som ligner det karibiske, bur-
de du benytte deg av dagens 
lave dollarkurs og sette kursen 
mot Key West.

Byen ligger helt på den syd-
ligste tuppen i USA og bare 
14 mil fra Cuba. Stemningen 
i byen avslører dets nære av-
stand til Cuba, og cubanerne 
har absolutt satt sitt preg på 
byen. 

Her er det frittgående haner, 
sigarlukt og livlige mennesker - 
alt i en skjønn forening.

US- 1
Selve kjøreturen på US-1 fra 
Miami til Key West er i seg selv 

verdt hele turen. 
Key West er den sydligste av 

alle øyene som utgjør øygrup-
pen The Florida Keys, og øyene 
er bundet sammen av 42 broer 
hele veien fra fastlandet sør for 
Miami. Hele den 125 mil lange 
øyegruppen med tilhørende 
grunnvannsområder, små 
mangroveøyer og korallrev har 
blitt utpekt til Florida Keys Na-
tional Marine Sanctuary. 

Øyene ligger som perler på 
en snor og en biltur gir deg en 
fl ott anledning til å få et or-
dentlig inntrykk av hvordan 
de henger sammen. Turen tar 
cirka 4 timer fra Miami, men 
det anbefales å ta seg god tid. 
Sjansen for at du ønsker å stop-
pe mange ganger, er stor. 

NATTELIV
Key West er kjent for sitt yrende 
natteliv. Stedene stenger ikke 

før tidlig om morgenen og det 
er livlig og folksomt i gatene 
hele natten. 

Det varme klimaet gjør at 
nettene blir lange. Hovedgaten 
Duvall Street er stedet som er 
mest folksomt, men også nede 
langs kaien er det barer og re-

stauranter som trekker folk til 
seg-  dag og natt.

KUNSTNERISKE TONER
Key West har lenge vært kjent 
som en liberal og kunstnerisk 
by. 

Innbyggerne på Key West 

er en fargerik samling av im-
migranter fra Cuba og Jamaica, 
nordstatsfolk, bohemer, forfat-
tere og kunstnere. 

De ekte Key West-beboerne 
er de som har bodd der gjen-
nom fl ere generasjoner, og de 
blir kalt såkalte «Conchs» (kon-

Under solen i Key West
Key West ligger på den sydligste tuppen 
i USA. Med andre ord; solen skinner hele 
året og sommeren ønsker deg velkommen 
også nå i mars.

kylier).
Stemningen i byen skil-

ler seg fra det meste i Florida 
med gamle, romantiske tre-
hus, store hager, og mennes-
ker som tusler rundt til fots.

HEMINGWAY
Key West har lenge tiltruk-
ket seg kunstnere, hvorav den 
mest kjente er Ernst Heming-
way. Baren «Sloppy Joe», som 
var forfatterens andre hjem, er 
en av byens store turistmagne-
ter. Baren byr på Hemingways 
yndlingsdrink Mojito og også 
andre godsaker.

Huset hvor han bodde er 

også en stor turistmagnet. Tar 
du en rundtur i huset vil du 
blant annet oppleve forfatte-
rens arbeidsrom i bakhuset. 

Flere av Hemingways mest 
kjente romaner ble til i skri-
vestuen her, blant andre «Den 
gamle mannen og havet», 
«Snøen på Kilimanjaro», «Klok-
kene ringer for deg» og «Farvel 
til våpnene».

ATTRAKTIVT
Key West tiltrekker seg mange 
turister hvert år, og er et yn-
det feriemål for også amerika-
nerne selv. Likevel merkes ikke 
stemningen i byen av å være 

en turistmagnet. Den spesielle 
atmosfæren som regjerer i byen 
gjør at du kan gå gatelangs uten 
å føle at du er blant mange tu-
rister. 

Inntrykket man får av å 
tusle rundt i byen er først og 
fremst at alle rundt deg har god 
tid. Det er ikke byen som jages 
av stressende mennesker med 
en spesiell agenda. Du kommer 
til Key West for å suge til seg 
den kunstneriske stemningen, 
det karibiske klimaet, den ver-
denskjente solnedgangen og de 
endeløse nettene. 

NYTELSER: Kjøp en Key Lime- pie og se på de fl otte, gamle bilene. Eller kjøp en mojito fra en bar som står 
beleilig på kaia. Alle foto: Linn Cecilie Merckoll

1. Hemingway House
Ernest Hemingway´s hjem hvor 
han bodde med sin kone fra 
1931 til 1939. Eiendommen er 
i dag museum og hjem til mer 
enn 50 katter, etterkommere av 
Hemingway´s elskede kjæledyr. 

2. Sloppy Joe´s Bar
Ernest Hemingway´s gamle stam-
bar og byens kultbar. Det er åpnet 
en ny Sloppy Joes, og du burde 
få med deg begge!

3. Old Town Trolley Tours
Bli med på 90 minutter spennen-
de sightseeingtur, se over 100 
steder som er av interesse.

4. Solnedgangen
Solnedgangen i Key West er et 
absolutt must see. Hvis du vil 
komme nærest himmelen, kan 
du nyte den på takterrassen på 
Crowne Plaza La Concha.

5. Havet
Hele Florida Keys er et eldorado 
for deg som ønsker å utforske ha-
vet, enten det er å dykke, snorkle, 
kjøre vannscooter eller å drive 
dypvannsfi ske. 

6. Levende musikk
I byens hovedgate, Duval Street,  
ligger utestedene og barene på 
rekke og rad; Sloppy Joe´s, Hog´s 
Breath Saloon, og Captain Tony´s 
er alle populære barer. Nesten 
alle utesteder har levende musikk, 
som varierer mellom blues, 
rock, country, samba og lokale 
”conchtown-rytmer”.

7. Little White House 
Et nydelig hus med en spennende 
historie. Huset var opprinnelig byg-
get for å huse marinens offi serer. 
Under første verdenskrig bodde 
oppfi nneren Thomas Edison her. Et-
ter andre verdenskrig ble huset fl ittig 
brukt av President Harry S. Truman. 

7 PÅ TOPP



22  Nr. 8 – 2013 Nr. 8– 2013  23

1 av 4 unge fra Østlandet har opplevd digital mobbing
En ny undersøkelse 
fra Telenor avdekker 
at 25 prosent av barn 
og unge fra Østlandet 
har opplevd mobbing 
på nett eller mobil. I 
dag starter den åtten-
de sesongen av Nor-
ges største kampanje 
mot digital mobbing, 
Bruk Hue.

AKTUELT 
Tekst: redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no 

På vegne av Telenor har Norstat 
nylig gjennomført en befolk-
ningsundersøkelse om digital 
mobbing. 

25 prosent barn og unge fra 
Østlandet har fått meldinger 
som oppleves som mobbing el-
ler erting på mobiltelefonen el-
ler internett. Videre oppgir 6 av 
10 unge fra Østlandet  at de har 
noen i omgangskretsen som 
har opplevd det samme.

DIGITAL MOBBING 
BEKJEMPES MED DIALOG
– Digital og skjult mobbing kan 
ramme hardt, og en spøk eller 
et bilde som legges ut på nett 
kan raskt resultere i en massiv 
hetskampanje. Hver eneste dag 
opplever tusenvis av norske 
barn og unge å bli mobbet eller 
ertet via digitale plattformer, 
og tendensene øker i takt med 
bruken av smarttelefoner og so-
siale medier. Derfor er det helt 
selvfølgelig at vi må fortsette 
kampen mot digital mobbing, 
sier administrerende direktør i 
Telenor Norge, Berit Svendsen.

Telenor, Medietilsynet, Røde 
Kors og Barnevakten har jobbet 
sammen siden 2009 for å be-
kjempe digital mobbing gjen-

nom den dialogbaserte hold-
ningskampanjen Bruk Hue. 
Kampanjen gir både barn og 
voksne gode verktøy og råd for 
å forebygge og bekjempe digital 
mobbing, og kan vise til gode 
resultater. Telenors nye under-
søkelse avdekker blant annet 
at 6 av 10 barn som har deltatt 
i Bruk Hues holdningskam-
panje, har fått kunnskapen de 
trenger for å håndtere mobbing 
via mobiltelefon og internett.

REGJERINGEN I RYGGEN
Regjeringen har støttet «Bruk 
Hue»-turneen siden den ble 
lansert i 2009 og i dag sto kul-
turminister Hadia Tajik (AP) for 
den offi sielle åpningen av vå-
rens skoleturné foran 400 elev-
er på Marienlyst skole i Oslo. 

– Forebyggende arbeid er 
ekstremt viktig for trygg bruk 
av digitale medier, særlig når 
unge i økende grad bruker nye 
kanaler som trigger nye former 
for mobbing. «Bruk Hue»er et 
strålende eksempel på hvor-
dan forebyggende dialog og 
gode verktøy gir resultater. Re-
gjeringen satser også stort på 
dette området gjennom Mani-
fest Mot Mobbing fra 2011. Vi 
forplikter oss til å arbeide for 
at alle barn og unge skal ha 
et godt og inkluderende opp-
vekst- og læringsmiljø med 
nulltoleranse for mobbing, sier 

kulturminister Hadia Tajik.
Medietilsynet Trygg bruk 

har vært en viktig bidragsyter 
til Bruk Hue-turneen, både med 
kompetanse og fi nansiering, og 
kunnskapsdelingen hjelper. Te-
lenors undersøkelse viser blant 
annet at 8 av 10 barn nå vet at 
det er ulovlig å legge ut bilder 
uten godkjenning fra personen 
som er avbildet. 

 – Det er veldig positivt at 
«Bruk Hue» resulterer i at de 
som har deltatt har fått til-
strekkelig kunnskap for å 
unngå digital mobbing. Gjen-
nom kampanjen ser vi stadig 
en sammenheng mellom økt 
kunnskap og redusert misbruk 
av digitale plattformer. Det vi-
ser at rådene våre nytter, sier 
direktør i Medietilsynet, Tom 
Thoresen.

BARN MOBBES UT AV 
KLASSEN
I følge Telenors undersøkelse 
har 15 prosent av barn og unge 
fra Østlandet vurdert å bytte 
klasse som følge av digital 
mobbing. Landsgjennomsnit-
tet er på 13 prosent.

– Det er altfor mange barn 
som ønsker seg bort fra sin 
egen klasse, og som gruer seg 
til å gå på skolen hver eneste 
dag. For Røde Kors er det viktig 
å kunne bidra til trygge opp-
vekstvilkår for barn og unge. 

Kors på Halsen er Røde Kors 
sitt samtaletilbud for barn og 
unge, der alle kan ringe, maile 
eller chatte med en trygg vok-
senperson uansett hva de har 
på hjertet. På Kors på Halsen 
får vi også mange henvendelser 
hver eneste uke om mobbing, 
og sammen med tallene fra 
Telenor sin undersøkelse viser 
dette at vi fortsatt har en stor 
og viktig jobb foran oss, sier ge-
neralsekretær i Røde Kors, Åsne 
Havnelid. 

FORELDRE FRYKTER 
DIGITALE KOMMUNIKA-
SJONSMÅTER
Undersøkelsen viser videre at 
hele 77 prosent av foreldrene 
fra Østlandet tror at nye kom-
munikasjonsmåter via inter-
nett og mobiltelefon kan bidra 
til å gjøre mobbing mer van-
lig. 32 prosent oppgir også at 
de har liten oversikt over hva 
barna gjør når de bruker mobil-
telefon eller internett.

– Barn og unge bruker mo-
biltelefon og internett betrak-
telig mye mer etter smarttele-
fonens inntog. Dette gjør det 
enklere å skjule mobbingen 
for voksne, og gjør det vanske-
lig for foreldre å holde oversikt 
over barnas digitale liv. Der-
for er kampanjens store fokus 
dialog mellom voksne og barn, 
sier daglig leder i Barnevakten, 

Merethe Clausen Moe.
Bruk Hue-kampanjen er todelt 

og gjennomføres på dagtid for 
elevene, og på kveldstid for for-
eldre. I løpet av våren vil turneen 
ha besøkt 400 skoler, nærmere 

120 000 elever og 22 000 foreldre.

UNGDOM BENYTTER 
MOBBEFILTER PÅ 
MOBILEN
Som en del av kampen mot di-

gital mobbing har Telenor ut-
viklet et eget mobbefi lter som 
skal stenge mobberne ute fra 
mobilen. Erfaring viser at man-
ge har behov for tjenesten. 

– Målsettingen er å bidra 

til å etablere et sunt verdi- og 
normsett blant brukere av di-
gitale tjenester. På sikt håper 
vi derfor at behovet for mobbe-
fi lter og lignende tjenester for-
svinner. Foreløpig er det imid-

lertid ingen tvil om at behovet 
eksisterer og at mange har be-
hov for ekstra beskyttelse. Her 
bidrar mobbefi lteret på en vik-
tig og helt konkret måte, sier 
Berit Svendsen.

OPPLEVD MOBBING: 25 prosent 
av barn og unge fra Østlandet har 
opplevd mobbing på nett eller mobil. 
(Illustrasjonsbilde)

Åpningstider:
Onsdag 13. mars 13-21

Torsdag 14. mars 13-21

Fredag 15. mars 13-19

Lørdag 16. mars 10-18

Nå er salget i gang!
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Royal party service
Rimelig pris, rikelig smak

Vi har 25 års erfaring innen norsk matkultur og  
leverer både kald og varm mat fra vårt kjøkken.  

Måltidene er bearbeidet av ferske, norske råvarer.  
Vi har også spesialisert oss innen noen asiatiske retter. 

 
I tillegg til faste menyer er RPS catering fleksible og  

utformer de måltidene du ønsker til ditt selskap, møte, 
konfirmasjon, bursdag eller bryllup.

Vi tilbyr minnestundspakke fra kr. 100

 
 

Ring tlf. 67 91 99 00  
eller mail rps@rpscatering.no

for bestillling

Se www.rpscatering.no for mer informasjon og priser

Snitter fra kr. 80
Smørbrød fra kr. 25
Rundstykker fra kr. 15
Baguetter fra kr. 25
Salat fra kr. 35
Lunsjtallerken fra kr. 80
Gryterett fra kr. 65
Lammestek til påske kr. 150 
Koldtbord fra kr. 170
Kaker fra kr. 150

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
En klasse foran inngan-
gen til Nordkisa skole. 
Fotografert i 1924. Bildet 
er hentet fra Akershus 
fylkesmuseum.

Strømmen vel utgir hundreårsbok

AKTUELT 
Tekst:Steinar Bunæs
redaksjonen@avisdrift.no 

Få foreninger har vært med 
på å prege Strømmen i samme 
grad som Strømmen vel. En 
gjennomgang av protokollene 
viser et bredt engasjement på 
mange samfunnsområder. Dis-
kusjon av reguleringsplaner, 
samferdselstilbud, søppelryd-
ding og faste julearrangemen-
ter er bare noen av sakene det 
har vært jobbet med. 

Det dukker også opp noen 
overraskelser. Rett etter andre 
verdenskrig ble fem jernbane-
vogner lastet opp med ved og 
sendt fra Strømmen til trengen-
de dansker. Dette er en impone-
rende innsats av mennesker som 
selv hadde fått føle hva fem års 

Distriktets eldste 
velforening ligger i 
Strømmen. I år er 
det hundre år siden 
starten, noe som 
markeres på fl ere 
måter gjennom jubi-
leumsåret. Både en 
strømlingenstatue, 
en Strømmenvand-
ring og en jubile-
umsbok står på 
programmet.

krig kunne bety. Et annet tiltak 
som utmerker seg er innsamling 
av epler som ble sendt til skole-
barn i Finnmark og Røros før og 
etter andre verdenskrig.

ROTTEPROBLEMER
En stor rottebekjempelse i 
1945 fortjener kanskje enda 
større utropstegn. Ordføreren 
mente Strømmen Vel var den 
rette til å forestå bekjempelsen 
i kretsene Strømmen, Stav og 
Tangerud – området ved Lø-
renskog stasjon som da hørte 
inn under Skedsmo. Aksjonen 
krevde at det skriftlig ble opp-
nevnt ansvarlige i til sammen 
76 roder. I tillegg måtte be-
drifter og institusjoner opp-
nevne en ansvarlig person 
innenfor egne områder. Vi 
har for eksempel dokumenta-
sjon på at en tysk offi ser måtte 
stå personlig ansvarlig over-
for «Herrn formann Arnold 
Schøyen i Strømmen Vel» for 
rottebekjempelsen innenfor 
den tyske leiren på Laakejor-
det i Strømmen!

JUBILEUM
En jubileumsbok med mye av 
dette materialet vil bli utgitt 
høsten 2013. Her vil mange 
strømlinger fi nne foreldre og 
slektninger som har vært en-
gasjert i velarbeidet. En stor 
mengde nye og hittil upubli-
serte bilder vil bidra til at bo-
ken vil ha interesse for svært 
mange i Strømmen. Bokens re-
daksjonskomité består av Hans 
Petter Gustavson, Bjørn Gun-
nar Kværne og Dagfi nn Birkeli. 
Steinar Bunæs er engasjert som 
forfatter av boken.

Strømmen Vels historie er også 
Strømmens egen historie.

SLETTAPARKEN: Strømmen vel sørget i 1939 for opparbeidelsen av Slettaparken, som var den første lekeparken i 
Strømmen. Parken hadde en karusell med 4-5 meters diameter bygget av store, galvaniserte rør. Med løpefart kunne 
den komme opp i en voldsom rotasjon, og denne typen apparater ble derfor faset ut etter noen år. Dette bildet er fra 
1949. Foto privat.

HAGEBRUKSUTSTILLING: Ved foreningens 35-årsjubileum ble det arrangert en hagebruksutstilling som vakte 
oppsikt i vide kretser. En egen inngangsportal ble reist. Både det gamle Folkets Hus, Samfundsbygningen og uteområ-
det i mellom var tatt i bruk. (Foto: Stedets egen fotograf)
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Viltkamera fanger opp mer enn dyrt
Leve Hytter fl ytter inn på hyttesenteret
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Viltkamera fanger 
opp mer enn dyr 

– Vi selger ganske mange vilt-
kameraer til folk som skal over-
våke andre ting enn ville dyr, 
sier salgsleder på viltmarksav-
delingen hos XXL på Strøm-
men Storsenter, Christian Sæ-
ten.

Denne typen kameraer lig-
ger ikke lenge i butikkhylla på 
Strømmen før butikken må 
bestille inn nye partier. Popu-
lariteten har økt betraktelig de 
siste årene. En av årsakene er 
at fi lmer fra viltkameraer ofte 
blir lagt ut på nettsteder og blir 
tilgjengelig for alle. I tillegg har 
bilde- og fi lmkvaliteten på disse 
kameraene blitt adskillig bedre. 

BRUKES TIL 
OVERVÅKNING
Det er to hovedtyper viltkame-

Jakt- og friluft-
butikker opplever 
økt salg av viltkame-
ra. De fl este kjøper-
ne bruker kameraet 
til andre ting enn å 
ta bilder og fi lm av 
dyr.

raer. Den ene er utstyrt med 
minnekort og batteripakke. På 
slike kameraer må du ut til ka-
meraboksen å hente minnekor-
tet for å se hva dette har fanget 
opp. Den andre typen kamera 
sender bilder via et sim-kort 
direkte til mobiltelefonen din 
slik at du kan se hva som skjer 
i nåtid. 

– Er det noen som opplyser hva 
de skal bruke kameraet til?

– Noen forteller de skal over-

våke bilen sin etter å ha opp-
levd hærverk. Disse var selvsagt 
interessert i å fi nne ut hvem 
som stod bak ødeleggelsene. Vi 
har også mange som opplyser at 
de skal overvåke hytta i et for-
søk på å beskytte eiendommen 
sin, forteller Sæten.

Kunden Jan Knutsen fortel-
ler at han kjøpte et slikt kamera 
for ett år siden. Dette ble i ut-
gangspunktet kjøpt inn for å 
overvåke en fôringsplass for 
å se hvilke dyr som trekker til 
fôringsplassen.

– Men jeg ser selvsagt at utsty-
ret gir muligheter for å overvåke 
både hus og hytte. Får du bilder 
tilsendt på mobilen fra hytta på 
fjellet, som har ubudne gjester, 
er det større sjanser for at tyvene 
blir tatt. I tillegg slipper hytta å 
stå med åpne dører eller vinduer 
i lang tid etter et innbrudd, for-
teller Knutsen.

LOVREGULERT 
KAMERABRUK
Selv om viltkameraet kan fan-
ge opp tyvene 
ved et hytte-
innbrudd kan 
du ikke bruke 
opptaket i en 
rettsak, med 
mindre du har 
fått godkjen-
ning og satt 
opp skilt som 
forteller om ka-
meraovervåk-
ning. Datatil-
synet opplyser 
at kameraover-
våking av per-
soner som kan 
gjenkjennes er 
et inngrep i personvernet. Over-
våkingen er derfor lovregulert, 
og den ansvarlige har plikt til å 
sette seg godt inn i reglene. 

– Jeg tror ikke Datatilsynet 
får holdt kontroll med bruk av 
kameraer og fi lmer som blir pu-
blisert. Flere og fl ere skaffer seg 
for eksempel bilkameraer. Når 
bilen står parkert kan du over-

våke et ganske stort område. Du 
kan også legge fra deg en ipad 
som sender levende bilder til en 
annen ipad. Slik kameraover-
våking er vanskelig å oppdage, 
mener Knutsen. 

FILMER I MØRKET
Det kommer stadig nye og mere 
avanserte funksjoner på vilt-
kamera. Til nå kan kameraene 
fi lme i mørke og ta bilder uten 
bruk av blitz, og med bra kvali-
tet. Oppløsningen på de beste 
ligger på 12 MP. I tillegg er det 
kommet en jernboks på marke-
det som du kan plassere fotoap-
paratet inn i og låse boksen fast 
i stolper eller trær, for å unngå 
at noen tar med seg utstyret. 
De fl este nye kameraer kan stå 

ute opp mot 
ett år etter-
som de kun 
bruker strøm 
når de fi l-
mer eller tar 
bilder. Pri-
sene ligger 
fra 1200 til 
2500 for de 
mest vanlig-
ste.   

– Hvordan 
tror du viltka-
meraet vil se 
ut om 10 år?

– Jeg ser 
for meg at 

den vil bli mindre og få en 
større rekkevidde. Maks rekke-
vidde på dagens kameraer er 30 
meter. Dette kan i enkelte tilfel-
ler være lite, forteller Christian 
Sæten ved XXL.

Tekst/foto:
 Roy R. Mortensen

roy@avisdrift.no

POPULÆRT: Flere og fl ere kjø-
per seg viltkamera. En god del 
av kjøperne ser muligheter for å 
bruke utstyret til å overvåke mer 
enn bare fôringsplasser for dyr.

OVERVÅKER HYTTA: Noen kjøper viltkamera for å holde øye med hytta.

 – Vi selger 
ganske 

mange vilt-
kameraer til folk 
som skal overvåke 
andre ting enn 
ville dyr.
                     Christian Sæten
            salgsleder viltmarksavd.   
                        XXL Strømmen 

”
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INN I NATUREN: – Hytten Lun Pluss er populær. Etter dagens byggeforskrif-
ter og TEK 10, med isolasjonskrav og krav til tetthet, er det nesten slik at du 

kan varme hytta med telysene - selv om vinduene er store, sier daglig leder 
hos Leve Hytter, Arve Noreng. (Foto: Leve Hytter.)

Leve hytter fl ytter inn på hyttesenteret

– Ambisjonen er at vi har 
grunnmuren klar i sommer og 
at hytta står ferdig i løpet av 
høsten, sier daglig leder Arve 
Noreng ved Leve hytter. 

Hyttesenteret er blitt en vik-
tig markedsplass for hyttesel-
gere i Norge. Dette er Nordens 
største permanente utstilling 
med fullt innredede hytter fra 
Norges ledende produsenter. 
Hyttene er plassert i terrenget 
på en kolle ved Hellerudsletta. 

NY I MARKEDET
Leve Hytter ble etablert våren 
2012. Selv om bedriften er ny 
har de ansatte mange år bak 
seg med hyttebygging og salg. 
Bedriften holder til på Øyer 
i Gudbransdalen, ikke langt 
unna Hafjell. 

– Skal du inn i dette marke-
det må du gjøre hjemmeleksa 
grundig. Men det er krevende 
å komme som ny inn i marke-
det. Årsaken til av vi våget dette 
er to årsaker. For det første har 
vi jobbet mange år i bransjen 
og visste hva vi gikk til. Num-
mer to er at vi har etablert oss 
i Øyer. Her har vi nærhet og 
tilgjengelighet til kunder rundt 
Lillehammer, Hafjell, Nordseter 
og Sjusjøen, forteller Noreng.

Den voldsomme hytteboo-
men som var fra 2003 til 2008 
er defi nitivt over, forklarer No-
reng. Da var det stort sett hyt-

Et skilt i åsen hos 
Norsk Hyttesenter 
på Hellerudsletta 
forteller at det er 
satt av plass til en ny 
hytteleverandør. 

tesalg nærmest ensbetydende 
med ordremottak. 

– Etter fi nanskrisen er mar-
kedet, etter mitt syn, blitt mye 
sunnere. Nå er det få spekulan-
ter som bygger seg hytter. De 
som bygger hytter i dag er stort 
sett folk som selv vil ha hytten. 

NÆRHET TIL KJØPERNE
– Mesteparten av kundene våre 
kommer fra Osloområdet. Det 
blir litt enklere for kundene 
våre å komme til Hellerudsletta 
enn om de skal reise opp til 
Øyer. Vi ser på det som en stor 
fordel å kunne møte kundene 
der de er, sier daglig leder. 

Leve hytter begynte å bygge 
sine første hytter etter ferien 
i fjor. Til nå har de ferdigstilt 
fem hytter. I 2013 regner be-
driften med å ha oppnådd en 
omsetning på litt over 20. mil-
lioner kroner. Bedriften satser 
på å ha en jevn vekst framover.   

– Vi er et helnorsk fi rma. Det 
er egentlig få norske som starter 
opp i dette markedet. Noen Øst 
Europeere prøver seg med len-
gre eller kortere tid , med varier-
ende hell. Vi har ambisjoner om 
å være med lenge, men vi starter 
forsiktig, forteller Noreng.

UNDER 100 KVADRAT
- Det er ikke så viktig for folk 
lenger at hytta skal være stor og 
ruve i terrenget. Størrelsen av 
hytter har faktisk gått ned på 
grunn av dette. På årsbasis lig-
ger størrelsen på de mest solgte 
hyttene tett under 100 kvadrat. 
Segmentet på totalkost for ei 
hytte ligger på under 3. mil-
lioner kroner, inkludert tomt. 
Det er dette som er det største 
markedet akkurat nå. 

Hytteleverandøren opplever 
at utsikt og vinduer er viktig for 
folk fl est. Kunden er også ute 

etter opplevelse og funksjona-
liteten av ei hytte. Hvis lavest 
mulig pris er viktig, skal hytta 
ha så mange soverom som mu-
lig. Da er det ikke så viktig om 
du må ut for å nyte utsikten. 

– Noen kunder har spektaku-
lære tomter. Disse vil gjerne ha 
hytta tilpasset tomta så mye som 
mulig, og dermed få litt mer luft 
og lys ved blant annet bruk av 
litt større vinduer. Slike hytter 
koster litt mer, sier Noreng.

Det er ennå ikke avgjort 
hvilken hytte Leve hytter skal 
sette opp på hyttesenteret. 
Foreløpig ligger disse planene 
på tegnebrettet.

LEVE HYTTER: Skiltet signaliserer at det nærmer seg byggestart for 
en ny innfl ytter på Norsk Hyttesenter.

Tekst/foto:
 Roy R. Mortensen

roy@avisdrift.no

Hjelmeset 
blir hyttegeneral

Flere høyt profi lerte hytteeiere er 
misfornøyd med hvordan Nor-
ges Hytteforbund har ivaretatt 
interessene deres. Derfor har de 
nå dannet Norsk Hyttelag med 
den kjente skiløperen Odd-Bjørn 
Hjelmeset som generalsekretær. 
Det nye laget skal tale hytteei-
ernes sak og få til et godt samar-
beid mellom dem og hyttekom-
munene.                                                                                                         

– Vi hytteelskere trenger en 
organisasjon å forholde oss til, 
sånn som huseierne og bileier-

Skiløperen Odd-
Bjørn Hjelmeset blir 
generalsekretær i 
hyttefolkets nye in-
teresseorganisasjon 
«Norsk Hyttelag». 

ne. Derfor sa jeg ja til å bli med 
i Norsk Hyttelag, sier Hjelme-
set, som selv har hytte på Bei-
tostølen, til NTB. 
                                        
SKEPTISK                                        
Det nystartede laget frister nå 
med en rekke medlemsfordeler, 
som gratis juridisk og teknisk 
rådgivning, ny hytteforsikring 
og en egen strømavtale med 
vintersikring. 

Norges Hytteforbund og sty-
releder Halvor Stormoen er imid-
lertid skeptisk til nyetableringen, 
og er uenig i at de ikke gjør nok 
for hytteeierne. Til Hytteavisen.
no sier han at arbeidet med å gjø-
re hytteeierne mer synlig i kom-
munene er en av deres fanesaker.

– Kampen mot vindmøller i vill-
marka er en annen av fanesakene 
våre. Vi har strategisk fokus på et ti-
talls kjerneområder for hytteeierne, 
sier Stormoen ifølge Hytteavisen. 
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Mye nytt på Hyttelivmessen

Exporama og Norsk Hyttesen-
ter på Hellerudsletta er klare 
med en ny Hyttelivmesse 
kommende helg. Tilbydere av 
hytter og hyttetomter, utstyr-
sleverandører og interiørek-
sperter står i kø for å vise seg 
frem.

– Vi gleder oss. Publikum 
har masse å se frem til, sier 
Thea Mostue Faleby, pro-
sjektleder for Hyttelivmes-
sen.

   
LITT FOR ALLE
Det er fjortende år på rad mes-
sen arrangeres. Denne gangen 
vil de introdusere publikum for 
mye nytt.

– Det vil folk oppdage straks 
de kommer innenfor dørene. 
Foajéen vår er omgjort til et 
frodig sanserike der man vil 
få følelsen av både fjell, fjord 
og skog i en kunstnerisk blan-
ding. I tillegg blir det rebus-
løp med fl otte premier hver 
eneste dag, barnepark for de 

– Publikum har 
masse å se frem til, 
sier prosjektleder 
for Hyttelivmessen, 
Thea Mostue Faleby.

Tekst: 
Charlotte Sissener

charlotte@avisdrift.no

KLARE FOR INNRYKK: Hytte-
livmessen starter i morgen og 
varer frem til søndag. (Foto: 
Pressefoto)

små, tips og ideer for de store 
og smaksprøver på spennen-
de lokalmat for alle, forteller 
Faleby.

                                                                                                         
SPESIALMESSE 
Nytt av året er også spesialmes-
sen «Second Home – Ditt hjem 
i solen», som er åpen lørdag og 
søndag.

– Der kan publikum møte 
meglere og rådgivere som til-
byr ferieboliger i utlandet, få 
råd om fi nansiering og ta del 
i et interessant seminarpro-

GLEDER SEG: Prosjektleder Thea Mostue Faleby ser frem til helgens messe. (Foto: Pressefoto)

gram. Interessen for fritidsbo-
lig utenlands er stor, og vi er 
svært fornøyd med at dette nå 
er fanget opp i messetilbudet 
vårt, sier Thea Mostue Faleby.             

Norsk Hyttesenter, som er 
Nordens største permanente hyt-
teutstilling, inngår også i messe-
tilbudet. Der kan publikum gå 
fra hytte til hytte og bli inspirert.

Hyttelivmessen starter 14. mars 
og avsluttes 17. mars.
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«Ny» hytte med beis

 
Tekst: Cecilie 

Bjørnerud Knap/ifi .no 
Foto: Frode Larsen/Scanox

strøk med penselen og hytta 
ble som ny. Atmosfæren for-
andret seg over natta, fortel-
ler Tonning fornøyd.

– Fra et veldig lyst og til 
dels kaldt uttrykk, ble atmo-
sfæren varm og rolig. En in-
teriørbeis gir en transparent, 
matt og naturlig overfl ate til 
panelveggene samtidig som 
man beholder trestrukturen. 
Det egner seg spesielt godt på 
hytter som ligger tett på natu-
ren, mener han.

SAMME FARGE GA 
HELHET
Samboerparet valgte å beise 
samme fargetone på gulv, tak 
og vegger for å få en helhet.

– Gulvet som tidligere var 
oljet med en klar olje, ble 
først slipt og deretter oljet 
med en pigmentert olje (2032 
Naturell Brun) og så lakkert 
med matt gulvlakk for å gi 
bra slitestyrke. Tak og vegger 
fikk fargen 13 Skumring, og 

Den ubehandlede furua, som 
etter en tid blir mørk og gul, er 
mer en gammel uvane enn en 
trend i tiden.

– Furugulvene og -veg-
gene skal gjerne se litt gamle 
ut, men for all del ikke være 
gule! Derfor blir både gulv, 
tak og vegger beiset. Farger 
som ligner på drivved og 
værslitt furu er mest populæ-
re både på vegger og gulv på 
hytter nå, sier Bjørg Owren, 

Fra å ha gulnet 
furu fra topp til tå, 
ble atmosfæren i 
hytta i Tuddal lun og 
behagelig, med en 
gjennomført bruk av 
beis i naturens egen 
fargeskala.

adm. direktør hos ifi.no.
Hun mener at siden furu er 

et nordisk treslag, er det et na-
turlig valg på mange hytter.

– Det er på gran og furu 
generasjonene før oss, og vi 
med, har tråkket oss frem. 
På hytta er vi opptatt av na-
tur, tradisjoner og ro. Derfor 
er det ikke så rart at furu er 
både på vegger og gulv i nor-
ske hytter, men det er ingen 
grunn til at de skal stå ube-
handlet. Selv hytter har be-
hov for oppgradering, sier 
Owren. – Og så blir det jo så 
mye hyggeligere!

BEHOLDT TRESTRUKTUREN 
MED BEIS
Bård Kristian Tonning og sam-
boeren Vina Sidhu har fulgt 
Owrens råd om å få farge på 
furua på deres hytte i Tuddal i 
Telemark.

– Etter 12 år med furu var 
vi lei. Vi valgte å beise alt! 
Gulv, vegger og tak fi kk noen 

«
etterbehandlet med interiør-
voks, forteller Tonning.

Han mener det er enkelt å 
få et godt resultat ved å farge 
panel med interiørbeis.

– Fargen regulerer man 
selv ved å påføre enten ett el-
ler to strøk. Men det er viktig 
å huske på at underlaget dan-
ner grunnlaget for det ende-
lige resultatet. En lys beis vil 
nok ikke gi en gammel, gul-
net vegg samme farge som 
på fargeprøven. Det er derfor 
lurt å teste ut fargen på et lite 
område først, sier Tonning, 
som også har erfart at det 
lønner seg å teste ut fargen 
under ulike lysforhold for å 
være sikker på at man får øn-
sket farge.

LUN FARGE: Veggene fi kk en lun farge som matcher gulvet.

LYST KJØKKEN: Kjøkkenet ble helt lyst, og står nå fint i stil med det øvrige interiøret.

Annonsere her? 
Tlf. 92 26 07 92
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Påske + krim = sant!
Krimbøker går 
unna som varmt 
hvetebrød før pås-
ke. - Folk elsker 
krim i påskeferien, 
sier butikksjef ved 
Norli på Jessheim, 
Sofi e Georgsen.

Tekst: 
Charlotte Sissener

charlotte@avisdrift.no

PÅSKENYHETER: Mange boknyheter slippes rett før påske, her er et knippe av dem.

Påsken er lesehøytid, og tradi-
sjonen tro er det krim som står 
på menyen for mange nord-
menn. Det kan Bente Hvalsha-
gen, avdelingsleder ved Bokla-
geret på Strømmen storsenter, 
bekrefte.

– Det går veldig mye krim 
hos oss til påske - til både menn 
og kvinner, forteller hun.

Noen titler er spesielt popu-
lære akkurat nå.

– Leif GW Perssons «Faller 
fritt som i en drøm» selger mye. 
Jo Nesbøs bøker om Harry Hole 
og «Hypnotisøren» av Lars Ke-
pler går det også mye av, sier hun.

   
NY OG HOT 
Den mye omtalte romanse-
rien «Fifty Shades of Grey», 

som har solgt over 70 millio-
ner eksemplarer på verdens-
basis, har blitt revet ut av bok-
hyllene. Nå har det imidlertid 
kommet en ny erotisk trilogi 
som Hvalshagen lanserer som 
en konkurrent.

– Det er en ny hot serie som 
puster «Fifty Shades of Grey» 
i nakken, nemlig Crossfire-
serien fra Sylvia Day. Den vil 
damene ha i tillegg til krim, 
forklarer hun.
                                   
ELSKER KRIM 
Hos Norli på Jessheim har bu-
tikksjef Sofi e Georgsen startet 
nedtellingen til høytiden. Jo 
nærmere påske vi kommer, 
desto mer krimbøker selges 
det.

– Folk elsker krim i påske-
ferien! Appelsiner, Kvikklunsj, 
skiturer og krim - det er påske 
det, sier Georgsen. 

Nettopp fordi mange leser 
krimbøker på denne tiden av året, 
er det flere nyheter i denne sjan-
geren som slippes rett før påske. 

  – Våre tips på nyhetsfron-
ten er Gillian Flynn med «Flink 
pike», Håkan Nesser med «De 
sørgende», Jussi Adler-Olsen 
med «Marco-effekten», Kepler 
med «Sandmannen», Hjort og 
Rosenfeldt med «Fjellgraven» og 

Peter James med «Skomannen», 
oppsummerer butikksjefen.

Hun benytter også anled-
ningen til å tipse om noen lo-
kale forfattere.

– Våre egne Jessheim-for-
fattere kommer med ny krim. 
Thomas Enger med «Blodtåke» 
og Sigbjørn Mostue og Johnny 
Brenna med «Operasjon Fø-
niks», sier hun.
                                 
SVINDEL OG MULTELIKØR                      
Hvis du derimot er blant dem 
som ikke vil ha krim i påsken, 
har butikksjefen også et tips.

– Det er en nyhet for de som 
bare vil lese noe fantastisk 
morsomt, «Svindel og multeli-
kør», av Catharina Ingelman-
Sundberg. Alle som ikke har 
lest den må bare gjøre det. Det 
blir en garantert vellykket på-
skeferie hvis du har med den 
på hytta, avslutter Georgsen. 

PÅSKEKRIM:  – Folk elsker 
det, sier butikksjef ved Norli på 
Jessheim, Sofi e Georgsen. (Foto: 
Privat)
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Lei hytte til minipris i påsken

– Påsken er lavsesong i en rekke 
attraktive ferieland. Mange ste-
der er leien bare halvparten av 
prisen om sommeren, sier Pia 
Buen, salgs- og markedsansvar-
lig for Novasol i Norge.

Selskapet er Europas største 
utleier av ferieboliger og har 
nylig laget en oversikt over 
prisnivået i en rekke av de lan-
dene som topper listen over 
nordmenns feriefavoritter.

– I Danmark er prisene om-
trent på det laveste i påsken. 
Her kan man bestille hytter 
som i høysesongen koster det 
dobbelte, sier Buen.

I Sverige er bildet det sam-
me.

– Langs kysten av Bohuslän 
kan man leie en feriebolig til 
halv pris sammenlignet med 
høysesong. Til nabolandene 

Det er bare i Norge 
påsken er høyse-
song for å bruke 
hytta, ifølge reiselivs-
eksperter. I utlandet 
kan en ukes opphold 
i leid feriebolig være 
ekstra billig.

våre går det jo dessuten greit 
å reise med bil, tog eller buss, 
så heller ikke transportkostna-
dene trenger å gjøre noe stort 
innhugg i feriebudsjettet.

BILLIG I SØR
Også de som vil reise lenger sør 
i Europa kan fi nne hytter til 
lave priser.

– Costa del Sol i Spania kan 
bestilles med store rabatter. 
Det samme gjelder for eksem-
pel Toscana i Italia og Cannes i 
Frankrike. Men her kommer jo 
reisen i tillegg, og fl ybillettene 
er nok ikke spesielt rimelige i 
påskeferien.

Prisforskjellene har sammen-
heng med at hyttepåske er et ty-
pisk norsk fenomen, ifølge Helge 
Baardseth, reiseekspert og redak-
tør i reiselivsmagasinet Vagabond.

– Det mest spesielle er at vi 
unner oss så lang påskeferie. 
For noen år siden jobbet de 
fl este til onsdag før skjærtors-
dag. Det gjør de fl este andre 
europeere fremdeles, og mange 
har ikke fri skjærtorsdag heller. 
Derfor har vi fl ere fridager å dis-
ponere og kanskje større behov 
for å reise bort, sier Baardseth.

Når det gjelder valg av ferie-
sted ser han tendenser til end-
ringer.

NYE FERIEVANER
– Flere enn før vurderer nok an-

dre muligheter enn den norske 
fjellheimen. Å reise til Sverige har 
lenge vært et alternativ i områder 
som ikke ligger så langt fra riks-
grensen. Ellers er nok storbyferie 
et førstevalg for fl ere enn før.

Også i Norge går det an å fi n-
ne rimelige utleiehytter i påsken.

– Langs kysten er prisene 

nå jevnt over 30 prosent lavere 
enn om sommeren, så de som 
foretrekker å møte våren ved 
havet og kanskje fi ske litt i på-
skeferien kan få mye for penge-
ne, sier Pia Buen i Novasol.

Blant dem som leier i Norge 
er allikevel fjellhyttene mest po-
pulære, selv om prisene er høye.

– Den norske vanen med å la 
påsken avslutte vintersesongen 
til fjells står fortsatt sterkt. Det 
gjenspeiles også i våre bestillin-
ger, sier Pia Buen.

Tekst: 
Ulf-Arvid Mejlænder  

redaksjonen@avisdrift.no

LAVSESONG: I Sverige og Danmark kan hyttepåsken bli svært rimelig. (Foto: Novasol)
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Klare for storinnrykk
– Påsken er en av våre største 
høytidsperioder. Allerede tre 
uker før merker vi at vi får fl ere 
besøkende enn på en normalu-
ke, sier senterleder ved Charlot-
tenbergs Shoppingcenter, Mo-
nica Nyland. 

De fleste kjøpesentrene 
over grensen holder åpent alle 
dager i påsken med normale 
åpningstider. Det gjør at man-

Kjøpesentrene på 
svenskegrensen 
går nå inn i en av 
sine største høytids-
perioder.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

ge nordmenn valfarter til Sve-
rige for å fylle handleposene.

– Selve påskeuken er den 
største, trafikken flyter jevnt 
gjennom hele dagen. I fjor 
hadde vi på det meste 17 000 
besøkende innom på en dag, 
forteller Nyland.

                                       
GLEDER SEG
Senteret i Charlottenberg om-

satte for over 50 millioner i på-
skeuken i fjor.                   - Det er 
noe vi håper å kunne klare også 
i år, selv om påsken kommer 
tidligere, sier Monica Nyland.                                                                                     
Også ved Töcksfors Shopping-
center ser man lyst på fremti-
den.

– Ja, vi ser frem til påsken, 
smiler senterkoordinator Ul-
rika Arenander.

– Påskehandelen starter all-
tid helgen før påske og fortset-
ter ut hele høytiden. De beste 
dagene er onsdag og skjærtors-
dag, da har vi størst trafikk, 
forteller hun.   

NYE BUTIKKER
I år kan kjøpesenteret i Töcks-
fors se ekstra frem til påske. 
Det siste året har senteret vært 
under utbygging. 21. mars skal 
5.000 nye kvadratmeter inn-
vies med Olav Thon og «lands-
hövdingen» - fylkesmannen i 
Värmland - til stede. 

– Så påskehandelen i år 
kommer til å foregå i nye, 
fine butikker som vi er veldig 
stolte av. Vi kommer til å åpne 
en splitter ny renovert matbu-

tikk, MaxiMat. EuroCash og 
Godisbutiken er i gang med å 
renovere sine lokaler. Gottebi-
ten åpner ny butikk i de gamle 
Expert-lokalene i hoveden-
treen og så har vi en helt ny 
Burger King, oppsummerer 
Arenander. 

TID FOR SVENSKEHANDEL: 
Charlottenbergs Shoppingcenter og 
Monica Nyland omsatte for over 50 
millioner i påskeuken i fjor. – Det er 
noe vi håper å kunne klare også i år, 
sier hun. (Foto: Pressefoto)

SER FREM TIL PÅSKEN: 
Töcksfors Shoppingcenter og 
Ulrika Arenander innbyr til på-
skehandel med fl ere nyrenoverte 
butikker. (Foto: Pressefoto)
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Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Stillverksveien, Lillestrøm.

VINNER:
KNUT GABRIELSEN 
Karisveien 300
2013 Skjetten

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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t?Reiser med buss på harryhandel

– Klokken 21 på lørdagskvel-
den sendte jeg ut invitasjon 
på epost til våre medlemmer i 
Harryklubben om gratis buss-
tur 16. mars til Strömstad. Det 
tok kun to timer før bussen var 
full, sier Hampus Söderström. 

I fjor høst startet Söder-
ström Harryklubben. En for-
brukergruppe som skal jobbe 
for lavere priser og bedre vil-
kår for vanlige kunder. Gjen-
nom klubben organiserer han 
svenskehandelen for å presse 
prisene ned. Kjøpmennene 
betaler gjerne bussbillettene 
til sine kunder fra Norge.

SUKSESS FRA FØRSTE 
TUR
Tre fullastede busser med 
handleglade medlemmer fra 
Harryklubben dro i november 
i fjor til Tøcksfors Handelspark. 

Nærmere 2 millio-
ner nordmenn drar 
årlig over grensa 
til Sverige for å 
handle. En god del 
av disse reiser med 
buss. 

Av: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

Klubblederen forteller at det 
ikke tok lang tid før alle bus-
setene var besatte da turen ble 
annonsert. 

– I stedet for at kjøpmenn 
betaler for annonse i Aften-
posten, kommer Harryklub-
ben med et busslass med 50 
handleglade nordmenn. Inter-
essen for å bli med er så stor at 
jeg må ringe til kjøpmannen 
i Strömstad for å spørre om 
han vil sponse enda en buss. 
Han tjener penger og vi sparer 
penger. Dette er en vinn vinn 
situasjon for alle, sier Söder-
ström.

Årlig legges det igjen godt 
over 12 milliarder kroner på 
grensehandel til Sverige. Lille 
Norge er verdensledende på 
grensehandel. Derfor startet 
Söderström en klubb der de 
kan presse prisene enda mer 
ned i Sverige og samtidig gi 
et aldri så lite spark til norske 
politikere.

– Mange har fått øynene 
opp for Harryklubben. Flere 
vil se og høre oss i tiden frem-
over. Denne måneden kom-
mer vi ut med låt og musikk-
video. Vi legger også planer 
for å fylle en Boeing å dra til 
Spania. Om alt går i orden rei-
ser vi i september, røper klub-
blederen. 

Harryklubben opplyser på 
sine nettider at hvis ikke klub-
ben klarer å omvende norske 

politikere vil de etter all sann-
synlighet få gehør hos svenske 
kjøpmenn.

28 ÅR MED BUSS
Finn Carlsen Turbusser AS på 
Lørenskog har i 28 år arrangert 
bussturer. Selskapet tilbyr alt 
fra shoppingturer over grensa 
til turer til spennende reisemål 
i inn- og utland. Irene Carlsen 
forteller at interessen for buss-

turer har vært veldig bra de 
siste årene.

– Det finnes ingen sesong 
for svenskehandel med buss, 
men busselskapet opplever 
størst pågang om våren, som-
meren og høsten. Folk synes 
det er hyggelig å komme seg ut 
en tur, og en busstur til Sve-
rige koster heller ikke så mye, 
sier Irene Carlsen.

Carlsen Turbusser starter 

fra Lillestrøm og kjører inn-
om Lørenskog. Turene går til 
Strömstad, Charlottenberg 
eller Töcksfors/Årjäng. Dette 
er populære steder for nord-
menn på handletur. 

– Det er veldig mange som 
reiser med oss flere ganger i 
løpet av ett år. Noen tar tu-
ren til Sverige kanskje flere 
ganger i måneden, forteller 
Carlsen.

SVENSKEHANDEL: Pengene sitter løst når nordmenn drar til Sverige for å spare penger. Foto: Finn 
Carlsen Turbusser.
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Mer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.no

FJELLHAMAR
BLÅKOLLVEIEN 3

Tiltalende 4(5)-roms leilighet over 2 plan -
biloppstilling - solrik balkong - barnevennlig

2 950 000,-
+ omkostninger

KONTAKT
Beate Kalsaas, 99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
95m2 / 95m2

EIERFORM
Eierseksjon
OMKOSTNINGER
2,8%,-
FELLESKOSTNADER
400,- pr. mnd

Se flere bilder på homeeiendom.no og facebook.com/homeeiendom.

stand kr. 900 Wilton gulvteppe 100% 
ull orientalsk mønster. Som ny. Rime-
lig. Tlf 456 65 211.

Gammel skrivemaskin (50-tallet) + 
gammel mobiltelefon selges. Tlf. 63 
87 74 12/936 18 202.

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

Snowboard støvler merke snakeboot 
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 
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 , akti-
vitetsbøker ,Naturbøker m.m.., selges.
fra kr 20 pr stk. eller mange til sam-
lepris. 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 dress-
jakke 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 mo-
tiver 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 jak-
ker 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 Dres-
sjakke str 46 ubrukt m/lapper på ny 
pris kr 995 selges kr 400,- har bilde. 
DC Rover Vinter sko fra Session farge 
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

Sauna med infrarød varme selges. 
FRB-022LF badstue 120 cmx105 

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 overmadrass Kr 500. 
Kommode i furu 3 store og 2 små 
skuffer Rimelig. Småen kvalitets-bar-
neseng 180 x 75  kremhvit med skuff 
og Wonderland madrass Kr 1000. 
(Ny pris uten madrass Kr 3050.) Kro-
genes 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 nakke-
pute 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. Hjørnehyl-
le 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 salongbord 
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 landskap sign. Ditlef 
kr. 800,- Tandberg Sølvsuper 10 god 

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.

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

MISTETMISTET

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

cmx190 cm selges p.g.a. fl ytting.Den 
er kjøpt ny i 2008. Den er lett å mon-
tere (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. 

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

Kinesisk kaffeservice til 8 personer kr. 
1200,- Umalt keramikk for hobby-
malere. Knitmaster strikkemaskin kr. 
900,- Syltepresse kr. 250,- Emaljert 
kjele (stor) for komfyr kr. 500,- Tand-
berg sølvsuper 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 Skedsmo-
korset først i mars.Tlf. 41469496.

Proff Spin-off sykkel og proff roap-
parat 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 ver-
ditakst 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 palis-
ander til salgs kr. 400,- Tlf. 45 42 
32 29

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

Jeg selger min bilett til Justin Biebers 
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 ryggesekk.King 
Camp Explorer 60L Blå.Delt i to sek-
sjoner Magebelte. Kr.400,- 20" LCD-
TV. Glimrende i campingvogn/barne-
rom/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

Rør til gasspeis selges. Nye. Har 
bilder. Philips Eksellent Type FN 704 
A - Radio / platespiller fra ca 1950. 
Bruksanvisning og servicedokumenta-
sjon 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 – landslags-
hund i  agility, med i  VM Tsjekkia 
2012 .  Valpene reg i NKK  og selges 
for kr. 9000,-.Leveringsklare i påsken. 
Tlf 41 80 50 80.

Sprinkelseng med bunn og 
madrass kr 200, 3 gamle rygg-
sekker fra 50-tallet 100 kr pr 
stk,gammeldags,elektrisk telefaks kr 
100,10 solide glassmelkefl asker 100 
kr, 1 brun Egersundmugge med bein 
50 kr,1 hefte Tuss & Troll 1983/83 kr 
50 Tlf 971 79 220

127 stk. pent brukte bøker selges 
samlet kroner 20,- pr bok.(diverse 
sjangre).Kontant betaling. Må hentes 
Jessheim eller Oslo(Brynsveien). Liste 
over forfattere/titler kan sendes. Tlf:  
97 03 93 75(Kari)

Hvite kunstløpsskøyter str 41 kr 100 
og hvite silkepumps  str 41 (brukt en 
gang) kr 100. Tlf 971 79 220.

2 gyngestoler. En lakkert med pute 
i setet, den andre trehvit med malt hvit-
farge. Mottar tilbud. Tlf: 63 87 30 16.

«Borgund» stort heltre skrivebord 
selges rimelig.Tlf. 95 74 69 43.

Har 2 sølvbeslåtte kniver fra Lil-
lehammer OL 1994. De er helt nye 
og har aldri vært i bruk. Knivene 
ligger i bjerke-skrin. De skal selges 
til høyestbydende. De har stor af-
fektsjonsverdi. Knivene kostet 1900 
kr pr. stykk i 1994. De er kjøpt hos 
gullsmed Sandberg i Lillestrøm. De 
som er interesert kan ringe mobilnr. 
913 58 497.

Salongbord, heltre eik med to små 
glassplater. Meget pent, 75x130 kr. 
500. Tlf. 90 51 45 76.

Bunad Lundebydrakt str ca 42/44
mørke blå. Magnetring diameter ca 
40 cm. Høyde 30 cm.Tlf 90 08 51 
86

Flott sofa, amerikansk type. 3 seter. 
Nesten ubrukt. Selges rimelig. Tlf. 
41695885 etter kl. 18. 

Pent brukt kjøkken til salgs.Meget 
rimelig mot nedmontering og 
henting innen 7.4.13. For mer infor-
masjon ring 91621453 etter kl. 16

Sofa 3 seter 2.20 + 2 seter 1.55 + 
stor pall. Beige microstoff kr. 1300,- 
8 spisestuestoler, ullstoff kr. 900,- 4 
siesta stoler (lave) rødt mykt skinn 
kr. 450 pr stk. 1 miele varm/kald 
rulle b. 85 cm. Billig kr. 1000,- Tlf. 
90861898 

Har noen funnet et gullanheng med 
blå stein og diamant? Mistet rundt 
17. januar i området Skjetten/Strøm-
men. 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 interesse. Tlf. 40 40 62 16

Gammel manuell gulvrulle gies bort 
ved henting. Ruller duke og sengetøy 
med glans. Tlf. 98 60 91 96.

Phillips tv gis bort (Ikke fl atskjerm) 
Tlf. 47 85 11 08.

Ikea furubord og hvit tv-bord på hjul 
gis bort. Tlf. 90 51 45 76.



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

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Søndag 17. mars tar 30-års-
jubilanten Lørenskog Vete-
rankorps med seg Lørenskog-
kvartetten «Enda kaldere» til 
konsert i Storstua.                                                  

– Dette ser vi frem til med 
stor glede og spenning, sier 
korpsets arrangementsansvar-
lig Finn A. Halvorsen. Han kan 
fortelle om en rikholdig kon-
sertmeny.                                                                                                                                    

 – Vi har et meget variert 
program. Så vel Valdres-marsj 
som Radetzki-marsj står på 
programmet. Et fantastisk solo-
nummer på klarinett av korp-
sets egen Tron Laumann er et 
av høydepunktene, sier Halv-
orsen.

FLERE MEDLEMMER
Gruppen «Enda kaldere» med 

Lørenskog Veteran-
korps feirer 30-års-
jubileet med stor 
konsert i Lørenskog 
Hus kommende 
søndag.

tidligere Bjelleklang-sjef Finn 
Evensen i spissen bidrar med 
humoristiske ord og toner 
knyttet til Lørenskogs histo-
rie.

– «Enda kaldere» gir kon-
serten en ekstra dimensjon 
samtidig som de holder på 
det lokale fokuset, mener 
Halvorsen.

Flinke givere i Lørenskog

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Det er godt å vite at vårt 
bidrag er konkret, og kom-
mer medmennesker til gode, 
sier Kirkens Nødhjelps dis-
triktskontakter på Nedre 
Romerike, Ellen Kavlie-
Borge og Margaret Johnsen.                                                                                         
En fersk opptelling viser at 
innbyggerne i Lørenskog har 
samlet inn over 858 000 kro-
ner til Etiopia siden 1998.                                                                            

– Pengene folk i Løren-

Innbyggerne i Lø-
renskog har skaffet 
4200 mennesker i 
Etiopia rent vann.

skog har bidratt med de siste 15 
årene tilsvarer sikker tilgang på 
vann for over 4200 mennesker 
i Etiopia – nesten like mange 
som bor på Skårer. Folk i Lø-
renskog kan være stolte av sitt 
bidrag, fastslår Kavlie-Borge og 
Johnsen.                                                             

NY AKSJON                                                                           
17. mars drar Kirkens Nødhjelp 
i gang en ny landsomfattende 
innsamlingsaksjon; Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. Pengene 
er ikke øremerket, men skal bru-
kes der de til enhver tid trenges 
mest. I fjor ble det samlet inn 
omlag 32,5 millioner kroner, 
noe som hittil er rekord.

 – I år har vi et mål om å 
samle inn enda mer enn vi 
gjorde i fjor. Vi håper folk blir 
med på dugnaden i regi av me-
nighetene i Fjellhamar og Skå-
rer, sier distriktskontaktene.

SPREK 30-ÅRING: Lørenskog 
Veterankorps inviterer til jubile-
umskonsert i Storstua kom-
mende søndag. (Foto: Privat)

Veterankorpset har hatt en 
fi n utvikling i jubileumsåret. 
Mer enn 10 nye medlemmer 
har funnet veien dit de siste 
månedene – noe som betyr at 
medlemstallet nå nærmer seg 
60. Korpset har også fått en ny 
dirigent i Knut Andersen fra 
Skedsmo.

Konserten starter kl. 18.00.
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Krimkveld på Strømmen

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Forfatterduoen Tore Aurstad 
og Carina Westberg gjester 
Hovedbiblioteket på Strøm-
men torsdag 21. mars. De 
har akkurat kommet ut med 
krimromanen «Blodpenger» - 
som tar utgangspunkt i Kris-
tiania på slutten av 1800-tal-
let.  

– Boka tar for seg et tidvis 
rått miljø, forteller bibliotekar 
Ragnhild Malfang som står for 
bokbadet.                                                                                                           

Intrigen foregår i hovedsta-
den i 1899. Det er økonomisk 
krakk, og enkelte går ikke av 
veien for å skaffe seg penger på 
lyssky måter. Boka viser kon-
fl ikter mellom ulike klasser, 
og man får også et gløtt inn i 
tidlig kvinnekamp. Midt i alt 
dette blir det begått et mord.
                               
VOLDELIGE SCENER                                                                                     
– Forfatterne går ikke av vei-

Det lokale forfatter-
paret Tore Aurstad 
og Carina Westberg 
bokbader i Hovedbi-
blioteket på Strøm-
men neste uke.

en for å blande inn elementer 
fra grøssersjangeren, og viser 
at de slett ikke er redde for 
voldelige scener. Samtidig er 
romanen tro mot sine histo-
riske omgivelser og bringer en 
del aha-opplevelser om hvor-
dan det var å leve som rik og 
fattig, på landet og i byen på 
denne tiden, kommenterer 
Malfang. 

   
FØRSTE VOKSENBOK                                                           
Bibliotekaren kan røpe at 
handlingen i boka også svin-
ger innom Sørum. Akkurat 
det er ikke tilfeldig. Tore Aur-
stads far kommer nemlig fra 
Sørum. Han selv er oppvokst 
i Aurskog. Carina Westberg 
kommer fra Riis på Skeds-

mokorset. De traff hverandre 
på videregående, og har vært 
sammen siden. I 2004 kom 
deres første felles bok, «Tret-
tenkloa», en grøsser for barn 
og ungdom. Siden den gang 
har de gitt ut en rekke bar-
nebøker, men «Blodpenger» 
er den første som henvender 
seg til et voksent publikum. 
Forfatterduoen har gjestet bi-
blioteket på Strømmen også 
tidligere.

– Vi er skikkelig fornøyde 
med å få dem tilbake når de nå 
utgir sin første voksenbok, sier 
Ragnhild Malfang. 

Det er gratis inngang.
Bokbadet starter torsdag 21. 

mars kl. 19.00.

DEBUTERER MED VOKSENBOK: Tore Aurstad og Carina Westberg 
er aktuelle med krimromanen «Blodpenger». (Foto: Kagge Forlag)

Unni med 
ny utstilling

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Kløfta-kunstner Unni Aske-
land har ikke vist bildene sine 
lokalt siden Jessheimdagene 

For første gang 
siden 2008 holder 
Unni Askeland utstil-
ling i Galleri Jess-
heim.

I GANG IGJEN: Kunstner Unni Askeland stiller ut bildene sine lokalt. (Foto: Eivor Eriksen)

2008. I disse dager holder 
imidlertid Askeland en sjelden 
salgsutstilling i Galleri Jess-
heim. Anledningen er 40-års-
jubileet til Ullensaker kunst-
forening.

Flere av bildene hun stil-
ler ut er en serie portretter 
av personligheter som hun 
har beundret lenge: Charlie 
Chaplin, Ingmar Bergman, 
Marlon Brando, Andy War-
hol og Bob Dylan. I tillegg 
har hun med en grafikk-
serie med Munch-bilder. 
Bildene skal være priset 
fra rundt 6000 kroner for 
de mellomstore bildene til 

over 30 000 for de største. 
                                       

PÅ FESTIVAL            
Unni Askeland går en travel 
tid i møte. Frem mot som-
meren skal hun innom både 
Telemarksgalleriet og Haugar 
kunstmuseum i tillegg til en 
jubileumsutstilling for Ed-
vard Munch i Åsgårdstrand. 
Askeland skal også stille ut 
på fl ere festivaler i tiden som 
kommer – deriblant Rana 
Vinterfestival, Jazz Open i 
Bodø og Flakstad-festivalen 
på Hamar.

Utstillingen på Jessheim varer 
frem til 17. mars. 

Mitt
instrument

Da Pål var ungdom var han veldig opptatt av skate-
board og undergrunnskulturen. Subkulturen hadde 
en egen type musikk som var standard på skate-
board- og snowboardfilmer. Denne musikken ble for 
ham et viktig alternativ på 1990-tallet. Foreldrene er 
veldig musikkinteresserte. De maste på ham om at 
han burde lære å spille gitar. Men det var først som 
15-åring, da foreldrene hadde gitt opp med å mase, 
at han byttet et av skateboardene sine i en el-gitar, 
en Les Paul-kopi. Han har både bass, trommer og 
ulike tangentinstrumenter i sitt studio, men gitar er 
hovedinstrumentet
 
 – Hva er favorittinstrumentet ditt? 
 – Det er en Fender Jazzmaster 1963 modell. En 
musikerkollega i Sverige fant gitaren til meg for 15 
år siden i Sverige. Han var på denne tiden turnema-
nager for The Cardigans. 
Da bandet spilte i Norge tok han med gitaren til 
meg. Jeg hadde jaktet på en vintage sunburst Jazz-
master lenge. En så gammel Fender dukket sjelden 
eller aldri opp på bruktmarkedet i Norge på den 
tiden, men tilgjengeligheten er blitt noe bedre med 
årene pga. nettauksjoner som Ebay og lignende
 
 – Hvorfor liker du Fender Jazzmaster så godt?
 – Mange av mine musikalske forbilder har brukt 
denne typen gitar og jeg simpelthen elsker formen 
på gitarkroppen som kalles off-set body. På 80-tal-
let var Jazzmaster en gitar som nesten ingen ville 
ha. De var billige da, men etter hvert har prisen 
og populariteten steget vesentlig. Gitaren har fått 
kultstatus i den alternative musikksjangeren. Lyden 
i gitaren er helt fantastisk. Jeg liker også vibarmsys-
temet godt, selv om mange hevder dette er noe 
ustabilt.
 
Ingholm forteller at gitaren låter best med 0.12 - 
0.52 strengesett og gjennom et hav av gamle 
effektpedaler fra 1960/70-tallet. Når lyden skal ut 
foretrekker han eldgamle utgaver av forsterkere fra 
Fender, Marshall, Orange eller Vox. Han opplyser at 
han aldri spiller coverlåter på gitaren, men i stedet 
prøver å skape nye ting.
 
 – Din beste opplevelse med dette instrumentet? 
 – Den aller beste opplevelsen var nok da jeg hentet 
gitaren på et hotell i Oslo. Den ultimate stemnings-
turen var da jeg reiste hjem for å prøve gitaren med 
pedaler og forsterkere. Jeg hadde lett etter dette 
instrumentet såpass lenge og endelig fått tak i det. 
Det er ikke vanskelig å få tak i en vintage Fender 
Jazzmaster i dag. Men da jeg kjøpte den vokste ikke 
disse 60-tallsfendere på trær. 
 
 – Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument? 
 – Jeg foreslår at du tar en prat med Anders Gjesti 
i El Caco. Han er lidenskapelig opptatt av Gibson 
Les Paul-gitarer og Marshall forsterkere. Han har et 
veldig nært forhold til sitt instrument. 
PS: Gitaren på bildet er en Fender Custom. Den 
er satt sammen av ekstradeler Fender hadde til 
overs etter produksjon av 12-strengeren Electric 
XII. Gitaren er fra slutten av 1960-tallet. En kult gitar, 
men spillbarheten er ikke helt det samme som på 
Jazzmasteren.  
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Pål Ingholm
Alder: 37
Bosted: Fjellhamar
Spiller i: Funguson, som har 
hatt noen års pause. Jobber nå 
med låtskriving og demoinn-
spilling av nytt materiale.
Musikkstil: Indierock,  
psykedelia.
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Bli med på dans!

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Barn i alle aldre fra 2 år og 
oppover som har lyst til å 
danse og bevege seg til musikk 
er invitert. Her kan barn og 
foreldre få oppleve at dans og 
bevegelse er noe positivt. Det 
vil være fokus på motoriske 
ferdigheter gjennom lek og fø-
lelse av mestring, forklarer PR-
ansvarlig Bent Reno Hansen.

Det er LSK Dans med «Skal 
vi danse»-dommer Trine Dehli 
Cleve i spissen og kultursekto-
ren i Skedsmo kommune som 
har gått sammen om arran-
gementet «Everybody dance». 
Det hele skal foregå i Lillestrøm 
Kultursenter.

OPP AV SOFAEN
Programmet starter kl. 10.30 
for de minste, mens de el-

LSK Dans med 
Trine Dehli Cleve i 
spissen vil ha deg 
med ut på danse-
gulvet kommende 
lørdag.

dre barna kan svinge seg fra 
kl. 13.00 og 16.00. Alt under 
kyndig veiledning av Dehli 
Cleve og andre profesjonelle 
instruktører.                                                                    

– Tryllekunstner og illusjo-
nist Lord Christian, kjent fra 
«Norske Talenter», kommer 
også og krydrer formiddagen. 
Hele familien er velkommen til 
en morsom dag sammen med 
oss. Vi ønsker å få alle opp av 
sofaen for å oppleve at dans er 
en herlig aktivitet og trenings-
form, sier Hansen.                      
                                    
HARLEM SHAKE
Fra kl. 20.00 legges det opp 
til fest for ungdommen. Den 
kjente DJ`en Dj Akipa kom-

mer innom, og planen er å 
få til Norges største «Harlem 
Shake».

«Harlem Shake» er et nytt 
nettfenomen som innebærer 
at en liten gruppe mennesker 
danser rolig – før det brått 
forandrer seg og folk går ba-
nanas i spastisk dans – gjerne 
med spesielle kostymer og re-
kvisitter. Ulike versjoner av 
denne typen dans fl orerer nå 
på YouTube.

– Stjernesalen i kultursente-
ret har plass til 600 mennesker. 
Klarer vi å fylle denne blir det 
Norges største «Harlem Sha-
ke»– Let̀ s go crazy, oppfordrer 
Bent Reno Hansen.

Lørdag 16. mars fra kl. 10.30.

KJENT INSTRUKTØR: «Skal vi danse»-dommer Trine Dehli Cleve skal 
instruere barn i alle aldre i dans kommende lørdag. (Foto: Pressefoto)

KULTUR
Tekst: Sandra Sandness Kayri
sandra@avisdrift.no

«Spør Gunnar» har satt sine 
spor hos tidligere kolleger 
herfra, og venninner Monica 
Jensen Tørseth, Tonje To-
van Skistad og Ann Cathrin 
Skantz. Sammen arrangerer 
de gjenforening til ære for 
alle som vanket på Lørenskog, 
enten det var på den nevnte 
uteplassen eller «Glasnost», 
«Cocktail», «Spør Gunnar 

15. mars blir det 
reunion for det tid-
ligere Lørenskog-
baserte utestedet 
«Spør Gunnar». 
Arrangørene øn-
sker med det å 
gjenskape magien 
som oppsto for 25 
år siden.

Igjen» og «Project». Det viste 
seg å være stor interesse for 
sammenkomsten, med 330 
solgte billetter, og 200 på ven-
teliste. Da «Spør Gunnar» har 
stengt dørene, og Lørenskog 
ikke har slike utesteder lenger, 
blir festen holdt på Fagerborg 
Hotel i Lillestrøm. Det vil også 
bli utlodning av premier i lø-
pet av kvelden. De tre vennin-
nene Jensen Tørseth, Tovan 
Skistad og Skantz savner et 
vankested som dette. Med den 
store pågangen, kan det se ut 
til at også flere på Lørenskog 
ønsker seg utesteder her, igjen.

Gunnar svarer 
én siste gang 

ARRANGERER GJENNFORE-

NING: f. v. Tonje Tovan Skistad, 
Ann Cathrin Skantz og Monica 
Jensen Tørseth.

out, Make love to you og Light in your 
heart. 

WENCHE MYHRE
TIRSDAG, 19.MARS, KL. 19:00, 
KONG RAKNE
I 2013 blir Wenche Myhre 66 år! 
Dette ønsker hun å feire med oss 
på Ullensaker kulturhus med sitt 
show «66»! Wenche Myhre er en 
av våre mest folkekjære og slite-
sterke norske artister, og hun har 
også nådd ut til et stort internasjo-
nalt publikum gjennom en snart 60 
år lang karriére. 

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!  

LEIRSUND
FORMIDDAGSTREFF 
MANDAG 18. MARS KL. 12:00 VENELY
Tidligere frognergutt, nå leder for 
Misjon i Norge, Normisjonen, Svein 
Granerud deler Guds ord og gir oss 
Prøysens stubber. Sang innslag. Kaf-
fepause. Velkommen! For skyss ring: 
63875109 eller 63876567-

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
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. 
Tjeneren 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.

VINTERMYGGEN - PETER 
NORDBERG,FRODE JOHANSEN 
& MARCUS LØVDAL
TORSDAG 14. MARS KL: 19:00 I 
CONNECT
Den svenske viseartisten Peter 
Nordberg, som står bak en god 
håndfull norske hits, har spilt seg 
inn i nordmenns bevissthet gjen-
nom en rekke radiolistinger og 
heftig turnering.

JO NESBØ & LARS JONES 
«JUGING VARER LENGER»
TORSDAG 14. MARS KL: 20:00 I STJER-
NESALEN

Det som begynte som en «one-
off»-happening med en sukses-
skonsert på viseklubben Josefi ne, 
har med årene blitt en duo hvor Jo 
Nesbø forteller historier og spiller 
sanger sammen med multiinstru-
mentalist Lars Jones.

THE THRILL OF MICHAEL 
JACKSON
FREDAG 15. MARS KL: 18:00 I TEA-
TERSALEN
Etter 5 år med suksess med hyl-
lesten til gruppa Queen kommer 
Åge Sten Nilsen & co tilbake til 
Lillestrøm Kultursenter med sitt 
nye store hyllest-show «The Thrill 
of Michael Jackson»!  Denne 
gangen står ikke Åge selv på 
scenen men er produsent for et 
trettitall av Norges beste sangere 
og dansere.

EVERYBODY DANCE!!
LØRDAG 16. MARS KL: 
10:30/13:00/16:00/20:00 I 
STJERNESALEN
Trine Dehli Cleve med fl ere 
instruktører og dansere fra LSK 
dans, inviterer barn som har lyst 
til å danse eller bevege seg til 
musikk til en fantastisk dag. Her 
kan barn og foreldre få oppleve at 
dans og bevegelse til musikk er 
noe positivt. Det vil være fokus på 

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

motoriske ferdigheter gjennom lek 
og følelse av mestring.

BRAWO PRIVATE 
MUSIKKSKOLE
SØNDAG 17. MARS KL: 18:00 I 
CONNECT
Gitaristene i rampelyset!
På denne konserten er det 
gitaristene ved Brawo private 
musikkskole som skal få vise seg 
fram i sitt rette element, nemlig på 
Connect klubbscene. Her får vi 
høre akustiske- og elgitar i variert 
samspill, og elevene vil riktig boltre 
seg musikalsk sammen med sine 
lærere.

«NORSK PÅ NORSK» MED 
SANGKORET ØYEREN
SØNDAG 17. MARS KL: 19:00 I 
STJERNESALEN
Sangkoret Øyeren fyller 25 år i 
2013, og gjentar suksessen med 
«Norsk på norsk» konserten! Vi 
serverer et rikt utvalg av norske 
musikeres beste på norsk. Vakre 
sanger du elsker å høre, og likevel 
slik du aldri har hørt dem før.

LØRENSKOG HUS
KJENNAFTEN
TORSDAG 14. MARS KL. 19:30, 
STORSTUA
Kjennaften er en tradisjon vi Lions 
Club Lørenskog har hatt siden 
1971 og har i  alle år vært ar-
rangert i Samfunnsalen på Kjenn 
med unntak av de 2 siste årene, av 
naturlige årsaker.

LUNSJKONSERT I BIBLIOTEKET
FREDAG 15. MARS KL. 12:00, 
BIBLIOTEKET
Underet på markedsplassen - en 
kjærlighetshistorie fremført i ord og 
musikk. Med Tine Johnsgård, cello og 
Kaja Aadne Thoresen, cello, Løren-
skog musikk– og kulturskole og Heidi 
Andreassen, Lørenskog bibliotek.

KLAVERKONSERT MED 
LENNART WOLFGRAMM
FREDAG 15. MARS KL. 19:00, 
PRØVESALEN
Lennart Wolfgramm presenterer 
2 komponister- romantikeren 
Frederic Chopin og impresjonisten 
Claude Debussy i et uimotståelig 
program. Wolfgramm tar dere med 
i en reise i Chopins forrykende 
virtuose etydeverden med hans 12 
etyder opus 10.

AN EVENING WITH NORDIC 
TENORS
FREDAG 15. MARS KL. 20:00, 

STORSTUA

Det er duket for en festkveld når 
Nordic Tenors kommer til Løren-
skog hus med sin tredje forestilling 
«An Evening with Nordic Tenors». 
Vi kan love en forestilling med va-
kre klassiske perler, store musikal-
ske øyeblikk og mye humor! 

LADIES NIGHT
TIRSDAG 19. MARS KL. 19:00, 
VOLT SCENE
Tirsdag 19. mars er det femte gang 
vi inviterer til Ladies Night på Volt 
scene. Ladies Night er en kveld 
med fl ere konserter i alle musikk-
sjangere - med hovedsakelig jenter 
på scenen. Både gutter og jenter er 
selvfølgelig velkomne i publikum.

ÅPENT MØTE
TORSDAG 14. MARS KL. 18-21, 
SØRLIHAVNA
Norsk Folkehjelp Sanitet Lørenskog 
har åpent møte. Temaet er «Sikring 
av barn i bil». Kim Ankertsen fra 
OUS Ullevål sitt Ambulanseteam 
kommer og forteller om sine funn i et 
prosjekt de har gjennomført. Her får 
vi demonstrert hva som kan skje om 
man ikke sikrer barn på riktig måte. 

JAZZLUNCH
LØRDAG 16. MARS KL. 14:00, 
THON HOTEL TRIADEN
Swingende jazzlunch til Thon Hotel 
Triadens store lunchbord. Det blir 
servert swingende jazz med Åse 
Lomsnes swing quintett .

ULLENSAKER 
KULTURHUS
HANNE BOEL
FREDAG, 15.MARS, KL. 20:00, KONG 
RAKNE
Vi har gleden av å presentere hele 
Skandinavias souldronning Hanne 
Boel! Danmarks mestselgende 
artist legger til vår store glede turen 
til Jessheim i mars. Hanne Boel fi kk 
enorm suksess på begynnelsen av 
1990-tallet med låter som Don’t know 
much about love, Black Wolf, Talk it 

Vi sender en gjallende fanfare til 
vår herlige sportige Klara Smådahl 
Willmetts i Victoria, Canada. Gra-
tulere med 8-årsdagen 10. mars. 
Fra Smådahl i Lillestrøm, Gjerdrum 
og Oslo

GRATULERER 
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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 18. mars

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

ODD IVAR STORLØKKEN 
Sørli Terrasse 41 � 
1473 Lørenskog

Vi trekker ut en heldig vinner 
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

ØRKENVANDRING
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VI GJØRDIN BOLIGSYNLIG

homeeiendom.no

STRØMMEN 4 290 000,-
VERKSTEDALLEEN 15 + omkostninger

JESSHEIM 5 350 000,-
VETTERINGEN 16 + omkostninger

LØRENSKOG 1 290 000,-
BIBLIOTEKGATA 2 + omkostninger

FJELLHAMAR 1 750 000,-
HANEBORGVEIEN 96 + omkostninger

FJELLHAMAR 2 950 000,-
BLÅKOLLVEIEN 3 + omkostninger

RÅHOLT 2 250 000,-
GRANHAUGSVINGEN 14B + omkostninger

KLØFTA 3 590 000,-
HILTON 107 + omkostninger

FJERDINGBY 5 660 000,-
TRETTÅSEN 15 + omkostninger

BRÅNÅSEN 990 000,-
BRÅNÅSLIA 5 + omkostninger

HVAM 1 870 000,-
TELLUSVEGEN 1C + omkostninger

HVAM 3 950 000,-
GEMINIVEGEN 2 + omkostninger

HOLTER 3 650 000,-
GAMLE ÅSVEGEN 39 + omkostninger


