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Klar for dekkskifte Smidig start for nytt dekksenter Sandven vokser på Skjetten Kvinner avgjør bilvalgetFelgene blir større

BIL & MOTOR

9-SIDERS

EKSTRA BILAG

Foto: Porsche

Seks av ti nordmenn gjør tiltak for å 
hindre innbrudd i påsken. I fjor ble det 
anmeldt 119 grove tyverier fra villaer på 
Romerike. 
                                                             Side 6-7

SIKRER BOLIGEN 
FØR PÅSKE

9 sider bil!
I denne ukens bil&motor-bilag kan du 
blant annet lese om at kvinner avgjør 
valg av bil, og at felgene stadig blir 
større.  
                                                 Midten

På bare to år har den gjennomsnitt-
lige hastigheten for private bred-
bånd økt med over 100 prosent. 
I dag er det nær 40.000 private 
bredbåndsabonnementer i Løren-
skog, Skedsmo og Ullensaker. 
                                     Side  4-5

Netthastigheten 
doblet på to år

Drømmen er et 
stort baderom
Baderommet er husets oase. Et 
sted du kan trekke deg tilbake, 
dyrke skjønnhet, ro og renselse. 
Nå er dette blitt et rom nordmenn 
legger det lille ekstra i. 
                                   Side  8-9
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En hjertevenn i nøden
— Alle kan havne i 
en uforutsett situa-
sjon, sier Stine Maria 
Nyberg fra Hurdal. 
Med «En Hjertevenn 
øss i mellom» vil hun 
hjelpe vanskeligstilte 
på Romerike.

AKTUELT 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I desember i fjor startet Mari-
anne Strøm og Maria Brochs 
opp frivillighetsorganisasjo-
nen «En Hjertevenn øss i mel-
lom» på Gjøvik. Hensikten er å 
hjelpe enslige, familier, eldre, 
rusmisbrukere og andre som 
trenger det med mat, klær, sko, 
leker og annet utstyr. 

I februar åpnet Stine Maria 
Nyberg (25) en egen Hjerte-
venn-avdeling i Hurdal. Pla-
nen er å dekke hele Romerike 
og Akershus.                                                     

– Jeg dumpet tilfeldigvis 
over dem på Facebook, og 
fulgte med på hvordan de 
gjorde ting i praksis. Man blir 
veldig fascinert av å se hvor 
mye bra de gjør og hvor mye 
de får inn. Og ikke minst hvor 
fort ting ofte går ut igjen, for-
klarer Nyberg.

FIKK SELV HJELP
Hurdal-avdelingen er i etable-
ringsfasen, men Nyberg har al-
lerede fått god respons.

– Jeg har vært i kontakt 
med folk som vil gi klær og 
utstyr, og med forskjellige fi r-
maer og butikker i håp om å få 
sponsorer.

Mange har dessverre ikke 
mulighet til å bistå, da de al-
lerede har andre sponsoravta-
ler, men alle sier at det er et 
fl ott tiltak. Givergleden blant 
folk er veldig stor, noe jeg set-
ter utrolig stor pris på. Uten 
de som hjelper meg med do-
nasjoner av ulike slag, hadde 
ikke dette vært mulig. Jeg står 
bak og organiserer, men de 
virkelige hjertevennene er de 
der ute, forteller Nyberg som 
selv har kjent på kroppen 
hvordan det er å ha lite pen-
ger.                                          

– For meg ble dette en stor 
hjertesak etter at jeg selv mer-
ket hvor fort ting kan gå ned i 
en periode. Jeg er trebarnsmor 

og min familie har akkurat nå 
kun en inntekt. For litt siden 
fi kk vi selv hjelp, men nå har 
ting ordnet seg. Man blir vel-
dig takknemlig av å få et par 
sokker til barna eller et par 
sko til seg selv. Alle kan havne 
i en uforutsett situasjon, sier 
hun, og legger til at alle i orga-
nisasjonen har taushetsplikt. 
Mottakerne kan også være 
anonyme, hvis de ønsker det. 

Nyberg gjør alt gratis. Det 
som kommer inn går uteluk-
kende ut igjen.

– Men jeg får igjen ved å 
føle at jeg er med på å bidra 
til en lettere hverdag for noen 
der ute. Det varmer godt, og 
det er en slik følelse jeg vil 
legge meg med om natten og 
våkne opp til om morgenen.

INGEN SKAM
Både givere og mottakere kan 
ta kontakt på telefon, mail eller 
via Facebook-siden. Her avtaler 
de hvordan de skal overlevere 
gavene. 

– Det kan være vanskelig å 
ta det steget og si noe om det 
til fremmede. Det står stor re-
spekt av de som tør. Jeg håper 
samfunnet kan endre seg mot 
at det ikke er en skam å spør-
re. At det ikke er en skam å be 
om hjelp. At vi kan bli fl in-
kere til å passe på hverandre 
og se litt mer av naboen vår, 
den bekjente som går i klassen 
til barna dine, eller den som 
du alltid ser med slitte sko og 
tynnkledd jakke, sier hun. 

TA KONTAKT 
Akkurat nå er Nyberg i gang 
med å skaffe et lokale der hun 
kan oppbevare det folk gir bort.                                                                                                                                      

– Tanken er å få et lite lager 
etter hvert, men det er ikke lett. 
Mitt eget hus blir brukt til dette 
nå, men det er ingen varig lag-
ringsplass, forteller hun.

Nyberg ønsker også frivil-
lige som vil bistå i arbeidet, 
både med lagring og henting 
og kjøring av leveranser.                                                                                          

– Planen er å utvide avde-
lingen med fl ere kontaktper-
soner og frivillige, sier hun. 

Hun avslutter med en opp-
fordring til de fl este av oss.                                                               

– Ta vare på de rundt deg og 
se deg litt om. Samfunnet vårt 
har blitt veldig travelt i det 
siste. Stopp opp og se. Kanskje 
er det noen du også kan hjel-
pe?, sier Stine Maria Nyberg.

Les mer på www.enhjerte-
venn.nobund. Lagene får 35 
kroner. 

VIL HJELPE: – Jeg står bak og 
organiserer, men de virkelige 
hjertevennene er de der ute. Gi-
vergleden er stor, sier Stine Maria 
Nyberg, som vil hjelpe vanskelig-
stilte på Romerike med mat, klær 
og sko. (Foto: Privat)

Deltok på leder-
skapsseminar
60 ungdommer fra Østfold og 
Akershus i alderen 18-24 år har 
gjennomgått Rotarys seminar i 
lederskap.

Seminaret, som strakk seg over 
fire dager i første halvdel av mars, 
kalles populært for Ryla – Rotary 
Youth Leadership Award og har mot-

toet «framtidens inkluderende leder».
En vesentlig del av Ryla fo-

kuserer på teamarbeide og rela-
sjonsbygging. Foredragsholderne 
kommer fra forskjellige bransjer 
og profesjoner og presenterer 
erfaringer, synspunkter og ideer 
knyttet til begrepet ledelse.
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I februar passerte Oslo Luft-
havn Gardermoen for første 
gang København Lufthavn 
Kastrup og ble den største fl y-
plassen i Skandinavia den må-
neden.

- Dette er noe vi har ventet på i 
spenning. Dette er meget gode 
nyheter for oss og noe vi er stol-
te av. Samtidig er vi klar over at 
København vil være størst på 
årsbasis, sier administrerende 
direktør ved Oslo Lufthavn, 
Nic. Nilsen i en pressemelding.
1 605 408 passasjerer reiste 
over Gardermoen forrige må-
ned mot 1 594 715 på Kastrup. 
Arlanda i Stockholm ligger på 
tredjeplass. Antall utenlands-
reiser på Gardermoen økte med 
1, 9 prosent. Innlandstrafi kken 
ble derimot redusert med 2,4 
prosent.

Gardermoen 
størst i februar

(Foto: Øyvind Markussen/Oslo 
Lufthavn AS)

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Nå ut til 

44.000

husstander 

på Romerike?
Netthastigheten doblet på to år

AKTUELT 
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

På bare to år har den gjen-
nomsnittlige hastigheten for 
private bredbånd økt med over 
100 prosent. I dag er det nær 
40.000 private bredbåndsabon-
nementer i Lørenskog, Løren-
skog og Ullensaker. Og her er 
oversikten over hvor fort det 
går i svingene om dagen.

Mot slutten av 2010 var 
gjennomsnittlig hastighet 
for private bredbånd på 6,6 
Mbit i sekundet. To år senere 
var dette steget til hele 14,8 

På bare to år har 
den gjennomsnitt-
lige hastigheten for 
private bredbånd 
økt med over 100 
prosent. I dag er det 
nær 40.000 private 
bredbåndsabonne-
menter i Lørenskog, 
Lørenskog og Ullens-
aker. Og her er over-
sikten over hvor fort 
det går i svingene 
om dagen.

Mbit/s. Internetthastighet 
måles i kilobits per sekund 
og/eller megabits per sekund. 
Det må ikke sammenlignes 
med megabyte og kilobyte 
som brukes når man skal 
måle kapasitet på hardisken.

BREDBÅND PÅ ROMERIKE
I Lørenskog kommune er det 
12.467 private bredbåndsabon-
nementer per 1. januar 2013. 
Til denne undersøkelsen er det 
tallmateriale fra 170 ulike leve-
randører.  Internett-målingen 
til Statistisk sentralbyrå deler 
abonnementene opp i åtte uli-
ke hastighetsgrupper, og vi ser 
at den største gruppen i Løren-
skog tilhører gruppen fra åtte 
Mbit/s til 16 Mbit/s. Omtrent 
22 prosent av abonnementene 
i Lørenskog tilhører denne 
gruppen. Videre er det drøye 
21 prosent som kommer inn 
under fartsgruppen mellom 16 
og 32 Mbit/s.

BREDBÅND I SKEDSMO
I hele Norge er det mest van-
lig med åtte til 16 Mbit/s (20 
prosent) og mellom 16 og 32 
Mbit/s (19 prosent). I Løren-
skog. Farten på internettet til 
de 17.183 private abonnemen-
tene i Skedsmo er også ganske 
bra blitt. Storparten befi nner 
seg i gruppen mellom åtte og 
16 Mbit per sekund. Her er 
nemlig 27 prosent av abonne-
mentene plassert. Så kommer 
16 til 32 Mbit/s, hvor drøye 22 
prosent befi nner seg.

I Ullensaker er nesten 30 
prosent av de 10.270 pri-

vate abonnementene plas-
sert i fartsnivået fire til åtte 
Mbit/s. Så følger både 8-16 
Mbit/s og 16-32 Mbit/s med 
rundt 20 prosent hver.

FLERE OM BEINET
De fl este bredbånd som leveres 
i Norge er på over 1,5 Mbit/s. 
Dette er faktisk 50 ganger ras-
kere enn et modem, som var 
vanlig for en del år tilbake. 
Men internett har blitt så mye 
mer enn epost, nettbank og 
nettaviser. De senere årene har 
det blitt mer og mer vanlig å 

laste ned fi lmer, strømme mu-
sikk, se på Nett-TV og spille på 
nettet. Og mens far sitter på én 
PC, så er gjerne mor på iPad og 
ungene på Ipod eller surfer på 
mobilen. Det krever god kapa-
sitet.

FLERE BRUKERE – MER 
FART
Med 1,5 Mbit i sekundet ville 
du vært nabolagets desiderte 
nettkonge for bare noen år si-
den. Nå er dette blant de ”tre-
geste” bredbåndsabonnemen-
tene du får i dag. Men om du er alene og kun surfer litt og 

sender en og annen epost, så 
er dette egentlig tilstrekkelig. 
Dersom det er to personer på 
nettet samtidig, så bør du helst 
opp i 3,5 Mbit/s. Med fl ere akti-
ve brukere på nett bør du bikke 
6,5 Mbit/s. Gjerne vurdere 16 
Mbit/s også, siden prisforskjel-
lene ikke er så store når du først 
er oppe i disse hastighetene. 

STØRSTE 
BREDBÅNDSKOMMUNE
Statistikken fra SSB viser også 
hvilke kommuner som er størst 
på bredbånd. Med bredbånd 
mener man her alt over 128 
Kbit/s. Byrået har regnet ut 
hvor mange prosent av hus-
holdningene som har bred-
bånd, og for Skedsmo sin del er 
det nå 78 prosent som har in-
stallert bredbånd. I hele Norge 
er andelen kommet opp i 76 
prosent, mens den i Akershus  
ligger på drøye 80 prosent. ul-
lensaker ligger på 77 prosent, 
mens Lørenskog er oppe i hele 
86 prosent.

BREDBÅND PÅ HYTTEN
Statistikken vil lyve litt for 

Lokale hastigheter
KBIT/S og MBIT i prosent

LØRENSKOG    12467                              6,6                    25,4                                       17,8                                21,9                                  21,2                                    6,9 
SKEDSMO    17183                              8,3                       22,8                                  13,1                                  27,0              22,2                                         6,6
ULLENSAKER    10270                                 2                              24,3                                       29,6                               19,6             20,3                                    4,3 

BREDBÅND > 128 KBIT/S <
= 1 MBIT

> 1 MBIT/S <= 4 
MBIT/S

> 4 MBIT/S <= 8 
MBIT/S

> 8 MBIT/S <= 16 
MBIT/S

> 16 MBIT/S <= 32 
MBIT/S

> 32 MBIT/S <= 128 
MBIT/S

Bredbånd i Norge
Andel private bredbåndsabonnement

Tiden det tar å laste ned
Kilde: billigbreband.no

LØRENSKOG                            12.467                    86,2
SKEDSMO                             17.183                    78,0
ULLENSAKER                            10.270                     77,0
AKERSHUS                          188.573                    80,3
NORGE                       1.701.288                    76,0

56K MODEM                  28 sek.                             25 min. 
 256K MODEM                     6 sek.                               6 min.             Lav kvalitet
512K MODEM                   3,2 sek.                                  3 min. 
1MB BREDBÅND                  1,6 sek.                   1 min 20 sek. 
2MB BREDBÅND                  0,8 sek.                               40 sek.      Medium kvalitet
4MB BREDBÅND                      0,2 sek.                                10 sek. 
6 MB BREDBÅND                     0,0 sek.                                  7 sek. 
8 MB BREDBÅND                     0,0 sek.                                  5 sek.              TV-kvalitet
16 MB BREDBÅND                     0,0 sek.                               2,5 sek.          DVD-kvalitet16 MB BREDBÅND                     0,0 sek.                               2,5 sek.          DVD-kvalitet16 MB BREDBÅND

ANDEL AV HUS(%)ANTALL

LASTE NED  
WEBSIDE

LASTE NED  TO 
SANGER 

STREAME 
VIDEO

kommuner med mange hyt-
ter. Vi ser nemlig at stadig fl ere 
tegner bredbåndsabonnement 
på fritidsboligene sine, og dette 
gir seg utslag på internettmå-
lingen. For eksempel ser vi at 
hyttekommunen Bykle i Aust-
Agder surfer øverst med en 
andel på ikke mindre enn 212 
prosent.

Lierne kommune i Nord-
Trøndelag er Norges minste 
bredbåndskommune, der 
andelen kun er på drøye 33 
prosent.

BREDBÅND I AKERSHUS
Lørenskog kommune er således 
Norges 23. største bredbånds-
kommune (av 428 kommuner). 
Skedsmo er nummer 67 og Ul-

lensaker nummer 79. Vi har 
sett litt på tilsvarende tall for 
hele fylket, og fi nner at Frogn 
kommune kan kåres til den sto-
re bredbåndskomunen i Akers-
hus. Her var andelen på hele 96 
prosent. Minst på bredbånd er 
Hurdal kommune, hvor ande-
len er på kun 53 prosent.

MÅ HA FART: Det blir stadig 
mer vanlig at fl ere enheter kobles 

opp mot husets internettforbin-
delse. Kanskje ikke så rart da 

at gjennomsnittshastigheten på 
bredbånd er doblet bare på to år. 

(Illustrasjonsfoto)
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Sikrer boligen før påske

AKTUELT 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

I fjor ble det anmeldt 119 grove 
tyverier fra villaer i Romerike 
politidistrikt, hvorav 101 aldri 
ble oppklart. Samtidig ble det 
innmeldt 30 grove tyverier fra 
leiligheter.                                                                                                                           

– Vi registrerer en liten øk-
ning i slike saker fra året før, 
men økningen er mindre enn 
for hele landet, uttalte kriminal-
sjef Kari Torkelsen ved Rome-
rike politidistrikt tidligere i år.                                                                                                   
På landsbasis fi kk forsikrings-
selskapene melding om 25 107 
innbrudd eller tyverier i bo-
liger og hytter i årets ni første 
måneder, ifølge statistikk fra 
Finansnæringens Fellesorgani-
sasjon (FNO). Dette er en øk-
ning på 7 prosent i forhold til 
samme periode året før.                                                                                 

– Det er ut fra disse tallene 
grunn til å frykte at utviklin-
gen vi så i 2011 kun var en 
kortvarig nedgang, sier kom-
munikasjonsdirektør i FNO, 
Leif Osland.                         

 
FLINKE FØR PÅSKE                                 
Snart går vi inn i en ny høy-
tid, der mange reiser bort på 
hytta. Politiet har tidligere av-
kreftet at det er fl ere innbrudd 
i påsken enn ellers i året. Gode 
tiltak i forkant kan være en 
del av forklaringen. Ifølge en 
landsdekkende undersøkelse 
gjennomført av Norstat for Sto-
rebrand Forsikring gjør seks av 
ti nordmenn tiltak for å hindre 
innbrudd i påsken. Det er langt 
fl ere enn for bare tre år siden, 
da kun hver tredje nordmann 
tok slike forholdsregler.                                                                                                                 

– Hvis folk hadde vært like 
fl inke til å forebygge innbrudd 
ellers i året som i påsken, hadde 
nok tyvene hatt en vanskeli-
gere jobb, sier direktør i Store-
brand Forsikring, Tom Granqu
ist.                                                                           

NABOEN ER VAKTBIKKJE                                                                                                                      
– Det beste tipset for å unngå 
tyver på besøk er å gi inn-
trykk av at det er folk hjem-
me – både ute og inne. Bruk 
for eksempel tidsbrytere på 
lamper, og la smårotet ligge 
fremme. Det er tydelig at 
mange er flinke til å tenke 
på dette i påsken, sier Gran-
quist.

Det mest brukte tiltaket er å 
be naboen om å fungere som 

Seks av ti nord-
menn gjør tiltak for 
å hindre innbrudd i 
påsken. I fjor ble det 
anmeldt 119 grove 
tyverier fra villaer på 
Romerike.

vaktbikkje. Tre av ti har en slik 
avtale, viser undersøkelsen. 
                                          
ORGANISERTE BANDER
Det er i hovedsak organiserte 
kriminelle fra Øst-Europa som 
har herjet i Norge de siste årene.

– Utenlandske banders akti-
vitet i Norge går i bølger. Nord-
menn har stadig større verdier 
i sine boliger. Det høye norske 
velstandsnivået er fristende 
for organiserte kriminelle fra 
Øst-Europa. Utfordringene 
knyttet til dette er store, sier 
Leif Osland i FNO.

– Tyvene er i stor grad om-
reisende og bruker tid på å 
spane før de slår til. Mange 
av tyvene er effektive og raske 
både med å bryte seg inn og 
forlate boligene. Det stjeles 
mer verdifulle gjenstander 
enn tidligere. Det er all grunn 
til å være på vakt og sikre bo-
ligen godt, legger han til.

   
I VERDENSTOPPEN
Nordmenn er nå i verdenstop-
pen når det kommer til instal-
lasjon av boligalarmer. Tall fra 
NHO Service, FNO og Progno-
sesenteret viser at drøyt hver 
syvende husstand i Norge har 
boligalarm. 

– Tyvene er blitt mer krea-
tive de siste årene. Vi anbefa-
ler derfor både alarm og sik-
kerhetslåser i tillegg til å gjøre 
avtale med naboen før man 
skal på ferie, sier Granquist.

TRIST SYN: Det er ikke hyggelig 
å komme hjem til et innbrudds-
herjet hus. Drøyt hver syvende 
husstand i Norge har installert 
boligalarm. (Foto: Storebrand)

Sikring av boligen:
- Lås dører – også om natten
- Lukk vinduer, spesielt de som er lett   
  tilgjengelige
- Bruk bare godkjente låser og sett inn 
  sikkerhetslås
- Installer godkjent boligalarm
- Husk å skru på boligalarmen
- Uheldig plasserte busker og trær kan   
  gi gode arbeidsforhold for tyven

De mest verdifulle 
gjenstandene:
- Merk verdigjenstandene dine
- Lag en oversikt over dem, gjerne foto 
  eller video
- Oppbevar gjenstandene i bankboks 
  eller annet sikret sted

La det se ut som om du 
er hjemme
- Omadresser eller stopp post/aviser

SLIK FORHINDRER DU INNBRUDD
- Gi bort plassen i søppelkassen til en 
  nabo
- Viderekoble telefonen
- Bruk tidsbryter på lys, så belysningen 
  varierer
- Unngå at blomster dør, plenen blir til 
  eng og at snøen ligger urørt

Spør naboen om hjelp – 
tilby det samme
- Hold øye med naboens hus                                                                                           
- Vann plantene, klipp gresset, ta et  
  tak med snøskuffen
- Ta inn posten og fyll på i søppel-
  kassen

Om uhellet er ute
- Meld fra til politiet. Du treffer alltid   
  politiet der du er på telefon 02 800

(Kilde: Romerike Politidistrikt)

SIKRER SEG: Direktør i Store-
brand Forsikring, Tom Granquist, 
mener folk er fl inke til å forebygge 
innbrudd i påsken. (Foto: Store-
brand)

Illustrasjonsfoto

Populære Jenny Skavlan, 
sist sett som programle-
der for Melodi Grand Prix, 
er konferansier når årets 
vårmote vises frem på Jess-
heim Storsenter i morgen, 
21. mars. Nyheter fra fl ere 
av butikkene på storsente-
ret vil vises på Senterscenen 
kl. 19.00 og kl. 21.00.                                                                        

Skavlan har fl ere ganger 
blitt kåret til en av Norges 
best kledde kvinner, og har 
også vært gjestedesigner for 
kleskjeden Bik Bok tre gan-
ger. I fjor høst kom hun ut 
med boken «SY OM», der 
hun oppfordrer moteglade 
jenter til å sy om gamle 
klær fra bruktbutikker.

Moteshow med 
Jenny Skavlan

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.noNå ut til 44.000

husstander på Romerike?
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Tlf. 63 81 77 42

     ÅPENT:
Mandag - torsdag : 12:00 - 23:00 
Fredag - Lørdag :   12:00 - 01:00 
Søndag :      12:00 - 23:00 

Du finner oss i Leiraveien 2
(Skedsmohallen), Lillestrøm.

Drømmen er et stort baderom

HJEM
Tekst: Guri Haram/ifi .no
Foto: Åse Imset/ Höganes/ 
Golvabia/ Ifi .no

Interiørarkitekt Åse Imset har 
vært med å skape rundt 3.000 
baderom i Norge. Hennes 
egen baderomfavoritt er fra 
romertiden - med italiensk 
marmormosaikk på gulvet, 
rikt dekorerte malerier rett på 
betongveggene, og der et ny-
delig badekar i stein står midt 
i rommet som en skulptur.
– De romerske badene hadde 
vask, bad, rennende vann, 
varme i gulvet, og oljefylte 
lamper på veggene som be-
lyste rommet. Kanskje badet 
damen i eselmelk, og man-
nen valgte vann. Vannet ble 
varmet i en fyrkjele, som ble 
ført i kanaler i gulvet, fortel-
ler Imset.

INSPIRERT AV ROMERNE
Baderomstrender i dag henter 
fortsatt mye inspirasjon fra 
romertiden. Vi har det sam-
me behovet for renselse, ro og 
skjønnhet. Men i dag har vi et 
vell av valgmuligheter til å få 
den rette stemning og kom-
fort i baderommet.

– Nåtidens drømmebad 
har elektriske kabler i gulvet, 
store fliser på vegger og gulv. 
Badene har gjerne badekar 
for to. Med boblebadekar kan 
du få belysning, der belys-
ningen kan stå på som stem-
ningslys også når det ikke er 
vann i. Vi vil gjerne ha do-
ble dusjer, for nå skal vi også 
være sosiale på badet, fortel-
ler hun.

Baderommet er 
husets oase. Et sted 
du kan trekke deg til-
bake, dyrke skjønnhet, 
ro og renselse. Nå er 
dette blitt et rom nord-
menn legger det lille 
ekstra i. Vi vil ha alt fra 
drivved på veggene, 
til vasker formet som 
kaffekopper.

Innredningen skal være 
«fancy» og vi sparer ikke lenger 
på vannet. Folk velger heller 
store dusjhoder og vannfall-
skraner fremfor sparedusjer.
Dekorfliser er «in» fremdeles. 
Det skal være et blikkfang 
rundt speil og dusj.

– Vi skal ha store keramiske 
fl iser med betonglook. De kan 
være i store størrelser, selv på 
mindre bad. Flisene kan ha 
”sanddyne-look» eller være 
selvlysende, ha Swarowski-
krystaller eller integrert lys. 
Det fi nnes også fl eksible fl iser 
som kan legges løst oppå vinyl-
gulv eller gamle fl iser, noe som 
er fi nt for oss som vil skifte stil 
ofte, sier hun.

Fargepaletten på badet har 
for øvrig litt urene grå og brun-
toner. 

– Vi ønsker oss mye større 
bad, så store som mulig! Folk 
slår ned vegger, og gjør til om 
med om garasje, boder, areal 
under trapper og gamle vaske-
rom for å få forstørret badet. 
Bad med trimapparater sees 
også, sier Åse Imset.

MYE LYS
I det siste har det skjedd mye 
innen belysning. Indirekte 
belysning er veldig «in» nå. 
Kunne du tenke deg LED- be-
lysning i dusjen, eller lys nedi 
WC og vask? Eller hva med 
lys i glasshyllen og i speilets 
kant?

– Det er gjennomtenkt 
belysning til både arbeid el-
ler kos. En kan ha høyttaler 
integrert i taket, og gjerne 
fjernsyn innmontert i fl isene 
på veggen, sier interiørarki-
tekten. De nye dusjhodene 
er bare fi re millimeter tykke, 
men har likevel belysning. Og 
kranen er så fi n at du tror det 
ikke kan komme vann ut av 
den. Samtidig har den både 
lys og er berøringsfri, forteller 
Imset som legger til at veldig 
mange er lei av downlights på 
badet. I stedet kan du da legge 
lysstoffrør i taket, og så dekke 
til med glass for å skape indi-
rekte belysning. 

I vinduskarmen kan man ha 
rullestein som det skjules LED-
belysning i, denne kan da slås 
på om kvelden for ekstra effekt.
– Lysekroner for bad kom for 
noen år siden. Nå skal selv de 
minste gjestetoalett ha det, og 
de dekker gjerne hele taket, 

forteller interiørarkitekten.

ALT ER LOV
Nå er alt lov; til og med slan-
geskinnsmønster på toalett og 
bidé. Eller hva med å gå i an-
skaffelse av en vask, do og bidé 
som har form som en elefant-
snabel? De nye vaskene skal se 
ut som kaffekopper eller blom-
sterkrukker.

– Helst skal en vegg ha fl ere 
funksjoner. Geberit har et be-
røringsfritt toalett med vask 
og føn i stedet for toalettpapir. 
Dette henges rett ut fra veggen, 
gjerne på veggen i dusjsonen 
med dusjen på andre siden. An-
dre har toaletter og vask i ett. 
Det er også moderne med sit-
teplasser og tekstiler på badet. 
Er du skikkelig trendy skal 
vannet plaske ned fra taket.

– Helst skal noe være hjem-
melaget, noe som naboen ikke 
har. Det er status å være krea-
tiv, forklarer Imset.

Løsninger som tidligere var 
utenkelig, er nå nettopp det 
som er gjeldende. Som å putte 
vaskeservanten og møbler foran 
vinduet. Nå skal det være store 
skuffer og andre duppedingser 
som gjør at det går ha det rent. 
Den mest brukte fargen i ver-
den er dessuten turkis, men den 
brukes likevel lite i Norge, trolig 
på grunn av forskjellig klima.

– Reklamens makt er veldig 
stor. Men heldigvis har ingen 
av mine kunder bedt om å få 
et lass med sand inn på badet 
ennå, ler interiørarkitekten og 
legger til; men jeg har lagd bad 
med vegger av drivved. Det er 
på full fart inn. 

FURUEN ER TILBAKE
Furu og gran er også «in», 
men har et annet uttrykk enn 
furuens storhetstid på 70-tal-
let og 80-tallet. Treverket har 
i dag små staver og har farge 

på, så det ser ut som et ekso-
tisk treslag.
– Dessuten er det veldig po-
pulært med fliser på bad som 
ser ut som treverk også. Men 
de fleste velger et helt van-
lig bad. Tradisjonelt med lyse 
fliser på veggen og mørkere 
gulvflis, sier hun. 
Andre er glade i natur og lager 
sin egen naturperle. 
– Mens noen igjen ikke kan 
leve uten shabby chic, selv 
om det etter sigende er på vei 
ut. Jeg tror imidlertid at shab-
by chic-stilen vil få en blan-
ding av industrielt materiale 
etter hvert, sier Imset.

HAR SKAPT MANGE BAD: 
Interiørarkitekt Åse Imset har 
vært med på å skape omkring 
3.000 baderom i Norge. 

SOSIALT: Nå skal også badet 
være opplyst i LED-lys eller 
lysekrone, og være sosialt. 

TREFLISER: Ekte treverk er 
ikke å anbefale i våtrom. Men 
keramiske trefliser er derimot 
på full fart inn. Disse furu-
flisene fra Höganes er meget 
naturtro.
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– Du og æ på Brandenburger Tor

REISE
Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

Berlin er en stor og litt uover-
siktlig by. Men det er en by 
som har masse å by på. Her 
kan du finne noe for enhver 
smak, både innen kultur, 
mat, shopping og uteliv. Fel-
les for alle bydelene i Berlin er 
en litt avslappet atmosfære. 
Her er det plass til alle, frika 
eller ikke, og den litt særegne 
overflaten skinner igjennom 
gjennom byen. Berlinere 
er ikke galante som fransk-
menn, intense som italienere 
eller ivrige som spanjolene. 
De er litt røffe.

RESTER FRA DEN KALDE 
KRIGEN
Om du setter snuten mot Tysk-
lands hovedstat, burde du ikke 
unngå å få med deg litt av by-

Ønsker du en litt 
annerledes byferie? 
En by som kan gi 
deg det meste og litt 
til? En by med kon-
traster og mye histo-
rie? Hvis svaret er ja, 
dra til Berlin.

ENESTE PORT: Brandenburger Tor er et viktig varemerke for Berlin, og også den eneste porten som fortsatt står igjen 
fra fortiden.  Foto: Linn Cecilie Merckoll

GJENVÆRENDE: Noe av muren som nådeløst delte byen i to, 
står fortsatt igjen som et minne. (Foto: Linn Cecilie Merckoll)

HØYT OG KJENT: Fjernsynstår-
net et kjent landemerke rett ved 
Alexanderplatz, og ble bygget 
mellom 1965 og 1969 i det 
daværende Øst-Berlin

ens fortid. 200 meter av den 
berømte og beryktede muren 
er fortsatt til stede, det sam-
me er dens historie. Gå et lite 
stykke langs muren som tidli-
gere delte byen i to bestridende 
motpoler, og ta turen innom 
murmuseet ved den kjente 
grenseovergangen «Check-
point Charlie», som med bil-
der og fortellinger viser noen 
av dens ofre og helter. Den er 
ikke så høy som man kanskje 
kunne ha trodd, knappe 2 me-
ter, men det er allikevel lett å 
forestille seg hvor ragende og 
nådeløs den må ha stått for by-
ens innbyggere. 

HISTORISK SUS
Er du lysten på mer av byens 
omfattende historie, byr Ber-
lin på mer enn 160 museer, 
og den har tilogmed sin egen 
«museums-øy». Ta turen ut til 
Museumsinsel i Spreekanalen 
hvor du vil finne et godt ut-
valg av museer med antikkens 
skatter. Har du mer lyst til å 
besøke museer som omfatter 
historie og mennesker, finnes 
det også mange muligheter. 
Märkisches Museum, som ble 
grunnlagt 1874, dokumente-
rer Berlins egen historie, og er 
et godt besøk om du vil gå i 
dybden på denne spennende 
byen. Det finnes også et eget 
museum om tysk-jødisk his-
torie som er verdt å få med 
seg. Dette heter Jüdisches 
Museum Berlin. Kort sagt; 
valgmulighetene er mange, 
og med denne byens utvalg 

av museer finner du garantert 
noe som kan vekke interesse.

PÅ HVERT HJØRNE
En annen ting denne byen byr 
på er et endeløs utvalg av kafe-
er og restauranter, barer og pu-
ber. Her kan du virkelig kose 
deg med hva du måtte ønske. 
Berlinerne spiser godt og mye, 
og det er lett tilgang på skik-
kelig tysk og feit bondekost. 
Svinekjøtt, sauerkraut (surkål) 
og for ikke å glemme den be-
rømte currywurst, kjøttpølse 
med karry, finner du nesten 
overalt. Har du derimot lyst på 
mat fra andre verdenshjørner 
trenger du sjelden å gå langt 
til neste restaurant. Her ligger 
tilbudene tett i tett. 

ØLHUND
En ting som er sikkert er at du 
ikke trenger å gå tørst i Berlin. 
Berlinerne er glad i øl, og det 
er selvfølgelig mye godt, tyskt 
øl å få tak i. Et godt tips er å 
innta ølen i nærheten av en 
av Berlins ølhager. En typisk 
lokal ølhage er Prater Garten, 
som også er Berlins eldste, og 
den aller største. Et annet al-
ternativ er å besøke en av de 
mange ølhagene som ligger i 
nærheten av Tiergarten, om 
du tar en plass på Schleusen-
krug, får du i tilegg en flott 
utsikt over kanalen med tu-
ristbåtene som passerer forbi. 
Tiergarten er også i seg selv 
verdt en tur, det er en nyde-
lig park i nærheten av byens 
zoologiske hage.

NATTELIV
Om du ikke har fått slukket 
tørsten når kvelden senker 
seg, er det mange steder å til-
bringe kvelden i Tysklands 
hovedstat. Berlin er kjent for 
et aktivt uteliv og tilbudene 
er mange. Det finnes enormt 

mange koselige steder, og også 
mange spesielle. Her kan du 
gå inn i en hjemmekoselig 
pub med heklede duker og be-
stille et glass schnaps, pynte 
deg og drikke champagne på 
et noe mer stivt sted, eller til 
og med ta turen inn i kjelleren 
på en bar som ser ut som en 
kirke. Utestedene stenger ikke 
før morgengry, så om du orker 
kan du danse til soloppgang.

BRANDENBURGER TOR 
Mange husker kanskje Ketil 
Stokkan og hans bidrag til 
Melodi Grand Prix i 1990, 
med sangen Brandenburger 
Tor. Om du er fan kan du stå 
å nynne sangen hånd i hånd 
med en du har kjær. Eller bare 
glemme hele sangen, og hel-
ler nyte den praktfulle porten 
som er et av Berlins varemer-
ker. Den er den tyske hoved-
stadens eneste gjenværende 
port, og ble bygget i årene 
1788 og 1791. Den ble stående 

på grensen mellom øst og vest 
da byen ble delt og har en stor 
symbolverdi for Berlin. Den 
er verdt en liten tur, og plas-
sen rundt byr også på litt for 
turistene.

EN HUND ETTER ØL: Berlinere er glade i øl. (Foto: Linn 
Cecilie Merckoll)
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AKTUELT
Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@skedsmoposten.no

Etter en lang og mørk vinter er 
en påske med sol kjærkommen 
for mange nordmenn. Solstrå-
lene føles deilig på en blek vin-
terhud, og det er lett å glemme 
de farlige ettervirkningene 
som kan følge etter ufornuftig 
soling. Her kommer noen råd 
om å møte årets første sol med 
fornuft.

BRUK FAKTOR
– Det viktigste er å beskytte 
seg mot solen, og passe på å 
ikke bli brent, forteller hud-
lege Kjetil Aarstein ved Lille-
strøm Hudklinikk. 

Aarstein forteller videre at 
han anbefaler alle å bruke sol-
krem med en minimumsfaktor 
på 15.

– Desto høyere faktor, desto 
bedre, anbefaler hudlegen, 
og legger til at effekten av en 
solkrem som oftest varer i 2-3 
timer.

– Svette og vann gjør at kre-
men mister beskyttelsesevnen, 
og det er derfor lurt å smøre seg 
ofte, anbefaler han. Smør deg 
også før du går ut i solen.

SKYGGESIDE
Kjetil anbefaler også å ikke til-
bringe hele dagen i direkte sol.

– Sitt litt med ryggen mot 
solen av og til, og unngå å sitte 
med ansiktet i solen hele dagen, 
forteller han og legger til at det er 
lurt å huske på at solen er på sitt 
sterkeste midt på dagen.

Et annet tips Kjetil fremmer 
er å ikke glemme barna.

– Husk å passe på å smøre 
barna, de passer jo ikke på 
seg selv, oppfordrer hudlegen.

SYDENFARERE
Kjetil Aarstein forteller at de 
samme solreglene gjelder for 
sydenfarerne. 

– Smør deg ofte og unngå å 
bli brent, det er det viktigste, 
forteller han.

Hudtype 1 
Blir lett rød og sjelden eller 
aldri brun. Har lys, ømfi ntlig 
hud og iblant fregner. Ofte lys 
blond eller rødhåret. 
Anbefaling: 
Beskytt deg godt mot solen 
med lette sommerklær, solbril-
ler og noe på hodet. I tillegg bør 
du bruke solkrem med minst 
faktor 15 på ubeskyttet hud. 

Hudtype 2 
Blir nesten alltid rød og av og 
til brun. Har lys hud og ofte 
blondt hår, men også mørk-
blonde kan ha hudtype 2. 
Anbefaling: 
Ikke bruk mindre enn solfak-
tor 15 når du er ute i solen. Be-
skytt deg med klær, solbriller 
og noe på hodet. 

Hudtype 3 
Blir rød av og til, men alltid 
brun etter en stund. 
Anbefaling: 
Begynn med korte perioder i 
solen når huden er uvant med 
sol, senere kan tiden i solen 
økes. Bruk solfaktor 15, klær 
og solbriller for å minske risi-
koen for at du brenner deg. 

Hudtype 4 
Aldri rød, alltid brun. Hudty-
pe 4 er vanlig i landene rundt 
Middelhavet. 
Anbefaling: 
Du har en naturlig bra sol-
beskyttelse, og blir lett brun. 
Skal du være ute lenge bør du 
likevel ta på litt klær og bruke 
solfaktor 15. 

Hudtype 5 og 6 
Har naturlig svart/brun hud 
og oftest mørk brune øyne og 
svart/brunt hår. 
Anbefaling: 

Har naturlig god solbeskyt-
telse og vil sjelden være utsatt 
i Norge. 
Kilde og foto: kreftforeningen.no

De med lys hudtype er mest utsatt for å bli solbrent. I Norge er det fl est som har det 
som kalles hudtype 1 og 2. 

SOLVETTREGLENE 
1. Ta pauser fra solen - unngå å bli solbrent 
Nyt solen, men husk at både å bli solbrent og mye soling øker ri-
sikoen for solskader og hudkreft. Det kan også fremskynde ryn-
ker. Tar du noen pauser fra de sterke solstrålene mellom klokken 
12 og 15, er faren for å bli solbrent mindre. 

2. Bruk klær, solhatt og solbriller 
Vinterblek hud blir lett brent. Sol deg sakte og ta hensyn til hud-
typen din. Barn, ungdom og de som har lys hud, trenger ekstra 
beskyttelse. Lette klær og solhatt beskytter godt. 

3. Bruk solkrem med faktor 15 
Skygge og klær beskytter best - solkrem er nødvendig når huden 
ikke er beskyttet på annen måte. For norske forhold er faktor 15 
med UVA-beskyttelse tilstrekkelig for de fl este. I solrike land er 
det behov for ekstra beskyttelse. Smør jevnt og rikelig - en hånd-
full krem til en kropp. 

4. Unngå solarium - det øker risikoen for føfl ekkreft 
Solarium frarådes, spesielt for alle under 18 år. Bruk av solarium 
øker risikoen for hudkreft. Det gjelder også om solarium brukes 
som underlag for naturlig soling. 

www.kreftforeningen.no

Snart er det påske, 
og med den kom-
mer forhåpentligvis 
påskesolen. Det er 
viktig å bruke solvett 
i møte med årets 
første soling, og ikke 
glemme å beskytte 
seg mot de intense 
solstrålene.

Smør opp for:

Påskesolen

SJEKK HVILKEN HUDTYPE DU HAR:
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Smidig start for nytt dekksenter

– Etableringen har gått ganske 
smidig. Vi har vært gjennom 
en god vintersesong. Men det 
tar litt tid før alt faller på plass 
og at folk blir vant til at det 
er en ny aktør som har fl yttet 
inn i lokalene der Sharif dekk-
senter har holdt til i mange år, 
sier avdelingssjef John Lyng-
holm ved Euromaster Berger. 

VIL BLI STØRRE
Euromaster er Europas største 
dekkonsern med 2200 service-
sentre i 14 europeiske land.

Til sammen er det 230 sen-
tre i Norden. Sverige er det 
rundt 100. I Norge har kon-
sernet foreløpig to avdelinger. 
En på Alnabru i Oslo og en på 
Berger. Bedriften opplyser at de 
tar sikte på å utvide med fl ere 

For syv måneder 
siden inntok dekk-
senteret Euromas-
ter Romerike og 
fl yttet inn i loka-
lene til Sharif på 
Berger ved E6. 

avdelinger i Norge.  Euromas-
ters avdeling på Alnabru ble 
åpnet for tre år siden. 1. august 
i fjor fl yttet dekkbedriften inn 
på Berger.

– Beliggenheten er veldig 
bra. Med rundt 70.000 biler 
som passerer på E6 i døgnet 
er den nye dekkforhandleren 
godt synlig i fra E6, forteller 
Lyngholm.  

– Hvordan er dere blitt mottatt?
– Vi er blitt veldig godt mot-

tatt av kundene og har fått man-
ge hyggelige og positive tilbake-
meldinger etter at vi etablerte 

oss på Berger. Kundene trekker 
spesielt fram høy kvalitet og god 
service, sier Lyngholm.

FELG, DEKK OG 
DEKKHOTELL
Bedriften har et bredt sorti-
ment av dekk, felger og tilbe-
hør. I kundemottaket og ut-
stillingshallen er det mer enn 
135 alternativer om du skal 
velge felger. Det meste av dette 
kan skaffes på en dags varsel. 

– Selv om Euromaster er et 
Michelineid konsern selger vi 

også andre typer dekk. Vi har 
et bredt spekter av ledende 
dekkmerker innenfor topp-, 
midtre og prisklasse. Michelin, 
Cooper, Kumho, Goodyear, 
BF Goodrich og Tiger. Men vi 
har solgt veldig mange dekk av 
merket Michelin. 

På dekkhotellet til Euromas-
ter lagres dekkene mørkt, tørt 
og nyvaskede. I forbindelse med 
oppbevaringen tar de hånd om 
dekkskifte, samt rengjøring og 
kontroll av dekkenes mønster-
dybde og lufttrykk. Kundene 

ETABLERINGEN HAR GÅTT 

SMIDIG: Avdelingssjef John Lyng-
holm ved Euromaster Berger.

DEKKHISTORIE: Snart er det alle mann på dekk. Da skal vinterdekkene bytte plass med sommerdekkene.

Glatt som silke, sterk 

som stål - Satin

Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619

får også en påminnelse når det 
er tid for dekkskift. 

– Under lavsesongen er vi 
seks ansatte på Berger. På vå-
ren og høsten får Euromaster 
forsterkninger av sesongarbei-
dere. Da vokser bedriften med 
rundt ti mann. Disse trår til 
for å hjelpe alle som skal skifte 
dekk, forteller avdelingssjefen.

Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no
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ferdelig dårlig vinterdekk, eller 
omvendt. Dette på grunn av at 
disse dekkene ikke er laget for 
nordisk vinter, forteller Steiner.

Vinterdekkene som er laget 
for Europa er annerledes enn 
dekk som lages for våre forhold 
i Norge. Mønstret og gummi-
blandingen er litt annerledes.

Klar for dekkskifte

– Vi får alle mulige spørsmål om 
dekk. For å kunne gi en anbe-
faling spør vi hvordan kunden 
kjører og bruker bilen sin. Sam-
tidig er vi veldig tydelig på hvor 
stor forskjell det er fra toppen av 
kvalitetstigen og nedover, sier av-
delingsleder ved Dekkmann på 
Skjetten, Trond Halvorsen. 

VELGER KVALITET
Etter å ha fått en anbefaling 
tar kunden stilling til hva de 
ønsker selv. Ofte følges rådet 
som kundeveilederen har gitt. 
De fl este velger god kvalitet 
når de kjøper nye dekk. Prisen 
varierer veldig siden det fi n-
nes så mange forskjellige biler 
og dekkmerker. De fl este som 
handler fi re nye dekk lander på 
en pris mellom 4.500 til 8.000 
kroner, litt avhengig av størrel-
sen på dekkene.

– Mange vet ikke så mye om 
dekk. Da er det vår jobb som 
profesjonelle å gi nøytrale råd og 
veilede kunden slik at de får dekk 
som passer kjøretøyet og bruken, 
forklarer avdelingslederen.  

Halvorsen har inntrykk av at 
fl ere velger toppkvalitetdekk og 
ikke ønsker å fi re på kvaliteten 
når de kjøper vinterdekk. Men 
det er ikke alltid slik når de vel-
ger sommerdekk. Han tror noe 
av årsaken til dette er at man på 
vinteren regner med at det er 
glatt og vanskelige kjøreforhold.

KAN UNNGÅ ULYKKE
– Jeg tror at mange påkjørsler 

Snart skal sommer-
dekkene på igjen. 
Men hvordan ma-
nøvrere i jungelen 
av kjente og ukjente 
dekkmerker når de 
gamle dekkene må 
skiftes ut.

generelt kunne vært unngått 
hvis bilen hadde hatt bedre 
dekk. Det handler ikke nød-
vendigvis om hvilket dekkmer-
ke det er, men det kan ha noe 
med alder og slitasje å gjøre. Vi 
har opplevd at folk kommer til 
oss med dekk som er 10 - 12 år 
gamle med et helt greit møn-
ster. Men gummien forandrer 
seg over tid. Egenskapene dek-
kene engang hadde blir svekket 
med tiden. Som regel merker 
ikke folk den store forskjellen 
før de må nødbremse, kanskje 
på en våt veibane. 

Dekk- og bilbransjen anbe-
faler at du bytter sommerdekk 
som er slitt ned til 3 millime-
ter. Da har bremsestrekningen 
økt såpass mye at du i mange 
tilfeller ikke vil klare å stoppe i 
tide. Mindre mønsterdybde fø-
rer også lettere til vannplaning. 
Dekkbransjens anbefalte grense 
er 5 millimeter for vinterdekk 
og 3 på sommerdekk. Men du 
har lov å bruke sommerdekk 
som har mønsterdybde på 1.6 
millimeter og vinterdekk som 
har 3 millimeter.

– Tenker man sikkerhet og 
stopplengde kan det bli mye 
dyrere å kjøre med slitte dekk 
som svikter i avgjørende øy-
eblikk enn å åpne lommeboken 
for å kjøpe nye. 

DET SYNDES MOT 
LUFTTRYKKET
Halvparten av alle biler kjører 
med feil lufttrykk i dekkene. 
Dette reduserer dekkets levetid 
samt bilens kjøreegenskaper og 
stabilitet kraftig. I tillegg bidrar 
feil lufttrykk til økt drivstof-
forbruk og økt CO2-utslipp. 
Kundeveileder hos Dekkmann, 
Remi Steiner, hevder at det som 
det syndes aller mest mot er at 
mange bilistene kjører rundt 
med alt for lite luft i dekkene. 
Årsaken til dette er at lufttryk-
ket som er beskrevet for bilen 
ofte er satt i henhold til en vei-
standard der bilen er tenkt solgt. 

– Lufttrykket som står som 
anbefalt lufttrykk på bilen blir i 

utgangspunktet feil siden ingen 
biler er tenkt solgt Norge. Hvis 
du gjør som de fl este bileiere, 
og følger plansjer på bensin-
stasjonene, ender du opp med 
galt lufttrykk. Disse plansjene 
er heller ikke laget etter norsk 
veistandard, forklarer Steiner.

– Hva er riktig lufttrykk?
– I bilens instruksjonsbok står 

det hvilket lufttrykk du skal ha 
på for- og bakhjulene - på tom og 
fullastet bil. Du skal alltid bruke 
det høyeste lufttrykket som er 
angitt på fullastet bil, på alle fi re 
hjulene på sommeren. På vinte-
ren legger du 10 prosent på dette 
lufttrykket. Står det 42 pund på 
sommeren betyr det at du skal 
bruke 46 pund på vinteren, for-
teller Steiner. 

BRUKES SOM FERSKVARE
Dekk er å regne som ferskvare. 
Dekkene har ulike tall og bok-
stavrekker på sidene. Et av disse 
er en datostempling som fortel-
ler hvilket år og uke-nummer 
dekket ble laget i. 

– Det er fortsatt noen som tror 
at ett sett med dekk skal holde i 
fi re sesonger, ettersom det gjorde 
det i gamle dager. Men gummi-

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

FERSKVARE: Alle dekk er utstyrt med datomerking. Her kan du lese 
hvilket år og hvilket ukenummer dekket ble laget i. Dette dekket er laget 
i uke 31 i 2012.

en i dekkene har bare blitt my-
kere og mykere. Hvis du klarer å 
få 25.000 kilometer ut av et sett 
med sommer- eller vinterdekk, 
da skal du være veldig fornøyd, 
sier kundeveilederen.      

Han mener det er en billig 
forsikring å bytte dekkene litt 
oftere enn det man har vært 
vant til å gjøre. 

– Hva med helårsdekk?
– Et helårsdekk er enten et 

brukbart sommerdekk og et for-

KLAR PÅ DEKK: Avdelingsleder ved Dekkmann på Skjetten, Trond Halvorsen, og hans kolleger i dekkbran-
sjen gjør seg klare til å ta imot en strøm av bileiere som skal skifte eller handle dekk til sommersesongen. 

Kvinner avgjør bilvalget

– Ja, vi har opplevd høylytt 
krangling mellom ektefeller 
som ikke blir enige, ler Espen 
Malmo, salgssjef ved Star Au-
toco i Lørenskog.

Det viser seg at menn og kvin-
ner har høyst ulike preferanser 
når det kommer til bilkjøp. Der 
menn gjerne legger vekt på lyd 
og design, tenker kvinner mest 
på hvor sikker bilen er og hva 
slags farge det er på den.                                                     

KONA BESTEMMER                                                  
– Det handler gjerne om hvor 
mye penger de skal bruke, 
farge og hvor praktisk bilen 
er. Kvinner legger mer vekt på 
brukervennlighet, om bilen er 
praktisk og sikker. Farger er de 
også mer opptatt av enn menn.                                                          
Menn ser oftere på innvendig 
og utvendig design og felger. 
Hvordan knappene er å trykke 
på, og lyden på døra når den 
lukkes. Ekstrautstyr er også vik-
tig for dem, forteller Malmo.

Ifølge han er det likevel 

Når mann og kone 
skal ut og kjøpe 
bil sammen er det 
gjerne kvinnen som 
får siste ord.

KONA BESTEMMER: Menn og kvinner har ulike preferanser når det kommer til bilkjøp, men som 
oftest er det hun som får siste ord. (Foto: YayMicro)

kvinnen som gjerne får siste 
ord.                                                         

– Kvinnen står bak og trek-
ker i trådene. Det er ofte hun 
som tar beslutningen om de 
skal kjøpe bilen eller ikke, 
forteller salgssjefen.

                                                                                                                         
POSITIVT
Markedssjef ved Møller Bil Ro-
merike, Trude Faye Lund, opp-
lever også at kvinner har mye 
å si når det kommer til bilkjøp. 

– Når en mann er inne for å 
kjøpe bil er det gjerne kvinnen 
som velger farge og kanskje 
får det siste ordet, smiler hun.                                                                             
Ellers har Lund, i likhet med 
Malmo, merket seg at kvin-
ner prioriterer sikkerhet, og at 
de ønsker praktiske løsninger 
med tanke på å få med seg både 
barn, hund, ski og sykkel. 

Markedssjefen synes bare 
det er positivt at kvinner er 
blitt mer delaktige i prosessen 
det er å kjøpe bil.

– Det synes vi er veldig 
bra. Det er nå bortimot like 
mange kvinner og menn som 
kjører bil og da er det riktig at 
også kvinnene er med og be-
stemmer, mener Lund.

Tekst: 
Charlotte Sissener

charlotte@avisdrift.no
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– Det har gått over all for-
ventning. Vi budsjetterte 
med å levere 50 biler i fjor, 
vi leverte 116. Fra 1. mars ut-
videt bilbutikken med 1500 
kvadrat, sier daglig leder 
Frode Aarsby ved Sandven på 
Skjetten.

BILTORGET VED E6
Trond Sandven fra Bergen be-
gynte med import av biler i 
1996. Bilfi rmaet Sandven AS 
var på utkikk etter en sam-
arbeidspartner på Østlandet. 
For ett år siden fi kk Frode 
Aarsby, som da var daglig le-
der i Star Autoco, spørsmål fra 
bergenseren om han kunne 
tenke seg å gå inn som part-
ner når Sandven skulle åpne 
ny butikk i Oslo-området. 
1. oktober i fjor åpnet Sand-
ven bilbutikken sin i Toyotas 
gamle lokaler på Skjetten. Bil-
butikken ligger sentralt plas-
sert i et område ved E6 og har 
13 andre bilforhandlere som 
naboer.

Knapt et halvt år 
etter at bilfi rmaet 
Sandven AS åpnet 
dørene har fi rmaet 
måttet utvide butik-
ken.

Sandven vokser på Skjetten
– Jeg tror det er en fordel 

være omgitt av så mange kon-
kurrenter. Konkurransen gjør 
oss kreative og skjerper sansene 
våre. Vi ønsker konkurranse 
velkommen. Det er også stra-
tegisk lurt å ha bilforhandler-
ne samlet så tett. Kundene får 
dermed flere bilmerker å velge 
mellom, forteller Aarsby.

Selv om bilbutikken er kjent 
for sine luksusbiler, selger de 
også biler i andre prisklasser. 
Den største gruppen av kun-
der tar med seg en Audi, BMW, 
Mercedes, Volkswagen, Toyota 
eller Range Rover.

– Vi har solgt en Ferrari, to 
Bentley og en Morgan. 

BREDT UTVALG
Mange stikker innom den nye 
bilbutikken ettersom den kan 
skilte med mange ulike bil-
merker. Noen av kundene er 
på jakt etter ny bil og andre 
stikker innom av ren nysgjer-
righet for å se hva som fi n-
nes av tilbud. Bedriften er nå 
i ferd med å øke lageret med 
opp til 120 biler.

– Vi har mange besøkende 
fordi vi har biler i alle merker. 
Skal du ha en SUV har jeg disse 
fra forskjellige fabrikanter slik 
at du som kunde kan komme 
å sammenligne bilene. Det 
samme med 5-serien. Vi har E-
klasser og A6. I C-klassen er det 
3-serie BMW og A4, ramser dag-
lig leder opp. 

Men det er ikke bare de store, 
kostbare bilene som får folk til å 

dra kortet. Da bilbutikken nylig 
tok inn fem Toyota IQ, som ble 
priset til like under 99.000 kro-

ner - inkludert sommer og vin-
terhjul, tok det knapt to dager 
før alle bilene var solgt. 

– Det som er spennende og 
spesielt med konseptet vårt er 
at vi leverer og selger det kun-
den vil ha, og vi gir fem års ga-
ranti på alle bilene våre. 

LEVERER PÅ DAGEN
– Bruker kundene lang tid før 
de bestemmer seg?

- Jeg har vært i bilbransjen 
ganske lenge, og har i mye stør-
re grad en før vært med på at 
folk kjøper bil usett på nettet, 
fra hele landet. Jeg forstår skep-
sisen til å gjøre dette, for det 
trenger ikke alltid å være bilen 
man ser på bildet. Men ellers 
går beslutningen ganske fort. 
Det tar ikke lang tid fra kun-
dene ser og prøver bilen til de 

bestemmer seg. 
Når bestemmelsen er tatt 

gjør Sandvens ansatte sitt til for 
at kunden skal får nyinveste-
ringen så fort som mulig. Fin-
ner du en bil kan du få den på 
dagen. 

- Vi selger, registrerer og le-
verer bilen på samme dag. På 
lørdag leverte vi to biler. 

Foreløpig har bilbutikken 15 
ansatte. I den 600 kvadrat store 
verkstedhallen jobber fem me-
kanikere og to bilklargjørere. 
Bedriften har kjøpt et vaske-
anlegg slik at biler som skal til 
service eller reparasjon vaskes 
før de blir kjørt inn i verksted-
hallen. 

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

GODT SALG: - Vi var veldig usikre på nybilsalget på Range Rover. Mange dømte salget av dette merket 
nedenom å hjem på denne siden av Oslo. Men salget av Range Rover har gått over all forventning, 
forteller daglig leder i Sandven, Frode Aarsby

FIN BIL: Har du 2 millioner kroner, og er veldig interessert i raske biler, er kanskje denne Ferraryen noe for deg. I tillegg til at du hører den gromme lyden kan du også se moto-
ren. merket nedenom å hjem på denne siden av Oslo. Men salget av Range Rover har gått over all forventning, forteller daglig leder i Sandven, Frode Aarsby
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Felgene blir større

– Det blir mer og mer vanlig at 
biler leveres originalt med lav-
profi ldekk. Samtidig blir brem-
sene større og bedre som igjen 
gjør at man ikke kan sette på 
en mindre felg. Så trenden er at 
felgene blir større, og profi len 
lavere, forklarer Marius Stene i 
Strømmen-fi rmaet Felgimport.                      

SORT OG SØLV
De siste årene har felgtrendene 
gått i retning av forskjellige 
farger. Stene forklarer at dette 
hadde en liten oppblomstring 
i driftingmiljøet for en tid til-
bake, men det er ikke noe som 
har slått an i brede lag av be-
folkningen. Sort og antrasitt er 
populære farger, men de aller 
fl este velger fortsatt vanlige, 
sølvfargede felger.

Felger med spinners selger 
de ikke noe av.

– Det selger vi ikke, fordi 

– Trenden er at 
felgene blir større 
og profi len lavere, 
sier Marius Stene 
i Felgimport på 
Strømmen.

TILPASSES BILEN: – Den største trenden er at felgen skal være tilpasset din bil, sier Marius Stene i 
Felgimport. (Foto: Illustrasjonsfoto) 

det aldri har vært stort i Nor-
ge. Spinners blir gjerne levert i 
chrome, og det egner seg ikke 
for norske forhold, mener Stene.  
                                    
TILPASSET BILEN
– Videre med felgtrender ser 
vi at konkave felger, felger der 
senteret ligger innenfor ytter-
kanten, er i full anmarsj. Felger 
med blank kant blir det mindre 
av, forklarer Stene.

– Men den største trenden 
vi ser, er at felgen skal være 
tilpasset din bil, og det skal 
gjerne være et eget design til 
hvert merke, legger han til.

Akkurat dette mener han 
skyldes Norges strenge regler 
når det kommer til sporvidde 
og rulleomkrets.
                                     
ØKTE SALGET
Katrine Køste, produktsjef i dekk-
jeden Vianor, kan fortelle at nord-
menn er svært opptatt av felger.

– I skandinavisk sammen-
heng skiller nordmenn seg ut 
som de mest felginteresserte. I 
fjor økte vi salget med drøyt tre 
prosent fra 2011. De fl este kun-
dene velger et sett til mellom 
3500 og 5000 kroner, sier hun.

Tekst: 
Charlotte Sissener

charlotte@avisdrift.no
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ØNSKES KJØPT

GIS BORT

TIL SALGS

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. Hybelkomfyr 
Kr 500. Krystall taklampe fra 
50-årene + 2 utskjærte  lampetter. 
2 pene bordlamper med skjermer. 
Rimelig. Hvitmalt seng 75 x 200 
med madrass og overmadrass. 
Småen kvalitets-barneseng 180 
x 75  kremhvit med skuff og 
Wonderland madrass Kr 1000. 
(Ny pris uten madrass Kr 3050.) 
Krogenes sofabenk med rygg, 
armlener  og løs pute lengde 
180. Krogenes 4-seter sofa Fron 
ullstoff blå, pent brukt.  Kroge-
nes lenestol regulerbar med løs 
fotskammel, blåttt bunadstoff 
Rimelig. Krogenes kommode 
med 2 skuffer og speil. Rimelig.    
Ny lenestol (helsestol) med løs 
nakkepute fra Hjellegjerde. Lys 
bøk, ullstoff. God passform, lett 
å sette seg , lett å komme ut av.  
Kr 1200. (Ny pris ca 5000). 2 
lenestoler i skinn Kr 300 pr stk 
Hjørnehylle 90 cm h. Rosemalt Kr 
400. Hel-tre kommode blå med 
dekor h 90 b 77 4 skuffer Kr 500. 
Antikk piano-krakk og benk med 
dragehoder rimelig. 6 stoler for 
spisebord sort metall med fl ettet 
sete som nye Kr 600 for alle.                                                                
Nytt norsk produsert hvitt salong-
bord Kr 700. Kaffeservise fra 
Stavangerfl int – 52 12 par kopper 
med fat og asjetter. Rimelig. 
Landskapsmaleri  str 85 x 65 sign 
S.T. Sørensen Kr 1400.  Ma-
leri landskap sign, Ditlef Kr 800. 
Stort fl ott gammelt oljemaleri str 
135 x 105 med bred gullramme. 
Interiør fra 1800-tallet Kr |2500. 
Oljemaleri fra Alta Finnmark 
sign. J. Hølleland. Oljemaleri med 
motiv fra Lyngør  sign. Finn Kraft  

-42. Kr 1500. Oljemaleri  motiv 
fra Eggedal sign. Hagan -52. Bred 
gullramme. Kr 1300. 2 takbokser 
for bil , en sort og en lys grå. Kr 
300 pr stk. Hagemøbler av tre 
hvitmalt med puter 3-seter sofa 
2 stoler og bord Kr 1300. 2 høye 
hagestoer i teak regulerbare med 
puter (som nye) Kr 350 pr stk.
Tlf. 456 65 211

Snowboard støvler merke snake-
boot str 43 passer str 40-41 kr 
250 har bilde. Hvite danseskøyter 
str 37 kr 125. Hockey skøyter str 
40+41 selges kr 150 pr stk. Nye 
svarte Støvletter fra Zizzi, str 41 
med plass til bred legg,(25,5cm 
skaftevidde), og 36 cm høye kr 
400 ( nypris1900) (Har bilde) 

Hadeland 1984 serie krystall-
glass 6 coctail glass (17 cm) 5 
Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin ( 
27,5 cm) 200 pr stk. Barnebø-
ker bla Mikke mus,  Disney, Ole 
Brum , aktivitetsbøker ,Naturbøker 
m.m.., selges.fra kr 20 pr stk. 
eller mange til samlepris. Overføre 
VHS fi lmer til DVD kr 100 pr time, 
min kr 300. Hadeland oljelamper. 
Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu 
kr 150, Svart  Cord dressjakke 12 
år Kjempestilig , selges kr kr 100,- 
Ubrukte Colombia vinterstøvler 
str 41 kr 350 (Ligger i eske) (ny 
pris 999). OL genser 1994 str 
M selges kr 350 Har bilde. OL 
karaffel med motiver 20 cm høy 
selges kr 500 kr Har bilde Swix 
ski jakke 2 blåfarger str 140 vind 
og vannavstøtende kr 100 har 
bilde. Kandahar ski jakke str 140 
blå/rød kr 100 har bilde Bjørn 
Dæhli ski bukse str 152 kr 100. 
Boble jakker i div farger + svarte 
boblebukser str 12-14 år i  mange 
kjente merker som Head, Skog-
stad H2O  mellom 100-150 kr 
pr stk. Ny JC Svart Dressjakke str 
46 ubrukt m/lapper på ny pris kr 
995 selges kr 400,- har bilde. DC 
Rover Vinter sko fra Session farge 
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

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

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

Jeg selger min bilett til Justin 

Biebers konsert i Telenor arena 
torsdag 18.april. Tlf. 93 00 36 
60.

Komplette sett tastatur/mus 
selges.Helt nytt fra HP. Kr.100,-
innkl/2 stk.høytalere Kr.150,-)
PS!Har fl ere!(Bytt ut deres gamle 
hvite/grå med et lekkert svart 
sett fra HP !)20"LCD-Tv.Glim-
rende som spillmonitor/Pc-skjerm 
ekstra-tv i barnerom /camingvogn/
kjøkken /barnerom.Type Colortac.
Kr.350,- Div.fi skebøker fra kr.30,-
Led aluminium fan kjølevifte fra 
NorthQ for PC.Helt ny uåpnet 
Kr.75,- Har endel gmlt.porselen/
antikviteter/malerier etc. etc.Send 
meg en mail om hva du savner! 
tore.soervold@c2i.net

Gammel dørblad m/motiv på ene 
siden. 1500,-  Tak kobberlampe 
m/ originale koppler kr. 500,- 2 
stk trelampetter doble kr. 800,- for 
begge. Telysholder rundt hjul kr. 
1200 til vegg uburkt. Har fl ere ting 
til salgt tlf. 63 97 35 48. Treffes 
mellom kl. 10-13. 

Brukt LSK Cruiser tråsykkel m 7gir  
selges. Reparerer sykler også rime-
lig. Tlf. 928 24 901.

To ubrukte løpere/tepper eventuelt 
for trapp selges.  Bunnfargen er 
blå med dyprøde felt. Størrelse: 
3.20 x 57 og 2.20 x 57.  Pris: 
kr. 300 og 250 pr. stk.  Eventuelt 
begge for kr. 500. Tlf. 995 17 
229.

Damesykkel som ny m/7 gir i nav, 
selges pga. sykdom. Kr 1500.-. Tlf. 
48607798.

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

«Borgund» stort heltre skrivebord 
selges rimelig.Tlf. 95 74 69 43.
Har 2 sølvbeslåtte kniver fra Lille-
hammer OL 1994. De er helt nye 
og har aldri vært i bruk. Knivene 
ligger i bjerke-skrin. De skal sel-
ges til høyestbydende. De har stor 
affektsjonsverdi. Knivene kostet 
1900 kr pr. stykk i 1994. De er 
kjøpt hos gullsmed Sandberg i Lil-
lestrøm. De som er interesert kan 
ringe mobilnr. 913 58 497.

Rør til gasspeis selges. Nye. Har 
bilder. Philips Eksellent Type FN 
704 A - Radio / platespiller fra ca 

78 67 81 

Hvite kunstløpsskøyter str.42 kr 
100, sprinkelseng med madrass og 
hjul kr 200 (trehvit),10 melkefl ak-
ser i glass til babymelk kr 100,brun 
steingods mugge med tre bein kr 
50, 1 Tuss og Trollhefte kr 100, 5 
damehatter kr 100, eldre faksmas-
kin kr 100. Tlf 97 17 92 20.

Fjellpulken lite brukt, kr.2500,- og 
bilsete fom 15kg. og oppover, 
kr.500,-.Tlf. 913 44 389.

Eksklusivt framskap i Provence 
Paris pga. fl ytting.  bredde 200 
cm x dybde 55 cm. Ny pris 1999 
var kr. 15000,-   Selges nå for  kr. 
4500,- Skapet er pent og i meget 
god stand, men har noen ubetyde-
lige slitasjeskader. Selger også en 
solid familieseng  75/120x200cm 
med madrasser og 120cm over-
madrass, malt sort. Ny pris  2005 
kr. 3430,- uten madrass.  Selges 
for kr. 1500,- Bokhylle bredde 80 
cm i furu med fi ne profi leringer 
selges  kr. 300,- Den kan males 
og er et pent møbel. Tlf. 950 85 
276.

Blå og furu-salong. 3-seters og 
2-seters sofaer. Godt stoppet og 
pent brukt. Selges for 500 kroner. 
Tlf: 63877742. 

Lite brukt Stordahl sofa, nypris kr 
15.500.- selges grunnet plass-
mangel kr 2000.- Lenestol kr 
800,- bord kr 700.- Selges samlet 
eller enkeltvis. Ta kontakt da vel! 
Jessheim. Kontakt 90 98 19 30.

Pent brukt hjørnesofa 6 seter med 
salongbord i furu. Selges rimelig. 
Tlf. 67905637 Mob.48607798

Hjørnesofa i svart skinn selges 
kr.1500(Living. Tlf.90 09 44 22

Sofa 3-seter 1,90 2-seter 1,40 + 
en stol. Grønn velur. Kr 900 totalt.
Tlf: 63 81 13 73

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

Gamle norske postkort og brevkor-

talbum kjøpes av lokal samler til 
god pris. Tlf. 930 40 550

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.

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

1950. Bruksanvisning og servi-
cedokumentasjon medfølger. Har 
fl ere bilder. Tlf.: 908 58 309

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

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

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 se-
ter. 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 
informasjon 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

Lp-plater selges. Ca. 1000 stk. 
norsk og utenlansk, pop, rock, 
prog, country,easy listning,folk 
m.m. 60-80 tall. Selges samlet 
eller oppdelt. Retro Vintage Tand-
berg, Radionette, Philips selges. 
Receiver,microfoner,føtter,reiseradio
er,reisespolebåndopptaker m.m.Kan 
eventuellt ta singelplater og ep-
plater fra 60 årene i bytte.mob.90 
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Har 7,8 mill. mobiler til overs

AKTUELT 
Tekst: Kjell M. Kaasa
redaksjonen@avisdrift.no 

Vi skaffer oss langt fl ere telefo-
ner enn vi leverer til gjenvin-
ning.

– Det hoper seg opp i rote-
skuffene. Så nå vil idrettslag 
over hele landet samle inn tele-
fonene du ikke trenger. Over 90 
prosent av en gammel telefon 
kan brukes i ny produksjon, 
sier administrerende direktør 
Berit Svendsen i Telenor Norge.  

550 idrettslag over hele 
landet starter i disse dager en 
omfattende innsamling av 
gamle mobiltelefoner. Dugna-
den er et samarbeid mellom 
Telenor og Norges idrettsfor-
bund. Lagene får 35 kroner 

Halvparten av oss 
har minst to gamle 
mobiltelefoner i 
skuffen, viser en ny 
undersøkelse. Nå 
skal lokale idrettslag 
samle dem inn.

for hver telefon de samler inn.

MILLIONER TELEFONER
Og det er mange telefoner å ta 
av.

51 prosent av oss har to el-
ler fl ere gamle mobiltelefoner 
liggende, viser en spørreunder-
søkelse Norstat har gjort for Te-
lenor blant nordmenn over 17 år. 
19 prosent har fi re telefoner eller 
fl ere.

Til sammen blir det rundt 
7,8 millioner ekstra mobiltele-
foner.

Hele 2,2 millioner mobil-
telefoner ble solgt i Norge i 
2012, noe som likevel var en 
nedgang på to prosent fra året 
før. Smarttelefonene står nå for 
hele 86 prosent.

– Folk beholder gjerne 
smarttelefoner noe lenger, men 
vi tror det er behov for denne 
kampanjen i mange år frem-
over. Nordmenn er opptatt av 
miljøet, og det akkumulerte 
antallet gamle mobiler er stort, 
sier Berit Svendsen.

FYLLER KLUBBKASSENE
Det er tredje året aksjonen går 
av stabelen. De to første årene 
samlet idrettslagene inn til 
sammen over 350 000 gamle 
mobiltelefoner. Det har gitt 
12,4 millioner kroner til klub-
bene.

– Dette er penger som gjør 

godt i klubbkassene rundt om 
kring i landet. I tillegg er det 
en dugnad med tydelig miljø-
profi l. Det skaper ekstra enga-
sjement hos innsamlerne, sier 
idrettspresident Børre Rognlien 
i Norges idrettsforbund. 

Aksjonen er en del av Te-
lenor-programmet «brukt 
mobil nye muligheter» og er 
i ferd med å bli kjent i befolk-
ningen. Fire av ti sier de kjen-

ner til den, og ni av ti sier 
de er klar for å gi fra seg en 
kassert telefon til aksjonen, 
ifølge Norstat-undersøkelsen.

GJENBRUKT
Telefonene samles inn i spesial-
poser som gjør at de ikke kan 
tas ut når de først er lagt oppi.

Etter opptelling og registre-
ring i Norge, blir telefonene 
sendt til Telenors miljøsertifi -

serte returpartner Regenersis 
Inc. i Storbritannia, en av ver-
dens største bedrifter innen 
gjenvinning og gjenbruk av 
elektronisk utstyr.

Etter en grundig sjekk blir 
brukbare telefoner restaurert 
for videresalg i nye markeder, 
og resten blir resirkulert. Alle 
data blir slettet, og eventuelle 
medfølgende SIM- eller minne-
kort blir destruert.

INNSAMLING: Idrettslag over hele landet skal samle inn telefonene du ikke trenger. (Foto: Newswire).



32  Nr. 9 – 2013 Nr. 9 – 2013  33

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

Tlf. 46 49 01 11
post@romerikeauto.no
www.romerikeauto.no

Alt i service
og reparasjoner!

KM-service
Oljeservice
PKK/EU-kontroll
AC rep./service
4-hjuls kontroll
Dekk/Felg
Mekanisk service/
rep. av bobiler
Åpnings-/telefontider:

Man. - Fre.: 08.00 - 16.00

Hvamveien 4, 2013 SkjettenBe om brosjyre og tilbud

Fagtrapp AS, 2338 Espa. 
Tlf.: 62 58 03 03, Fax: 62 58 04 39 

Espatrappa

Stål og glass - Denne 180° trappen
egner seg utmerket der det ikke er
plass til en tradisjonell repostrapp.

Velg blant våre mange modeller,
eller be oss om en løsning spesielt

utviklet til ditt formål.
www.fagtrapp.no

25 år

Besøk oss på messen
GJØR DIN

BOLIG BEDRE
Stand nr 142

Messepriser!

Clutch, bremser,
støtdempere,
eksos, service

Clutch, bremser,
støtdempere,
eksos, service

EU-kontroll
Hengerfeste

 
Jørn´s Bil &

Bremseservice
Østre Aker vei 68,

0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50 - Faks: 22 64 88 51
Mobil: 979 62 082 - E-post: jobfla@online.no

bailine.no

Passer kjolen?
Bli slank og festfin  

med Bailine.

Hjelper også mot ømme 
og vonde muskler.

Gratis prøvetime ring:
Bailine Fetsund   
Tlf: 63 88 50 10         

Bailine Lillestrøm 
Tlf: 63 80 16 18

PARKETT
FORBO Parkett

UPOFLOOR Parkett
ALLOC Laminatgulv

DALA-FLODA Furugulv
DALA-FLODA Heltre eik

LAVE PRISER
Fraktfritt: Tirsdag og torsdag
http://www.aasenhandel.no

AASEN HANDEL A/S
2332 Åsvang - Tlf. 62 58 62 22

 
 

Vi tilbyr  
containerleie  

og avfallsløsninger 
 

Tlf. 09700

Nye vinduer  
i gammel stil ?
Fra kr. 1.880,- til 3.880,- (fraktfritt)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no - post@heimstadbygg.no

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere

i vår serviceguide?

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere

i vår serviceguide?

LESERARTIKKEL
Tekst: Svein Erik Sørlie

Koret har nå gjennom flere måne-
der arbeidet hardt og målbevisst 
med ulike tekster og melodier fra 

Sangkoret Raum-
klang på Skedsmo-
korset skal ha stor 
konsert på Skedsmo 
Samfunnshus fredag 
5. april, lørdag 6. april 
og søndag 7. april. 
Konserten har titte-
len «License to Sing 
Filmmusikk», men 
innholdsmessig er 
det mye mer enn bare 
fengende toner fra 
James Bond fi lmer.

Filmmusikk 
med Raumklang

kjente filmperler. Det endelige 
programmet har et musikalsk 
innhold som spenner over flere 
ti-år. Det har vært et hav av me-
lodier å øse av, og en kan i korte 
trekk nevne melodier som i sin tid 
ble fremført  av  -  alt fra Marilyn 
Monroe, Frank Sinatra, Bee Gees, 
Dolly Parton til Rolf Wesenlund i 
filmklassikeren Bør Børson.

Konserten vil i hovedsak 
bli presentert av et samlet kor, 
men i tillegg vil man kunne 

oppleve enkelte solistopptre-
dener og innslag fra en mindre 
gruppe i Raumklang. Den mu-
sikalske delen av konserten blir 
også denne gang profesjonelt 
ledet av kapellmester Espen 
Johansen. Guri Underdal, som 
har vært korets dirigent i 25 år, 
vil med sin smittende entusi-
asme, humør og faglig dyktig-
het, gi publikum en musikalsk 
kor-aften med smakebiter fra 
filmens verden.  

KONSERT MED RAUMKLANG: Chaplin og Pink Panther, hen-
holdsvis Hege Mosteid Helmen og Tom V. Strøm er klar. 

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere
her?
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Mitt
instrument

Opp gjennom årene har Jan Arild Moe hatt 
mange musikalske forbilder. Men han trekker 
spesielt fram The Beatles som et av de store. 
Da han som ti åring i 1963 hørte «She loves 
you» var han solgt. Den gangen var Paul 
McCartney den store helten. For unge Jan 
Arild ble naturligvis bassen hans instru-
ment. Senere har Moe spilt sammen med 
mange profilerte norske artister som Jan 
Teigen, Inger Lise Rypdal, Anita Hegeland, 
Kari Gjærum, Geir Wentzel og Ole Jørgen 
Grønlund.  
 
 – Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt? 
 – Bassen ble kjøpt for fem år siden. Det er 
en tsjekkisk kontrabass av merket Dvorak. 
Bassen låter bra, og den låter enda finere 
når du mikker den opp og kjører lyden gjen-
nom en amp. Før jeg kjøpte denne kontra-
bassen hadde jeg spilt elektrisk kontrabass i 
noen år. Da jeg begynte å spille med Trond 
Granlund spurte jeg ham om jeg kanskje 
skulle investere i en skikkelig kontrabass, 
siden jeg syntes en slik en slik bass ville 
kle musikken hans mye bedre. Trond var 
selvsagt helt enig i dette valget.   

Jan Arild begynte å spille gitar som syvåring. 
Da han og kameratene skulle stare band, 
etter at gjengen hadde hørt Beatles i 1963, 
hadde han spilt gitar i mange år og var den 
beste gitaristen i kameratgjengen. 

– Problemet var at ingen av de andre visste 
hvordan de skulle spille bass. Da måtte jeg 
ta bassen. Faren min var musiker og skjønte 
fort at det gjaldt å smi mens jernet var varmt. 
I 1964 fikk jeg en japansk Kawai bassgitar 
av foreldrene.  
 
 – Din beste opplevelse med kontrabassen? 
 – Det var da vi i Trond Granlund Band 
hadde en konsert i Lørenskog Hus i novem-
ber i fjor sammen med Bjelleklang, Romerike 
symfoniorkester og Lørenskog mannskor. 
Det var fullsatt sal og en fantastisk magisk 
stemning. Konserten fikk terningkast seks i 
Romerikes Blad. Dette er nok det største jeg 
har vært med på. 
 
 – Hvem foreslår du som neste kandidat til 
Mitt Instrument?
 – Jeg sender ballen videre til Trine Sennerud 
Melby. Hun spiller nykkelhape og torader, og 
er veldig inn i folkemusikken.  Jeg har spilt 
litt sammen med henne. Nykkelhape låter 
helt magisk på mange av låtene til Trond 
Granlund fra albumet «Sanger jeg lærte av 
faren min». 
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Jan Arild Moe
Alder: 59
Bosted: Sørum
Spiller i: Trond Granlund band 
og Venner av Johanna.
Musikkstil: Norsk roots/viser.

Klatremus til Jessheim

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

«Some People Musikalen-

Stykket «Klatremus 
og de andre dyrene 
i Hakkebakkesko-
gen» settes opp i 
Ullensaker kulturhus 
kommende lørdag.

KJENT FORESTILLING: Klatremus og vennene hans dukker opp på Jessheim kommende lørdag. 
(Foto: Anita Hanken)

semble» kommer tilbake til 
Ullensaker kulturhus med 
Thorbjørn Egners klassiker 
«Klatremus og de andre dy-
rene i Hakkebakkeskogen». 
Forrige gang ensemblet be-
søkte Jessheim var i 2011. 
Den gangen trakk forestil-
lingen om den arbeidsskye 
musa og vennene hans full 
sal. Linda Kronen Sømme er 
prosjektansvarlig og regissør, 
mens Katrine Aune Fjell er 
koreograf og skuespiller. El-
lers består gjengen av voks-
ne, profesjonelle skuespil-
lere og dyktige barn og unge 
fra Oslo- og Follodistriktet.                              

SVEVENDE BESTEMOR                                      
«Her skal rever lures, nøtter 
skal samles, pepperkaker skal 
bakes og en rekke sanger skal 
synges. En «svevende» beste-
mor hører også med, samt et 
litt skummelt røveri av en li-
ten bjørn. Heldigvis går det 
ikke så aldeles galt til sist. Og 
det er lov til å synge med.», 
står det på ensemblets egne 
nettsider.

Stykket passer for barn fra 3 
år og oppover.

Lørdag 23. mars kl. 15.00.
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PC-hjelp på 
Jessheim
I forrige uke åpnet ny-
etablerte Jessheim Data 
i lokalene over Jessheim 
Brusshop i Gardermove-
gen. Det er Morten Johan-
sen (30) og en ansatt som 
skal utføre reparasjoner, 
installeringer, virusfjer-
ning og rens av PC, for 
å nevne noe. De vil tilby 
hjelp over telefon og kan 
også komme hjem til kun-
den hvis det er behov for 
det. I lokalene vil det også 
være salg av PC-deler.

Johansen er utdannet 
dataingeniør og har de 
siste årene jobbet i Helse 
Nord IKT. Han overtok lo-
kalet på 40 kvadratmeter 
tidligere denne måneden.

Vel blåst fra lokale korps 

Lokale aktører gjorde det bra 

under Akershusmesterska-
pet i korps som nylig gikk 
av stabelen i Lørenskog Hus.                                                                                               
For syvende år på rad gikk Lil-
lestrøm Musikkorps av med sei-
eren i 1. divisjon amatørkorps.

Hovin Musikkorps vant 

på sin side i 2. divisjon ama-
tørkorps – for første gang på 
over et tiår. Nordby skole-
korps vant i janitsjarklassen i 
3. divisjon skolekorps, mens 
Ullensaker skolekorps tok sei-
eren i 2. divisjon. Skedsmo 

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

ungdomskorps kunne også 
juble for førsteplass i ama-
tørkorpsenes 3. divisjon. 
   Årets mesterskap ble det stør-
ste noen gang, med totalt 2 
650 musikanter og 88 korps til 
stede.
                           

VANT IGJEN: Lillestrøm Musikkorps gikk av med seieren i 1. divisjon amatørkorps for syvende år på rad. (Foto: Norges Musikkorps Forbund)

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

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
KULTURKAFÉ - ERIK-ANDRÉ 
HVIDSTEN
TORSDAG 21. MARS KL: 12:00 I 
CONNECT

Erik-André Hvidsten er en fantastisk 
sanger, skuespiller og artist med 
teatre og scener i hele Norden som 
sitt arbeidsområde. Som skuespil-
ler har han stått på store scener i 
Norge, Sverige og Finland i store 
musikal- og teateroppsetninger. 
Erik André presenterer utdrag fra 
sitt rikholdige musikalrepertoar. Han 
akkompagneres som vanlig av en 
sprudlende Kari Stokke.

SMAK - GRESK AFTEN
TORSDAG 21. MARS KL: 18:00 I 
RESTAURANTEN
Mange av oss har et nært forhold 
til Hellas og gresk matkultur. Denne 
dagen feirer vi Hellas og alle deres 
spesialiteter innen mat og drikke, 
samt stemningsfull Zorba for å 
sette den rette rammen rundt ar-
rangementet.

AKUSTISK TORSDAG - TRADISH
TORSDAG 21. MARS KL: 20:00 I 
STJERNESALEN
TRAD- på grunn av en dyp 
respekt for den sterke og allsidige 
irske musikktradisjonen. -ISH fordi 
de er en del av en levende tradi-
sjon som er i konstant bevegelse, 
søkende etter nye retninger, åpne 
for nye idéer og nysgjerrige etter 
nye inspirasjoner.

POPART UTSTILLING
FREDAG 22. MARS KL: 11:00
LØRDAG 23. MARS KL: 11:00 
I ARTGATE
Popart utstilling med Dzevad 
Handzic. I mars ønsker Artgate 
avd. Lillestrøm velkommen til en 
utstilling med kunstneren Dzevad 
Handzic. Handzic har jobbet med 
kunst i over 35 år og har både 
undervist som kunstlærer og 
illustrert barnebøker i tillegg til 
å lage egne malerier og gra-
fi kk. Handzic mestrer utmerket 
både det klassiske og det mere 
moderne form språket og i denne 
utstillingen har vi valgt å kon-
sentrere oss om popart bildene 
hans. Motivene spenner bilder 
som fanger ur bane øyeblikk til 
motiver hentet fra snowboard 
miljøet, samt en ny serie bestå-
ende av fem serigrafi er.

LØRENSKOG HUS
KULTURKAFEEN GÅR UT OG 

SPISER
TORSDAG 21. MARS KL. 18:30 
MCDONALDS PÅ SOLHEIM
Vi drar til McDonald's på Solheim. 
Oppmøte kl. 18.30. Alle betaler for 
seg.

DET REFLEKTERENDE ROM: 
MOBBING I SKOLEN
TORSDAG 21. MARS KL. 19:00 
BIBLIOTEKET
Sten Inge Jørgensen i samtale med lø-
renskogjenta Prableen Kaur og mob-
beombud Bodil Houg. Prableen Kaur 
har skrevet boken «Jeg er Prableen» 
der mobbing og utfrysing i skolen er 
et sentralt tema. Hennes dialogpartner 
er Bodil J. Houg, landets første mob-
beombud. Møteleder er Sten Inge 
Jørgensen, journalist i Morgenbladet.

STAND UP MED DANIEL 
RYAN SPAULDING
FREDAG 22. MARS KL. 21:00 
TAPAS TAPAS I LØRENSKOG HUS
Spaulding turnerer over hele Eu-
ropa, og har tidligere gjestet Tapas 
Tapas ved to anledninger med stor 
suksess. Denne gangen blir det en 
helaften med standup og nachspiel! 

ULLENSAKER 
KULTURHUS
WENCHE MYHRE
ONSDAG, 20.MARS, KL. 20:00, 
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 slitesterke 
norske artister, og hun har også 
nådd ut til et stort internasjonalt 
publikum gjennom en snart 60 år 
lang karriére.

ÅSLEIK ENGMARK - 
MUSIKALSK STAND UP
FREDAG, 21.MARS, KL. 20:00, 
HERREDSHUSET 
Åsleik Engmark er en av landets bes-
te stand up komikere og en mester 
i å improvisere. Humorforestillingen 
MUSIKALSK REISNING med Ås-
leik Engmark og musiker Jon Rørmark 
er en ellevill blanding av stand up og 
musikk. På Herredshuset.

HAKKEBAKKESKOGEN
LØRDAG, 23.MARS, KL. 15:00, 
KONG RAKNE 
Some People gjentar suksessen fra 
2011 og setter igjen opp Thorbjørn 
Egners klassiker: "Klatremus og de 
andre dyrene i Hakkebakkeskogen". 
Thorbjørn Egners Hakkebakkesko-
gen er en forestilling som stadig 
fi nner nytt publikum. 

EART HOUR KONSERT
SØNDAG 23. MARS 20.30, ULLENSA-
KER KIRKE
Det blir musikk uten strømforsterk-
ning og stearinlys vil være eneste 
lyssetting. Pianisten Thomas Prito 
Engebretsen har med seg sange-
ren Karoline Mihle-Koller. Reper-
toaret vil bestå av vakker klassisk 
musikk. Konserten er gratis.

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. 

DANSEKVELD
ONSDAG 20.03 KL. 19-22 
FOLKETS HUS STRØMMEN
Strømmen gammeldans inviterer 
til dansekveld. Det blir musikk av 
Lørenskog Toraderi, Roar Svend-
sen og Per Bredesen. Billettpris 
50,- Salg av kafffe og kaker m.m 

RÆLINGEN
KVELDSPROMENADE
HVER TORSDAG KL. 18:00 SANDBEKKSTUA
Bli med på en fl ott tur opp til Øst-
markas nest høyeste topp. Husk 
hodelykt!
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I midten av 1920-årene bygget Johan Fjelberg et foret-
ningsbygg på hjørnet av Storgata/Nittedalsgata (tv). Huset 
ble revet i 1977 og erstattet av et betongbygg. I 1998 ble 
denne bygningen en del av Lillestrøm Torv da kjøpesentret 
ble utvidet. Fjeldberghjørnet var et samlingspunkt - og fi kk 
stedets første lysregulerte kryss. Nittedalsgata (rett frem) 

ble stengt for biltrafi kk mellom Storgata og Solheimsgata da 
denne delen av veien ble gjort om til gågate i 2000. Signa-
lene fra byens først lyskryss ble slukket da nedre del av 
Storgata ble gjort om til gågate i 2008.

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

FJELDBERGHJØRNET 
1953 - 2013

1953

2013

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Det er porten til fl y-
plassen på Kjeller, 
Storgata i Lillestrøm

VINNER:
JAN RICHARD LUNDEM 
Gimlevn.23
1472 Fjellhamar

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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Mer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.no

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
På Gardermoen etter 
frigjøringen - sommeren 
1945. Fotografert av Lars 
Bry. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.



Mer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.no Mer informasjon og fl ere eiendommer fi nner du på homeeiendom.no
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 1. april

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

BERNI HALVORSEN
Lunnervn.5
2040 Kløfta

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

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

THE MARINER OF 
THE SEAS

Detektiv Rev

Lysstaver er
plaststenger
som gløder når
de blir bøyd.
Slik virker de:

    Tre lysstaver på
samme størrelse

Hva skjedde?

Du trenger:

    Kjøleskap

Sett pannen i kjøkkenvasken
og fyll den med varmt vann

    Kjøkkenvask
    Klokke
    Stor panne

Legg den andre i fryseren
La den tredje ligge i
romtemperatur

Legg den første
staven i pannen
med varmt vann

Få alle stavene til å gløde
i et mørkt rom
Lyser alle like
sterkt?

Vent i fem minutter og ta med alle stavene til et
mørkt rom. Lyser alle like strekt?

Legg den første staven i varmt vann igjen, den andre i
fryseren og sammenlikne dem hvert 10. minutt til alle slokner

Den første lyser sterkest,
men slokner først

Den andre skinner
minst, men varer lengst

Kjemikalier i staven
blander seg og lager lys

når staven bøyes

Reaksjonen går raskere når
staven er varm, men den

bruker raskt opp alle kjemi-
kaliene og slutter å lyse

Den tredje er midt i mellom

KRT/Bulls

3

2

1Lys-
staver
Lys-
staver

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

Sudoku

Kryssord

Dyrehagen

Marvin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Ti kjappe
Hvordan vekker prisen Tornerose,  
i eventyret?
Hvor er det mest sannsynlig at 
du finner en guppy eller en tetra i 
Norge?
Hvilken tidligere norsk  
Rosenborgspiller har skåret flest 
mål i eliteserien?
Hvis du skal reise dit tacoen  
kommer fra, hvor må du dra da?
Hva heter lilleøsteren til Jonas og 
Mia i Bråkmakergata?
Hvilken by er den største i hele 
Norden?
Hva slags figur er Elias?
Hvilken farge har en skjære?
Hva heter Harry Potters  
yndlingssport?
Fra hvilket land kommer bandet 
Kaizers Orchestra?

1. Med et kyss 2. I et akvarium 3. Sigurd 
Rushfeldt 4. Til Mexico 5. Lotta 6. Stockholm 
7. En liten redningsskøyte 8. Hvit og svart 9. 
Rumpeldunk 10. Norge

Svar:

Eksperimentet
©BULLS
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KAN EN
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