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AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I slutten av mars overlot Kjer-
sti Romsaas Sundby driften 
av Sundbytunet til Jørn Ber-
theussen – eier av Baker Niko-
laisen AS på Årnes.                                                                                            

– Dette skjer for at vi skal 
imøtekomme den store vek-
sten vi har hatt første driftsår 
på en god måte. Mitt ønske 
har hele tiden vært å bygge 
opp stedet og ivareta familie-
stedet videre for kommende 
generasjoner. Det har jeg klart 
og resultatene første år har 

Kjersti Romsaas 
Sundby overlater 
driften av Sundby-
tunet på Jessheim til 
Jørn Bertheussen.

Sundbytunet 
får nye drivere

FORTSATT EIER: Kjersti 
Sundby eier fortsatt Sundby-
tunet, men overlater driften 

til andre. (Foto: Privat)

gitt meg bekreftelse på at jeg 
har satset riktig. Men det er 
noe helt annet å drive restau-
rant med mer selv, forklarer 
Sundby til Romeriksposten.                                                                                                               

– Jeg har to små barn og 
foreldre samt andre prosjek-
ter og ønsker å ha mer tid til 
disse, legger hun til.                                                                            
                                
LENGRE ÅPNINGSTIDER
Bertheussen har allerede tatt 
over driften, som innbefatter 
restaurant, konferanselokale, 
overnattingstilbud, baksthus 
og bryggeri. Han var tidligere 
administrerende direktør i 
Din Baker. Nå eier han flere 
serveringssteder samt Baker 
Nikolaisen AS på Årnes. Ba-
ker Nikolaisen har også avde-
linger i Oslo og leverer varer 
til den kjente Mathallen på 
Grünerløkka. Ifølge en pres-
semelding som ble sendt ut 
før påske vil selskapet øke 
satsingen på alle områder. 
Det vil bli lengre åpningsti-
der og større vareutvalg både 
i bakeriet, restauranten og 
puben. Det vil også satses 
enda mer på bryggeriet og 

konferanseavdelingen skal 
gjøres bedre kjent. De fleste 
endringer trer i kraft umid-
delbart, ifølge pressemeldin-
gen.

– Dette er folk som kan drift 
og som kan utnytte det gode 
potensialet videre, kommente-
rer Sundby.

NYE PLANER
Kjersti Sundby eier fortsatt 
familiegården Sundbytunet 
og kommer til å være en del 
av det daglige bildet der, men 
da med hovedansvar for ei-
endomsselskapet sitt. Noen 
av prosjektene hun holder 
på med er blant annet tomta 
Bekkefaret nederst mot E6, 
der det er planer om et by-
hotell og svømmehall samt 
planleggingen av et bade-
anlegg rett utenfor Jessheim 
sentrum. 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Mandag 15. april inviterer Ul-
lensaker bibliotek klasser på 
5.-7. trinn til forfatterbesøk 
med Jørn Lier Horst. Horst 
har i mange år jobbet som et-
terforskningsleder i politiet i 
Vestfold og som foreleser ved 
Politihøgskolen. Samtidig har 

Horst til Jessheim
han bygget opp en forfatter-
karriere med sine bøker om 
politiførstebetjent Wisting. 
Horst har imidlertid også 
skrevet barnebøker, og det er 
disse bøkene han vil snakke 
om når han møter skoleklas-
sene på Jessheim. Forfatterbe-
søket inngår som et arrange-
ment i den lokale kulturuken 
i Ullensaker, og foregår i Ul-
lensaker kulturhus.

Silje Nergaard 
til Jessheim
Jazzvokalisten Silje 
Nergaard tar turen 
til Jessheim i april.

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

I løpet av en tyve år lang kar-

riere, og mer enn 50 000 solg-
te album, har Silje Nergaard 
fått et stort publikum med 
sine sanger i skjæringspunk-
tet mellom jazz og pop. Etter 
et utall konserter i inn- og ut-
land kommer hun nå til Her-
redshuset på Jessheim torsdag 
25. april.

Nergaard kom ut med pla-
ten «Unclouded» i fjor - en 
plate hun selv beskriver som 
sin næreste og mest personli-

ge. Her har hun med seg den 
amerikanske jazzlegenden 
John Scofield. På scenen på 
Herredshuset får hun imid-
lertid selskap av to norske 
musikere: gitaristene Håvard 
Bendiksen og Hallgrim Brat-
berg.

Torsdag 25. april kl. 20.00

POPULÆR SANGER: Etter et utall konserter i inn- og utland kommer Silje Nergaard nå til Herreds-
huset på Jessheim. (Foto: Pressefoto)
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AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Skolepoengene fra fjorårets av-
gangselever er nå offentliggjort 
for alle kommuner i Norge, og vi 
kan slå fast at elevene fra Skeds-
mo har en bedre poengscore 
enn gjennomsnittet. Ullensaker 
har klatret helt opp til snittet, og 
er nå like ”god” som Lørenskog.

KVALITETSMÅLING
Det er ferske tall fra Kostra 
(kommune-stat-rapportering) 
som nå kan gi oss en pekepinn 
på hvilket nivå avgangselevene 
i de ulike kommunene hadde i 
fjor. Det er standpunktkarakte-
rene til tiendeklassingene som 
danner grunnlaget for statis-
tikken. Poengene beregnes av 
snittet fra fagene. Dette gjen-
nomsnittet ganges med ti.  

POENGSCORE I 
ULLENSAKER
Den gjennomsnittlige norske 

Elevene som gikk ut 
av ungdomsskolen i 
Ullensaker i fjor var 
fl inkere enn dem som 
gikk ut året før. Det 
betyr også at Ullensa-
ker klatrer på tabellen 
som viser de beste 
skolepoeng-kommu-
nene i Norge. 

Poeng-opptur i 
Ullensaker-skolen

avgangseleven hadde akkurat 
40 poeng, som dermed vil si 
akkurat fi re i snittkarakter. I 
Ullensaker kommune ble po-
engscoren på 39,9 poeng, noe 
som betyr et karaktersnitt på 
3,99. I Lørenskog kommune 
ble snittet akkurat det samme, 
mens Skedsmo er noen hakk 
bedre med 40,6 poeng i snitt.

Med disse tallene kan vi 
fastslå at avgangselevene i 
Skedsmo sørget for en 148. 
plass på landsoversikten, hvor 
429 kommuner er med. Lø-
renskog og Ullensaker deler 
en 213. plass på denne listen. 
Det er altså omtrent midt i 
haugen.

BEST I NORGE
I 2011 kom Leka kommune i 
Nord-Trøndelag på førsteplass på 
landsoversikten, med hele 46,9 
poeng. I fjor var det Lesja kom-
mune i Oppland som kunne 
skryte på seg å ha Norges beste 
avgangselever. Gjennomsnittet 
her var på 45,6 poeng. Fedje i 
Hordaland og Leikanger i Sogn 
og Fjordane tok de to andre plas-
sene på pallen.

ANTALL ELEVER
Når en rangerer kommuner i 
Norge etter gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng, så må man 
selvsagt ha i minne at enkelte 
kommuner har svært få av-
gangselever, og at tallene såle-
des må sees i nettopp det lyset. 
I Ullensaker kommune var det 
375 avgangselever i fjor, mot 
389 året før. Skedsmo hadde 
669 avgangselever i fjor, mot 
613 året før. I Lørenskog var det 
431 tiendeklassinger i fjor, som 
er 22 færre enn året før.

BEST I AKERSHUS
I Akershus er det Bærum kom-
mune som får æren av å være 
bestemann i klassen. Her fi kk 
man poengscoren 42,9. På an-
dreplass kom Asker, hvor sco-
ren havnet på 42,7. De svakeste 
kommunene i Akershus er Eids-
voll (37,7 poeng) og Nannestad 
(38,4).

Gjennomsnittlig skolepoeng 
for hele Akershus er estimert til 
41 poeng. Beste fylke i Norge 

ble Sogn og Fjordane, med et 
snitt på 41,2. Svakeste resul-
tat fi kk Telemark og Finnmark 
med 38,5 i snitt.

UTVIKLING SISTE ÅRET
Sammenlignet med elevene 
som gikk ut av grunnskolen 
året før, så har det vært en klar 
forbedring i Ullensaker det 
siste året. Mens snittet i år altså 
ble på 39,9 poeng i Ullensaker, 
så var det på 38,5 året før. Det 

betyr at Ullensaker har klatret 
fra en 330. plass i 2011, til 213. 
plass i fjor. Det er et godt bykst.  

I Skedsmo kommune hav-
net man på akkurat 40 poeng i 
2011, noe som den gang ga en 
187. plass på landsoversikten. 
Nå er man nummer 148 med 
40,6 poeng i snitt. Så er det Lø-
renskog, som har gått ned 0,3 
prosentpoeng, noe som fører 
kommunen fra 166. plass til 
213. plass.

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

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Nå ut til 

44.000 husstander 

på Romerike?

Skolepoeng
Gjennomsnitt, avgangselever i 2012. 
Kilde: Kostra/SSB.

SKEDSMO 40,6            0,6
LØRENSKOG 39,9           -0,3
ULLENSAKER 39,9            1,4
AKERSHUS 41,0                       Ikke oppgitt
NORGE 39,9            0,1

UTVIKLING
(PROSENTPOENG)

2012

AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Cheerleaderklubbene NRC 
Tigers i Lørenskog og Super 
Crew Lakers på Årnes gjorde 
det bra i NM som gikk av sta-
belen på Norges Varemesse i 
Lillestrøm før påske. De lo-
kale aktørene hevdet seg stort 
blant 2500 utøvere fra hele 
landet. 
                                      
KAPRET SØLV 
De regjerende Europamestrene 
på juniorlaget til NRC Tigers tok 
sølv og sikret seg dermed billett 
til EM i Glasgow som foregår 
den siste helgen i juni. For Nes 
Cheerleaders, Super Crew La-
kers, ble det både oppturer og 
nedturer. Både Junior Group 
Stunt, Junior Cheer Coed og 
danselaget Stardust kapret sølv-
medaljer og sikret seg dermed 

Cheerleaderklubbene 
NRC Tigers i Løren-
skog og Super Crew 
Lakers på Årnes 
sikret seg billetter til 
EM i Glasgow.

Lokale cheerleadere til EM

billetter til EM i sommer. 
– Dermed blir det EM på tre 

av våre juniorelitelag, forteller 
Mette Håkonsen, leder for Nes 
Cheerleaders.
                                        
BLE SKADET                                                        
For seniorene i Nes gikk det 
imidlertid ikke helt veien. 
HipHop-laget var kun en plass 

unna å kvalifi sere seg, mens de 
resterende lagene hadde noen 
fall og endte på 4. og 5. plass. 
Senior Cheer Coed hadde pla-
ner om å få med seg en med-
alje, men en av utøverne var 
uheldig og pådro seg en stygg 
ankelskade. Laget satte inn en 
reserve, og kom på 5. plass.                                                          

– Noen ganger handler sport 

SIKRET SØLVET: NRC Tigers fra Lørenskog tok med seg sølvmedalje fra NM i cheerleading før 
påske. (Foto: Pål S. Schaathun)

om mer enn pokaler og plassering, 
og dette var et av disse tilfellene. 
Laget er mer motivert enn noen 
gang, kommenterer Håkonsen.                                                                                                                        

Flere av utøverne fra Løren-
skog og Årnes er også med på 
landslaget. Neste utfordring blir 
dermed VM i Orlando 25. og 26. 
april, før EM altså står for tur i 
juni.

llustrasjonsfoto
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Det glade Amsterdam
La deg sjarmere av denne gamle byen med 
brostein, kanaler og skjeve hus.

AKTUELT
Tekst/foto: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

Amsterdam stråler om forsom-
meren med alle sine kanaler og 
sin fascinerende blanding av 
moderne og historisk arkitek-
tur. Byen har en spesiell atmos-
fære, og det er tolerant og vari-
ert liten by.  Ta med kjæresten, 
familien eller reis med venner. 
Denne byen har noe for de al-
ler fl este.

Fra kanaler til verdenskjente 
museum og historiske severdig-
heter- Amsterdam har mye å by 
på. Den har alle fordelene en 
storby kan tilby som spennen-
de kultur, underholdning, in-
ternasjonale restauranter, gode 
transportforbindelser og livlig 
uteliv. Men samtidig er byen 

Amsterdam er hovedstaden i Nederland. Den er landets største by 
og ligger i provinsen Noord-Holland. 

Amsterdam har en bykjerne med mange kanaler, og ble grunnlagt 
rundt en demning i elven Amstel, som også har gitt byen navn (Am-
stelredam: demningen i elven Amstel). Byens fl yplass Schiphol, som 
ligger i nabokommunen Haarlemmermeer, er en av de viktigste i 
Europa.

AMSTERDAM

relativt liten med lavt støynivå, 
og på grunn av byens mange 
kanaler, har den lite biltrafi kk. 

VERDENSKJENTE 
MUSEER
Byen er kjent for sine mange 
museer. Blant annet Historich 
Museum, Museum Willet-
Holthuysen, Stedelijk mu-
seum og selvsagt Van Gogh 
Museum. Det eldste trehuset i 
hele Nederland, som ble byg-
get helt tilbake på 1300 – tallet 
ligger på Begijnhof- en gårds-
plass med mange små hus 
plassert rundt. 

Amsterdam har over femti 
museum, noe som tiltrekker 
millioner av besøkende vært år.

ANNE FRANKS 
HJEMMESTED
En annen ting som er verdt et 

besøk er Anne Frank Huis, som 
med sine 80.000 besøkende 
hvert år er blitt Amsterdams 
mest anerkjente turistattrak-
sjon. Huset er satt opp som et 
museum der man ved å gå gjen-
nom de forskjellige rommene 
får servert historien om Anne 
Frank og hennes berømte dag-
bok.

SE BYEN FRA SYKKEL
Det er kjempekoselig å sykle 
rundt i Amsterdam, og det er 
et supert fremkomstmiddel i 
den fl ate byen. Lei en sykkel 
i et par dager og dra rundt på 
oppdagelsesferd. Du burde få 
med den en sykkeltur langs 
Amstel-elven, og en tur til 
Vondelpark. Det er en fi n syk-
kelsti rundt parken, og mulig-
heter til å spise og drikke noe 
underveis. 

KANALENE
Om solen skinner, burde du 
virkelig nyte en ettermiddag 
fra en av de mange båtene 
på kanalene. Her kan du se 

byen fra båten og legg merke 
til alle de skjeve husene som 
ligger ved de forskjellige ka-
nalene. En annen koselig 
ting er å ta en piknik langs 
kanalene og se på alle båtene 
som kjører forbi. Det er alltid 
masse liv både på og rundt de 
kjente kanalene.

COFFESHOPS OG RED 
LIGHT DISTRICT
En annen side av Amsterdam 
er det liberale miljøet rundt 
cannabis og salg av sex. Cof-
feeshops i Nederland er litt 
annerledes enn kaffesjapper 
andre steder, da de har til-
latelse til å selge små kvanta 

Det glade Amsterdam
AKTUELT
Tekst/foto: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

Amsterdam stråler om forsom-
meren med alle sine kanaler og 
sin fascinerende blanding av 
moderne og historisk arkitek-
tur. Byen har en spesiell atmos-
fære, og det er tolerant og vari-
ert liten by.  Ta med kjæresten, 
familien eller reis med venner. 
Denne byen har noe for de al-
ler fl este.

museum og historiske severdig-
heter- Amsterdam har mye å by 
på. Den har alle fordelene en 
storby kan tilby som spennen-
de kultur, underholdning, in-
ternasjonale restauranter, gode 
transportforbindelser og livlig 
uteliv. Men samtidig er byen 

av cannabis. En annen kjent 
ting er Red Light District. Det 
er fullt mulig å være turist i 
Amsterdam uten å få med seg 
noen av disse delene, da byen 
har utrolig mye mer å by på 
enn dette. 
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AKTUELT
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Det er kundene som er for-
fatterne. Vi bare skriver ned 
og formidler historiene videre 
gjennom boken de får laget, 
sier Skagen.  

Vita Veritas ble startet høs-
ten 2005 av Anette Holt Brats-
berg fra Sandefjord i Vestfold. 
I 2007 ble de første bøkene 
trykket på hjemmekontor. 
Bedriften  holder  i dag  til på 
Klosterøya i Skien, og det 
er  nå  7 franchisevirksom-
heter i  Vita Veritas.  Skagen 
driver franchiseforetaket for 
Akershus Øst. 

MENNESKER I FOKUS
Skagen har jobbet 22 år i IT-
bransjen. De siste 15 årene med 
lederroller i Norske og inter-
nasjonale selskap. Han har of-
fi sersutdanning fra HV og er 
utdannet markedsøkonom fra 
BI. Skagen har i tillegg vært 
profesjonell musiker.  

– Helt siden 2005 har jeg 
hatt lyst til å jobbe med kul-
tur og der mennesker er i fo-
kus. Gjennom 22 år har pro-
dukter vært i fokus. Jeg har 
alltid vært historieinteressert 
helt fra jeg var liten, spesielt 
knyttet opp mot krigshisto-
rien for 1. og 2. verdenskrig. 

– Hvordan fi kk du interessen 
for livshistorier?

–  Min mor er tyskfødt og 
min far er fra Sande i Sunn-
fjord. De er 84 og 85 år gamle 
og har to veldig spennende 
historier. De traff hverandre 
etter krigen og har veldig for-
skjellig oppvekst. 

Terje Johan Ska-
gen fra Fjellhamar 
byttet ut IT-jobben 
og ble livshistorie-
formidler. 

Skriver ned andres livshistorier
Jeg begynte å undersøke 

hva som fantes av muligheter 
for å skrive ned deres historier 
og kom da over selskapet Vita 
Veritas. 

Skagen tok kontakt med 
daglig leder Anette Holt Brats-
berg. Etter et møte i fjor høst 
ble de enige om at han skulle 
starte opp et franchiseforetak 
for Akershus Øst. 1. februar i 
år startet han opp.

– Valget var ikke vanske-
lig når muligheten endelig 
bød seg til å gjøre dette. Jeg 
har alltid vært glad i å snakke 
med mennesker, og jeg synes 
det er viktig å bidra til å ta 
vare på fortidshistorien for 
fremtiden. 

LITE OPPLAG
Minsteopplaget er på 10 bøker. 
Det største opplaget har hittil 
vært på 200 bøker. Bøkene er 
ment for familie og slektninger 
av forfatteren. Vita Veritas har 
til nå gitt ut rundt 150 bøker.  
Kundene er av menn og kvin-
ner fra alle samfunnslag. Den 
vanligste kunden er over 70 år. 
I løpet av seks intervjuer med 
oppdragsgiveren går skriben-
tene gjennom alt fra opphav, 
opplevelser i barndom, ung-
domstid, voksenliv og yrkesliv. 
En bok pleier å være på 80 til 
100 sider inkludert bilder. Pri-
sen er på sirka 30.000 kroner, 
noe som tilsvarer prisen på en 
bunad. 

– Jeg bruker mellom 80 
-120 timer på å skrive ned his-
toriene etter at intervjuene er 
over. Vi er livshistorieformid-
lere. Kunden er forfatteren. Vi 
hjelper de til å få historien ned 
på papiret og få dette trykket i 
bokform, sier Skagen.

Skagen påpeker at man 
ikke behøver å ha klatret opp 
Mount Everest for å ha en 
spennende historie bak seg. 
Han opplever at hverdags-
historiene til folk ofte er mer 
enn spennende nok. 

– Jeg tror de fl este, hvis de 
hadde hatt muligheten, ville 
lest livshistorien til sin beste-
mor. Vi har sett en del pro-

grammer på TV der folk leter 
opp slekten sin og oppdager 
nye ting som kanskje burde 
ha vært kjent for familien. 
Ting som har gjort det let-
tere å forstå hvorfor tingene 
er som de er. Samtidig viser 
disse tv-programmene at man 
vet veldig lite om sin slekts 
bakgrunn, forteller Skagen. 

HOLDER SKRIVEKURS
Vita Veritas holder også kurs 
for dem som ønsker å skrive 
selv. Skagen starter kurs på 
Fjellhamar i april. Kursdelta-
gerne lærer hvordan de skal gå 
fram for å komme i mål med å 
skrive sine foreldres eller beste-
foreldres livshistorier. 

– Interessen fra folk som 
ønsker skrivekurs er stor. Vi 
hjelper blant annet til med å 
lese korrektur, skanner inn og 
etterbehandler bilder. Hvert 
bokprosjekt er tilpasset hver 
enkelt kunde. Alle bør skrive 
sin livshistorie. Jeg kommer 

defi nitivt til å begynne med 
dette ganske snart selv om jeg 
bare har rundet 50. 

Kurset er på 18 timer for-
delt på seks kurskvelder på tre 
timer. Kursarrangøren jobber 
på både individuell nivå og 
gruppebasis på kursene. Gjen-
nom å delta på kurs får delta-
gerne tilgang til å få trykket 
bøkene gjennom Vita Veritas. 

– Jeg synes dette er mor-
somt, og gleder meg hver 
dag til å sette i gang selv om 
dette er i oppbyggingsfasen. 
Jeg møter mange forskjellige 
mennesker som har mange 
utrolige, spennende historier, 
forteller Skagen.

STARTET EGEN 
SKRIVEBEDRIFT 
Anette Holt Bratsberg kom på 
bedriftsideen da hennes mor 
begynte å skrive ned sin egen 
livshistorie for hånd. Senere 
skrev hun den inn på sin PC. 
Moren trengte hjelp til å få den 

mangfoldiggjort for familien. 
Hun hadde brukt rundt to år 
skrivingen. 

– Jeg var ved en skillevei i 
min yrkeskarriere og tenkte: 
Kan man fi nne en metode 
som gjør at folk får dokumen-
tert sine livshistorier på en 
måte som er overkommelig i 
forhold til tid og pris, og som 
gjør det enkelt for dem å gjøre 
det. Så startet jeg med denne 
ideen, forklarer Bratsberg. 

Kundene kommer fra alle 
samfunnslag fra nord til sør 
i landet. Bratsberg forteller at 
det er bønder, kårfolk, min-
stepensjonister, godseiere, 
forretningsfolk og krigshelter. 
Alderen varierer fra rundt 60 
til 97 år. 

– Vi har drevet med dette 
i 8 år, og er glade for den in-
teressen som nå vises for folks 
historie gjennom blant annet 
TV-programmer som «Hvem 
tror du at du er» og «Tore på 
sporet», sier  Bratsberg.

SPENNENDE HVERDAGSHISTORIER: – Du behøver ikke å ha besteget Mount Everest eller 
gått til Sydpolen for å ha en spennende historie å fortelle. Hverdagshistorien kan være minst 
like spennende, sier Terje Johan Skagen ved Vita Veritas avdeling Akershus Øst.
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Interesserte kan ringe: 63 87 
71 37

Festina Kronometer "Tour de 
france" - modellen, gul skive, 
stålkasse og lenke. Uret er stort 
48 mm. Pris kr. 1000,- Ny pris 
kr. 3000,- Tlf. 48 18 33 95. 

Trehvit baby/barnesprinkelseng 
med madrass kr 200,6 dame-
hatter kr 100 for alle, og 50 
miniparfymefl asker 100 kr. tlf 
971 79 220

Lydbøker selges!Flere nyere 
lydbøker selges for kr. 100,- 
pr stk. Send mail for liste! 
ancas-77@hotmail.com

Gammel singer symaskin [klas-
se 128] kr 500. 2 stk ved-
dunker i kobber kr 250 pr st.1 
vedbærer i smigjern kr. 300. 
2 stk Samovarer [ tekoker] kr 
100 pr st. Tlf.95966584.

Jeg ønsker å komme i 
kontakt med noen som 
vever bunadssjal.Tlf. 
91127283/63971756

Eldre veterantråsykler uansett 
stand ønskes av samler, så 
har du en eldre sykkel og gi 
bort eller selge ta kontakt. Kan 
også være intressert i delesyk-
kel. Ring 93034633 eller mail 
sleirset@online.no

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

Er det noen som har noen hyl-
ler til Rival veggseksjon? Tlf. 
95732742

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

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

Ca 1000 liter fyringsolje/para-
fi n gis bort ved henting. tlf. 67 
90 38 77.

stand ønskes av samler, så 
har du en eldre sykkel og gi 
bort eller selge ta kontakt. Kan 
også være intressert i delesyk-
kel. Ring 93034633 eller mail 
sleirset@online.no

Gamle norske postkort 
brevkortalbum
samler til god pris. Tlf. 930 
40 550

Er det noen som har noen 
ler til Rival veggseksjon
95732742

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

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

Lp-plater selges. Ca. 1000 stk. 
norsk og utenlansk, pop, rock, 
prog, country,easy listning,folk 
m.m. 60-80 tall. Selges sam-
let eller oppdelt. Retro Vintage 
Tandberg, Radionette, Philips 
selges. Receiver,microfoner,fø
tter,reiseradioer,reisespolebån
dopptaker m.m.Kan eventuellt 
ta singelplater og ep-plater fra 
60 årene i bytte.mob.90 78 
67 81 

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

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 plassmangel kr 2000.- 
Lenestol kr 800,- bord kr 700.- 
Selges samlet eller enkeltvis. 
Ta kontakt da vel! Jessheim. 

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»

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.Glimrende 
som spillmonitor/Pc-skjerm 
ekstra-tv i barnerom /caming-
vogn/kjøkken /barnerom.Type 
Colortac.Kr.350,- Div.fi skebø-
ker fra kr.30,-Led aluminium 
fan kjølevifte fra NorthQ for 
PC.Helt ny uåpnet Kr.75,- Har 
endel gmlt.porselen/antikvite-
ter/malerier etc. etc.Send meg 
en mail om hva du savner! 
tore.soervold@c2i.net

Gammel dørblad m/motiv på 
ene siden. 1500,-  Tak kob-
berlampe m/ originale koppler 
kr. 500,- 2 stk trelampetter 
doble kr. 800,- for begge. Te-
lysholder rundt hjul kr. 1200 
til vegg uburkt. Har fl ere ting 
til salgt tlf. 63 97 35 48. Tref-

fes mellom kl. 10-13. 
Brukt LSK Cruiser tråsykkel m 
7gir  selges. Reparerer sykler 
også rimelig. Tlf. 928 24 901.

Hvite kunstløpsskøyter str.42 
kr 100, sprinkelseng med 
madrass og hjul kr 200 (tre-
hvit),10 melkefl akser 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 faksmaskin kr 100. Tlf 
97 17 92 20.

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

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 sen-
des. Tlf:  97 03 93 75(Kari)

Salongbord, heltre eik med to 
små glassplater. Meget pent, 

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Nå ut til 

44.000 husstander 

på Romerike?

Kontakt 90 98 19 30.

Pent brukt hjørnesofa 6 seter 
med salongbord i furu. Sel-
ges 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 
500 totalt.Tlf: 63 81 13 73.

Hvitevarer som selges billig 
pga nytt oppusset kjøkken. 
Bosch kjøleskap m/ fryseskap, 
hvit selges kun kr. 600,- Mi-
krobølgeovn LG, svart selges 
kun for kr.300,- Oppvaskmas-
kin merke HOOVER, hvit farge, 
selges kun for kr.700,-Elec-
trolux stekeovn med komfyr, 
keramiske plater med varmluft 
1 ½ år gammel selges rimelig 
for kr.2500,- Kontaktes på tlf: 
92 67 31 33

Tempur Symphoni helseputer 
kjøpt for ca.  5 år siden ønskes 
solgt ifb.med fl ytting.  Ny pris 
i snitt  ca. kr 1100,- inkl. mva.
Putene selges med ca. 80 
% rabatt   /   kr 220,- pr.stk. 
Putene, en stor type og en 
medium ER IKKE BRUKT. Tlf. 
950 85 276.

To ubrukte løpere/tepper even-
tuelt for trapp selges.  Bunn-
fargen 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.

Omfattende mynt og seddel-
samling fra mange land selges. 
Noen værhaner a kr. 500. Tlf. 
67 90 38 77.

Arbeidslampelampe m/forstør-
relsesglass kr.200.- Settbord, 
3 bord, Gis bort Sentrifuge, 
frittstående kr.500,- Håndstøv-
suger, batteri, Gis bort. 

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.

AKTUELT
Tekst: Ulf-Arvid Mejlænder
redaksjonen@avisdrift.no

– Når du har kjørt rundt 50 
kilometer etter at dekkene er 
lagt om, bør hjulmutterne et-
terstrammes. Det er en god for-
sikring mot å risikere at hjulene 
løsner, sier Casper Bergmann, 
utviklingssjef i Vianor.

Han tror mange dropper 
dette, enten av glemsomhet el-
ler fordi de rett og slett ikke er 
klar over hvor viktig det er.

– Derfor legger vi igjen en 
liten huskelapp i kupeen når 
en bil har hatt dekkskift ved 
et av anleggene våre. Der blir 
bileieren minnet om behovet 
for ettertrekking. Hvis kun-
dene ønsker at vi skal ta denne 
kontrollen for dem gjør vi det 
gjerne, uten ekstra kostnad.

At bolter løsner kan skyldes 
feil utførelse ved bytte av hjul. 
Årsaken kan også være at par-
tikler av sand, skitt eller rust 
kan ha kommet mellom felgen 
og hjulopphenget og forårsaket 
dårlig feste.

Konsekvensen blir i en del 
tilfeller havari og behov for 
veihjelp.

MÅ RYKKE UT
– Bare i vårt område rykker vi 
ut 10-15 ganger i uka til bilister 
med dette problemet når det 
er høysesong for omlegging av 
dekk. I noen tilfeller har hju-
let falt helt av, noe som natur-
lig nok er potensielt livsfarlig, 
sier Geir Danielsen, driftssjef i 
Falck Stor-Oslo.

En tredjedel av bileierne lar 

Å glemme å etter-
stramme hjulmutterne 
er mer risikabelt enn 
mange er klar over, 
advarer eksperter.

Dette bør du ikke glemme
være å etterstramme hjulmut-
terne, viser en undersøkelse 
Falck fi kk utført gjennom ana-
lysebyrået YouGov for en tid si-
den. Ytterligere ni prosent oppga 
at de ikke vet om de gjør dette.

– I praksis må vi derfor regne 
med at opp mot halve bilparken 
ikke blir sjekket for løse hjul et-
ter de sesongmessige skiftene 
av dekk, sier Danielsen.

Før sommerdekkene mon-
teres må de vaskes godt, råder 
Bjarne Strand, avdelingssjef i 
Vianor på Leira i Nord-Aurdal.

– Vask ikke bare på utsiden. 
Den siden som vender inno-
ver og kommer i berøring med 
hjulopphenget er viktigst. Skitt 
mellom felgplaten og navet kan 
være en kilde til problemer.

HØYSESONG
Nå forbereder han seg på se-

songmessig storinnrykk av kun-
der som vil ha på sommerdek-
kene. I ukene etterpå anbefaler 
han bileiere å følge nøye med.

– Sjekk visuelt, kjenn etter 
risting og hør om det oppstår 
ulyder, sier Strand.

I Nord-Norge venter bileierne 
litt lenger med å legge om til 
sommerdekk, men timebestil-
lingene er i ferd med å bli man-
ge også hos avdelingsleder Baard 
Adolfsen i Vianor Tromsø.

– Det blir også stadig mer 
vanlig at kundene benytter seg 
av tilbudet om etterstramming 
av hjulmutterne. Det gjelder 
ikke minst eldre mennesker og 
eiere av store biler, sier Adolfsen.

Også en etterkontroll av luft-
trykket er viktig, påpeker han.

– Det bør gjøres noen dager 
etter omleggingen, og mens 
dekkene er kalde.

LURT Å SJEKKE: Hjulmutterne bør etterstrammes når du 
har kjørt rundt 50 kilometer etter at dekkene er lagt om, råder 
eksperter. (Foto: Colourbox)
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HUS&HAGE
Tekst: Guri Haram/ifi .no 
Foto: Kristian Owren/ifi .no, 
Produsenten

Husk: alt treverk kan males, og 
alle tekstiler kan byttes og sys! 
Hvite plastmøbler som har stått 
ute i all slags vær kan bli blanke 
igjen med riktig behandling.

– Det er fl ere trender i tiden 
nå. Det ene er at farger er «in» 
igjen, det å være miljøbevisst 
og tenke gjenbruk er trendy, i 
tillegg vil vi innrede ute, som 
om det skulle være inne – med 
masse tekstiler. Og vi gjør det 
personlig med å sette sammen 
morsomme farger på det gam-
le, sier administrerende direk-
tør i ifi .no, Bjørg Owren.

Plastmøbler, tremøbler, kurv-
møbler, metallmøbler. Alt kan 
males! Det er bare snakk om å 
velge riktig produkt og teknikk.

– Men som grunnregel: un-
derlaget må være rent og fast, 
og man må ha fjernet løs ma-
ling. Så er det bare å sette i 
gang, sier hun.

TENK SOM INNE
Utetekstiler forbinder mange 
med kjedelig, røft og fargeløst. 
Men slik behøver ikke virke-

Frisk opp utendørs
ligheten å være. Tekstiler er en 
viktig stemningsskaper.

Åse Jerrhag, prosjektansvar-
lig hos Green Apple, forteller 
at deres kolleksjoner har friske 
farger og fi ne mønstre.

– Tekstiler trenger ikke å ha 
utepreg. De er faktisk så stilige 
at de også passer innendørs. 
Tenk som inne, men velg stof-
fer som fungerer til utebruk, 
oppfordrer hun.

Green Apple har stoffer som 
kommer i metervare, med 1,40 
m i bredde. Det vil si at du kan 
ta frem saksen og symaskinen 
og få et nytt utseende på puter 
og lage stilige pledd og gardiner.

– Mykheten i stoffene er så-
pass god at de kan brukes som 
gardiner også. Vi har et spekter 
av farger, samt striper og ruter. 
Stoffene er myke. Kvaliteten er 
likevel ikke som en gjerne for-
binder med utemøbelstoffer, 
forteller Jerrhag.

Stoffene produsenten fører tå-
ler ekstra vær og vind, saltvann, 
sol - og de er muggresistente. I 
lysekthet i en skala på 1-8 er stof-
fene på den høyeste verdien. De 
er dessuten vaskbare.

– Alle stoffer blekes etter 
hvert, men denne typen er ek-
stra motstandsdyktige mot lys. 
Norge har røft vær og sterk sol. 

Det er ikke anbefalt å la stoffet 
ligge ute. Men er det mye ute, 
bør det impregneres med jevne 
mellomrom, sier hun.
Stoffene til Green Apple har 
fem års garanti. 

VÆR PERSONLIG
Bjørg Owren anbefaler alle å 
tenke gjenbruk i uterommet.

– Å kaste fullt brukbare ting 
er bare sløsing, og fører til mer 
skrot. Gamle gjenstander kan 
dessuten ha sjel og karakter. Det 
er hyggelig å ha med møbler fra 
i fjor og to år tilbake. Jeg kjen-
ner mange med trehagemøbler 
fra besteforeldre, for eksempel 
en benk som bestefar har sne-
kret. Det er hyggelig og har his-
torie. Den eneste endringen en 
bør gjøre da er å tilføre ny farge 
og friske puter. Det er personlig 
og fi nt. Og mye kulere enn noe 
annet, sier hun.
Owren understreker at å friske 
opp uterommet er en morsom 
aktivitet.
– Utemøblene er ikke så store. 
Man kan gjerne stå i garasjen å 
male. Hagestoler kan man også 
pusse opp innendørs. Plukk 
fram det du har og sett farger 
på det, sier hun.

I den lyse årstiden trives vi ute. Med 
friske farger på hagemøbler og puter, 
får uterommet nytt liv. 
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Alle ønsker seg en hage som stråler. For å få til det, er det 
noen basisknep som er smart å kunne. 

HUS&HAGE
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Våren er her, og hvis du plan-
tet løk i høst ser du kanskje 
resultatene av det nå i form av 
krokus, påskeliljer eller tidlige 
tulipaner. 

Dersom kulden imidlertid 
kom brått på i fjor og du ikke 
rakk å plante noe, skal du ikke 
fortvile.

– Du kan pynte opp med 
tøffi nger som tåler å plantes i 
potter og stilles ut på trappen 
nå. Er det fare for nattefrost, er 
det smart å satse på Stemors-
blomster. De tåler en vinter-
natt eller to. Synes du det blir 
for ensformig med bare en 
type blomst kan du kombinere 
med litt eføy hengende langs 
pottekanten, sier hagedesigner 
og fotograf Marit Næss Jørgen-
sen.
                                   
PLANLEGG NÅ                                                        
April er heller ikke for tidlig for 
å ta ut utemøblene.

– Har du en krok i hagen 
hvor du vet at snøen går tid-
lig, kan du kanskje sette ut et 
enkelt kafébord og noen stoler, 
og style området med sikre vår-
planter – og vips er hageseson-
gen i gang, sier Jørgensen. 

Hagedesigneren mener det 
er lurt å bruke tiden nå til å 
fi nne ut hvordan du ønsker at 
hagen skal se ut i sommer. 

– Er det ting som bør si takk 
for seg, f.eks gamle hagemø-
bler? Er det ting som er instal-
lert, f.eks en dam med fi sk, 
som krever mer oppfølging 
enn tiden tillater? Det er smart 
å tenke på det nå, for somme-
ren kommer «som julekvelden 

Gjør hagen sommerklar

på kjerringa» uansett hvor for-
beredt man tror man er. Plan-
legging er alfa og omega, kon-
staterer hun.
   
SETT AV PLASS
Å sammenligne seg med na-
boen bør man ikke gjøre, ifølge 
hagedesigneren.

– Planlegg hagen din ut ifra 
dine egne behov. Ikke la deg 
rive med i  konkurransen om 
hvem som har gatas fi neste 
hage. Hvis du ikke trives med 
gressklipping - legg områder 
med terrasseplank, stein eller 
singel. Barn elsker bærbusker 
og rabarbra – enkle vekster som 
for det meste klarer seg selv. 
Sett heller av for stor plass til 
terrassearealet enn for lite – du 
angrer aldri på det første, me-

ner hun.
                                      
MYE FARGER
Trenden i år er mye farger – som 
lilla, oransje og gult – både på 
planter og møbler. 

– Vi er kanskje litt mer traus-
te i Norge, men de som tør å gå 
utenfor normen blir som regel 
belønnet med skryt, mener Jør-
gensen.                                                               

– Gult er kult – selv om de 
fl este liksom ikke helt tør. Ta 
steget ut og gjennomfør det, 
så skal du se at det blir veldig 
trivelig og friskt. Og man blir 
glad av farger. Skulle du angre 
– ja, så legger du andre typer 
løk til høsten og maler om 
møblene til en annen farge 
neste vår, smiler hagedesigne-
ren. 

Raske knep for en sunn hage
1) Ikke la solen svi gresset gjen-
nom isflak som er i ferd med å 
smelte. Det skaper isbrann og 
gressets røtter dør. Hakk heller 
opp store isflater i småbiter.
2) Når snøen er smeltet, er det 

viktig å la 
plenen få 
tørke skik-

kelig opp før man tråkker på 
den. MÅ du ut på plenen, så 
legg noen planker du kan ba-
lansere deg frem på. Da pak-
ker ikke jordmassene seg rundt 
gressrøttene og du unngår å ta 
kvelertak på dem. 
3) Kjøp inn granulert gjødsel 
og strø ut over plenen. Dette 

gjøres etter at bakken er 
tørket godt opp. Gjenta be-
handlingen i siste halvdel 
av mai. Vil du virkelig ha 
flott plen, gjødsler du en sis-

te gang med Kalksalpeter i 
uken før St. Hans. 
4) Gressrøttene krever 
ikke bare vann, men 

også luft. For å gi gres-
set optimale forhold, kan 

du godt bruke en plenlufter 
jevnlig gjennom sommeren.
5) Husk at under gammelt, vis-
sent løv er det nye planter som 
er på vei opp. Vær derfor veldig 
forsiktig når du fjerner vissent 
materiale, slik at du ikke øde-
legger årets nye planter. Mens 
jorden enda er fuktig og løs, er 
det smart å starte kampen mot 
ugress. Røsk løs alt du orker 
av ugressrøtter. Jo mer iherdig 
innsats på våren, jo mindre 
kreves det på sommeren! 
6) Kalk med ytterste forsiktig-
het. Kalk binder næringsstof-
fene i jorden og gjør at gress og 
andre planter blir snytt for den 
næringen de trenger. Er forhol-
dene så sure at kun mose trives, 

- sats på å bygge opp en hage 
med basis i planter som trives 
i sur jord.
7) Husk å handle inn midler 
mot snegler. To enkle produk-
ter er Baymat eller Ferramol. 
Dette strøs ut og etter å ha spist 
det, går sneglene under jorden 
og dør av forspisning. Hvis du 
ikke liker kjemiske midler, kan 
du høre med hagesenteret om 
de kan skaffe deg Nemaslug 

– det er små mark som spiser 
snegler. Husk også at pinnsvi-
nets favorittrett er snegler – så 
legg til rette for pinnsvin i ha-
gen! 
8) Ved planting i brukte bal-
kongkasser bør den gamle jor-
den kastes. Den er uten næring 

og kan inneholde blomstersyk-
dommer samt nyutklekkede 
snyltedyr. Kassene bør derfor 
rengjøres godt innen de brukes 
på nytt.
9) Vårsolen lurer buskene til 
å tro at det er vår. Hvis telen 
ennå er i bakken, kan det skje 
at buskene ånder, men får ikke 
kompensert med vannopptak 
via røttene. Det medfører brun-
svidde og uttørkede busker. 
Hjelp derfor plantene til å forbli 
i dvalen inntil telen er forsvun-
net fra bakken – det gjøres ved å 
pakke dem inn med strie.

GODE RÅD: Hagedesigner og fotograf Marit Næss Jørgensen gir 
tips til hvordan du gjør hagen klar for sommeren. (Foto: Marits 
Hageplanlegging)

SESONGEN I GANG: Det er bare april, men noen utemøbler kan 
du ta frem allerede nå. (Foto: Marits Hageplanlegging)

 (Foto: Marits 
Hageplanlegging)
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Leietagerne er 
ansvarlig for hagen
En gjengrodd hage 
vekker oppsikt. 
Derfor stiller både 
private utleiere og 
kommuner krav til 
sine leietagere om 
å holde hagen i 
orden.

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

– I våre kontrakter sier vi at 
det er leietagers ansvar å holde 
hagen i stand, forteller daglig 
leder Karsten Olsen ved Utleie-
megleren Romerike. 

Utleiemegleren leier ut og 
forvalter leieforhold for 1250 
hus og leiligheter på Romerike 
for  privatpersoner og bedrif-
ter. Selskapet skaffer leieta-
gere, ordner med kontrakter, 
depositum og følger opp lei-
eforholdet. 

STILLER KRAV: Karsten Olsen 
ved Utleiemegleren Romerike 
forteller at de forventer at 
leietagerne tar sin del av hage-
arbeidet.

OVERTAR HUSEIERS 
ANSVAR 
Utvendig vedlikehold av hus er 
huseiers ansvar. Det er uhen-
siktmessig om eier skal ha an-
svaret for hagen hvis han bor i 
utlandet mens han leier ut hu-
set sitt i Norge. Derfor er det full 
avtalefrihet på dette punktet i 
husleieloven.

– Generelt er folk flinke til å 
holde hagene i orden. Men man 
har nok litt mer eierskap til ha-
gen sin om man eier eiendom-
men selv. Det er kanskje ikke så 
ofte at leietagerne er så flinke til 
å holde rosebedet pent og plan-
ter nye blomster, men ting som 
å klippe plenen og luke litt i ha-
gen kan alle gjøre. 

Utleiemegleren opplever 
noen ganger at det kan være 
unge mennesker som ikke er 
vant til å ha hage som trenger 
en grundig forklaring for hvor-
dan hagearbeidet skal utføres. 
I kontrakten er utleieselskapet 
klare på hva som forventes fra 
leietagerne av hagearbeid.

ANBEFALER ENKEL HAGE
– Har dere kommet over en hage 
som har grodd helt igjen?

– Opp gjennom historien har vi 
det. Det er ikke alle som er like 
flinke. Noen ganger får vi be-
skjed fra eier, som kanskje bor 
i nærheten, andre ganger fra 
naboer som ser hagen forfalle. 
Som et minimum klipper man 
hekken og gresset. Dette pleier 
leietagerne stort sett å gjøre. 

Olsen presiserer at det hører 
med til sjeldenhetene at hage-
ne gror helt igjen. Men det har 
skjedd at det har grodd igjen. 
Da er det leietagers ansvar å 
sette hagen tilbake i den stand 
den var i da han fl yttet inn.

– Skal jeg komme med noen 
råd til folk som leier ut huset 
sitt så er det å ha en litt lett-
stelt hage slik at leietageren skal 
klare å holde hagen pen. Det 
er også viktig at huseier tilret-
telegger for hagearbeid slik at 
det blant annet følger med en 
gressklipper, hekkesaks, spade 
og rake. Hvis en leietager som 
ikke er vant til hagearbeid, og 
ikke har tilgjengelig utstyr, er 
det større muligheter for at ha-
gearbeidet ikke blir prioritert.

STILLER KRAV
Skedsmo kommune stiller krav 
til leietagerne gjennom leiekon-
trakten og husordensregler. Der 
kommer det klart fram at ute-
områdene skal se velstelt ut. To-
talt har Skedsmo kommune 560 
kommunale boliger, inkludert 
leiligheter i borettslag. Eien-
domssjef Hans Tokvam forteller 
at det finnes enkelte boliger der 
kommunen tar jobben med ha-
gearbeidet. Dette er boliger der 
beboerne på grunn av fysisk 
handikap ikke selv er i stand å 
utføre hagearbeid selv. 

– Vi får ofte telefoner fra folk 
som vil varsle om at det ser ille 
ut i hagen til en eller annen 
enebolig de mener er kommu-
nal. Når vi sjekker opp adressen 
viser det seg at det ikke er kom-
munen som står ansvarlig for 
boligen, opplyser Tokvam.

Utgangspunktet er at en 
kommunal bolig skal være en 
midlertidig problemløsning for 
folk som er i en situasjon i livet. 
Kommunen stiller samme krav 
til alle, med mindre du har en 

fysisk utfordring som gjør at 
du ikke er i stand til å stelle i 
hagen. I et slikt tilfelle vil kom-
munen ikke plassere personen 
i en enebolig eller et rekkehus. 

– Du skal ikke kunne se på 
leiligheten eller huset at det er 
en kommunal bolig. Hvis vi ser 
at eiendommen er vanskjøttet, 
eller at avtalen ikke blir over-
holdt, sender vi først et brev til 
beboeren der vi oppfordrer be-
boeren til følge avtalen. Senere 
drar vi ut og ser til at alt er i 
orden. 

To ganger i året gir kommu-
nen ut et boligmagasin der de 
blant annet minner beboerne 
på å passe på hagen. 

VOKSER BRA: En slik hage får mye oppmerksomhet fra forbipasserende. Illustrasjonsfoto.

TEMA: HUS & HAGE
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Finn din personlige stil
Her er en nyttig og morsom aktivitet for deg, familie og venner. 
Ved å lage et moodboard får du inspirasjon og fart på oppus-
singsplanene.

HUS&HAGE
Tekst: Guri Haram/ifi .no Foto: 
Chera Westman/ifi .no, Guri 
Haram/ifi .no

Er du lei av hvite vegger, og val-
gene er så mange at du har mest 
lyst til å stange i veggen? Gjør 
som ekspertene, og lag ditt eget 
moodboard. Klipp ut ideer og 
lim dem opp. Et moodboard vil 
sørge for at butikken vil kunne 
gi deg en mer effektiv og kvali-
fisert hjelp til å realisere drøm-
mene dine.

Dessuten vil det være en kre-
ativ, morsom og sosial aktivitet 
sammen med venner, kjæreste 
eller familie.

ALT ER LOV
Trendsirkelen er sluttet. Trend-
politiets stemmer har stilnet. 
Nå kan du selv velge hva som er 
finest for deg. Mantraet nå er: 
Finn din egen stil!

Likevel kan det være lettere 
sagt enn gjort.

Men tenk: Ville ikke ver-
den vært kjedelig om alle gikk 
rundt i hvite og grå klær?

TENK HELHET
Bjørg Owren, administrerende 
direktør i Informasjonskon-
toret for farge og interiør/ifi.
no, mener at det å velge stil til 
hjemmet kan sammenliknes 
med den prosessen man gjen-
nomgår i valg av klær. Forskjel-
len er at vi beveger oss over på 
et område med større areal, noe 
som, for å skape en helhet, kre-
ver mer av prosessen i forkant.

– Vi følger ikke bare én stil 
eller to. Vi er veldig sammen-
satte. Folk har forskjellig stil, 
mikser og matcher. Når det 
gjelder klær, har vi lenge job-
bet etter prinsippet «fi nn din 
stil». Nå har dette kommet til 
interiøret, sier hun.

Hvitt og grått har vært tryg-
ge rettesnorer i interiøret, men 
i lengden er det for fargeløst for 

de fl este. Benytt derfor ledig tid 
til å tenke nytt!

FØL DEG HJEMME
Men hvordan i all verden skal 
du vite hva som er din stil?

– Velg med magen, råder 
Owren. Husk å gå for det som 
passer deg. Skap hjemmet til 
et sted der du og familien vil 
trives. Det handler rett og slett 
om å føle seg hjemme.

Ikke let etter svarene utad. 
Fasiten på stilen besitter du 
selv.

Som med innkjøp av klær 
stiller man seg ikke nødvendig-
vis spørsmålet «Hva er trend 
nå?». Det som må til er derfor 
en mental snuoperasjon.

– Stol på deg selv. Tenk på 
småmøbler, tekstiler og ting 
som tilbehør, mens basisan-
trekket er gulvet, de kostbare 
møblene og veggene. Det løn-
ner seg å investere i en god ba-
sis. Valgene kan være mange 
og vanskelige. Liker du det lyst 
eller mørkt, tungt eller lett, 
fargerikt eller ensfarget? Det 
kommer an på dine smakspre-
feranser. Har du lyst på et skik-
kelig fargerikt innslag, men er 
usikker på om du blir fort lei: 
test det ut et sted du ikke opp-
holder deg så lenge om gangen, 
som i en gang eller et toalett. 
Oppholdsrom kan ha et rolige-
re uttrykk, kanskje med en stol 
i den «spreke» fargen.

De fl este av oss kan likevel 
være villere og galere i interiø-
ret enn det vi er i dag.

FINN STEMNINGEN
Stiluniverset kan i dag fortone 
seg som den reneste labyrint, 
som skapt for å forvirre den 
som befinner seg i den.

Men står du fast, har Owren 
et oppdatert triks for å fi nne 
veien ut: gjør som ekspertene 
har gjort i mange år i sine krea-
tive arbeidsprosesser.

– Skap ditt eget «mood-
board», også kalt collage. Det er 

et verktøy for å kommunisere 
stemninger og følelser, slik at 
de blir forstått av andre. Klipp 
ut bilder fra blader, brosjyrer, 
print ut bilder fra nettet. Du 
kan også samle på materialprø-
ver til ditt personlige mood-
board. Se deretter etter felles-
nevneren. Hva liker du best? 
Denne type forarbeid gjør det 
også lettere for faghandelen. Ta 
det med i butikken!

LAG EN PLAN
Det Owren ser så altfor ofte 
er at folk som skal pusse opp, 
mangler en plan. Mange velger 
en farge og setter i gang. Det 
blir ofte mer eller mindre til-
feldige innkjøp, som de håper 
vil passe sammen med hveran-
dre til slutt. Folk sliter med å 
bli fornøyd, med feilinnkjøp 
og gale prioriteringer. Da er det 
mye bedre å lage seg en guide 
over egen stil/smak før oppus-
singen.

En collage gjør bestillingen 
konkret overfor fagpersoner, 
og sparer både deg og butikken 
tid.

– Du kommer fortere til mål 
med et kart, sier Owren og leg-
ger til: – Bli en bedre kunde, få 
bedre hjelp.

SAMMENSATT BILDE
Trendbilder som «nordisk», 
«lyst», «shabby chick» har vi 
blitt vant til, men de færreste 
av oss identifiserer oss med 
bare én stil, eller et lite utvalg 
stilarter.

– Det gjør det hele ofte van-

skeligere. Det egentlige bildet 
er sammensatt, man kan være 
prosentvis den ene stilen eller 
den andre stilen. Realiteten er 
at de fl este av oss er lite bevisste 
egen stil. Fra vi var små har vi 
lært lite om de estetiske fagene 
i skolen, sier Owren.

Farger, former og materialer 
kan derfor, når vi skal skape 
oss et hjem, bli til en fl oke av 
spørsmål.

– Mange synes dette er van-
skelig. Sannheten er at det er 
lettere enn man tror, sier hun.

Å lage en collage kan være en 
fi n, kreativ og ikke minst tids-, 
kostnads- og frustrasjonsbespa-
rende familieoppgave. For da 
er alle med i prosessen. Det er 
bedre at du enes med dem du 
bor med om innkjøpene, før 
tapetet er limt på veggen.

– Det er dessuten veldig 
morsomt og hyggelig. Se etter 
bilder med en atmo sfære du 
kjenner deg igjen i. Stil er noe 
du ser. Klipp ut, sett sammen 
og lek deg fram, oppmuntrer 
hun.

FINN DIN STIL: Bjørg Owren, 
administrerende direktør i 
Informasjonskontoret for farge og 
interiør mener moodboard er et 
godt verktøy for å fi nne sin stil. 

MOODBOARD: Finn inspirasjon til din stil og lag moodboard. 

Byggekvelder 
i Rådhuset
Går du med byg-
geplaner og tren-
ger informasjon? 
Neste uke står 
saksbehandlerne i 
Skedsmo kommu-
ne klare for å hjelpe 
deg. 

HUS&HAGE
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Hvert år inviterer byggesaksav-
delingen i Skedsmo kommune 
til «Byggekvelder» i Rådhuset. 
Dette er et tilbud til folk som 
går med byggeplaner – enten 
det gjelder ny garasje, tilbygg 
eller påbygg.

I år blir det arrangert to 
slike kvelder. Disse er satt opp 
mandag 15. april og tirsdag 16. 
april. Begge kveldene er det 
saksbehandlere til stede som 
vil svare på spørsmål mellom 
kl. 18.00 og 20.00.

FULLT MANNSKAP                           
- Dette er først og fremst bereg-
net på dem som har planer om 
mindre byggearbeider, det vil 
si tilbygg, garasje, innredning 
av kjellerstue, utebod og annet, 
forklarer overingeniør i Byg-

gesaksavdelingen og ansvarlig 
for Byggekveldene, Ellen Anita 
Holterhagen.

Hun kan fortelle at de stiller 
med fullt mannskap. 13 saks-
behandlere skal sitte klare for 
å møte de som kommer innom 
rådhuset disse to dagene.                        

– I fjor hadde vi ca 60 besø-
kende fordelt på to dager, sier 
hun.
                                  
MANGE SØKNADER
Ifølge henne er det ikke tilfeldig 
at disse kveldene arrangeres ak-
kurat nå.

– Når sola begynner å var-
me i husveggen og snøen ti-
ner rundt huset kommer det 
ekstra mange byggesøknader 
inn til kommunen. Ved å ar-
rangere dette letter vi litt på 

KLARE TIL INNSATS: F.v. Lars Skansbo, Romana Funnemark, Johnny Ekse, bygningssjef Steinar 
Sande, Per Chr. Tellefsen, Katarzyna Nyborg og Per Henrik Horneman ønsker velkommen til bygge-
kvelder neste uke. (Foto: Jan E. Bøgeberg)

trykket samtidig som vi kan 
gi innbyggerne bedre service. 
Det pleier å være god og av-
slappet stemning ettersom vi 
kan glemme hverdagens kjas 
og mas og konsentrere oss 100 
prosent om kundene, forklarer 
hun.
                                   
INGEN PÅMELDING
Noen påmelding behøves ikke. 
Man kan henvende seg i fel-
lesekspedisjonen for tekniske 
tjenester i fjerde etasje på Råd-
huset. Saksbehandlerne vil der-
etter snakke med hver enkelt 
som kommer etter tur. Det er 
også hjelp å få på kommunens 
hjemmesider. I tillegg er Byg-
gesaksvakta tilgjengelig hver 
dag ved ekspedisjonen i teknisk 
sektor.

• Lag en liste over stiler de 
beskriver i pressen og på 
nettet.
• Lag en plan. Plukk ut 
det som tiltaler deg mest. 
Hva gjør at du føler deg 
hjemme?
• Plukk ut fl ere. Aksepter 
at du liker mye forskjellig, 
for det gjør alle. Ikke spør 
andre om det er riktig. Nå 
har du funnet deg en stil.
• Start jakten på bilder. Finn 
bilder du liker fra nettet, 
magasiner og brosjyrer.
• Legg bildene utover og gå 
på jakt etter fellesnevnere: 
farger, former, materialer 
og atmo sfære.
• Gjør dette sammen med 
dem du bor med, så slipper 
dere en del diskusjoner 
sent i prosessen. I stedet 
har dere en lærerik prosess 
med de morsomme disku-
sjonene.
• Ta med ditt moodboard 
til butikken.

SLIK FÅR DU EN 
PERSONLIG STIL

TEMA: HUS & HAGE TEMA: HUS & HAGE
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Nye bad risikerer slakt-karakter
Uten dokumentasjon av hva som er gjort, 
kan det nye badet ditt bli mye mindre 
verdt.

HUS&HAGE
Tekst: Kjell M. Kaasa 
redaksjonen@avisdrift.no

I mai er standarden NS 3600 
klar til bruk i tilstandsrapporter 
ved boligsalg. Standarden ope-
rerer med tilstandsgrader fra 0 
til 3, der 0 er feilfritt, mens 3 
betyr alvorlige feil som krever 
strakstiltak.

– Hvis du ikke har papirer 
som viser hva som er gjort, vil 
det splitter nye badet ditt ved 
taksering automatisk få graden 
2 i stedet for toppkarakter. Det 
er som slakt å regne for et bad 
som kanskje har kostet fl ere 
hundretusen kroner, sier Roy 
Malmo Nilsen i Anticimex.

Den dårlige karakteren betyr 
at det nye badet blir sidestilt 
med et sterkt slitt bad med kort 
gjenværende brukstid.

– Dokumentasjonskrav blir 
det nye regimet. Alle som pus-
ser opp bør heretter være på-
passelige med å få ordentlig do-
kumentasjon på jobben. Både 
håndverkere og selvbyggere 
skal fotografere og beskrive 
hva som gjøres og opplyse om 

hvilke materialer som er brukt. 
For badets del er det viktig å do-
kumentere at det er materialer 
som er teknisk godkjent av Sin-
tef, sier Malmo Nilsen.

Han har sittet i komiteen 
som har utarbeidet standarden, 
sammen med Forbrukerrådet 
og representanter fra megler- 
og takstbransjen.

POSITIVE MEGLERE
Dagens tilstandsrapporter ved 
boligsalg har vært for upresise og 
av varierende kvalitet. Derfor har 
en felles standard vært etterlyst.

Eiendomsmeglerbransjen 
går inn for at boligkjøpere fra 
2015 skal få en grundig teknisk 
boliganalyse basert på NS 3600.

– Vi kan kun oppfordre, ikke 
pålegge, våre medlemmer å 
bruke den nye rapportstandar-
den. Men jeg tror vi vil se den i 
bruk om to år. Derfor bør bolig-
eiere bli fl inkere allerede nå til 
å ta vare på dokumentasjon om 
boligen. Takstmannen vil da få 
et bedre grunnlag for å utarbei-
de en fullstendig og best mulig 
teknisk tilstandsanalyse. Det 
vil igjen redusere muligheten 
for krav fra kjøper etter et salg i 

fremtiden, sier juridisk rådgiver 
Margrethe Røse Solli i Norges 
Eiendomsmeglerforbund.

Takstbransjen skal utdanne 
fl ere takstmenn for å møte den 
økte etterspørselen som følge av 
grundigere og mer tidkrevende 
kontroller. NS 3600 skal ikke 
bare gi en grundigere analyse 
av den byggtekniske tilstanden, 
men også blant annet omhand-
le boligens branntekniske til-
stand, gi en vurdering av radon 
og andre geologiske forhold.

Det skal også gjøres en foren-
klet kontroll av det elektriske an-
legget.

– De færreste vet hva en sam-
svarserklæring er, men den vil 
sannsynligvis få sin renessanse 
nå. Erklæringen er et av boli-
gens verdipapirer, sier Røse Solli.

Enhver som er ansvarlig 
for utførelse eller endring av 
elektriske anlegg skal utstede 
erklæring om samsvar med 
forskriftens krav. Erklæringen 
skal følge det elektriske anleg-
get i hele dets levetid. Men bo-
ligsselgere har ofte enten ikke 
mottatt papirene fra elektrike-
ren eller ikke tatt vare på dem.

OBLIGATORISK?
Hvert femte boligsalg ender i 
tvist mellom kjøper og selger. 
En viktig årsak er at mange bo-
liger selges kun med verditakst, 
som sier lite og ingenting om 
boligens tilstand.

I 2009 la et regjeringsopp-
nevnt utvalg fram en utred-
ning som foreslår å gjøre til-
standsrapport obligatorisk ved 
de fl este eiendomssalg. Siden 
har forslaget vært til vurdering 
i Justisdepartementet.

Forbrukerrådet har i fl ere 
tiår hatt obligatoriske tilstands-
rapporter som en kampsak, nå 
med utgangspunkt i den nye 
standarden.

– Mange nordmenn kjøper 
boliger nærmest i blinde og må 
forholde seg til takstrapporter 
med forbehold, antakelser og 
hint. Erfarne boligkjøpere kan 

lære seg å lese faresignalene, 
mens nybegynnerne ikke skjøn-
ner hva som kan ligge bak av 
ekstrautgifter. Derfor trenger vi 
mer nøyaktig informasjon, sier 
Thomas Bartholdsen, fagdirek-
tør for bolig i Forbrukerrådet.  

– Det er to store urettferdighe-
ter i det norske boligmarkedet i 
dag. Den ene er at mange betaler 
en høy kjøpesum for noe som er 
dårlig vedlikeholdt. Det andre er 
at boligeiere som er nøye med 
vedlikeholdet ikke får uttelling 
for det når de selger fordi det ikke 
synliggjøres godt nok for kjøper-
ne, sier Bartholdsen.

 

NYTT BAD: Det er viktig å få ordentlig dokumentasjon på jobben 
som er gjort. (Illustrasjonsfoto)
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Ny utstilling 
i Brogata 2
Kunstner Elisabeth 
Slettnes åpner 
separatutstilling i 
Lillestrøm denne 
uken.

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Fra 11. - 28. april holder kunst-
neren Elisabeth Slettnes se-
paratutstilling i Brogata 2 i 
Lillestrøm. Slettnes er født og 

oppvokst i Molde, men er nå 
bosatt i Lillehammer. Hun job-
ber hovedsakelig med acryl- og 
oljemalerier, men har også ek-
sperimentert med biter av speil 
eller andre materialer som gir 
spennende effekter. Hun ma-
ler både mennesker og dyr i en 
fabulerende stil. Bakteppet er 
ofte natur, gjerne med vann og 
himmel. Teknikken er lag på 
lag, der elementer fra alle lage-
ne utgjør det ferdige bildet. Vi-
dere bærer bildene preg av hen-
nes nære forhold til naturen og 
engasjement for artsmangfold 
og regnskogen. 

Åpningen foregår torsdag 11. 
april kl. 18.00.

STILLER UT: Kunstneren Elisa-
beth Slettnes er klar med utstilling 
i Lillestrøm i regi av Skedsmo 
Kunstforening. (Foto: Privat) 

PÅ FLYTTEFOT: Stella Mwangi fra Lillestrøm gjør suksess i Storbritannia. 
Nå fl ytter hun til London for en periode. (Foto: Rashid Akrim / NRK P3)

MENNESKER OG DYR: Et av maleriene til Elisabeth Slettnes heter 
«World wind of delight». (Foto: Privat)

Stella fl ytter
Artist Stella Mwan-
gi prøver lykken i 
London.

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Stella Mwangi har den siste tiden 
gjort det stort i Storbritannia. 
Tidligere i år nådde hun første-
plass på Extra Top 5-listen til 
radiokanalen BBC 1 med låten 
«Shut It Down». Den britiske ka-
nalen la også låten i nest høyeste 
rotasjon på sin Afrobeats-spille-
liste.

Før påske meldte den Lille-

strøm-baserte artisten på sin 
Twitter-profi l at hun nå velger 
å fl ytte til London.

«After Finland I'll travel to 
Kenya before I move to LON-
DON», skrev hun.                                 
                                                
EN PERIODE                                                  
Mwangi holdt en konsert i Fin-
land i slutten av mars, før turen 
gikk videre til familiens hjem-
land Kenya.  

Mwangis manager, Joachim 
Alte, bekrefter at suksessen i 
Storbritannia er årsak til fl yt-
tingen, men at det er usikkert 
hvor lenge hun vil oppholde 
seg der. 

– I utgangspunktet er det for 
en periode, men vi holder alle 
muligheter åpne og tar ting et-
ter hvert, sier manageren. 

  

MOTE
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Denne uken arrangeres 
«Strømmen Fashion Week» 
for første gang ved Strømmen 
Storsenter.

– Vi gleder oss veldig til å 
arrangere dette. Etter nyåp-
ningen i oktober har vi fått et 
fantastisk butikkutvalg, spe-
sielt innenfor mote, så dette 
arrangementet skal vise at 
Strømmen Storsenter er Nor-
ges ledende motesenter, for-
klarer markedssjef Christin 
Brandt.
                                      
GODE TIPS
Det hele starter i morgen, tors-
dag 11. april, med besøk av 
tidligere sjefredaktør for bladet 
Cosmopolitan, Ingeborg Hel-
dal, stylist Lotte Shepard og 
makeup-artist Tore Petterson.                                                                                        

– De vil gi oss noen gode 
tips og råd om vårens mo-
ter og trender fra kl. 18.30. 
Kvelden avsluttes med ekstra 
gode tilbud til medlemmene i 
mange av våre motebutikker. 
De som ikke er medlem kan 
selvfølgelig melde seg inn når 
de kommer, forteller Brandt.
                                   
JENNY KOMMER
Fredag kveld er det Damenes 

Strømmen Stor-
senter drar i gang 
«Strømmen Fas-
hion Week» denne 
uken.

Klart for motefest

aften i handlegaten – med fl e-
re tilbud i butikkene og enkel 
servering. Uken avsluttes lør-
dag 13. april kl. 14.00 med et 
stort moteshow med profesjo-
nelle modeller – alt ledet av 

TIL STRØMMEN: Jenny Skavlan leder moteshow i Strømmen 
Storsenter kommende lørdag. (Foto: Bjørn Erik Pedersen)

konferansier Jenny Skavlan.
– Skal du få med deg det 

siste av vårens mote, er det 
verdt å avlegge oss et besøk 
denne uken, frister Christin 
Brandt.
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LILLESTRØM 
KULTURSENTER
CORNELIS, ELVIS, CASH & CO..
TORSDAG 11. APRIL KL: 19:30 I 
STJERNESALEN
En forestilling av og med Benny 
Borg. Det er 50 år siden Benny 
Borg gjorde seg  gjeldende som 
artist i Norge. Dette markeres med 
jubileumsforestillingen Cornelis, 
Elvis, Cash & Co…

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

LØRENSKOG HUS
HÅRSPRAY - STUDIO 1 
MUSIKALTEATER
FREDAG 12. APRIL KL. 19:00 LØRDAG 
13. APRIL KL. 18:00 OG SØNDAG 14. 
APRIL KL. 14:00/17:00 STORSTUA
Studio 1 Musikalteater har gleden 
av å presentere musikal forestillin-
gen Hårspray. En musikal inspirert 
av Broadway hiten Hairspray.Her 
følger vi Tracy og hennes ønske 
om å bli dansestjerne på fjernsynet 

og alle problemene hun møter i en 
amerikansk hverdag. 70-tallet med 
raseskille og gamle holdninger. En 
forestilling full av fengende
musikk og sprudlende dans.

DEJA VU - HYLLEST TIL CROS-
BY, STILLS, NASH & YOUNG
FREDAG 12. APRIL KL. 20:00 VASS-
HJULET
Egil Eldøen, Olav Stedje, Svein 
Dag Hauge og Elias Muri-Skage-
foss fremfører en musikalsk hyllest 

til crosby – stills – nash & young.
Med fremragende fl erstemt sang, 
de fantastiske og intrikate akkorde-
ne og med ekte kjærlighet til denne
musikken har 4 av landets fl otteste 
artister i den siste dekaden hatt 
dette prosjektet som et bi-produkt
til sine andre karrierer. Dette er 
akustisk musikk på
sitt nydeligste, utført med virtuositet 
og med iver.

ULLENSAKER 
KULTURHUS
VAZELINA BILOPPHØGGERS OG 
ØIVIND BLUNCK
ONSDAG, 10. APRIL, KL. 18:00 KONG 
RAKNE
Vazelina møter Fridtjof - DOBBEL 
DOSE! Humor musikk og gal-
skap i skjønn forening. Etter stor 
suksess og utsolgte hus i Oslo i 
fjor høst, har de nå lagt ut på turné. 
Stor allsangfaktor og god trim av 
lattermusklene. 

TROND GRANLUND
TORSDAG, 11. APRIL, KL. 20:00 
HERREDSHUSET
Med sitt faste band. Trond Gran-
lund har gått veien fra rock'n roll 
på 70-tallet, via popstjerneliv på 
det glade 80-tallet til å ende opp 
som en av Norges mest populære 
roots-artister. 

MOWGLADDEN

ONSDAG, 17. APRIL, KL. 18:00 
KONG RAKNE
Teatesamarbeid mellom elever 
på tilrettelagt opplæring og 
dramaelever i avgangsklassen på 
Jessheim videregående skole. 

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 
SANDBEKKSTUA
Bli med på en fl ott tur opp til Øst-
markas nest høyeste topp. 

KLØFTA
KJELL AUKRUST 
.. OG KVINNEN BAK HAM
TORSDAG 11. APRIL KL. 19:00 
KLØFTA GAMLE SKOLE 
Foredrag med overraskelser!
Odd Kjell Skjegstad - som ar-
beidet nært med Aukrust i 30 år 
- forteller om forfatteren, tegneren, 
maleren og muntrasjonsrådet. Bill: 
100,- Kaffe & kaker
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Lillestrøm Kino ble åpnet fredag 12. mars 1926. Byggingen 
startet høsten 1923 og ga arbeid til mange mann i en tid med 
høy arbeidsløshet. Kinobyggets utvendige fasade sto nærmest 
uforandret helt fram til 2004, da arbeidet med å lage et nytt kul-
turhus ble startet opp. Dette førte til at det gamle kinobygget ble 
rammet inn av to kasselignende bygg i glass og betong, ett på 
hver side. Våren 2007 sto det nye kultursenteret innfl yttingsklar. 

Skedsmo kommune ga samme året bygningen en pris for godt 
bygnings- og utemiljø. Innenfor veggene i det 8000 kvadratme-
ters store bygget er det 5 forskjellige scener, kontorer, møterom, 
prøvesaler, verksted, utstillingslokaler, dansestudio, restaurant 
og pub.

Av: Roy Mortensen   

LILLESTRØM KINO-
TEATER 1926 - 2013

1926

2013

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
Støperivn 52 i strømmen .
Ny blokk sagdalen park

VINNER:
MARIUS OLAUSSEN
KJELLERGT 26
2003 LILLESTRØM

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

Lørenskog
Guttemusikken på Fjell-
hamar skole (1.Lørenskog 
Skolemusikkorps.) Gutter 
i uniform oppstilt med 
instrumenter og notestativer. 
Korpsfanen i bakgrunnen. 
Fotografi  fra 1951. 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.noMer 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 15. april

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

TORILL FIKSE
Landskronavn.380
2013 Skjetten

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:

KVELDSSTEMNING
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