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Se våre boligannonser side 21-23 + baksiden

Pollensesongen 
er i gang

Surf and turf: 
Los Angeles

Byfesten i Lille-
strøm fornyer seg

Tråkker mot nye mål 

Til tross for en kald vår er pollen-
sesongen i gang. Heldigvis er det 
hjelp å få, men du bør sette i gang 
behandlingen tidlig.
                                         Side 10

Mye har vært skrevet om denne 
verdenskjente byen. Den har Holly-
wood og stjernene. Men LA har mye 
mer enn det.
                                         Side 8-9

Ny logo og tak over store deler 
av torget er noe av det nye ved 
årets byfest.
                                  
                                    Side  2-3

Straks veiene er is- og snøfrie, og det 
lukter av vår i luften, tas tohjulingene 
frem. Nå skal det tråkkes mot nye mål i 
diverse sykkelklubber.
                                                     
                                                  Side 17

2012-REGNSKAPENE TIL 
KOMMUNENE PÅ ROMERIKE ER KLARE:

MILLIONTAP OG 
MILLIONOVERSKUDD

JUBLER: Ordfører Harald Espelund(Frp) kan se 
tilbake på 2012 som et godt økonomisk år for 
Ullensakerkommune. Foto: Roy R. Mortensen

Lørenskog kommune tapte 
millioner i fjor, og var den eneste 
kommunen på Romerike med 
underskudd. Skedsmo hadde 
stort overskudd, men mange 
titalls millioner dårligere resultat 
enn fjoråret, mens Ullensaker kan 
juble over fremgang og mange 
titalls millioner kroner i pluss. 
Sjekk din kommunes nøkkeltall 
på side 13.
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Helge Berg og Erlend Ørvik 
ble klubbmestere i LBK foran 
Roger Bendheim/Reidar Sku-
land med Sigurd Frydenlund/
Åge Olsen på 3. plass. 

Klubbmesterskapet gikk 
over 7 kvelder og ble avsluttet 
siste spillekveld før påske. 

LBK spiller hver mandag 
på Løkenåsen skole fra 1830. 

Klubbmesterskapet i 
Lørenskog Bridgeklubb

Møt opp hvis du ønsker deg en 
forfriskende hobby!

Det har også nylig vært ar-
rangert Kretsmesterskap for 
par, og her ble Pål Haugseth/
Erlend Ørvik fra Høybrå-
tenBK/Lørenskog BK nr 10 av 
28 par, mens Sigurd Fryden-
lund/Åge Olsen, begge Løren-
skog BK nr. 11.

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

– Logoen har friske, fi ne farger. 
Den signaliser at det er musikk, 
sommer og fest, sier daglig le-
der av Lillestrøm 2020, Bjørn 
Sandberg.

Fargene er typiske lillestrøm-
farger forteller han. Målet med 
logoskiftet er også å ballansere 
byfesten mot å være mer enn 
bare å være en fest.  

STRAMMET OPP
– Vi kan si at byfesten har blitt 
litt mer voksen. Derfor har vi 
fornyet og strammet opp logoen. 
Den gamle logoen ga visse utfor-
dringer når den ble skrevet verti-
kalt. Den nye fungerer mye bed-
re på scenebannere og bannere i 
Storgata, forklarer Sandberg. 

Han forteller at de er veldig 
fornøyde med resultatet, og at 
det viktigste er at folk får følel-
sen av at dette er byfesten. 

– Vi har sett på muligheter 
på å fornye oss og forbedre by-
festen. Vi har tatt visse grep 
med det konseptuelle, derfor 
blir det logoen som får symbo-
lisere litt av det nye. Dette med 
logoskifte har ligget litt i kor-
tene de siste årene. 

Den gamle logoen hadde 
mange farger som førte til en 
del utfordringer ved å bruke 
den digitalt. Derfor så byfest-
arrangøren seg nødt til også å 
utvikle logoen videre. 

FESTIVAL PÅ A-LAGSNIVÅ
Byfesten arrangeres for 16. året 
på rad. Den har blitt Norges 
største gratisarrangement. 
Arrangøren forteller at det ven-
tes et sted mellom 100.000 og 
130.000 mennesker besøker 
byfesten på de fi re dagene fes-
ten varer. Lillestrøm Kultursen-
ter står som teknisk arrangør.

– Skal vi holde kvaliteten som 
byfesten har fått må vi opp på A-
lagsnivå når det gjelder artister. 
Men det å ha de beste og kjøre 

Ny logo og tak over 
store deler av torget 
er noe av det nye ved 
årets byfest.

Byfesten i Lillestrøm fornyer seg

et gratisarrangement, er en tøff 
utfordring for oss. Men vi har 
jaggu klart det i år også, sier 
Sandberg, som også påpeker at 
arrangementet er et stort spleise-
lag mellom Skedsmo kommune 
og næringslivet i Lillestrøm som 
de største bidragsyterne. 

Byfesten åpner med Bjørn 
Eidsvåg onsdag 12. juni. Tors-
dag går DDE på scenen. Fredag 
er det Kurt Nilsen. Lørdag er 
kommer Hanne Boel, Admiral 
P og Loveshack. I tillegg vil det 
myldre av lokale artister på di-
verse scener rundt i byen. 

UNDER TAK
Et av de største og mest synlige 
tiltakene arrangøren har gjort 
ved årets fest er å legge et 1050 
kvadratmeter stort tak over tor-
get. Dette dekker cirka 2/3 av 
torget. I tillegg blir det satt opp 
en to etasjes og 8 meter høyt 
messanin/serveringstelt, uten 
sidevegger, på 30x35 meter der 
arrangøren kan betjene spon-
sorer. Det blir også satt av x-an-
tall bord til byens borgere. For 
at publikum i messaninen skal 
få en fullgod konsertopplevelse 
settes det opp høytaleranlegg 
og to store tv-skjermer. 

– Dette gjør at vi blir mer 
vær-uavhengig. Vi får en bedre 
logistikk og vi får en bedre ut-
nyttelse av torget. Forhåpent-
ligvis fører dette til at våre 
besøkende får en bedre opple-
velse på byfesten. 

Messaninen ble brukt for 
første gang på Øyafestivalen 
i fjor. Dette var et meget vel-
lykket prosjekt fra OB. Wiik. 
Byfestarrangøren putter mes-
saninen inn under tak. 
Sandberg understreker at dette 

også vil være for vanlig publi-
kum som ønsker å komme på 
byfesten for å nyte en bedre 
middag i gode omgivelser. Un-
der taket blir det cirka 1200 sit-
teplasser og rundt 600 ståplas-
ser. For 1250 kroner kan byens 
borgere sikre deg et bord og få 
servert en tre retters middag.

– Taket og messaninen har 
blitt presentert for politiet og 
brannvesenet. De likte dette 
meget godt. Det er oversiktelig 
og ikke problemer med røm-
ningsveier. Vi unngår brann-
fellene vi hadde tidligere da 
tre og fi re telt ble satt sammen. 
Utelivsbransjen har applaudert 
dette. De synes dette er en god 
løsning. Vi skal legge forhol-
dene tilrette slik at utelivsbran-
sjen kan ta del i dette, forklarer 
Sandberg.

TAK: Rundt 2/3 av torget vil 
være under tak. På tegningen 
er messaninen plassert bakerst 
under taket. (Tegning: 
Lillestrøm 2020)

NY LOGO: Slik er den nye logoen til byfesten Lillestrøm.

FORNØYD: Bjørn Sandberg i 
Lillestrøm 2020 er veldig for-
nøyd med den nye logoen. 

Månedens kunstner på 
Skedsmo hovedbibliotek i 
april er Gitte Kruse. Gitte er 
opptatt av portrett og men-
nesket i kunsten. Kunsten 
hennes spenner fra det klas-
sisk fi gurative til det naive i 
uttrykk.

Gitte maler med akryl el-

Månedens kunstner i april
ler bruker tegne- og malepro-
grammer på iPhone når hun 
lager bilder. På utstillingen på 
biblioteket presenterer Gitte 
noen malerier i akryl, men 
hovedsaklig vil hun stille ut 
prints av bilder som hun har 
fi ngermalt på touchskjerm på 
iPhone. Bilde laget av Gitte Kruse
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Tlf.: 906 15 412 / 908 78 201

2120 Sagstua – www.br-stenskjaer.no

Tømming av oljeutskillere

Vi tar kunden på alvor

HøyTTrykkspyling

TV-inspeksjon

slamTømming

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

tømming av oljeutskillere i samarbeid med:

Se telefonliste via:
www.seinfo.no/62971791

eller ring: 902 12 500

Tlf.: 906 15 412 / 908 78 201

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

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

Se telefonliste via: 
www.seinfo.no/62971791

eller ring: 902 12 500

2120 Sagstua – www.br-stenskjaer.no

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

Litt over halvparten av norske 
bedrifter tilbyr data- og kom-
munikasjonsløsninger som 
gjør at ansatte kan jobbe fra 

Arbeidsdagen fl ytter 
ut av kontoret. Sta-
dig fl ere har jobbens 
e-post på mobilen, 
viser ny undersø-
kelse.

Flere med jobben i lomma

fl ere steder enn på kontoret. 84 
prosent av disse tilbyr e-post på 
mobil til sine ansatte, mot 68 
prosent for to år siden.

Det viser en undersøkelse 
blant 2000 norske toppledere 
som Perduco har gjort for Te-
lenor.

– E-post på mobil øker 
mest, i takt med utbredelsen 
av smarttelefoner og nettbrett. 
Mobile løsninger gjør oss mer 
fl eksible som arbeidstakere. Vi 
kan utføre arbeidsoppgaver og 
samhandle med kolleger og 
kunder uansett hvor vi er, sier 
Bjørn Ivar Moen, leder for be-
driftsmarkedet i Telenor.

Ordningene er mest ut-
bredt innen tjenesteytende 
næringer, der sju av ti be-

drifter tilbyr data- og kom-
munikasjonsløsninger som 
gjør ansatte uavhengige av 
arbeidsplassen.

– Bedriftene sier at de stør-
ste fordelene med mobile ar-
beidsverktøy er at ansatte får 
mulighet til å kombinere jobb 
med private eller familiære gjø-
remål, som at man kan jobbe 
hjemmefra hvis man er hjem-
me med sykt barn. Bedriftene 
vektlegger også at de ansatte 
blir mer tilgjengelige for hver-
andre og for kundene, og at de 
kan jobbe mens de er på reise, 
sier Moen.

Betalt mobiltelefon og bær-
bar PC er den vanligste måten å 
tilrettelegge på, fulgt av e-post 
på mobil og tilgang til bedrif-
tens nettverk hjemmefra, så-
kalt VPN-tilgang.

Å HOLDE OVERSIKT
Med stadig fl ere ansatte i sving 
utenfor kontoret, blir det vikti-
gere å holde styr på hvor de er 
og når de er tilgjengelige. Mo-

bilt sentralbord er av de mobile 
løsningene som øker mest, iføl-
ge undersøkelsen. 38 prosent 
av bedriftene som tilrettelegger 
for arbeid utenfor kontoret, til-
byr dette til ansatte, en økning 
på ti prosentpoeng på to år.

– Norge er et land av små og 
mellomstore bedrifter. For en 
liten rørleggerbedrift er det for 
dyrt å ha et betjent sentralbord. 
Samtidig har bedriften behov 
for å bli nådd av kunder nå de 
ansatte er ute på oppdrag, sier 
Moen.

– Et tapt anrop kan i prak-
sis bety tapt kunde. Av tidli-
gere undersøkelser vet vi at 
kundene gjerne straffer dårlig 
telefonservice. Med mobilt sen-
tralbord kan alle medarbeider-
ne svare anrop eller på andre 
måter sikre profesjonell kunde-
håndtering, sier han.

Den som opererer sentral-
bordet, fra PC eller mobil, kan 
også lett se hvem som er ledig 
og opptatt.

De mobile sentralbordene 

blir nå i økende grad samkjørt 
med andre programmer. En av-
tale lagt inn i Outlook-kalende-
ren kan automatisk også vises i 
sentralbordet.

KONTORETS DØD?
Hvis jobbgjerningen blir mer 
mobil, blir vel kontoret også et 
stadig mindre viktig sted?

– Mulighetene til å jobbe 
fra andre steder enn konto-
ret, vil bare bli fl ere og bedre 
i årene fremover. Men det er 
ikke snakk om enten eller, men 
både óg. Vi vil ha fl eksibiliteten 
hjelpemidlene gir, men trenger 
også kontoret som arena, sier 
daglig leder Arild Steen i Ar-
beidsforskningsinstituttet.

– Kontoret er et sosialt sted. 
Der blir vi friksjonsfritt med i 
de interne, uformelle samtale-
ne. Når mer og mer kan gjøres 
andre steder, blir tiden du er på 
kontoret viktigere. Kanskje er 
det derfor også mindre behov 
for cellekontor og mer for dia-
logvennlige rom, sier Steen.

MER FLEKSIBLE: Bjørn Ivar 
Moen, leder for bedriftsmarke-
det i Telenor. (Foto: Telenor)

JOBBEN PÅ ØRET: Over halvparten av norske bedrifter tilbyr data- og kommunikasjonsløsninger 
som gjør at ansatte kan jobbe fra flere steder enn på kontoret. (Foto: Telenor)
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AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@avisdrift.no

Forholdet mellom andelen 
kvinner og menn som arbei-
der deltid blir regnet som en av 
de viktigste punktene når det 
kommer til likestilling i kom-
munene. I de nye tabellene 
som Statistisk sentralbyrå (SSB)
har gitt ut, så kommer Løren-
skog kommune ganske bra ut 
her. Skedsmo også.

SAMMENLIGNBART
Likestillingsindeksen til SSB 
rangerer ikke lenger en sam-
let vurdering av kommunene. 
Men de forskjellige indikato-
rene er like fullt vurdert etter 
en indeks som sammenligner 

Av alle sysselsatte 
kvinner bosatt i 
Lørenskog kommune, 
så er det under 26 
prosent som jobber 
deltid. Sett opp mot 
de mannlige deltids-
arbeidere gir dette 
en bra score på like-
stillingstabellen.

Her er alle som jobber deltid
kommunene punkt for punkt. 

– Selv om kvinner stadig får 
høyere utdanning enn menn, 
ser ikke dette ut til å gi utslag 
i likere fordeling av deltidsar-
beid og inntekt, konkluderer 
SSB med.

– Den utbredt deltidsjobbin-
gen til kvinner er en likestil-
lingsutfordring for svært man-
ge kommuner. Dette genererer 
også store inntektsgap i mange 
av kommunene, fremholder 
SSB.

DELTID I LØRENSKOG
Fra tabellene kan vi lese at 25,9 
prosent av alle sysselsatte kvin-
ner mellom 20 og 66 år i Løren-
skog kommune jobber deltid. 
Da snakker vi selvsagt både om 
private og offentlige ansatte. 
Sammenlignet med hele Nor-
ge, så er dette en ganske liten 
andel, da snittet for hele landet 
er 35,5 prosent. 

For Skedsmo sin del, så ser 
vi at 25,7 prosent av alle kvin-
nelige arbeidere er ansatt på 
deltid, mens 28,9 prosent av 
kvinnene i Ullensaker er på 
deltid. I Akershus er det totalt 
28 prosent av alle kvinnelige 
sysselsatte som jobber deltid. 

AVSTANDEN TIL MENNENE
Men det er ikke andelen kvin-
nelige deltidsansatte som av-
gjør om kommunene kommer 
godt ut på likestillingsindikato-
ren. Det er nemlig gapet mel-
lom menn og kvinner som er 
avgjørende her. Og da må vi 
inn på «mannetabellen» også. 
Her kan vi slå fast at det er en 
mindre andel menn i Løren-
skog som jobber deltid enn 
gjennomsnittet i Norge – som 
er 13,8 prosent. I Lørenskog 
er det sånn at 11,4 prosent av 
alle menn har deltidsjobb. Og i 
Skedsmo kommune er det 11,1 
prosent av de som er i jobb som 
kun delvis er i arbeid. I Ullens-
aker er det snakk om bare 10,4 

prosent. I Akershus er andelen 
på 11,7 prosent.

LOKAL POENGSCORE
Således får Lørenskog en po-
engscore på 44 av 100 mulige 
i likestillingsindeksen. Dette 
holder til en 62. plass (av 429) 
på landsoversikten, som top-
pes av Kautokeino i Finnmark. 
Her fi kk man 77 poeng. De 
fi re øverste kommunene er fra 
Finnmark, mens Oslo er num-
mer fem. Skedsmo fi kk 43 po-
eng, og er nummer 68 i Norge. 
ullensaker oppnådde 36 peong, 
og havnet på 177. plass. 

Best i Akershus ble Ås, som 
scoret 54 poeng. Sist i Akershus 
ble Hurdal, med bare 26 poeng. 
Den kommunen i Norge som 
har størst gap mellom deltids-
arbeidende kvinner og menn, 
er Sandøy i Møre og Romsdal 
(15 poeng).

DELTIDSARBEID
Kari Ingstad er førstemamuen-
sis ved Høgskolen i Nord-Trøn-
delag, og har skrevet en doktor-
avhandling om «helte og delte 
sykepleiere». Hun mener at sta-
tistikken viser at det er stykke 
igjen før kvinner og menn er 
likestilt på dette området, og at 
det blir store utfordringer knyt-
tet til dette.

– Når kvinner eller menn ar-
beider deltid, så klarer de ikke 
forsørge seg selv. Man får ikke 
lån, man får lav pensjonsopp-
tjening, og da blir man økono-
misk avhengig av at en part-
ner. Ofte må denne partneren 
jobbe mer overtid, for å tjene 
mer, slik at man får en enda 
mer kjønnsdelt arbeidsdeling i 
og utenfor hjemmet, sier hun.

Deltidsarbeidere på Romerike
Prosent av alle sysselsatte mellom 20 og 66 år. Kilde: SSB

LØRENSKOG            11,4                25,9                                 62
SKEDSMO             11,1                25,7                                 68
ULLENSAKER            10,4                28,9                               177
AKERSHUS             11,7                28,0
NORGE            13,8                35,5

KVINNER LIKESTILLINGS
RANK

MENN

DELTID: I Lørenskog kommune 
jobber nesten 26 prosent av alle 

kvinnelige arbeidere deltid. 
(Illustrasjonsfoto)

Tlf. 92 26 07 92
annonse@romeriksposten.no

Nå ut til 44.000

husstander på 

Romerike?

Helsetur til Litauen
Våre populære helseturer har ledige plasser på utreise 21. mai.
25. juni og 24. september. Kr. 9.900,- pr pers. i dobbeltrom.  
21 behandlinger og måltider er inkludert. 10 dagers turer. 
Mer info på tlf. 913 30 795/406 41 680
E-post: gheller@online.no
UAB «NOBACO HELSEREISER» www.nobaco.it
I samarbeid m/Hardanger Reisebyrå a/s. RGF.
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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.

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

De aller fl este har kanskje et 
inntrykk av Los Angeles. Byen 
har vært beskrevet i endeløse 
sanger, fi lmer og bøker. Felles 
for mange som kommer til LA 
er imidlertid at forhåndsinn-
trykket av byen ikke stemmer 
overens med det en hadde for-
ventet. 

Først og fremst er LA en stor 
og kontrastfylt by. Beregn mer 
enn en helg i LA om du har lyst 

Mye har vært skrevet om denne verdens-
kjente byen. Den har Hollywood og stjerne-
ne. Men LA har også noe mer. Mye mer.

Kontrastenes by:

Surf and turf: Los Angeles

til å bli kjent med byen. Los An-
geles består av mange forskjelli-
ge bydeler som alle er veldig for-
skjellige. Du har alt fra Beverly 
Hills og enorme eiendommer til 
de mange barbeinte og fattige i 
Santa Monica. LA er full av kon-
traster som ligger tett i tett på 
hverandre.

Det lureste du kan gjøre når 
du lander i LA er å leie deg en 
bil. Byen er så stor og avstande-
ne er lange. En kjent sang lyder  
«Nobody walks in LA» og det er 
nokså sant. Om du skal rekke 
over byen og se hva den har å 
by på, er en bil et must. 

PACIFIC COAST HIGHWAY
Kjøringen i seg selv er et høy-
depunkt og et absolutt must er 
å ta turen langs Pacifi c Coast 
Highway. Skarpe fjell møter 
nydelige strender og skaper et 
fantastisk bilde. 

Strendene ligger på rekke 
og rad uansett om du velger å 
kjøre nordover eller sydover. 
Reiser du til LA fra mai til no-
vember, burde du ha badeba-
gen liggende i bilen, det er så 
mange strender man kjører for-
bi hvor det er fristende å gjøre 
et stopp.

SANTA MONICA
Ønsker du å bo nokså sentralt 
er Santa Monica et godt valg. 
Det er en kjøretur på rundt 30 
minutter til Hollywood, 15 mi-
nutter til Malibu og 30 minut-
ter til Huntington Beach. Santa 

Monica  i seg selv er et koselig 
sted. Her ligger butikkene på 
rekke og rad i Third Street Pro-
menade og strendene er fi ne 
med mange restauranter. Ta tu-
ren ut på Santa Monica Pier for 
en liten sving i karusellen som 
ligger ytterst på pieren, eller 
spis på restauranten som ligger 
på tuppen av pieren.

VENICE BEACH
Venice ligger ved siden av Santa 
Monica, men de to stedene er 
veldig forskjellig. Her er det høy 
hippifaktor og en mye mer laid-
back stemning enn i Santa Mo-
nica. Boardwalken i Venice er et 
absolutt must da det er en opp-
levelse i seg selv å gå nedover. 
På Venice Beach ligger også alle 
hostellene om du ønsker et al-
ternativ til rimelig overnatting. 

Navnet Venice stammer fra 
alle kanalene som ligger noen 
kvartaler opp fra stranden. Her 

er det fl otte hus i mellom alle 
kanalene. Lei deg en sykkel og 
sykle langs kanalen om du øn-
sker å ta en titt.

HOLLYWOOD
Hollywood er egentlig et litt 
«dodgy» strøk på kveldstid. 
All glamour er fl yttet til West 
Hollywood og det er å anbe-
fale å kun ta turen på dagtid. 
Gå innom de kjente stedene på 
og ta heller turen til West Hol-
lywood og Sunset strip om du 
ønsker å gå natten i møte.  

DOWNTOWN LA
LA har egentlig ingen ordentlig 
bykjerne, men selve senteret lig-
ger downtown. Her er alle sky-
skraperne og de store bedriftene. 
Downtown er egentlig ganske 
kjedelig til sentrum å være. Det 
er mye mer å se på om du heller 
tar turen til en av de mange per-
lene som ligger langs PCH. 

• Los Angeles (ofte 
forkortet LA  og betyr 
«Englene» på spansk )er 
en storby i det sørlige 
California på vestkysten 
av USA. 
• Los Angeles er den 
største byen i Califor-
nia, og den nest største 
byen i USA med et inn-
byggertall på 4 097 340 
(2007), med forsteder 
ca. 17,5 millioner. 
• Los Angeles har 
middelhavsklima, med 
mild, varm vinter og 
varm, tørr sommer. Om 
sommeren kan tempe-
raturene komme over 
32° C, og på vinteren 
kan de komme over 
19° C. Los Angeles har 
325 soldager i året. 
Varmerekorden i Los 
Angeles ble satt den 
26. juni 1990 med 44.4° 
C. Kulderekorden ble 
satt 4. januar 1949 med 
-2.2° C.

LOS ANGELES 
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AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Årets første pollenfunn ble re-
gistrert allerede i begynnelsen 
av mars. Den daglige pollen-
varslingstjenesten fra Norges 
Astma- og Allergiforbund star-
tet så tidlig som 25. februar. 

– Første spede tilløp til pol-
lenspredning var 7. mars med 
beskjeden spredning av pollen fra 
or og hassel i kystnære strøk i Sør-
Norge til og med Møre og Roms-
dal. Grunnet det kalde været har 
det nesten bare vært beskjeden 
spredning siden oppstart, fortel-
ler seniorrådgiver i Norges Astma- 
og Allergiforbund, Grethe Amdal.
                                    
FLERE SYMPTOMER                       
Rundt 1 million nordmenn 
har pollenallergi. Av disse er ca 
2-300 000 sterkt plaget.

– Vi får mange henvendelser 
om hvordan man skiller forkjø-

Til tross for en kald 
vår er pollenseson-
gen i gang. Heldigvis 
er det hjelp å få, men 
du bør sette i gang 
behandlingen tidlig.

Pollensesongen er i gang

lelse og pollenallergi, hvordan 
man behandler det, når man 
bør begynne med medisiner og 
lignende, forklarer Amdal.

Typiske symptomer ved allergi 
er rennende, kløende eller tett 
nese, nysing og rennende, kløen-
de eller opphovnede øyne. Mange 
opplever også at de blir trøtte og 
kan streve med konsentrasjons-
evnen på jobb og skole. Amdal 
forklarer at enkelte i tillegg kan få 
problemer med pusten og at perso-
ner med pollenallergi har høyere 
risiko for å utvikle astma.
                                   
START I GOD TID
NAAF minner om at de som 

er sterkt plaget, bør starte den 
medisinske behandlingen i 
god tid før spredningen tar til 
for fullt for å oppnå best mulig 
effekt. Øyedråper, nesespray, 
allergitabletter og inhalasjons-
medisiner lindrer symptomene 
og virker også forebyggende.

Det er or og hassel som er først 
ute med pollenstøvet. Deretter 
kommer selje, vier og pil. I slutten 
av april blomstrer bjørka, i måneds-
skiftet juni/juli er det gresspollen 
og i august kommer buroten.

• Ta medisiner etter legens anvisning ca 1 uke før forventet 
   polleneksponering.  
• Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende 
   selv om du på enkelte dager har lite eller ingen plager.                                                               
• Vær nøye med renholdet og unngå sterke lukter, tobakksrøyk.
• Unngå lufting av huset om morgenen og til ut på etter-
   middagen. 
• Ikke tørk klærne dine utendørs midt på dagen. Pollenkornene 
   fester seg lett til tøyet. 
• Skyll håret og bytt til rene klær etter opphold utendørs. 
• Vær forsiktig med utendørs fysisk aktivitet når pollenutslippet 
   er høyt. 
• Hvis du har varmepumpe, benytt kjølefunksjon på varme 
  sommerdager. 
• Legg ferien til en tid på sommeren hvor det er lite pollen i 
   luften, eller reis til steder med liten blomstring. Høyt til fjells   
   eller ute ved kysten er det vanligvis mindre pollen.
• Bruk www.pollenvarslingen.no. 

  (Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund) 

GODE RÅD MOT POLLENPLAGER 

ATSJOO: Årets første pollen-
funn ble registrert i begynnelsen 

av mars. (Foto: Illustrasjonsfoto)
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AKTUELT
Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Det er ennå litt for kaldt, men 
vi håper at vi kan begynne å 
bruke banen fra 1. mai. Dette er 
selvfølgelig helt væravhengig, 
sier daglig leder Tore Waagø.

SJEKKET BANEN
For fem uker siden ble det må-
ket fram greener på banen til 
golfklubben for å se hvordan 
graset så ut under snølaget. 

– Resultatet var positivt, 
men så kom en ny kuldepe-
riode med mer snø. Først etter 
påsken får vi se hvordan utvik-
lingen er, sier Waagø.

Selv om banen på Kløfta er 
dekket med snø er det veldig 
stor aktivitet i klubben på vin-
teren.  Miklagard har avtale 
med et innendørs golfsenter i 
Oslo. Og fl ere av medlemmene 

I begynnelsen av mai 
tar medlemmene i 
Miklagard golfklubb 
på Kløfta fram utsty-
ret sitt igjen. 

Snart tid før høye køller

trener innendørs på Hvam vi-
deregående skole. 

Miklagard har i overkant av 
1000 medlemmer. Gjennom-
snittsalderen er rundt 48 år. 
Rundt 65 prosent av medlems-
massen er fra Romerike, resten 
kommer fra Oslo. 

– Golferne på Romerike har 
mange gode baner å velge mel-
lom. Romerike er det beste ste-
det i Norge å drive med golf.  
Banen vår har 18 + 6 hull. Ba-

nen er også kåret til Norges bes-
te bane 11 år på rad, sist 2012 
-2013, sier klubblederen.

UTVIKLER NYE GOLFERE
– Hvordan hevder klubben seg?

– Sportslig hevder vi oss 
bra. Vi er ikke i toppen, men 
vi er blant de bedre klubbene 
i Norge. I Norgesmesterskap er 
vi gjerne blant de fem beste på 
lista når det gjelder lag. Indivi-
duelt fi kk vi vår første norges-

mester i fjor i klassen over 35 
år. På juniorsiden prøver vi å 
bygge opp gode spillere. Målet 
er å utvikle spillerne, men det 
er sterk konkurranse. Å utvikle 
gode spillere tar lang tid. I til-
legg skal man ha litt fl aks for å 
få det til. 

Waagø forteller at han star-
tet med golf da han var student 
i 1995. Han ble straks fasinert 
av sporten. I 1997 begynte han 
å jobbe med golf, og har vært i 

Miklagard golfklubb fra startet 
2000. 

– Dette er ikke mer kost-
bart enn mange andre idret-
ter. Kostnadsmessig er det 
midt på treet. Du må selvføl-
gelig skaffe deg noe utstyr i 
starten, men det koster ikke 
så mye penger. Det er ingen 
innmeldingsavgifter lenger 
i golfklubber. Du betaler en 
årsavgift, og da kan du spille 
så mye du orker.

Foto:  Per Ervik

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@avisdrift.no

Det er netto driftsresultat som 
er selve indikatoren på hva 
som er sunn økonomi i en 
kommune. Den bør aller helst 
være stabilt på minst tre pro-
sent for å bli karakterisert som 
god.

Statistisk sentralbyrå frem-
holder i sin artikkel om kom-
muneøkonomien at resultatet 
fra 2012 er kraftig forbedret i 
forhold til året før. De forelø-
pige regnskapstallene viser at 
Kommune-Norge fi kk et sam-
let resultat på 2,7 prosent av 
driftsinntektene. Det er opp 
fra nøyaktig to prosent året 
før.

RESULTAT I ULLENSAKER
De foreløpige tallene viser at 
Ullensaker kommune i fjor 
hadde et driftsresultat på 
drøyt 71 millioner kroner. 
Dette er nesten femti mil-
lioner kroner mer enn hva vi 
fi nner på tilsvarende regn-
skapspost fra året før. For 2012 
betyr dette at Ullensakers net-
to driftsresultat er på 3,8 pro-
sent av driftsinntektene. Iso-
lert sett er dette resultat som 
svært bra å regne.

Året før var driftsresulta-
tet på 21,7 millioner kroner 
i Ullensaker. Den gangen ut-
gjorde bunnlinjen i regnska-
pet et netto driftsresultat på 

Samlet sett var 2012 
et godt år for norske 
kommuner. Ferske 
tall for fjoråret sam-
menligner nå alle de 
norske kommunene, 
og vi ser at Ullensa-
ker bidrar godt til 
denne oppturen.

1,3 prosent. Det har således 
vært en fi n forbedring det 
siste året.

RESULTAT I SKEDSMO
I Skedsmo kommune ble slutt-
resultatet på 69 millioner kro-
ner i fjor. Dette er nesten 70 
millioner kroner mindre enn 
året før. Driftsresultatet i Skeds-
mo viste 2,3 prosent av inn-
tektene i 2012. Dette er en stor 
nedgang fra året i forveien, da 
resultattavlen viste 4,9 prosent.
I Lørenskog var det røde tall, da 
regnskapet viste minus 17 mil-
lioner kroner. Her har det vært 
stor tilbakegang, da det var 
stort og godt pluss året før; 67,4 
millioner kroner. Driftsresulta-
tet ble således i år på minus 0,8 
prosent, mot 3,4 prosent året 
før.

ROMSLIGHET
Dersom man har over tre pro-
sent i netto driftsresultat over 
en lenger periode, så vil en 
kommune lettere kunne sette 
av penger til senere prosjek-
ter, eller rett og slett fi nansi-
ere investeringer som er på 
trappene. I all enkelthet kan 
en si at netto driftsresultat 
indikerer hvilken økonomisk 
handlefrihet en kommune 
har. 

ØKTE UTGIFTER
Samhandlingsreformen har 
gjort at utgiftene i kommu-
nene øker. Dette er en reform 
som skal munne ut i en mer 
økonomisk bærekraftig helse-
sektor. Blant annet ved å fore-
bygge helseplager på et tidli-
gere stadium. For å få dette til 
må tjenestene fl yttes nærmere 
der folk bor. Kommunene vil 
på denne måten få et enda 
større ansvar for innbyggernes 
helse. 

BARN OG HELSE
Nesten 80 av 100 kroner brukes 
til tjenester innen skole, bar-
nehage og helsetjenester. Sam-
handlingsreformen har gjort 
sitt til økning i budsjettene, 
men også utgiftene til barne-

hage har økt betraktelig for 
kommunene. Dette skyldes at 
barnehagetilskuddet nå er inn-
lemmet i kommunenes ramme-
tilskudd.

ULLENSAKER RANGERT
At Kommune-Norge har hatt 
en god økning, betyr ikke 
at dette gjelder alle kommu-
nene. Statistikken forteller 
om tydelige ulikheter i Kom-
mune-Norge. Det er 50 kom-
muner som ikke har rappor-
tert tidsnok til å komme med 
på SSBs foreløpige tabeller, 
men av de 379 gjenstående 
kommunene er det Aukra i 
Møre og Romsdal som top-
per landsoversikten i 2012, 
med et driftsresultat på 23,8 
prosent. Best i Akershus er 
Hurdal, med et resultat på 7,6 
prosent. 

Ullensaker kommune er 
nummer 108 på Kommune-
Toppen i Norge, mens Skedsmo 
er på 202.plass. Lørenskog er 
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Økonomisk opptur 
i Ullensaker

Økonomi i Akershus
Foreløpige 2012-regnskap for kommunene i Akershus. Driftsresultat i 
prosent av utgiftene. Kilde: SSB/Kostra

HURDAL         14484                  7,6                                1,3
BÆRUM       516208                  6,5                                   1,2
SKI       110654                  6,2                                   1,9
VESTBY         45900                  5,2                               -0,3VESTBY         45900                  5,2                               -0,3VESTBY
OPPEGÅRD         83001                  5,1                               -0,5
ASKER       165410                  4,5                                1,9
NES          45647                  4,0                                   -1
ULLENSAKER         71323                  3,8                                2,5
ÅS         36179                  3,4                                2,5
AURSKOG-
HØLAND                             28599                  3,3                                3,5
NANNESTAD         22298                  3,3                                 0,1
FROGN         27563                  3,0                                0,6
SØRUM         26684                  2,8                                6,5
NESODDEN         26674                  2,6                               -3,5
GJERDRUM           8999                  2,5                                3,4
RÆLINGEN         21247                  2,3                               -0,9
SKEDSMO         69145                  2,3                               -2,6
FET         13232                  2,2                                -1,1
ENEBAKK         11967                  2,0                               -2,6ENEBAKK         11967                  2,0                               -2,6ENEBAKK
NITTEDAL         22385                  1,9                               -3,5
EIDSVOLL         15084                  1,2                                   2
LØRENSKOG         -17176                 -0,8                               -4,2

RESULTAT
(%)

ENDRING SISTE 
ÅRET (%)

RESULTAT
(TUSEN KR)

sist i Akershus, og er plassert 
som nummer 348 i Norge (av 
379).

JUBLER: Ordfører Harald 
Espelund(Frp) kan se tilbake på 2012 
som et godt økonomisk år for Ullensaker
kommune. (Foto: Roy R. Mortensen)



14  Nr. 10 – 2013 Nr. 10– 2013  15

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
LILLESTRØM 
JERNBANESTASJON

VINNER:
ARNE WESTBYE 
Prost Holmsvei 7
2019 Skedsmokorset

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

H
vo

r 
er

 d
et

te
 b

il
de

t t
at

t?

HJEM
Tekst: Chera Westman/ifi .no 
Samarbeidspartner

Mugg og sopp trenger fukt og 
varme for å vokse. Det får de på 
badet. Dessuten trenger de noe 
å leve av, og såperestene som 

I fukten og varmen 
bak fl isene på ba-
det trives mugg og 
sopp. Du ser dem 
ikke, men de er der, 
og avgir sporer ut i 
luften som enkelte 
personer lett kan 
reagere på. Ved å 
tette fugene med im-
pregnering stoppes 
fuktinntrengningen, 
og vekstbetingelsene 
blir borte.

Stopp de usynlige 
muggangrepene

følger med vannet gjennom de 
mikroskopiske porene i fugene 
mellom fl isene i dusjen, er et 
yndet måltid. Ved å tette po-
rene i fugene forhindres vann 
fra å trekke inn bak fl isene, og 
derved fjernes enkelt to av tre 
betingelser for forekomst av 
mugg og sopp.

ENKEL METODE
Porene i fugene tettes på en 
lettvint måte med et impregne-
ringsmiddel for fl isefuger, og i 
løpet av noen få strakser har vi 
bidratt til å forebygga luftveis-
plager grunnet mugg- og sopp-
sporer i luften!

Fugeimpregneringen vi bru-
ker inneholder blant annet si-
likon og voks, og er ufarlig for 
mennesker. Den ufargede væs-
ken er tyntfl ytende og har en 
svak duft som minner om im-
pregneringen vi bruker til vin-
tersko og turtøy.

Før påføring må underlaget 
være rent og tørt, og fugen skal 
ha herdet helt gjennom.

SLIK GJØR DU
Påfør fugeimpregneringen ri-
kelig. Impregneringen selges i 
pumpefl asker for enkel påfø-

ring, men metoden fører til at 
en del impregnering vil komme 
på fl isene. Der gjør den ingen 
nytte, men heller ingen skade. 
Ved bruk av pensel kan vi styre 
påføringen til kun fugen og få 
en mer gjerrig påføring.

Smør fyldig over fugene. 
Kapillærkraften vil få impreg-
neringen til å trekke godt inn 
i porene og forsegle dem, slik 
at vannet fra dusjen ikke kan 
trekke inn bak fl isene. Smør 
gjentatte ganger hvis væsken 
trekker fort inn.

Tørk av overfl ødig impreg-
nering på fl isene med fuktig, 
lofri klut, og polér fl aten med 
en tørr klut eller litt tørkepapir.

Etterpå vil vannet perle seg på 
fugene istedenfor å trekke inn i 
dem. Hvis vi klarer å holde van-
net ute, forhindres påveksten 
bak fl isene, og vi har forebyg-
get luftveisplager som rammer 
enkelte personer grunnet fore-
komst av mugg- og soppsporer 
i luften. Hver gang vi dusjer vil 
det slite litt på behandlingen, og 
impregneringen bør gjentas 2-4 
ganger i året.  Impregnerings-
midlet er imidlertid svært drøyt, 
og en fl aske holder til mange be-
handlinger.
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Mot nye 
rekorder

Tråkker mot nye mål 

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

– For mange syklister er det 
store målet i år den store styr-
keprøven Trondheim/Oslo eller 
Lillehammer Oslo, sier klubble-
der i Ceres, Erik Riis.  

Lørenskogklubben Ceres har 
250 medlemmer med en gjen-
nomsnittsalder rundt 40 år. En 

Straks veiene er is- 
og snøfrie, og det 
lukter av vår i luften, 
tas tohjulingene frem. 
Nå skal det tråkkes 
mot nye mål i diverse 
sykkelklubber.

del av medlemmene har brukt 
påsken til å sykle på Mallorca 
som en oppladning til vårse-
songen. Hele vinteren trenes 
spinning med en egen time 
på Kjeller. Ellers er det mange 
syklister som tar på skiene om 
vinteren. 2. april starter klub-
ben de regulære sykkeltrenin-
gene langs veiene. 

MIL ETTER MIL
Ceres deltar på de klassiske 
rittene som arrangeres i vårt 
område. Her tråkkes Romerike 
rundt på 83 kilometer. Ene-
bakk rundt, Nordmarka rundt, 
Randsfjorden rundt, Mjøsa 
rundt, og selvsagt det største 
målet for vårsesongen - det 54 
mil lange rittet Trondheim/ 
Oslo.

– I år er Lillehammer priori-
tert høyest. Vi har to lag som 
skal sykle fra Lillehammer til 
Oslo under den store styrke-
prøven. Et lag i lagkonkurran-

sen og et lag som skal sykle på 
rundt fem timer og femten mi-
nutter. Det vil også være et lag 
som starter i fra Trondheim i 
en sytten timers gruppe.  Er det 
nok folk til å lage en roligere 
gruppe fra Lillehammer, så gjør 
vi det. Vi skal være en klubb for 
alle, ikke en eliteklubb. 

Etter styrkeprøven står  syk-
kel-Wasa grenserittet og Birken 
for tur. De ivrigste klubbmed-
lemmene deltar på 10 til 25 ritt 
i året. 

ØNSKER FLERE 
DAMESYKLISTER
– En av utfordringene er å få 
fl ere jenter med ut på organi-
sert sykling. Vi vil gjøre noen 
grep for å få dette til. Dette går 
ut på å formidle budskapet om 
at Ceres er en klubb som har et 
tilbud som passer for alle. 

Sykkelklubben har fått på 
plass noen kvinnelige ledere og 
har fl ere damer i styret. Klub-
ben har også damer som nivå-
ansvarlige. Riis opplyser at de 
har vurdert å lage en egen da-
megruppe i klubben. 

– De damene som er i klub-
ben i dag vil heller sykle 
sammen med gutta. De ønsker 
ikke en egen damegruppe og 
foretrekker å delta i en blanda 
gruppe. 

Nytt av året er at klubbdrak-
ten kommer i en ny utgave, nå 
også med en egen damekollek-
sjon. De første draktene ble le-
vert ut like før påsken. 

INVITERER TIL 
SYKKELTUR
De to siste årene har Ceres stått 
ansvarlig for et rebusløp under 
sykkelfestivalen i Lillestrøm. 
Klubben vil arrangere en liten 
tur som er åpen for alle som 
har lyst å prøve å være med i en 
sykkelklubb. 

- Veldig mange blir litt 
skremt av klubbene. De tror 
det er så stort og at det sykles så 
fort. Men her får de sjansen til 
å sykle i en gruppe. 

– Tar bilistene hensyn når dere 
trener i grupper?

– Skal man rose en grup-
pe bilister, er det damer i 
40-årene. De tar hensyn. 
Men ellers er det blandet. 
Noen bilister er veldig flin-

Gjør sykkelen vårklar nå

SPORT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Frister det å ta frem tohjulingen 

Etter en lang vinter 
er det lurt å gi syk-
kelen en skikkelig 
vårrengjøring.

når du ser strålende sol og bar 
asfalt? Da er du ikke alene. Men 
etter en lang vinter er det lurt å 
gi sykkelen en overhaling.

– Det kan være greit å ren-
gjøre sykkelen fullstendig hvis 
man ikke gjorde det før man 
pakket den vekk. Deretter bør 
man smøre opp drivverket 
igjen med tynn olje. Tykk olje 
trekker til seg altfor mye støv 
og sand. Så må man få sjek-
ket at bremsene fungerer op-
timalt. Her kan man eventuelt 

få hjelp av et sykkelverksted, 
sier daglig leder ved G-Sport i 
Lillestrøm, Tomas Berg.                                        

– Girene kan det også være 
fi nt å få strammet opp og jus-
tert. Ta også en liten runde der 
du strammer alt av viktige skru-
er, som i styrestemmet, peda-
lene og stikkaksler, tipser Berg.                                     
                                       
VASK OG SMØR
Anders Hallingstad ved Foss 
Sport på Strømmen har fl ere vik-
tige sjekkpunkter som du bør se 

på før du legger ut på veien.
– Sjekk dekk og slange, at det 

ikke er morkent og slitt. Vask og 
smør opp sykkelen med smøremid-
del, slik at drivverk og gir fungerer 
bra. Jo renere og bedre sykkelen er 
vasket og smurt, jo bedre fungerer 
sykkelen, sier Hallingstad.

– Sjekk også kjedet og se et-
ter at det ikke er rust og slitasje. 
Det kan gjøres med en kjede-
måler, legger han til. 
   
KLEM PÅ DEKKENE

Roger R. Marthinsen ved Rasta 
Sykkel anbefaler å sjekke dekkene.

– Klem på dekkene når de har 
lite luft og se om de har sprekker 
eller er tørre. Er de det må de byt-
tes. Fyll luft i dem og sjekk at de 
er rette, at alle eiker er hele og at 
de ikke er løse, tipser han. 

– Sjekk også at gir- og brem-
sewirer går lett. At det er lett å 
klemme på bremsene og skifte 
gir. Går det tregt bør det skif-
tes eller smøres opp, er hans 
klare råd.

ke, andre er ikke fullt så 
flinke. Vi har mer eller min-
dre blitt meid ned av bilister 
med hengere som legger seg 
inn for tidlig. Det har vært 
noen stygge episoder, men 
vi har sluppet unna alvorlige 
ulykker de siste årene. 

I perioder blir det mange sy-
klister på veiene siden det er en 
del andre sykkelklubber som 

er ute på trening i de samme 
områdene. Erik Riis forteller at 
Øvre Romerike har de fi neste 
veiene for landeveissykling på 
hele Østlandet. 

– Vi prøver så godt som mu-
lig å sykle på veier som er lite 
trafi kkerte. I helgene kjører vi 
konsekvent på søndag formid-
dag på grunn av at det da er 
mindre med biltrafi kk. 

VANLIG SYN: Tørre og bare veier lokker fram syklistene. Løren-
skogklubben Ceres starter treningen langs veiene 2. april.

LADET OPP: Lillestrømlingen Johnny Jørgenvåg bruker mange timer 
på sykkelsetet ukentlig etter at han som 27 åring fi kk interesse for 
sykkelsporten. Han er en av medlemmene som ladet opp til sommerse-
songen på Mallorca i påsken. Foto: Marit S.

SPORT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Vinteren er på hell, og vårlyset 
gjør at mange får ekstra energi 
og lyst til å trene mer. Men kan 
klærne du har på deg motivere 
deg enda litt mer? Det mener 
treningsekspert Anne Mette 
Rustaden.                                                                       

– Klær kan uten tvil skape 
motivasjon for trening. Far-
geglade klær nå mot våren er 
sprekt, og jeg tror alle blir litt 
ekstra glade av det. I år er sterke 
farger i vinden, og gjerne man-
ge ulike farger sammen, fortel-
ler Rustaden. 

– Vil man være litt mer 
diskré kan en sort underdel 
mikses med en fargerik topp 
eller sko. Skoene kommer også 
med masse farge fremover, sier 
hun.

KLÆR SOM PUSTER                                    
Rustaden poengterer at man 
ikke trenger å investere i en helt 
ny garderobe for å kunne yte 
maksimalt på trening.                                                                                    

– Nye og spreke trenings-
klær er absolutt ikke nød-

vendig, men om det skaper 
motivasjon er det fl ott. Det 
er viktig at man føler seg vel 
og fi nner noe man trives i. Vi-
dere er det slik at nesten alle 
treningsklær i dag lages i bra 
materiale, som puster og er 
gode til tross for svetting, for-
klarer hun.                                                           
                                  
FARGER OG MØNSTRE
Silje Landevåg, som driver 
nettbutikken GetInspired.no, 
bekrefter at fargerike trenings-
tights, gjerne med mønster, er 
trendy nå.

– Fargerike tights, tøffe møn-
stre og detaljer er noen av de 
største trendene for 2013, sier 
hun.
Store logoer er også riktig.

– Det kan gjerne være 
store logoer på klærne igjen. 
Både logoprint, tekst og 

ROSA PÅ TRENING: 
Fargerike klær og sko 

er trendy denne 
sesongen. (Foto: 

GetInspired)

Klær skaper folk – 
men kan også skape 
motivasjon på tre-
ning. – I år er sterke 
farger i vinden, sier 
treningsekspert Anne 
Mette Rustaden.

Farger gir 
treningslyst

Lørdag 27. april går Sentrums-
løpet i Oslo av stabelen, og 
mange fra Romerike kommer 
til å stå på startstreken.

– Vi har nå ca 500 påmeldte fra 
Romerike, og vi har plass til man-
ge fl ere, sier daglig leder i Idretts-
klubben BUL, Hilde Osnes.

I skrivende stund er det to-
talt 5343 påmeldte og tallet 
øker stadig. Det er fortsatt mu-
lighet til å melde seg på, siste 
frist er 24. april.
                                    
LITEN ØKNING                               
I fjor var det 9500 løpeglade 
deltagere som stilte opp.

– Vi håper selvsagt at dette 
tallet øker i år. Sammenlignet 
med fjoråret ligger vi an til en 
liten økning, sier Osnes.

Sentrumsløpet ble første 
gang arrangert i 1981 – med 
bare 1860 deltagere. Interes-
sen økte raskt og året etter var 
antallet påmeldte 3600. I 1988 
nådde løpet en topp med nes-
ten 18 000 på startstreken. Lø-
pet er 10 km langt og passer 
for både mosjonister og elitelø-
pere. Samtidig arrangeres det et 
600 meter langt barneløp som 
går i en sløyfe langs Karl Johan.

mønster på treningsklær er 
hot denne sesongen.

I tillegg kommer det stadig 
nyheter som kan forme og løfte 
kroppen.                                                                                                                                

– Mange ønsker klær med 

en ekstra funksjon. Push-up-
BH-er, hold-in treningshipste-
re og «Anti-Shake»-tights, ja 
takk!, sier Landevåg avslut-
ningsvis.

TRANGT OM PLASSEN: Bildet 
viser Karl Johan rett før start i 2012. 
(Foto: Per Inge Østmoen/Kondis)

UTFORSKER TRENDENE: Silje 
Landevåg i nettbutikken GetInspi-
red.no mener at farger, mønstre 
og store logoer er hot denne våren. 
(Foto: Privat) 
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Omkring 40 medlemmer av 
NBFs lokallag på Nedre Ro-
merike fant veien til syn- og 
mestringssenteret i Hurdal for 
å feire at det er gått 25 år siden 
stiftelsen.

Under festmiddagen vanket 
det gaver og ros til styrets med-
lemmer, som takk og anerkjen-
nelse for det som laget har utrettet 
siden mars 1988 og fram til nå.

Daglig leder ved fylkeslagets 
kontor i Lillestrøm, Bodil Ha-
laas, holdt festtalen og ga en 
fyldig oppsummering.

Nedre Romerike lokallag 
ble startet på Velferden i Lille-
strøm og er et tilbud til Norges 
Blindeforbunds medlemmer i 
åtte kommuner på Romerike, 
nemlig Lørenskog, Nittedal, 
Gjerdrum, Skedsmo, Rælingen, 
Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

Feiret sine første 25 år

Lagets første leder var Ås-
mund Dørumsgard fra Rælin-
gen, som hadde vervet de to 
første årene. Siden har laget 
vært ledet av Rigmor Schjer-
ven, Ingunn Kleven, Ruth 
Mathiesen, Solfrid Halvorsen 
Smith, Ingunn Dahl og fra 
2007 Kjell-Magnus Jenssen.

I tillegg til lederne trakk 

Norges Blindefor-
bund har fi re lokallag 
i Akershus. Forrige 
lørdag feiret Nedre 
Romerike lokallag 
sine første 25 år med 
stilfull fest.

hun fram Egil Utsigt og ekte-
paret Aslaug og Ansgar Boge, 
tre personer som alle la ned 
mye godt arbeid til beste for 
lokallaget og dermed blinde og 
svaksynte på Nedre Romerike.

Mens lokallaget til å begyn-
ne med hadde et budsjett på 
30.000 kroner, er årets budsjett 
på 130.000 kroner. I årenes løp 

LESERARTIKKEL
Tekst: Bodil Halaas

er det arrangert en rekke med-
lemsmøter og kurs. Temaene 
har vært forskjellige, fra det nyt-
tige til bare kos og hygge. Det er 
arrangert fl ere fi ne turer,blant 
annet til København.

Bodil Halaas nevnte videre 
at synshemmede i Akershus 
fra 1975 hadde felles fylkeslag 
med Oslo. Ordningen gjaldt 

FEIRER JUBILEUM: Fra venstre:  daglig leder Norges Blindeforbund Akershus Bodil Halaas, styremedlemmene Rolf Sollie og Irene Østvold, lagets leder 
Kjell-Magnus Jenssen og kasserer Britt Bareksten. (Foto: Privat)

fram til 1990 da Akershus fi kk 
sitt eget lag, og samme år åpnet 
også Norges Blindeforbund fyl-
keslagskontor i Lillestrøm.

Under middagen hilste og 
gratulerte fl ere andre tillits-
valgte den aktive jubilanten. 
De overrakte blomster og øn-
sket lokallaget lykke til i fort-
settelsen.
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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.

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 

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

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.

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.

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.

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 
78 67 81 

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 ube-
tydelige slitasjeskader. 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 500 totalt.
Tlf: 63 81 13 73.

Hvitevarer som selges billig pga 
nytt oppusset kjøkken. Bosch 
kjøleskap m/ fryseskap, hvit selges 
kun kr. 600,- Mikrobølgeovn LG, 
svart selges kun for kr.300,- Opp-
vaskmaskin merke HOOVER, hvit 
farge, selges kun for kr.700,-
Electrolux 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 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.

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

Arbeidslampelampe m/forstørrel-
sesglass kr.200.- Settbord, 3 bord, 
Gis bort Sentrifuge, frittstående 
kr.500,- Håndstøvsuger, batteri, 
Gis bort. Interesserte kan ringe: 
63 87 71 37

Festina Kronometer "Tour de 
france" - modellen, gullskive, 
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 damehat-
ter kr 100 for alle, og 50 mini-
parfymefl asker 100 kr. tlf 971 79 
220

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 delesykkel. Ring 
93034633 eller mail sleirset@
online.no

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.

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

Ullensaker
Ullensaker kommunale høi-
ere Almenskole (Ullensaker 
Middelskole). Fotografi  fra 
1925. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

Nominert til 
britisk krimpris 

Ny rektor ved Hoppensprett

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Før påske ble det kjent at suksess-
forfatter Thomas Engers roman 
«Fantomsmerte» er nominert til 
prisen «Petrona Award» for årets 
beste skandinaviske krimbok 
i England. Enger er nominert 
sammen med store navn som 
Leif G.W. Persson, Liza Mar-
klund og Arnaldur Indridason.                                                                                                                                

– Det er veldig stor stas for 
meg å bli nominert, og å bli in-
kludert i et så gjevt selskap. De 
andre nominerte er alle forfat-
tere jeg har stor sans og respekt 
for. Hvis jeg skulle vinne, vil det 
markere et foreløpig ubestridt 
høydepunkt i min karriere, sier 
Enger til Romeriksposten.

Thomas Enger fra 
Jessheim er nominert 
til krimprisen «Petro-
na Award» sammen 
med store navn som 
Liza Marklund og Leif 
G.W. Persson.

Nye Hoppensprett 
Ungdomsskole på 
Jessheim har ansatt 
Ellen Knai Nilsen 
som rektor.

NOMINERT: Thomas Enger er no-
minert til prisen «Petrona Award» 
for årets beste skandinaviske 
krimbok i England. (Foto: Privat)
   

BLIR SPENNENDE
Jessheim-mannen kom tidli-
gere i år ut med «Blodtåke» - 
den tredje romanen i en serie 
på seks om krimjournalisten 
Henning Juul. «Fantomsmer-
te», eller «Pierced», som den 
heter på engelsk, kom ut høs-
ten 2011 og er bok nummer to 
i serien.

Enger har tidligere fått gode 
anmeldelser i England, og det er 
også et av landene han selger best 
i. Prisen deles ut under årets Cri-
meFest i Bristol, som går av stabe-
len mellom 30. mai og 2. juni.                                                                                                                            

– Det er en festival jeg vil 
være til stede på, og det kom-
mer til å bli veldig spennende å 
se hvordan det går, kommente-
rer en forventningsfull Enger.

AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Nilsen, som er bosatt på Jessheim, 
har de siste årene vært fagansvar-
lig for utdanningsprogrammet 
Medier og kommunikasjon ved 
Skedsmo videregående skole. Nå 
går hun inn i stillingen som rek-

tor ved nyetablerte Hoppensprett 
Ungdomsskole på Jessheim.

Hoppensprett drives av ek-
teparet Lise Kragset Furuseth 
og Paal-Mogens Furuseth og er 
en privatskole med et kristent 
verdigrunnlag. Skolen vil også 
ha ekstra fokus på idrett og ak-
tivitet.

  
LEDIGE PLASSER
- Jeg er opptatt av en skole der 
elevene er i fokus og hvor opplæ-
ringen skal inspirere til læring, 
og hvor de ansatte skal ivaretas 
og gis utviklingsmuligheter. 
Hoppensprett Ungdomsskole er 
en spennende og litt annerledes 
skole som jeg gleder meg veldig 
til å bli en del av, skriver Nilsen 
på skolens nettsider.

Hoppensprett vil ha plass til 
inntil 90 elever. Ifølge skolens 
nettsider har søknadsfristen for 
2013/2014 gått ut, men det er 
fortsatt mulig å søke om plass.                                                                                                                                 

- Vi har ledige plasser på alle 
trinn, så vi har fortløpende inntak 
etter hvert som søknader kommer 
inn. Nå er det «først til mølla» som 
gjelder, står det på nettsidene.

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

Granlund til Jessheim 
Lørenskogingen 
Trond Granlund 
holder konsert i Her-
redshuset på Jess-
heim 11. april.

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Med sitt faste band har Trond 
Granlund fra Lørenskog gått 
veien fra rock 'n' roll på 70-tal-
let, via popstjerneliv på det gla-
de 80-tallet, til å ende opp som 
en av Norges mest populære 
roots-artister.

Han har utgitt 20 album, de 
siste seks av dem på norsk. 

I fjor høst kom Granlund ut 
med livealbumet «En rønner fra 
Manglerud». 

Blant de 15 låtene på albumet 

finner vi både «Himmelvogna», 
«Bandidos i det fri», «Kommer 
tid, kommer råd», «Soho» og 
en rekke andre godbiter fra hele 
hans karriere. Flere av disse står 
på programmet når musikeren 
og gitaristen tropper opp i Her-
redshuset på Jessheim neste uke.                                                       

Konserten foregår torsdag 11. 
april kl. 20.00.

TIL JESSHEIM: Trond Granlund kom ut med albumet «En rønner fra Manglerud» i fjor høst. Flere av låtene 
derfra er med på neste ukes konsert i Herredshuset. (Foto: Pressefoto)

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
KARLSSON PÅ TAKET
SØNDAG 07. APRIL KL: 15:00/17:00 
I STJERNESALEN
Nå er han her igjen! Verdens Beste 
Karlsson! En vakker, intelligent og 
passe tykk mann i sin beste alder!
Lillebror ønsker seg en venn, aller 
helst en hund. Men det er ingen 
hund som kommer fl yvende inn av 
vinduet hans. Langt i fra. Det er en 
passe tykk liten mann med propell 
på ryggen. Kanskje han kan bli en 
venn?

PENSJONISTUNIVERSITETET - 
TOM KRISTENSEN
TIRSDAG 09. APRIL KL: 12:00 
I STJERNESALEN
«Bioteknologi? Til glede og 
bekymring.» Brød, ost, øl og vin 
er blant menneskehetens største 
oppfi nnelser. Felles for dem er 
at de er basert på bioteknologi. 
En annen ting de har felles er at 
de trolig ble oppdaget ved rene 
tilfeldigheter. I dag rår vi over en 
samling av molekylærbiologiske 
og genteknologiske verktøy som 
burde gjøre det mulig for oss 
å gjøre nye bioteknologiske 
oppdagelser og oppfi nnelser på 
en rasjonell måte, uten å være 
avhengig av tilfeldigheter. I dette 
foredraget presenteres noen av 
disse verktøyene og hva slags 
oppdagelser vi har gjort, og hvilke 

vi kan håpe på å gjøre ved hjelp 
av dem. Tom Kristensen er profe-
ssor ved UiO, og han er kjent for 
å formidle komplisert stoff på en 
forståelig måte.

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…

LØRENSKOG HUS
STANDUP MED SNILLERUNAR 
OG RASMUS WOLD
FREDAG 05. APRIL KL. 21:00 TAPAS 
TAPAS LØRENSKOG HUS
Standup med SnilleRunar og Rasmus 
Wold, pluss de lovende nykommerne 
Tarald Reite, Magnus Bangum, Hans 
Peter Riise Tranøy og Henrik Gjøen. 
Showet ledes av konferansier Alexan-
der Asbøll. Inngang 150,- 

FRA SKISTAVER TIL 

GLOWSTICKS
FREDAG 05. APRIL KL: 19:30
LØRDAG 06.APRIL KL:19:30
STORSTUA
Etter den store suksessen fra i fjor, 
og fortsatt i håp om at verden ikke 
går under i 2012, vil mailandrus-
sen 2013 følge på med en ny 
forrykende revy. dette i håp om å
starte en tradisjon på skolen vår.

LUNSJKULTUR 60+ - 
KETIL BJØRNSTAD
TIRSDAG 09. APRIL KL: 12:00 
VASSHJULET

Konsertforedrag om Edvard 
Munch. Komponist, pianist og 
forfatter Ketil Bjørnstad er blant 
Norges store samtidskunstnere. 
Med sine komposisjoner, betrakt-
ninger, bøker og ikke
minst - sitt pianospill, har han gjort 
livet rikere for mange av oss. Han 
har gitt ut nesten 30 bøker, dikt,
romaner og biografi er og i sitt 
forfatterskap vender han stadig 
tilbake til kunstnermiljøene, både 
samtidens og kunst- og bohemmil-
jøet i Kristiania omkring århundre-
skiftet.

ULLENSAKER 
KULTURHUS
KARLSSON PÅ TAKET
LØRDAG 06 APRIL KL: 14:00 
KONG RAKNE

Nå er han her igjen! Verdens Beste 
Karlsson! En vakker, intelligent og 
passe tykk mann i sin beste alder! 
En koselig barneforestilling basert 
på Astrid Lindgrens Karlsson på 
taket. Lillebror ønsker seg en venn, 
aller helst en hund. Men det er 
ingen hund som kommer fl yvende 
inn av vinduet hans. Langt i fra. Det 
er en passe tykk liten mann med 
propell på ryggen. Kanskje han 
kan bli en venn? Her blir det spen-
ning, sang og musikk når Astrid 
Lindgrens "Karlsson på Taket" 
kommer fl yvende!

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. To av Norges mest 
markante og populære artister 
gjennom fl ere tiår har slått seg 
sammen !!  Etter en høstsesong 
med utsolgte hus på Edderkoppen 
Teater I Oslo er de nå på veien til 
små og store scener rundt om I 
Norge.  Det hele startet I Dram-
mens Teater sist lørdag hvor de 
spilte to forestillinger uten et ledig 
sete.

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

RÆLINGEN
KVELDSPROMENADE
HVER TORSDAG KL. 18:00 BJØNNÅSEN
Kongen/dronningen av Bjønn-åsen 
Oppmøte Sandbekkstua (Rælin-
gen). Bli med på en fl ott tur opp 
til Østmarkas nest høyeste topp. 
Husk hodelykt!  
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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 8. april

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

HANS ERIK SUNDVOLD 
Tømteveien 80
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:

MED SEILBÅT 
PÅ CRUISE

Detektiv Rev

En enkel
vekt

    Teip

    Plasttallerken

KRT/Bulls

Denne typen vekt
har vært brukt i
tusenvis av år.

    Metermål eller list
som er stiv og ikke
bøyer seg så lett

En enkel
vekt

Du trenger:

    Liten boks med juice eller tomatpuré.

Hva skjedde?
Teip tallerkenen fast til enden av listen

Alle de tre merkene
er en vekt

    Dagligvarer

    Voksen hjelper

    Tusj

Kjøp en sitron, et eple og en
melon i butikken. Vei hver
av dem på butikkvekten
og noter vekten

Sett merker mellom
dem og langs hele

listen for andre vekter

Vei noen andre frukter på
vekten og noter hva de

veier

Ta dem med til butikken
for å veie dem og se hvor

nær du kom riktig vekt

1
2

3 Sett listen slik for å
lage en vekt:

Sett sitronen midt på tallerkenen og trill
boksen til listen er i likevekt og ligger flatt
Merk listen rett over boksen
Gjenta med eple og melon

4

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
Hva heter gutten som får besøke 
Willy Wonkas sjokoladefabrikk 
sammen med bestefaren sin?
I hvilken sport er tresteghopp en 
øvelse?
Hva er en camembert?
Hvilke to folkeslag er i konflikt på 
Vestbredden?
Hvilken nordmann har tatt flest 
medaljer i vinter-OL?
Hvordan ser en heklenål ut?
Hva heter den lille andungen på 
barne-TV som er brettet av papir?
Hva var en krambu?
Hva heter jenta i Jostein Gaarders 
bok om filosofi?
I hvilket fylke ligger Hamar?

1. Charlie 2. Friidrett 3. En ost 4. Jøder og 
palestinere 5. Bjørn Dæhlie (12 medaljer i 
alt) 6. Som en pinne med en krok i ene en-
den 7. “Andungen Kvakk Kvakk” 8. En butikk 
9. Sofie (“Sofies verden”) 10. HedmarkSvar:
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