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Se våre boligannonser side 25-27 + baksiden

Denne uken starter arbeidet med 
stativene til bysykkelordningen. 
Går alt etter planen vil de første 
bysyklene være å se i Lillestrøm 
fra begynnelsen av juni i år.
                                    Side 10-11 

Bysyklene er på 
plass i juni

Dansk presse kaller Sigbjørn Mostues fanta-
sy-trilogi «Alvetegnet» for en norsk «Ringenes 
Herre». – En stor ære, sier forfatteren selv.
                                                             Side 21 

Selv om den norske vinterkulda tar 
livet av de fl este brunsneglene er 
det alltid noen som overlever.
                                                   Side 4 

Forfatter får skryt 
i dansk presse 

Nå kommer 
brunsneglene 

«STRØMMER» TIL GUDS 
HUS I ULLENSAKER

Skedsmo og Lørenskog har i likhet med 
resten av landet nedgang i antall kirkegjen-
gere. I Ullensaker derimot, strømmer folk til 
kirken.
                                                          Side 6-7
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AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Den canadiske superstjernen 
Justin Bieber landet på norsk 
jord denne uken - uten at 
noen fikk se snurten av ham 
på Oslo Lufthavn Gardermo-
en. Oslo Lufthavn meldte på 
sine nettsider allerede forrige 

I fjor samlet hundre-
vis av fans seg på 
Gardermoen for å 
få et glimt av Justin 
Bieber. Det unngår 
man i år.

Unngår fl yplasskaos
uke at Bieber ikke ville bli å 
se på flyplassen.                                                                                                           

«Det er bekreftet at Bieber 
ikke kommer til å ankomme 
Gardermoen med rutefly og 
derfor vil han ikke komme 
gjennom terminalen på fly-
plassen. Dette betyr at han 
ikke på noe tidspunkt vil være 
synlig eller tilgjengelig for folk 
ved Oslo Lufthavn», het det i 
pressemeldingen.

UT BAKVEIEN
Justin Bieber holder tre kon-
serter på Telenor Arena denne 
uken. Den siste konserten 
foregår torsdag 18. april, men 
konsertarrangør Atomic AS 
ønsker ikke å oppgi når han 
reiser hjem. Da ungpikeidolet 
gjestet Norge i fjor tok hun-
drevis av såkalte «beliebers» 
turen til Gardermoen i håp 
om å få se et glimt av ham 

etter landing. Flere av dem 
hadde også overnattet uten-
for ankomsthallen. Artisten 
kom da med rutefl y via Lon-
don, men hadde med seg en 
dobbeltgjenger som stjal opp-
merksomheten mens Bieber 
selv snek seg ut bakveien.

UTEN BIEBER: Superstjernen Justin Bieber landet på norsk jord denne uken - uten at noen fikk se 
ham på Gardermoen. (Foto: Oslo Lufthavn AS)

POPULÆR: Ungpikeidolet 
Justin Bieber er i Norge denne 
uken. (Foto: Adam Sundana)

Skedsmo skolekorps arrangerer 
loppemarked på Åsenhagen 
skole rett nord for Skedsmokor-
set kommende helg – 20. og 21. 
april. Ifølge korpset vil marke-
det ha et stort sortiment for-
delt på fl ere avdelinger: Glass/
kjøkken, sport/jernvarer, elek-
triske artikler/belysning, tøy/
sko, møbler, leker og bøker/
musikk/video. De har behov 
for fl ere lopper og tar imot alt 
som er helt og salgbart, men 

Loppemarked på Åsenhagen
ikke hvitevarer, TV`er, gamle 
PC`er og PC-skjermer. Gjen-
stander kan leveres i den røde 
låven på Huseby Gård torsdag 
18. april kl. 18.00 – 20.00. Fre-
dag 19. april tar de imot lopper 
på Åsenhagen skole i samme 
tidsrom. Det vil være åpen kafé 
begge dager i helgen, med salg 
av kaffe, kaker, vafl er, pølser og 
brus. Markedet holder åpent 
kl. 11.00 – 16.00 på lørdag og 
11.00 – 15.00 på søndag.

Skedsmo bibliotek inviterer 
til gratis lunsj i biblioteket 
med NRK-madarbeider og fag-
bokforfatter Marta Norheim 
- sammen med de tre kjente 
forfattere tirsdag 23. april kl. 
12.00.

Kom til dekket bord og et 
interessant møte med de kriti-
kerroste og aktuelle forfatterne 
Gunnhild Øyehaug, Marit Ei-
kemo og Ragnar Hovland!

Markerer verdens bokdag
Etterpå er det rom for hyg-

gelige samtaler og tips.
Arrangementet er støttet av 

foreningen Fritt ord og gjen-
nomføres i samarbeid med 
Skedsmo mållag.

Du kan allerede nå begynne 
å glede deg, og dersom du har 
lyst til å møte litt forberedt, 
har biblioteket bøkene!



4  Nr. 12– 2013 Nr. 12 – 2013  5

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: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Etter uker med hardt arbeid 
er den kombinerte frisør- og 
hudpleiesalongen til Caroline 
R. Torgersen og Sara Stjerne-
sund nå klar for innrykk. Sa-
longen har fått navnet «Casa 
Frisør» og ligger i Nygata 2 på 
Strømmen. 

– Vi har lagt ned mange ti-
mer med arbeid, men har fått 
god hjelp fra familie. Nå er vi 
kjempestolte over hva vi har 
fått til, og gleder oss til å vise 
frem salongen vår, smiler de 
to frisørene til Romerikspos-
ten.                                   
                                  
TILBYR MASSASJE                        
Jentene er utdannet i både 
dame- og herrefaget, og kan 
tilby alt innenfor hårpleie, 
inkludert extensions. Med seg 
på laget har de også en hud-
pleier.                                                       

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

– Hadde du brunsnegler i ha-
gen i fjor vil de med stor sann-
synligvis dukke opp i år også, 
sier forsker Solveig Haukeland 
ved Bioforsk. 

Brunskogsneglen (Arion 
vulgaris) tåler kulde helt ned 
til minus tre grader. Når det 
blir plussgrader i været, be-
gynner de å røre på seg. På 
grunn av at sneglene er ganske 
små tidlig på våren og somme-
ren, er det ikke lett å få øye på 
disse før ut i juli. Brunsneglen 
kan bli 70-150 mm. Fargen va-
rierer fra lyst oransje til mør-
kebrun.

OPPDAGET I 1988
I år er det 25 år siden den før-
ste brunsneglen ble observert i 
Norge. Til nå har sneglen krø-
pet inn i 45 prosent av Norges 
428 kommuner. Det nordlig-
ste funnet av brunsnegler er 
gjort på Finnsnes i Troms fylke. 
Norge har et klima og en ve-
getasjon som sneglen trives 
i. Brunskogsneglen er en av 
90 landlevende sneglearter i 
Norge. I dag fi nnes den mange 
steder langs kysten fra sven-
skegrensa til Troms. Dessuten 
fi nnes den også noen steder 
i innlandet som i Telemark, 
Buskerud og på indre deler av 
Østlandet og noen få steder ved 
Mjøsa, Gjøvik og Espa, opply-
ser Bioforsk. 

– Den er svært formerings-
dyktig og den har få naturlige 
fiender som spiser den når 
den er blitt stor. Men den er 
avhengig av vann for å kunne 

Caroline R. Torgersen 
og Sara Stjernesund 
kombinerer hårfri-
sering med hudpleie 
i sin nye salong på 
Strømmen.

Selv om den Norske 
vinterkulda tar livet 
av de fl este brunsne-
glene er det alltid 
noen som overlever.

Åpnet ny frisørsalongNå kommer brunsneglene 

BLIDE DAMER: Caroline R. Torgersen og Sara Stjernesund åpnet 
sin nye frisørsalong på Strømmen like før påske. (Foto: Privat)

GLUPSK: Brunskogsneglen spiser alt. Typen i forgrunnen har funnet et måltid i en liten hundelort. 

– Hudpleieren vår kan tilby 
alt innenfor kropps- og ansikts-
behandlinger. Hun har også 
mulighet til å gjøre kroppsinn-
pakninger hvor du kan ta en 
rensende dusj etter behandlin-
gen. Hun tilbyr også massasje, 
forklarer Stjernesund. 

Torgersen og Stjernesund 
har jobbet som frisører i fl ere 
år, men startet for seg selv 
først i 2011.                                                                                                                

– Vi startet i et mindre lo-
kale på Strømmen, men for-
stod raskt at det ble for lite for 
oss. Vi ville utvikle oss videre 
og ha muligheten til å tilby 
kundene våre noe mer, for-
teller jentene som hittil har 
fått gode tilbakemeldinger fra 

både gamle og nye kunder.                                                                                                                     
                                   
PLASS TIL FLERE
– Etter at vi startet i nye lokaler 
har vi fått mye positiv respons 
fra våre faste kunder. Vi opp-
lever også at det er stadig nye 
kunder som kommer innom 
til tross for høy konkurranse i 
området, forteller de.

Lokalet er på 180 m2, men 
Torgersen og Stjernesund bru-
ker ikke all plassen selv. Der-
for kan de godt tenke seg å få 
fl ere med på laget.   

– Vi har fortsatt plass til fl ere 
og ønsker oss noen som driver 
innenfor skjønnhet og velvære 
slik at vi får enda mer å tilby 
kundene våre, avslutter jentene.

bevege seg og produsere sli-
met.

Lengre sør i Europa er den-
ne sneglen aktiv på natten. I 
Norge kan du se den åler seg 
fram i fullt dagslys. Forskerne 
tror at sneglen har innfunnet 
seg med at den er kommet til 
et land  med lange lyse kvelder. 
Sneglen har dermed ikke noe 
valg når den skal ut på jakt. 

– Er brunsneglene et problem?
– Det er enkelte jordbær-

dyrkere som har litt problemer 
med den. Men den har ennå 
ikke ført til avlingstap for land-
bruket enda. Den er nok mer et 
sosialt problem for folk som får 
den i hagen. En annen ting er 
at den kan ha med seg smitte, 
men dette er noe vi ikke vet så 
mye om ennå, forklarer Hauke-
land.

FÅR MANGE 
ETTERKOMMERE
Den brune skogsneglen har 
normalt en livssyklus på ett år. 
Men selv om livet er kort kan 
den, før den legger på røret for 
godt, produsere opp mot 400 
arvtagere. Eggene legges i grup-
per på 20-50 egg i små jord-
huler og andre skjulesteder. 
En snegle er både hun og han. 
Derfor er det ikke bare halve 
populasjonen som legger egg. 
Alle legger egg. Og en snegle 
kan legge egg fl ere ganger etter 

hverandre, men gjør det bare i 
en begrenset tid tidlig på høs-
ten. 

– De store brunsneglene 
du ser på sommeren dør når 
eggene er lagt. De små sne-
glene overlever vinteren om 
de finner frostfrie skjul. Selv 
om det er barfrost og streng 
kulde er det alltid noen som 
finner et varmt krypinn, og 
får en ny sommer, opplyser 
Haukeland. 

For å overleve den norske 
vinteren trekker brunsneglene 
til varme områder langs byg-
ningsvegger, vedstabler og 
kompostbinger. En oppkjør-
sel med varmekabler er midt i 
blinken for disse krypene. Eg-
gene klekkes fra sist i septem-
ber til sist i november. De små 
sneglene stikker seg bort om 
vinteren i jordhuler, steinhau-

ger og komposthauger.
– De liker helst å spise døde 

dyr eller plantemateriale. Dette 
blir igjen frigjort til jord. Ho-
vedfunksjonen er at de bryter 
ned plantemateriale. Den an-
dre funksjonen er at de mindre 
sneglene er mat for andre dyr. 

I løpet av sommeren blir 
de utvokste og kjønnsmodne, 
og en ny generasjon brune 
skogsnegler er klare for nye ut-
fordringer.  

HOLD DET TØRT
Forskeren forklarer at selv om 
ingen har klart å utrydde sne-
glen helt, er det mye man kan 
gjøre for å holde arten nede. 
Bioforsk råder hageeiere til å 
sørge for at overfl ater er tørre, 
og fjerne overvintringssteder 
sneglen kan smyge seg under 
og bruke planter den ikke li-

ker. Hvis du har en hage med 
planter den ikke trives med er 
dette en fordel hvis du skal bli 
kvitt brunsneglen. Plantene 
brunsneglen helst styrer unna 
er blant annet Rhododendron, 
Begonia, Flittig lise, Petunia og 
roser. 

– Brunskogsnegl elsker høyt 
gress fordi den finner fuktig-
het der. Holder du gresset nede 
vil det bli utrivelig for sneglen 
om den tar seg inn i hagen din. 

Er snegleproblemet blitt 
stort finnes det midler du kan 
kjøpe hvis du vil bekjempe 
den. Da er det helst plante-
vernmidler som inneholder 
jernfosfat. Ferramol er det 
mest kjente stoffet. Ellers er 
Nemaslug et effektivt middel 
på mindre snegler. Bland dette 
med vann og sprøyt det i ha-
gen eller direkte på sneglen. 

VEKT: Forsker Solveig Hauke-
land ved Bioforsk veier en liten 
brunskogssnegl i forbindelse 
med feltforsøk. (Foto: Bioforsk)
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AKTUELT
Tekst og foto: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Det er vår, og med det kom-
mer også en umiskjennelig 
eim i lufta mange steder. 
Hunder som gjør sitt fornød-
ne uten at eierne plukker opp 
har fått skylden for stanken, 
men det viser seg at årsaken 
er en helt annen. Lukten 
kommer nemlig fra den na-
turlige prosessen «isbrann» 
som skjer i jorden om våren.
                                       
SMØRSYRE                                    
Snø og is har gjennom vinteren 

Hundeeiere har fått 
skylden, men det 
er smørsyre som er 
årsak til den dårlige 
lukten ute nå.

Derfor lukter det
stengt luft og friskt vann ute, 
noe som fører til mangel på ok-
sygen. Når snøen tiner, frigjø-
res smørsyre og hydrogensulfi d 
som har bygget seg opp gjen-
nom vinteren.                                                                        

– Med helt vannmettet jord 
blir det ikke lufttilgang når 
mikrobene begynner å jobbe. 
Da blir det dannelse av mange 
forskjellige nedbrytningspro-
dukter som kan lukte temme-
lig vondt, sier seniorforsker i 
Bioforsk jord og miljø, Trond 
Haraldsen, til TV2.

  
VIL FORSVINNE 
Fenomenet skjer hvert år, men 
er mest merkbart når det er så 
mye snø og is som i år. Når te-
len går og bakken har tørket 
opp, vil luktproblemet heldig-
vis også forsvinne.

– Når telen forsvinner, går 
vannet ned, og da skifter jor-
den fort karakter. Lufta går 
ned og det begynner å lukte 
god vanlig jordlukt, sier for-
skeren.

  

VÅRLUKT: Når snøen begynner å tine frigjøres smørsyre og 
hydrogensulfid som kan lukte temmelig vondt. 

KIRKE-TALL: Statistikk som viser hvor mange personer som besøkte kirken i Ullensaker og alle andre kommuner i 2012, er nå klare. (Illustrasjonsfoto)

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser at 31.350 personer besøkte 
gudstjenestene i Ullensaker i lø-
pet av fjoråret. Dette er 504 fl e-
re/færre enn året før, noe som 
betyr en økning på 1,6 prosent. 
Denne økningen går fullsten-
dig på tvers av det man opp-
lever i resten av Kirke-Norge.

NEDGANG I SKEDSMO OG 
LØRENSKOG
I Skedsmo kommune stakk 
30.569 personer innom kir-

Årets Kirkemøte hand-
let for det meste om 
refl eksjoner omkring 
begrepet «folkekirke». 
Kanskje de kan lære 
litt av kirken (og inn-
byggerne?) i Ullensa-
ker, for i motsetning til 
resten av Kirke-Norge, 
så gikk besøkstallet 
på gudstjenestene 
opp her i fjor.

«Strømmer» til Guds hus i Ullensaker

ken på gudstjenester i fjor, 
noe som her er en nedgang 
på hele 4.528 personer. Det 
vil si en reduksjon på voksne 
12,9 prosent. Nedgang var 
det også i Lørenskog, der to-
talt 27.608 personer besøkte 
kirken. Det er 1.127 færre 
enn året før, en tilbakegang 
på 3,9 prosent.

UTVIKLINGEN I NORGE
Besøkstallet i Den norske kirke 
har gått nedover de senere år. I 
løpet av fjoråret var tilbakegan-
gen i Norge på 3,7 prosent. 

Seniorrådgiver i Kirkerådet, 
Per Tanggaard, sier til Rome-
riksposten at nedgangen i stor 
grad kan forklares med et en-
dret mønster i kirkebesøket.

– De som tidligere gikk nes-
ten hver søndag, går ikke lenger 
så ofte. Det er andre aktivite-
ter som slår ut gudstjenesten. 
Sportsaktiviteter, turer og reiser 
til både hytta og utlandet blir 
oftere prioritert, sier han.

– Konkurransen er stor. 
Gudstjenesteannonseringen 
har jo ikke særlig stor appell i 
forhold til andre påkostede an-
nonser om hva en kan bruke 
tiden til, bemerker Tanggaard. 

Han minner også om at det var 
to prosent færre gudstjenester i 
Norge i fjor, i forhold til året før.

ULIK UTVIKLING
Men det er altså store forskjel-
ler fra kommune til kommune, 
og menighet til menighet. Fak-
tisk har 40 prosent av menighe-
tene i Norge økning i tallet, og 
mange av disse ganske så stor 
økning.

– Årsakene til dette har vi 
ikke kartlagt, men dette gir in-
spirasjon til å se på grunner for 
at folk kommer til kirken og får 
gode og meningsfylte opplevel-
ser, sier Tangaard.

– Gudstjenesteprofi len, stem-
ningen, salmesang, prekenen 
og andre innslag i gudstjenes-
ten betyr mye for mange, og 
folk gir i stor grad uttrykk for at 
de hadde en positiv opplevelse 
sist de deltok på en gudstje-
neste. Men ofte trenger man en 
liten unnskyldning eller et alibi 
for å gå til kirken, tror han.

MANGE PÅ JULAFTEN
Det ble avholdt 288 gudstje-
nester i Ullensaker kommune i 
fjor. Dette er åtte fl ere enn året 
før. Vi kan ut fra SSB-tallene slå 
fast at gudstjenesten på Julaf-
ten er den klart mest populære 
i løpet av et år, og sist Julaf-
ten kom det 3.025 personer til 
gudstjenestene i Ullensaker-
kirkene. En annen viktig dag i 
kirkeåret, er første påskedag. I 
fjor var det 431 personer som 
tok seg tid til et kirkebesøk på 
denne dagen.

SKEDSMO OG 
LØRENSKOG
I Skedsmo kommune ble det ar-
rangert 270 gudstjenster i fjor, 
noe som her er 16 færre enn 
året i forveien. Det kan forklare 
noe av nedgangen. På Julaften 
var det 3.618 personer som be-
søkte Skedsmo-kirkene, mens 
det kom 275 første påskedag.

Lørenskog kan skilte med 
211 gudstjenester, noe som her 
er én mindre nn året før. Jul-
aften samlet 2.336 personer, 

mens første påskedag fristet 
266 kirkegjengere.

KIRKEPALLEN
Alle nordmenn gikk i kir-

ken i snitt 1,2 ganger i løpet 
av 2012. De to kommunene 
øverst på landsoversikten er 
to små samfunn ute i havga-
pet. Utsira i Rogaland er størst 

i Norge på kirkebesøk, da alle 
innbyggerne var i kirken 4,8 
ganger i løpet av fjoråret. På 
andreplass kom vesle Fedje i 
Hordaland, der antallet var 
4,7. «Kirkebronsen» går til 
Finnmark og Kautokeino, 
hvor innbyggerne besøkte 
kirken i snitt 4,5 ganger hver.

Om vi snur tabellen på ho-
det, så ser vi at Sande kommune 
i Vestfold kommer dårligst ut. 
Her gikk hver innbygger i kir-
ken bare 0,5 ganger i snitt.

I Ullensaker kommune 
kommer vi til at innbyggerne 
i snitt gikk én gang i kirken i 
fjor, mens de fra Skedsmo bare 
gikk 0,6 ganger på gudstjenes-
ter i 2012. I Lørenskog var det 
0,8. 

BESØK I AKERSHUS
I Akershus har det totalt sett 
vært en nedgang på 1,6 pro-
sent i kirkebesøket. Den klart 
største kirkekommunen i 
Akershus, er Hurdal. Her gikk 

alle beboerne, liten som stor, 
i gjennomsnitt 1,9 ganger i 
kirken i 2012. Nummer to på 
listen i Akershus er Oppegård, 
med et besøksnitt på 1,2. 

Med denne rangeringen i 
behold, så ser vi at Ullensaker 
kommune kan kåres til den 
367. største kirkekommunen i 
Norge, målt altså etter besøks-
tall per innbygger. Skedsmo er 
å fi nne i bunnen som nummer 
425 her. Lørenskog er på 410. 
plass.

FLERE ÅRSAKER: Seniorrådgi-
ver i Kirkerådet, Per Tanggaard, 
sier at det er fl ere årsaker til at 
besøkstallet i norske kirker går 
tilbake. Men han påpeker også 
interessante funn i tallmateria-
let, som viser at førti prosent av 
menighetene i Norge har økning 
i besøkstallet. (Pressefoto)

Kirkebesøk
2012, utvikling fra 2011. Kilde: SSB

LØRENSKOG        27.608             -1.127                              -3,9                   0,8
SKEDSMO        30.569            -4.528                             -12,9                   0,6
ULLENSAKER        31.350                504                                1,6                    1,0
AKERSHUS      519.357            -8.371                               -1,6                   0,9
NORGE   6.031.655        -233.606                               -3,7                    1,2

UTVIKLING UTVIKLING (%)BESØKENDE SNITT PR INNB. 

Tlf. 92 26 07 92

Nå ut til 
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AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen,
yngve@avisdrift.no

Klagetallet finner vi i nylig 
publiserte tabeller fra Kostra 
(Kommune-stat-rapprorte-
ring) hos Statistisk sentral-
byrå. Her finner vi også an-
tall byggesaker som har vært 
meldt inn til Romerikei løpet 
av fjoråret. Det må derfor 
være forsvarlig å kunne lage 
en «Klage-Topp» ut fra dette 
materialet. Ullensaker kom-
mer langt ned på denne lis-
ten. Hellerikke i Lørenskog 

En ny oversikt fra SSB 
forteller hvor stor 
andel av byggesøk-
nadene i kommunene 
som blir påklaget, 
og går hele veien til 
Fylkesmannen. Sett 
opp mot gjennomsnit-
tet må vi kunne si at 
klaging ikke er spe-
sielt utstrakt på våre 
kanter.

Lite klaging på byggesaker
og Skedsmo er klagesaker så 
vanlig.

ANTALL SAKER I 
ULLENSAKER
I løpet av 2012 fi kk administra-
sjonen i Ullensaker kommune 
inn akkurat 500 søknader på 
byggetiltak. Dette er altså byg-
gesaker som er søknadspliktige 
etter plan- og bygningsloven. 
SSB-tallene viser at bare fi re av 
vedtakene på disse ble påklaget. 
I Lørenskog kommune kom det 
inn søknad om 231 tiltak i den-
ne kategorien, og av disse ble 
seks klaget på. Skedsmo hadde 
så mye som 598 byggesaker, og 
av disse ble kun tolv påklaget.

Klagene som vi snakker om 
her er altså alle dem som blir 
påklaget helt til Fylkesmannen. 
Det betyr at merknader i første 
instans (til kommunen) ikke er 
med i denne statistikken. Det 
er kun sakene hvor klageren 
tar saken helt «til topps» vi har 
med her. (Også byggesaker der 
søker klager på avslag). 

LANG VEI GJENNOM 
SYSTEMET
I korte trekk foregår en søk-
nadspliktig byggesak slik: Til-
takshaver søker Xx kommune, 
mens naboer og offentlige in-
stanser har anledninger til å 
komme med merknader. Der-
som det kommer merknader, 
så skal kommunens adminis-

trasjon behandle dette.  Svaret 
fra kommunen blir til vedtak, 
dersom ingen klager. Om det 
derimot kommer klager på ad-
ministrasjonens vedtak, så må 
disse behandles politisk. Dette 
drøyer ofte i tid. Om kom-
munen i utgangspunktet var 
positiv, så har tiltakshaver lov 
og anledning til å påbegynne 
arbeidet før den politiske be-
handlingen, men dette skjer da 
på eget ansvar. 

Det som kommunens politi-
kere etter hvert kommer frem 
til, vil automatisk sendes Fyl-
kesmannen for godkjennelse. 
Beslutningen fra Fylkesman-
nen kan ikke påklages.

ANDELEN KLAGER
Tabellene fra SSB viser dermed 
at bare 0,8 prosent av bygge-
søknadene i Ullensaker ble på-
klaget i fjor, mens to prosent av 
sakene i Skedsmo blir klaget på. 
Tilsvarende var det 2,6 prosent 
i Lørenskog. Gjennomsnittet i 
Norge er på 5,2 prosent. 

Det er Askøy kommune 
utenfor Bergen som har størst 
andel klager på byggesaker. Her 
ble nesten hver tredje sak kla-
get inn for Fylkesmannen. Mer 
nøyaktig var det snakk om 31 
prosent. Asker her i Akershus 
tok «klagesølvet», med nesten 
28 prosent av alle byggetilta-
kene. Deretter kom Hammer-
fest i Finnmark med drøye 23 

prosent. Det fremgår ikke av 
statistikken hvor mange av kla-
gene som helt eller delvis fi kk 
medhold.

ROMERIKE RANGERT 
ETTER KLAGING
Tallene fra Statistisk sentralbyrå 
er foreløpige, og det er ennå en 
god del kommuner som ikke har 
rapportert tallene sine. Om vi 
plasserer «verstingen» Askøy på 
toppen av de 348 kommunene 
med innrapporterte tall, så fi n-
ner vi Lørenskog midt i haugen 
på 181. plass her, mens Skedsmo 
er å fi nne som nummer 217. Ul-
lensaker er på 295. plass.

Når vi summerer opp alle sa-
kene som er rapportert i Akers-
hus, og tar med alle som er 
innklaget, så kommer vi til at 
6,3 prosent av tiltakene i fylket 
blir påklaget helt opp til Fylkes-

mannen. Det betyr at andelen 
på våre kanter er betydelig la-
vere enn det som er normalt i 
resten av fylket. 

Klager på byggesak
Klager som gikk til Fylkesmannen. 2012, foreløpige tall. 
Kilde: SSB/Kostra

LØRENSKOG               231                                 6                                    2,6
SKEDSMO             598                   12                                2,0
ULLENSAKER             500                     4                                0,8
AKERSHUS*           7164                450                                6,3
NORGE*        91.288              4.711                                5,2

 *ikke alle kommuner har levert

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

– Under sykkelfestivalen den 
4. mai skal bysykkelordningen 
presenteres for publikum. Der 
vil du blant annet få demon-
strert hvordan du kan låne 
en bysykkel. Under festivalen 
blir det i tillegg konkurranser, 
stuntshow, sykkelvasking, re-
parasjoner, sykkelturer og mere 
til, sier sykkelkoordinator Frode 
Hofset ved Skedsmo kommune. 

LÅNER SYKKEL MED 
BANKKORT
Avtalen med JCD skal gi byen 

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

– Tabellen skal gjøre det lettere 
å beregne tiden du bruker på å 
sykle fra sted til sted i vårt om-
råde, sier sykkelentusiast Frode 
Hofset. 

TESTET UT REISERUTER 
Hofset er overingeniør på plan-
avdelingen og koordinater 
for sykkelsatsingen i Skedsmo 
kommune. I februar og mars i 
år har han, på grus- og holke-
føre, syklet rundt med GPS og 
målt avstandene for ulike reise-
ruter. 

– Å sykle går mye fortere enn 
det de fl este bilistene tror. Det 
er behagelig og sunt å sykle. Du 
slipper kø og parkeringsproble-
mer. Du får dagens trim og kan 
spare deg for turen til trenings-
senteret på kvelden, sier Hofset.

Det var etter gjentatte spørs-
mål om hvor lang tid det tar å sy-

Denne uken starter 
arbeidet med stati-
vene til bysykkelord-
ningen. Går alt etter 
planen vil de første 
bysyklene være å se i 
Lillestrøm fra begyn-
nelsen av juni i år.

Er det raskere med 
bil enn med sykkel til 
barnehagen eller ki-
noen? En del av svaret 
fi nner du i Skedsmo 
kommunes reisetids-
tabell for sykkel. 

Bysyklene er på plass i juni

PÅ TO HJUL: Sykkelkoordinator Frode Hofset ved Skedsmo kom-
mune har syklet opp ulike løyper og laget en tidstabell for å vise 
hvor mye tid du bruker fra A til B.

TID: Fra Lillestrøm stasjon til Kjeller tar det 6 minutter med sykkel.

50 gratis bysykler mot at JCDe-
caux Norge får sette opp ti re-
klamesøyler i sentrum. 

– Du trenger ikke være 
abonnent, slik som i Oslo, 
men du kan gå til hvilken 
som helst sykkelholdeplass og 
leie en sykkel fra stativet med 
bank- eller kredittkort. I Oslo 
må du re-
gistrere deg 
som abon-
nent og 
vente til du 
får et kort 
i postkas-
sen før du 
kan låne en 
sykkel, sier 
etablerings-
jef Rudi Bo-
nafede ved 
J C D e c a u x 
Norge.

Reklame-
s e l s k a p e t 
har bysyk-
ke lav t a le r 
med an-
dre, norske 
kommuner, 
men ikke det samme systemet 
som skal brukes i Skedsmo. 
Det internasjonale konsernet 
har disse systemene i mange 
storbyer i Europa, men det er 

første gang dette blir innført i 
Norge.

BEDRE TILGJENGELIGHET
Bonafede opplyser at tilgjen-
geligheten og terskelen for å 
leie en sykkel blir mye min-
dre ved et bank/kredittkort-
system enn med abonnent-

systemet. 
– Siden dette 

systemet er veldig 
kostbart har vi 
ikke innført dette i 
andre byer i Norge, 
sier etablerings-
sjefen. 

JCDecaux Nor-
ge vil stå for drift 
og vedlikehold av 
syklene i Skedsmo 
kommune. Ord-
ningen fi nansi-
eres ved reklame-
tavler rundt om 
i Lillestrøm. By-
syklene vil være 
gratis å låne den 
første halvtimen. 
Fra og med neste 
halvtime, og hver 

halvtime fremover koster det 
30 kroner.

– Vi håper byens borgere tar 
godt i mot syklene og at disse 
brukes, sier Bonafede.

kle fra sted til sted i kommunen, 
og nærliggende kommuner, at 
sykkelentusiasten kom på ideen 
om å lage en tidstabell for sykkel. 
Med den kan du regne deg fram 
til tidsbruken hvis du lar bilen 
stå og heller bruker sykkelen. 

– Tidsbruken er basert på 
normal rolig sykling i 17-20 
km/t på fl atmark.  I tabellen er 
nedoverbakkene og oppover-
bakkene skilt dersom det er stor 
høydeforskjell på ruten. 

SKYLDER PÅ 
TIDSKLEMMA
Sykkelkoordinatoren forteller 
at noen velger bil for sikker-
hetsskyld på grunn av tids-
klemma. Ofte er de ikke klar 
over hvor kort tid det tar å sy-
kle den samme strekningen. 

– Kanskje viser det seg at 
tidsklemma ikke blir så ille li-

kevel. Ved Lillestrøm stasjon 
står 400 sykkelstativer klare, og 
toget kan ta deg til Oslo S på 
12-13 minutter,  hvis du skal 
dit. 

Hofset mener at tidene på 
tidsskjemaet skal være over-
kommelig for de fl este, voksne 
syklister. 

– Folk må bli gjort oppmerk-
som på de fi ne sykkelveiene 
vi har her. De som har prøvd 
disse er veldig fornøyde. Mye 
av årsaken til at Lillestrøm er 
kåret til Norges beste sykkelby 
i 2008, 2010 og 2012 er for at vi 
har gode sykkelveier og at folk 
føler at det er trygt å sykle her, 
forteller Hofset.

Tabellkonstruktøren påpe-
ker at du må regne med å bruke 
litt lengre tid om du velger å 
sykle i morgen- eller ettermid-
dagstrafi kken.

* Lillestrøm stasjon
* IFE. Kunnskapsbyen
* Thon hotel Arena
* I Storgata/gågata   
  ved Torvgata

* Nittedalsgata ved 
  OBS
* Stortorget, Kino
* Lillestrøm stasjon, 
  nordsiden ved kort-
  tidsparkeringen
* I Storgata ved 
  Nittedalsgata
* På Torget ved    
  Piruetten og en ved 
  Scenen
* I Brøtergata mot 
  Teatergata 
* På Stortorget sør 
  på midtrabatt 

HER ER DET 
AKTUELT Å  
UTPLASSERE 
SYKKELEN:

REKLAMEN 
ER TENKT 
UTPLASSERT: 

– Du trenger 
ikke være 

abonnent, slik 
som i Oslo, men 
du kan gå til 
hvilken som helst 
sykkelholdeplass 
og leie en sykkel 
fra stativet 
med bank- eller 
kredittkort. 

Rudi Bonafede
Etableringsjef ved 

JCDecaux Norge

”

Gir ut tidskalkulator for sykkelturen

SYKKELSOMMER: I sommer kan 
du teste ut Lillestrøms nye bysykkel-

ordning. Foto: JCDecaux Norge.

Lørenskog Skolekorps arran-
gerer loppemarked på Sol-
heim skole, ikke langt fra 
Lørenskog rådhus, lørdag 21. 
april og søndag 22. april. Sko-
lekorpset kan fortelle at de 
allerede har fått inn mange 
fl otte lopper. 

Dersom du har gjenstan-
der som du vil gi bort til 
markedet, kan disse leve-
res på Solheim skole fredag 
19. april mellom kl. 18.00 
og 20.00. Korpset opply-
ser imidlertid at de ikke tar 
imot hvitevarer, panelovner 
og TV`er. 

Markedet holder åpent kl. 
10.00 – 16.00 på lørdag og 
11.00 – 15.00 på søndag. Det er 
åpen kafé begge dager.

Loppemarked 
på Solheim
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AKTUELT
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

Normalt er Yngve Johnsen 
journalist i sitt eget vesle 
nyhetsbyrå, som jevnlig le-
verer statistikk-saker til lo-
kalaviser, deriblant vår egen. 
Han tilbyr også både jule- og 
påskenøtter for avismarkedet 
over hele landet.

– Jeg har alltid vært glad i 
spørsmålsleker og quiz, sier 
han.

SATSER STORT
Med et budsjett på over en mil-
lion kroner er det ingen tvil om 
at Quiztopia AS mener alvor 
med satsingen på et godt quiz-
spill i Norge.

– Vi mener absolutt at det 
er marked for vårt spill. Det 
er flere momenter som gjør 
at Pub Quiztopia kan bli po-
pulært i Norge, sier Johnsen 
og hans samarbeidspartner 
Linn Dyveke Wiberg.

NYTT I NORGE
Den gode gamle pubquizen er 
sosialt opplegg, og dette har 
Quizmakerne videreført til den 
elektroniske verden.

– Quiz er og blir et inklu-

Nå er det pubquiz for 
alle penga for vår 
frilansjournalist Yngve 
Johnsen. Han står bak 
ideen og innholdet på 
den nye quiz-appen 
«Pub Quiztopia».
– Med folkelige spørs-
mål, god grafi kk og 
høy sosial profi l har vi 
stor tro på prosjektet 
vårt, sier Johnsen.

Frilanser med stor-
satsing på Quiz-app

derende spill. Man tester seg 
selv og andre for å ha det 
kjekt sammen. Derfor mente 
vi det var viktig å skape et 
spill hvor flere kunne spille 
mot hverandre samtidig, sier 
de.

Det har medført at hver 
quizrunde på Pub Quizto-
pia skal spilles av opptil fire 
personer. Ingen andre quiz-
apper i Norge har dette om-
fanget.

– Man velger fra vennelis-
ten sin, og utfordrer hveran-
dre til dyst. Hver quizkamp 
har fire runder, og etter hver 
runde oppjusteres tabellen 
etter hvordan du gjør det i 
quizen, forteller Wilberg.

– Dette er noe vi er litt 
stolte av. Man får følelsen av 
å være på pubquiz med en 
hel gjeng, smiler Johnsen.

-SPILL OVERALT
Quiztopia AS hadde altså ideen 
til spillet og står for alt inn-
hold. Selskapet har på eiersiden 
fått inn de anerkjente spillutvi-
klerne i Vostopia AS. Disse har 
altså ansvaret for den tekniske 
biten. Videre har Filmfondet 
Fuzz troen på prosjektet, og 
har bidratt med midler til gjen-
nomføringen.

– Vi har nå et fullverdig 
spill, som kan lastes ned på 
Appstore for spill på iPhone 
og iPad, og snart er den også 
klar for nedlasting til andro-
id, sier Johnsen.

Spillet finnes også som 
egen applikasjon på Face-
book. Det betyr i praksis at 
du kan spille en runde på Fa-
cebook, og den neste  runden 
på mobilen.

 
OVERMOT OG 
HJELPEMIDLER
Det er gratis å delta på Pub 
Quiztopia. For å gjøre det hele 
mer underholdende åpnes det 
opp for å bruke hjelpemidler i 
spillet. For hver runde du spil-
ler opparbeider du deg poeng i 
form av halvlitere. Disse bruker 
du til å bytte inn med hjelpe-
midler, som for eksemel 50/50 

(fjerner to gale svar) eller Ten-
kehetten (gir deg ekstra tid).

– Men det kuleste hjelpe-
middelet er nok «Overmot». 
Før svaralternativene kom-
mer opp har du mulighet til 
å trykke på denne knappen, 
om du er helt sikker på sva-
ret. Det gir deg ekstrapoeng 
om du svarer rett, forteller 
Wilberg.

– Men om du har vært litt 
for «tøff i trynet», så straffer 
det seg. For feil svar vil med 
dette hjelpemiddelet gi mi-
nuspoeng, legger hun til.

Det er om å gjøre å svare 
raskest mulig, og superraske 
korrekte svar vil gi ekstrabo-
nus.

EGEN AVATAR
Når du tar plass på puben, så 
kan du lage deg din egen avtar. 
Denne vil følge deg gjennom 
spillet, og du kan kle den opp 
med kule klær, og endre på 
frisyrer, nesetipp, øyner, hud-
farge og mye, mye mer.

Quiztopia AS regner med 
at det kommer nye oppdate-
ringer av spillet utover året, 
med flere spennende og in-
tuitive spillopplevelser.

-Blir dette en suksess, så 
regner vi med å kunne gi ut 
spillet på flere språk, forteller 
de to quizmasterne.

LOKALE SPØRSMÅL
Har du lyst til å bidra til spørs-
målsproduksjonen hos Quizto-

pia? Yngve Johnsen oppfordrer 
folk til å sende inn spørsmål 
og fi re svaralternativer til epost 
yngve@kvisser.no.

– Ta gjerne noen lokale 
spørsmål, men husk at også 
folk i andre deler av landet 
også må kunne ha en viss 
peiling på hva det dreier seg 
om, sier han.

QUIZ-SATSING: Vår frilansjournalist Yngve Johnsen står bak den nye nor-
ske Quiz-appen Pub Quiztopia, hvor man kan spille opptil fi re venner sammen. 

-Jeg har alltid vært lad i å snekre spørsmål som folk kan bryne seg på, sier han. 
Her sammen med sin kollega Linn Dyveke Wilberg. (Pressefoto)

NY APP: Hva er Skyfall? Klarer du 
den, så sikrer du deg poeng i Pub 

Quiztopia (Illustrasjon)
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MOTE
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Det morsomme med det 
moderne motebildet er at det 
preges av en samtidighet av 
stiler og trender. Med andre 
ord: alt er lov. Det gjelder også 
denne sesongen, forklarer re-
daktør i motemagasinet Vixen, 
Ida Elise Eide Einarsdóttir.                                                                                                                       
Likevel er det alltid noen tren-
der som stikker seg mer frem 
enn andre, og denne våren 
og sommeren er det mønster, 
svart og hvitt og 90-tallet som 
gjelder.
                                     
HELHVIT TREND
– På catwalken har vi sett print 
i alle varianter, former og fa-
songer. Ingen sommer uten 
blomster-,dyre- og naturprint. 
Men i år vil også geometriske 
mønstre samt striper og prikker 
også stå sterkt. For ikke å snak-
ke om militærmønsteret som 
nærmest er blitt en klassiker, 
men som likevel er en overras-
kende sommertrend, forklarer 
Einarsdóttir.

Fargene svart og hvitt kan 
brukes enten i kombinasjon el-
ler hver for seg. Særlig helhvite 
antrekk vil bli en stor sommer-
trend.

– Vi snakker altså hvitt fra 
topp til tå for de aller modig-
ste. Det er veldig kult, men det 
krever sin kvinne, mener Ei-
narsdóttir som ellers synes den 
helhvite trenden er et velkom-
ment avbrekk fra mye print og 
mønstre.
                                        
90-TALLET                             
90-tallet står også sterkt denne 
sesongen. Hvis du følger denne 
trenden bør du gå for en sporty 
look med collegegensere, shorts 
og sneakers.

– Hemmeligheten er å ikke 
se ut som du kommer rett fra 
gymmen, men heller mikse 

Stikkord for denne 
sesongen er mye 
mønster, svart og 
hvitt og 90-tallet.

Her er vårmoten

sporty elementer med mer fe-
minine stoffer, rene snitt og 
lag-på-lag. Vi har også grun-
gen - med bomberjakker, 
rock`ǹ roll og ikke minst ma-
getoppen. Stylet med en shorts 
eller et skjørt med høyt liv og 
en oppkneppet denimskjorte 
over kan den faktisk bli ganske 
så kul, mener Einarsdóttir.
                                       
MYE FARGER
Når det kommer til herremoten 
er den preget av farger og atter 
farger i år. Fra blått i alle vari-
anter til rosa og oransje for de 
mest dristige.

– For ikke å nevne den farge-
sterke dressen - ensfarget, med 
print eller ton-i-ton. Klassisk, 
superkult og moderne - og det 
gjør deg definitivt til sommer-
festens aller best kledde, sier 
moteredaktøren.
                                        
MILITÆR STIL
90-tallet er også et stikkord for 
gutta denne sesongen. Her kan 
man gjerne la seg inspirere av 
en av datidens største idoler: 
Kurt Cobain i Nirvana. 

– Stikkord er overdimen-
sjonerte silhuetter, print og 
kreativt lag-på-lag i form av 
både shorts, t-skjorter, strikk 
og collegegensere. For ikke å 
nevne den viktige capsen eller 
lua - selv på sommeren. Kamu-
flasjemønsteret blir en stor hit 
også for gutta. De aller tøffeste 
kler seg i dette fra topp til tå, 
men det kan også hentes opp 
i enkeltplagg som for eksempel 
en t-skjorte eller en shorts i ka-
muflasjemønster, sier Einars-
dóttir.

   

–  Det 
morsomme 

med det moderne 
motebildet er at 
det preges av en 
samtidighet av 
stiler og trender. 
Med andre ord: alt 
er lov.

Ida Elise Eide 
Einarsdóttir, redaktør i 
motemagasinet Vixen.

”

TRENDY: Den mønstrede bom-
berjakken er et av vårens største 

trendplagg. Den helhvite trenden er et 
avbrekk fra en sesong preget av mye 
mønstre og print. (Foto: Nelly.com)

MOTEREDAKTØR: Ida Elise Eide 
Einarsdóttir er redaktør i motemaga-
sinet Vixen. (Foto: Privat)
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områder. Lave fellesutg.  Felles 
vaskeri, bibliotek, trimrom m/
utstyr, bod til hver leilighet. Hyg-
gelige norske, og noen utenlandske 
familier blir dine naboer. Ca. 10% 
er fastboende, så det lar seg også 
gjøre å bo fast.  Ring gjerne Sissel 
for en hyggelig prat for nærmere 
informasjon. Vi har selv en egen 
leilighet der. Tlf 92424148.

Retro salong og lamper selges. 
50-talls salong, meget pen. God 
stopp og fjæring. Lengde=158cm, 
dybde=80 cm, høyde 43 cm. 
Bredde stol = 64 cm. Prisantyd-
ning: Salong kr 1800,-.Lamper kr 
1000,-.Tlf 90 91 13 97

Flott dampvasker/steamcleaner 
type Ferrel Vapo Compact 1500 
med mye utstyr fantastisk til 
rengjøring av alt av fl ater uten bruk 
av såpe,bare vann.  Selges for pris 
kun kr 2000,- Rainbow SE rengjø-
ringsmaskin med støvsuger, teppe-
banker, tepperenser /møbelrenser. 
Selges for kr. 6800,- Panelovn 
Nobø 1000 w str. 75x40 cm   sel-
ges kr. 250,- Panellist Nobø 1250 
w str. 150x20 cm selges kr 250,- 
5 stk pene barkrakker i bambus 
med sorte skinnseter. selges kr 
1000,- samlet. Treningsvekter for 
alle aldre:  Ankelvekter som fester 
rundt anklene eller underarmer 
med borrelås. Vekt er 2 stk av ca 
1 kg og 2 stk med vekt ca. 0,5 kg.  
Selges kr. 100,- Kunst: Afrikansk 
trefi gur i ibenholdt (Jegeren Kunta 
Kinte) høyde 85 cm.  Selges kr  
1200,- Afrikansk maske i ibenholdt  
selges kr. 200,- Skiboks, Grå eldre 
type selges kr. 600,- 2 stk takgrin-
der selges   kr. 300,- UBRUKT  ut-
vendig boddør 90x  210 cm beige, 
liten ripe på overfl ater selges. Gi 
bud.2 pk. takessplater Agnes  60x 
120 cm  ca. 8 m2 samlet. Gi bud. 
e-mail  aks-joh@online.no

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

Pent brukt damesykkel "Bysykkel", 
med dyp ramme og 3 gir ønskes 
kjøpt. Tlf. 99105261

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

Ønsker en DBS Klassisk damesyk-
kel, evnt. annen med kurv. Miele 
fryseskap ønskes. Tlf. 45 03 09 
98

MOELVEN – brakke e.l. ønskes 
kjøpt.Tlf. 97093597

Brevkortalbum og gamle norske 
postkort kjøpes av lokal samler til 
god pris. Tlf. 930 40 550

Er det noen som har noen hyller til 
Rival veggseksjon? Tlf. 95732742

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

5 kg AGA gassfl aske (nesten full) 
gis bort. Tlf. 902614015

ges kr. 250,- 
w str. 150x20 cm selges kr 250,- 
5 stk 
med sorte skinnseter. selges kr 
1000,- samlet. 
alle aldre:  Ankelvekter som fester 
rundt anklene eller underarmer 
med borrelås. Vekt er 2 stk av ca 
1 kg og 2 stk med vekt ca. 0,5 kg.  
Selges kr. 100,- 
trefi gur
Kinte) høyde 85 cm.  Selges kr  
1200,- 
selges kr. 200,- 
type selges kr. 600,- 2 stk 
der
vendig boddør
liten ripe på overfl ater selges. Gi 
bud.2 pk. 
120 cm  ca. 8 m2 samlet. Gi bud. 
e-mail  aks-joh@online.no

Jeg ønsker å komme i kontakt med 
noen som 
91127283/63971756

Eldre veterantråsykler
stand ønskes av samler, så har 
du en eldre sykkel og gi bort 
eller selge ta kontakt. Kan også 

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, 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 

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

med madrass kr 200,6 damehatter 
kr 100 for alle, og 50 miniparfy-
mefl 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 [klasse 
128] kr 500. 2 stk veddunker 
i kobber kr 250 pr st.1 ved-
bærer i smigjern kr. 300. 2 stk 
Samovarer [ tekoker] kr 100 pr st. 
Tlf.95966584.

Sirkulasjonstrener v3 selges. Som 
ny , prøvet 4 ganger. Nypris ca. 
2000,-  selges for kr. 800,- DVD-
spiller  A-one, m/ fjernstyring. helt 
OK.Selges for kr. 300,- Tlf. 63 81 
87 32 eller 994 06 496

Vakre Tibetanske Terrier hannhund 
valper selges etter høyt premierte 
foreldre.Tibben er en robust og 
intelligent hund som elsker å gå på 
turer i skog og mark,og det er en 
selkaps/gjeterhund ikke en terrier. 
Fin hund til allergikere. Selges kr 
11 000,- Christin mob. 41594281.

Peavey bassforsterker m/kabi-
nett. Serie 400. Kabinett med to 
15" høytalere. Forsterker 210 W. 
Total høyde m/forsterker: 137 cm. 
Bredde: 65 cm. Dybde: 37 cm. Gir 
mye grom basslyd. Pris 3000,- Tlf: 
97003367

Bøker selges! "Hegdebarna" 15 
bøker hel serie. Kr 30,- pr bok. 

"Sunniva" 23 bøker hel serie kr. 30 
pr. bok. Tlf. 95 90 09 95 

Rosa Diamant jentesykkel med 
kurv foran selges kr 300. Passer 
alder ca 4-6 år. Meget pent brukt. 
Tlf. 92614015.

Diverse møbler til salgs eller gis 
bort på grunn av fl ytting fra Fjell-
hamar: Grundig TV-ikke fl atskjerm 
m/tvbord. Stort vitrineskap med 
lys (2.20 bred) kr 2000. Marmor 
salongbord med messing understell.
Gammelt skrivebord gis bort. Skri-
vebord i brunbeieset furu gis bort.
Tlf. 91550369

Flytevest Helly Hansen orange 
20-30 kg selges kr 50,-. Flytevest 
Helly Hansen blå 20-30 kg kr 50,-. 
Pikesykkel merke Merida cheetah  
str 20”tomme selges for kr 200,-. 
Sparkesykkel Pink scooter 3 hjul 
rose, selges for kr 50,-. Kontakt tlf 
93 00 23 41  Sted Skedsmokorset

6 HK EVINRUDE båtmotor selges.
Kort stamme.Motoren er meget 
pent behandlet. Ikke saltvanns-
kjørt så vidt meg bekjent. Er fi kset 
litt på, men helt ok! Ukjent årsmo-
dell. Bilder kan sendes! Minstepris 
Kr.1.500,-høystbydene. Tlf. 63 98 
19 32

Bostadsrettsleilighet i norsk foren-
ing 2roms m/veranda, fullt møb. 
nok. 180.000,- + hybelleilighet 
på bakkeplan. Fullt møb. Pris nok. 
100.000,-.Nydelig og velordnet 
område med pent velpleiet ute 

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 /camingvogn/kjøkken /
barnerom.Type Colortac.Kr.350,- 
Div.fi skebøker fra kr.30,-Led alumi-
nium 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.

127 stk. pent brukte bøker selges 
samlet kroner 20,- pr bok.(diverse 
sjangre).Kontant betaling. Må hen-
tes Jessheim eller Oslo(Brynsveien). 
Liste over forfattere/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.

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 Tandberg, Radio-
nette, Philips selges. Receiver,mic
rofoner,føtter,reiseradioer,reisespol
ebåndopptaker m.m.Kan eventuellt 

ta singelplater og ep-plater fra 60 
årene i bytte.mob.90 78 67 81 

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 kjøle-
skap m/ fryseskap, hvit selges kun 
kr. 600,- Mikrobølgeovn LG, svart 
selges kun for kr.300,- Oppvask-
maskin merke HOOVER, hvit farge, 
selges kun for kr.700,-Electrolux 
stekeovn med komfyr, keramiske 
plater med varmluft 1 ½ år gam-
mel 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.

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

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Lørenskog Mannskor inviterer 
til sin tradisjonsrike showkon-
sert søndag 21. april kl. 19.00 i 
Lørenskog Hus. Denne gangen 
handler det om poplåter fra 
50-årene.

Mannskoret presenterer de 
mest populære 50-tallsmelo-
diene sammen med den alltid 
sangglade ordfører Åge Tovan, 
dirigent Per Henrik Gusrud 
samt musikerne Trond Gran-
lund, Freddy Hoel Nilsen, Erik 
Kleiva og Jan Olav Renvåg. På 
repertoaret står låter fra Kurt 
Foss, Reidar Bøe og Gerd og 
Otto Nielsen, for å nevne noen.

«Publikum vil få oppleve en 
helt annen konsert enn de tror. 
Her mangler den svarte dres-
sen, sløyfa og den hvite skjorta. 
Til nød vil de berømte sangerlu-
ene bli vist en kort stund», he-
ter det i pressemeldingen.

Det blir swingende 
mimring når Lø-
renskog Mannskor 
holder showkonsert 
kommende søndag.

Mimrer om 50-tallet Skedsmo kommune har star-
tet vårrengjøringen av veier, 
gater, fortau, gang-/sykkel-
veier og p-plasser i kommu-
nen. Sentrumsområdene, for-
tau og gang-/ sykkelveier vil 
bli prioritert. Disse skal være 
ferdige senest 1. mai. Øvrige 
veier skal være rengjort senest 
16. mai. 

Det henstilles til publi-
kum om å fl ytte parkerte 
biler og andre ting som står 
i veien og som kan være til 
hinder for feiebilene.

Vårrengjøring

KLARE FOR KONSERT: Låter 
av Kurt Foss, Reidar Bøe og Gerd 
og Otto Nielsen står på menyen 
når Lørenskog Mannskor holder 

konsert kommende helg. 
(Foto: Privat)

Torsdag 18. april kl. 19.00 
kommer forfatter Liv Marie 
Austrem til Ullensaker biblio-
tek for å markere 100-årsjubi-
leet for kvinners stemmerett. 

Markerer 100-årsjubileum
Austrem er aktuell som med-
forfatter av boka «Formødrenes 
stemmer», og vil dele historien 
om sin mormor Ingeborg som 
var alenemor i 1913.

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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KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Søndagsåpent bibliotek i Skeds-
mo viste seg å bli en suksess al-
lerede fra første dag. Nærmere 
200 personer tok turen innom 
lokalene søndag 7. april.

– Vi fikk positive tilbake-
meldinger fra de besøkende. 
Mange er svært fornøyd med at 
biblioteket har blitt søndagså-
pent, forteller biblioteksjef Eli-
sabeth Engø.                          

FØRST PÅ ROMERIKE 
Flere norske byer og tettsteder 

Nærmere 200 be-
søkende tok turen 
innom Skedsmo 
bibliotek da de nylig 
lanserte søndags-
åpent.

Populært med 
søndagsåpent

har søndagsåpne bibliotek, men 
Skedsmo er den første Romeriks-
kommunen som prøver ut dette. 
Planen er at det skal være en hel-
årsordning, kun med unntak av 
ferier og høytider.

Også Lørenskog bibliotek 
skal starte opp med søndagså-
pent, men ifølge nestleder ved 
biblioteket på Skårer, Karl-
Arne Olsen, blir ikke dette en 
realitet før neste vår.

FESTPYNTET: Biblioteket var pyntet med ballonger for anled-
ningen. (Foto: Skedsmo bibliotek)

Tlf. 92 26 07 92

Nå ut til 

44.000

husstander på 

Romerike?
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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

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Det danske forlaget Weihrauch 
utga nylig de to første bøkene 
i Sigbjørn Mostues fantasy-
trilogi «Alvetegnet». Nå flom-
mer godordene over Jessheim-
forfatteren.

Weekendavisen omtaler 
første bind som «et særlig so-
lid, velskrevet og spennende 
eventyr». Den nasjonale TV-
kanalen DR skriver på sine 
nettsider at bøkene er «velskre-
vet og rommer både spenning, 
uhygge og mye god latter». 
Mens Politiken slår til og skri-
ver: «Det slår gnister i norsk 
“Ringenes Herre».

LITT STOLT
– Jeg må jo innrømme at jeg 
blir litt stolt over at også uten-
landske anmeldere setter pris 
på bøkene mine. Samtidig er 
det viktig å ikke legge for stor 
vekt på hva anmelderne mener. 
Det aller viktigste er at leserne 
setter pris på dem, sier Mostue 
til Romeriksposten.

Selv synes han ikke «Alve-
tegnet» kan sammenlignes 

Dansk presse kaller 
Sigbjørn Mostues 
fantasy-trilogi «Alve-
tegnet» for en norsk 
«Ringenes Herre». 
– En stor ære, sier 
forfatteren selv.

Sammenlignes med 
Ringenes Herre

DEN FØRSTE: «Gravbøygen 
våkner» er første bok i trilogien. 
(Foto: Cappelen Damm)

med «Ringenes Herre».
– Bøkene mine er strengt tatt 

noe helt annet enn Tolkiens, 
men selvsagt er sammenlignin-
gen en stor ære, sier Mostue.    
                                     
ROTNORSK
Trilogien «Alvetegnet» har tid-
ligere blitt tildelt ARKs barne-
bokpris her hjemme og ble også 
nominert til Brageprisen som 
første fantasyroman noensinne. 
Bøkene handler om ensomme 
Espen som fi nner «den andre si-
den», der nisser, alver, tusser og 
skrømt holder til og trær, dyr og 
fugler kan snakke. Disse vesene-
ne kan se mennesker, men men-
neskene kan ikke se dem hvis 
de ikke går over på den andre 
siden. For å komme dit trenger 
man en helt spesiell nøkkel.

Foruten Danmark er trilogi-
en foreløpig kun solgt til Polen.

– «Alvetegnet» har mange 
rotnorske skikkelser, som hul-
dra, nøkken og draugen, som 
ikke så lett lar seg overføre til 
andre land som ikke har den 
samme mytologien og folke-
troen som i Norge. Men kan-
skje mottagelsen i Danmark 
kan være en døråpner til nye 
land, undrer Mostue.

  
NYE BØKER 
Tidligere i år kom Mostue ut 
med sin andre krimbok, «Ope-
rasjon Føniks», i samarbeid 
med Johnny Brenna. Akku-
rat nå skriver de to på en ny 
krimbok som etter planen skal 
gis ut før neste påske. I tillegg 
er Mostue i gang med en ny 
barnebok.

– Jeg skriver på et helt nytt 
barnebokprosjekt: Zombie-Bjar-
ne – om en rektor som kommer 
hjem fra cruise i Karibia og er 

blitt zombie med stor appetitt 
på barnehjerner. Det høres kan-
skje skrekkelig ut, og er også litt 
skummelt innimellom, men 
først og fremst tror jeg det blir 
hysterisk morsomt. Jeg og de to 
sønnene mine har i allefall fått 
oss mang en god latter under 
skrivingen, smiler han.  
                                     
TRAVLE TIDER                       
Mostue skal også skrive et tea-
terstykke for Ullensaker kom-
mune i forbindelse med grunn-
lovsjubileet neste år.

– Det er travle tider, konsta-
terer forfatteren.

Mostue synes det er positivt 
at flere Jessheim-forfattere nå 
kommer frem i lyset. Foruten 
ham selv og Johnny Brenna 
er Thomas Enger også aktuell 
med ny bok denne våren.

– Det er artig, og vi setter 
mer enn gjerne Ullensaker på 
litteraturkartet. Og kanskje 
det kan inspirere andre forfat-
terspirer i kommunen, undrer 
Mostue.

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
KULTURKAFÉ - KARSTEN 
ISACHSEN
TORSDAG 18. APRIL KL: 12:00 I CONNECT

Karsten Isachsen er kjent som en 
karismatisk prest med bred appell 
og godt humør. Av NRK har han 
blitt kalt «Norges første stand 
up-komiker». Karstens Isachsens 
fi losofi  er at humor åpner mer enn 
latterdøren: Den som får mennes-
ker til å le, får også mennesker til 
å lytte!? Hans foredrag handler på 
ulikt vis om å øke alminnelige men-
neskers livsglede og arbeidsglede. 
Foredraget har høy undervisnings-
verdi og høy underholdningsverdi. 
Dette er de to velkjente nøkler til 
Karsten Isachsens suksess som 
foreleser. 

VINTERMYGGEN - PAAL 
FLAATA OG OH
TORSDAG 18. APRIL KL: 19:00 I 
CONNECT
Femmerne og sekserne har haglet 
over Paal Flaata etter utgivelsen 
«Wait by the Fire-The Songs of 
Chip Taylor» høsten 2012! Flaata 
traff den amerikanske sangeren/ 
låtskriveren/ gambleren Chip Taylor 
for første gang helgen 22.-23. juli i 
fjor. Som vi alle vet, verre omsten-
digheter for å stifte nye bekjentska-
per er det knapt mulig å forestille 
seg. Natten til 23. juli skrev Chip 
Taylor sangen ”This darkest day”, en 
poetisk reaksjon på tragediene som 
utspilte seg 12-15 mil fra Taylors 
tilholdssted i Halden. I 10 år frontet 
Paal Flaata bandet Midnight Choir, 
og i kraft av sin stemmeprakt satte 
han gruppa på det europeiske 
kartet.

SATINDER SARTAAJ
FREDAG 19. APRIL KL: 19:30 I 
TEATERSALEN

Satinder Sartaaj: En multi-begavet 
artist, kunstner, låtskriver, sanger, 
komponist og poet. I dag besitter 
Dr. Satinder Sartaaj en enestående 
merittliste og forblir i forgrunnen 
foran sitt håndverk, en sann inspira-
sjon. Som kunstner interesserer 
han, opplyser, leder og omfavner 
sine fans med innsikt i livets mening 
og med dypeste følelser. Ansestrale 
verdier er dypt innebygget i hans 
poesi. Satinder Sartaaj trollbinder 
publikum gjennom kraft og ren 
skjønnhet av hans ord og tekster. 
Hans sanger rører sjelene, gir 
kroppen energi, frigjør sinnene og 
helbreder hjertene.

Satinder Sartaaj ble født i lands-
byen Bajrawar, Distt Hoshiarpur 
(Punjab østlige). Under oppveksten 
i den søvnige landsbyen, som barn 
ble han hektet til melodien som 
kom fra fl øyte og Sarangi fra en av 
vandrende kunstnere. 

VASSENDGUTANE
FREDAG 19. APRIL KL: 21:00 I 
CONNECT
På konsert med Vassendgutane får 
du oppleve hva det vil si å være på 
en ekte fest på lokalet. Bandet gir 
alt, og drar med publikum i allsang 
så det ljomer! Det er nesten umulig 
å forlate lokalet uten å være i godt 
humør.

HERBORG KRÅKVIK - «KJÆRE 
LANDSMENN»
ONSDAG 24. APRIL KL: 19:00 I 
STJERNESALEN

En kabaret mellom bakkar og Him-
melbjerg! Kjære landsmenn! er en 
kjærlighetserklæring til fedrelandet, 
skrevet og framført av Kråkevik 
selv. Hun har nå samlet mot til å 
stå fram som en dansk ”kikker” 
på det norske. For det er oss det 
skal handle om, både verbalt og 
musikalsk. Norge sett utenfra, 
Norge i hjertet, Norge til å spy av 
og Norge til å le av. Herborg har 
reist gjennom dette enestående 
landet vårt i snart 20 år som artist, 
reist og sett, vært lei av det og 
lengtet seg sjuk etter det. Her får 
alle disse motstridende følelsene 
fritt spillerom i ukontrollerte utfall 
og såre, inderlige sanger arrangert 
av Kjetil Bjerkestrand. 

LØRENSKOG HUS

LIONS MANNEKENG-
OPPVISNING
ONSDAG 17. APRIL KL. 19:00, STOR-
STUA
lions club lørenskog/fjellhamar 
er en ren kvinneklubb med 34 
medlemmer som i mange år har ar-
rangert mannekengoppvisning. Det 
vises vårmoter for barn, dame og 
herre fra lokale forretninger – med 
klubbens egne mannekenger.
Arrangementet er til støtte og inn-
tekt for barn, ungdom og eldre som 
trenger hjelp. Overskuddet går
i sin helhet til dette.

FOREDRAG: HVORDAN BLI 
KVITT DE FETE BRUNE 
SNEGLENE?
TORSDAG 18. APRIL KL. 19:00 
FRAMTIA
Brunskogsneglene gjør livet utrive-
lig for mange hageeiere. Kom og 
lær hva som kan gjøres for å bli kvitt 
dem. Foredrag ved Arild Andersen 
fra universitetet for miljø- og biovi-
tenskap. Etter foredraget er det
tid til hageprat, kaffe, kaker og 
utlodning. Arrangør: Lørenskog 
Hagelag.

CASA MURILO
FREDAG 19. APRIL KL. 20:00 VASSHJULET
Casa Murilo ble startet av britene 
Chris Winfi eld og Dan Hesketh i 
2007, bandet har siden da
jobbet seg målrettet fram i den 
norske musikkindustrien. På samme 
måte som Mumford & Sons klarer 
Casa Murilo å skape et komforta-
belt folkrock driv som man ikke går 
lei av. Musikken beskrives best som 
folkrock inspirert indie pop.

KOHT FYRER LØS
LØRDAG 20. APRIL KL. 20:00 STORSTUA

Etter fem års turnering med showet 
«Koht på scenen» er Christine 
Koht tilbake med nye ablegøyer og 
verbale fulltreffere: Koht fyrer løs 
– er det mulig å få fred? er et nytt 
dypdykk i den norske folkesjela, en 
kjærlig beskrivelse av nordmenns 
liv og levnet – og forsøk å være 
lykkelige.

ULLENSAKER 
KULTURHUS

MOWGLADDEN
ONSDAG, 17.APRIL, KL. 18:00 
KONG RAKNE
Teatesamarbeid mellom elever på 
tilrettelagt opplæring og dramae-
lever i avgangsklassen på Jessheim 
videregående skole. Musikkteater-
forestilling som ser for seg et møte 
mellom Mowgli, Askeladden og 
Aladdin som møstes i jungelen og 
prater om kjærester. Musikkteater-
forestillingen heter "MOWGLAD-
DEN".  Det er et møte mellom 
Mowgli, Askeladden og Aladdin. De 
møtes i jungelen og og prater om 
kjærester. Askeladden vil vinne prin-
sessa hvis han klarer å hogge eika 
som skygger for kongen, Aladdin 
vil få Jasmin hvis han kan bygge et 
slott som er like fi nt som sultanens. 
Mowgli har nok med å passe seg 
for farlige slanger og tigeren, men 

smelter når han treffer Shanti ved 
dammen.

VESTLANDSFANDEN
TORSDAG, 18.APRIL, KL. 20:00 
HERREDSHUSET

Vestlandsfanden skaper liv og 
stemning med sin kombinasjon 
av rock og irsk, skotsk og nordisk 
folkemusikk. Fra å være et vest-
landsfenomen har gruppa vokst 
til et av Norges fremste live-band. 
Dette er folk-rock og folkelig 
underholdning på sitt beste. Vest-
landsfanden har "gått opp løypa" 
for en rekke band som fremfører 
eget materiale på morsmålet. Selv 
i tider hvor tekster skulle fremføres 
på engelsk var Vestlandsfanden tro 
mot folkesjela og leverte ekte varer. 
De mest kjente melodiene er bl.a. 
"Plukka plommer i Hardanger", "For 
livets glade gutter går solen aldri 
ned", "Flytta for meg sjøl" og "Siste 
dans på Folkets hus".Når Vest-
landsfanden kommer dundrende 
langs veien med følget sitt er det 
bare å låse dørene – eller hive seg 
med på moroa. Med sitt ekstremt 
smittende humør og svingende 
folk-rock risikerer du å havne ut på 
golvet og opp på bordet før du har 
fått sukk for deg. Frontmann Reidar 
Brendeland får deg til å ville bli med 
på plommeplukking i Hardanger, og 
før du vet ordet av det kjenner du 
deg som en av livets glade gutter, 
og synger med på sanger du ikke 
engang visste at du kunne.

HONNINGBARNA
MANDAG, 22.APRIL, KL. 19:30 
KONG RAKNE

Punkrockbandet Honningbarna 
fra Kristiansand har slått hardt 

fra seg på scener over hele 
landet. Nå kommer de til en 
scene nær deg... "La alarmane 
gå!" Honningbarna ble med et 
tyvetalls festivalkonserter uten 
tvil årets norske festivalvinnere. 
Folkemassene har tårnet seg 
opp på scenene de har spilt, og 
tilbakemeldingene har vært over-
veldende på hver eneste plass. 
I vår var Honningbarna på alles 
lepper. Etter sommeren 2012 vet 
alle hvem de er, hva de står for 
og at de leverer ett av de råeste 
liveshowene i landet, blant annet 
med låtene “Våkn Opp” og “Klart 
Blikk”

SKEDSMO
SMÅBARNSSANG
ONSDAGER KL. 17:00-17:45 
LILLESTRØM KIRKE
4- og 5-åringer kan være med på 
småbarnssang i Lillestrøm kirke 
hver onsdag. 

DUGNAD VED SAGELVA
ONSDAG 24. APRIL KL. 18:00 
FREMMØTE I MØLLEPARKEN
Sagelvas Venner og Strømmen 
Vel arrangerer ryddedugnad 
langs Sagelvas nedre del fra 
Mølleparken til Sagbruksveien. Ta 
med hakker, spader, grensakser, 
sager eller trillebår + mat/drikke. 
Kaffepause i Mølleparken.

KVELDSPROMENADE
HVER TIRSDAG KL. 18:00 SAGELVA
Sagelvas Frie Promenerende Bor-
gerskap arrangerer kveldsprome-
nade langs Sagelva med innlagt 
kaffepause. Oppmøte utenfor 
Velferden, Strømsveien 66. 

RÆLINGEN
SENIOR-TRIM
TORSDAG 18. APRIL KL. 14:00-15:00, 
På Fjerdingby Trivselssenter skal 
det bøyes og tøyes en times tid. Ha 
på noe løst og ledig, samt godt og 
sklisikkert beintøy. Velkommen til gratis 
trening!

KVELDSPROMENADE
HVER TORSDAG KL. 18:00 SAND-
BEKKSTUA
Bli med på en fl ott tur opp til Øst-
markas nest høyeste topp. 
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Takk til alle som sendte inn!

Da ingen 
svarte riktig 
forrige utga-
ve gir vi ut-
fordringen på 
nytt. Hvor er 
dette bildet 
tatt?

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.

Ullensaker
Parti fra Jessheim med 
Jessheim hotel. I midten 
Sverre Andersen Jernvare-
forretning (tidligere skys-
stasjon) og Svea Kafé til 
høyre. Postkort. Fotografert 
i 1920. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

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

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

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

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

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 22. april

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

TOMMY FREDRIKSEN
Fr. Nansensvei 84 B
1472  FJELLHAMAR

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:

MUNKER I TIBET
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