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vant designpris
Ola Johan Brandsnes fra Skedsmokorset ble 
premiert for sin nyskapende Lego-emballasje 
under «Unge talenter 2013». 
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Når Øivind Ibenfeldt og Tor Laget 
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med. 
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i Hurdal
Folk vil ha hytteliv i Hurdal og flere hytte-
tomter er nå under utvikling i Hurdal. 
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BMW - den nye folke-
Bilen på RoMeRike

BMW er i ferd med å bli allemannseie i Nor-
ge. Fjorårets biltall viser at tyskeren er blant 
de store vinnerne også her lokalt. I dag får du 
full oppdatering på samtlige bilmerker per 1. 
januar 2013. Vinnere og tapere kan kåres om 
vi legger til de helt nyeste bilene, og trekker 
fra de som ble vraket og solgt bort.
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Kunst i LiLLestrøm: Dette maleriet signert Berit Rustebakke kan 
bivånes i Brogata 2 fra 4. mai. (Foto: Privat)

3 kunstnere  
i Brogata 2
Konseptet «3 kunst-
nere i 3 rom» fort-
setter i Brogata 2 i 
Lillestrøm.

KULTUR 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Skedsmo Kunstforening fort-
setter med sitt utstillingskon-
sept «3 kunstnere i 3 rom». 
Lørdag 4. mai er det kunstner-
ne Anne-Brit Smedstad, Marit 
Leitet og Berit Rustebakke som 
stiller ut sine arbeider i Brogata 
2 i Lillestrøm.

Smedstad er en hovedsake-
lig selvlært kunstner som ma-
ler fargeglade akvareller. Hun 
har blitt antatt på Romeriksut-
stillingen tidligere og har også 
vært med på andre juryerte ut-
stillinger og gallerier. I tillegg 
har Smedstad gitt ut barnebok 
med akvarellillustrasjoner.
                                  
RoMaNTISK MoTIV                                                                                                  
Marit Leitet startet med porse-
lenmaling i 1982, og har senere 
lært å male i olje og akryl. Ma-
leriene hennes er figurative og 
fantasirike, gjerne i klare far-

ger med romantisk motiv. Hun 
har deltatt på flere utstillinger, 
bl.a juryert utstilling i Sand-
bekkstua i Rælingen.
                                     
RoSeMaLINg                        
Berit Rustebakke har lang erfa-
ring med tradisjonell rosema-

ling. Maleriene hennes er i en 
klassisk og naturalistisk stil med 
akvarell og olje, men hun bruker 
også blandede teknikker. Hun 
har vært med på mange utstil-
linger, og blitt juryert på flere.

Utstillingen åpner 4. mai og 
varer frem til 21. mai.

Kaffebrenneriet  
til Jessheim
Kaffekjeden Kaffebrenneriet 
åpner på Jessheim i løpet av 
mai. Kjeden har allerede avde-
linger i Oslo, Asker og Bærum, 
men dette blir den første av-
delingen på Romerike.

Kaffebaren skal ligge i Stor-
gata 6, og vil også tilby uteser-
vering ved Jessheim Torg.

Samtidig skal kaffebaren 
Dromedar, som har holdt til i 
Jessheim Storsenter i mange år, 
legge ned driften. Her skal det 
nå bygges ut slik at serverings-
stedet «Big Bite» får større plass 
til sine kunder. (Foto: Kaffebrenneriet)
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Hvamveien 4, 2013 Skjetten

lokalt talent  
vant designpris

aKTUeLT 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Skedsmo-gutten kom på 3. 
plass i «Åpen klasse» da prisene 
til «Unge talenter 2013» nylig 
ble delt ut under Designdagen 
i Oslo. «Unge talenter» er en 
konkurranse i regi av Norsk De-
signråd som belønner unge og 
fremadstormende designere.

– Vi håpet jo selvfølgelig da 
vi sendte inn bidraget vårt at 
vi hadde en mulighet, men det 
var absolutt en positiv overas-
kelse at vi fikk en pris, sier Ola 
Johan Brandsnes til Romeriks-
posten.                                                             

Mye papp og pLaST                                                                   
Brandsnes går på Arkitektur- 
og designhøgskolen i Oslo og 
har utformet Lego-emballasjen 
«Vipp & Lek!» sammen med 
medstudent Edvin Klasson.

– Vi ønsket å lage en em-
ballasjeløsning for barneleker. 
Begge har et nært forhold til 
Lego fra barndommen, og vi så 
at det var ting med den eksiste-
rende emballasjen som kunne 
gjøres bedre, forklarer han.                           
Dagens Lego-bokser består av 
mye papp og plastposer, som 
ofte rives i stykker og blir lig-

ola Johan Brands-
nes fra Skedsmo-
korset ble premiert 
for sin nyskapende 
lego-emballasje un-
der «Unge talenter 
2013». 

gende og flyte rundt i huset. 
Deres idé var å lage en embal-
lasje som er lettere å åpne, som 
kan gjenbrukes og som blir en 
del av leken.
                                  
ØdeLa pRoToTypeR                                                   
Studentene fikk hjelp til pro-
sjektet av femåringer fra Grü-
nerhagen barnehage i Oslo. 
Det viste seg imidlertid å bli alt 
annet enn lett da de skulle få 
barna til å teste dagens Lego-
bokser. 

– Barna fant ikke åpnings-
lissen og endte opp med å 
rive i stykker hele boksen. 
Plastposene med klosser ble 
åpnet med munnen og inn-
holdet ble spredt utover hele 
gulvet, forteller Brandsnes.                                                       
Etter å ha sett dette bygde de 
flere prototyper som barna fikk 

prøve. Brandsnes innrømmer 
at det var en utfordring. 

– De hørte sjelden på det vi 
sa, og alt vi lagde ble mer eller 
mindre revet i stykker. Samtidig 
lærte vi mye om hvordan vi kan 
lage produkter som er enkle å 
forstå for barn, forteller han.   

SKRyT FRa jURyeN                               
Til slutt klarte de imidlertid 
å lage nyvinningen. «Vipp & 
Lek!» åpnes som et yoghurtbe-
ger. Hvis man snur boksen på 
hodet blir den en legoplate som 
barna kan bygge på. Avfallet 
fra emballasjen blir minimalt, 
samtidig som legoklossene kan 
legges tilbake i boksen etter 
endt lek. 

«Ved å ta utgangspunkt i et 
eksisterende produkt har de-
signerne tenkt funksjonalitet 

ved å bruke emballasjen som 
lekeelement. I tillegg til smart 
gjenbruk gir det barnet nye 
spennende muligheter. «Vipp 
& Lek!» åpnes som en yoghurt, 
der man river av en folie. Enkel 
og genial design!”, heter det fra 
«Unge talenter»-juryen. 

Med på UTSTILLINg                                                                                   
Lego-konsernet er imidlertid 
ikke med på leken foreløpig.

 – Vi har forsøkt å henvende 
oss til dem, men de er vanske-
lige å få kontakt med. Derfor 
kommer nok ikke emballasjen 
i handelen med det aller første, 
smiler Brandsnes.

Produktet er nå også med i 
en utstilling i regi av Norsk De-
signråd på DogA i Oslo. Utstil-
lingen er åpen fra 24. april til 
26. mai.

Prisvinner: Ola Johan 
Brandsnes fra Skedsmokorset. 
(Foto: Privat)

viPP & LeK: Snur man boksen 
på hodet blir den en legoplate 
som barna kan bygge på. (Foto: 
Pressefoto)

Årets vinnere: F.v: Nima Shahinian, Maren Skyrudsmoen, Jan Kristian Strømsnes, Camilla 
Monrad-Krohn, Manuela Aguirre, Edvin Klasson og Ola Brandsnes gikk til topps i årets «Unge 
talenter 2013» . (Foto: Johnny Syversen/Norsk Designråd.)
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aKTUeLT 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Blodbussen fra Blodbanken 
Ahus kommer til Nittedal og 
Kløfta for å verve blodgivere 
13. mai.

– Vi har vært ute på en slik 
ververunde en gang tidlige-
re. Ruten den gang gikk fra 
Flateby til Ytre Enebakk. På 
denne måten får vi vist frem 
blodbussen til befolkningen, 
og ser at vi kommer nærmere 
folk der de jobber og bor, sier 
helsesekretær og hjelpepleier 
ved Ahus, Mona Elisabeth 
Gjestang.

  
MaNge MeLdeR Seg                                                                                                            
Mandag 13. mai kommer bus-
sen til rådhuset og Mosenteret i 
Nittedal samt Romerikssenteret 

Blodbussen skal på 
ververunde til nitte-
dal og kløfta i mai. 

på Kløfta. 
– Det varierer hvor mange 

vi klarer å verve, men vi ser 
at mange melder seg i etter-
kant, etter at de har tenkt 
litt. Vi tror det er viktig med 
folkeopplysning om hvem vi 
er, hvor vi finnes og hva vi 
jobber med. Blod kan ikke 
lages, det må gis, forklarer 
Gjestang.

stoPPer PÅ romeriKe: Den røde blodbussen kommer for  
å verve nye blodgivere. (Foto: Ahus) 

Blodbussen kommer

Nittedal rådhus  
kl. 09.00 - 10.30 
Nittedal, Mosenteret 
kl. 10.45 – 12.00 
Kløfta, Romeriks- 
senteret  
kl. 13.00 - 14.30

Hit kommer 
blodbussen

BMW - den nye folke-
bilen på Romerike

aKTUeLT 
Tekst: yngve johnsen
yngve@avisdrift.no

Vi får begynne på toppen av 
listen, etter å ha talt Skedsmo, 
Lørenskog og Ullensaker som 
ett ”bilrike”. Helt øverst finner 
vi nemlig Volkswagen, og det 
er dermed forsvarlig å slå fast 
at denne tyskeren er den mest 
vanlige bilen på våre kanter. 
Det er 7.429 varianter av den i 
våre tre kommuner, i følge de 
ferske tabellene fra Statistisk 
sentralbyrå.

BMW er i ferd med 
å bli allemannseie 
i norge. fjorårets 
biltall viser at tyske-
ren er blant de store 
vinnerne også her 
lokalt. i dag får du 
full oppdatering på 
samtlige bilmerker 
per 1. januar 2013. 
Vinnere og tapere 
kan kåres om vi leg-
ger til de helt ny-
este bilene, og trek-
ker fra de som ble 
vraket og solgt bort.

god NUMMeR To
Toyota følger deretter. Med 
6.861 utgaver er japaneren 
en like god nummer to her i 
vår del av Romerike. Den siste 
pall-plasseringen er det Mer-
cedes som stikker av med. Det 

er 4.767 varianter av denne 
på våre kanter. På landsbasis 
er Mercedes nummer fem. 
Deretter følger Ford, Volvo og 
Audi.

VW hoLdeR STaNd I 
NoRge
Det er Volkswagen og Toyota 
som hvert år kniver helt i top-
pen i Norge. Det er nesten 
341.000 varianter av merket 
VW i Norge, mens Toyota følger 
hakk i hæl med drøyt 305.000 
utgaver. Deretter følger Volvo, 
Ford og Mercedes. 

I løpet av det siste året har 
Toyota og VW hatt omtrent 
samme prosentvise utvikling 
i Norge, med en vekst på hen-
holdsvis 3,5 og 3,7 prosent.  
Volvo på tredjeplass har hatt 
en økning på pene 5,7 pro-
sent.

BMW og SKoda VINNeR I 
NoRge
Men av bilene på Topp 10 så 
er det BMW som er den sto-
re vinneren i Norge i 2012. 
Det kjøres for tiden 122.158 
BMW-er rundt om i landet, 
og dette er 8,5 prosent mer 
enn året før. Det er en solid 
vekst, og tyskeren må vel nå 
sies å ha blitt en helt vanlig 
bil for nordmenn flest. Nå er 

Topp 30 lørenskog, Ullensaker og Skedsmo
Samlet. Personbiler, 2012. Utvikling siste år. Kilde: SSB

Volkswagen           7429                      74                                      1,0
ToyoTa           6861                   284                                      4,3
Mercedes-Benz           4767                    182                                      4,0
Ford           3747                   202                                      5,7
VolVo            3661                   152                                      4,3
audi           3497                   134                                      4,0
BMw           2982                    317                                    11,9
opel           2728                   -157                                     -5,4
peugeoT           2653                    -60                                     -2,2
nissan           1738                      51                                      3,0
skoda           1579                     95                                      6,4
MiTsuBishi           1564                        2                                       0,1
Mazda           1306                    -56                                      -4,1
honda           1148                    -36                                     -3,0
hyundai            1115                     69                                      6,6
kia           1030                   166                                    19,2
renaulT             885                   -139                                   -13,6
ciTroen              861                     -18                                     -2,0
saaB             814                    -37                                     -4,3
suBaru             730                      74                                    11,3
suzuki             644                      -8                                     -1,2
cheVroleT             444                        7                                      1,6
chrysler             244                    -34                                   -12,2
FiaT             213                     -12                                     -5,3
seaT             179                    -10                                     -5,3
porsche                               172                     22                                    14,7
land roVer             154                      21                                    15,8
daihaTsu             149                     -14                                     -8,6
Jeep             145                       -1                                     -0,7
Mini              118                      19                                    19,2

UTVIKLINg UTVIKLINg(%)MeRKe aNTaLL

Topp 10 norge
Personbiler, 2012. Utvikling siste år. Kilde: SSB

Volkswagen      340732               11438                                      3,5
ToyoTa      305245              10889                                      3,7
VolVo      189355               10215                                      5,7
Ford       167149                3084                                      1,9
Mercedes-Benz       156026                 2906                                      1,9
audi       146779                 6446                                      4,6
opel       135169                -6820                                    -4,8
BMw       122158                 9576                                     8,5
peugeoT       103683                 2160                                      2,1
nissan        85060                 1681                                      2,0

UTVIKLINg UTVIKLINg(%)MeRKe aNTaLL

den faktisk i ferd med å kjøre 
forbi landsmannen Opel på 
landsoversikten.

Utviklingen i Norge og Ro-
merike baserer seg på nybilsalg, 
fratrukket bilene som skrotes 
eller selges ut av kommunen el-
ler landet.

VeLKjeNTe MeRKeR Med 
NedgaNg
Skoda hadde enda større pro-
sentvis vekst i Norge i fjor. Opp 
elleve prosent er oppsiktsvek-
kende bra klatring. Det er nå 
62.713 slike tsjekkere på norske 
tun. I denne sammenhengen 
tar vi også med Kia. rett nok er 
det ikke mer enn drøyt 20.000 
av dem, men økningen det 
siste året har vært fenomenal, 
med over 28 prosent vekst.

Bilene som har størst til-
bakegang i Norge er Chrysler 
(-11,3%), Renault (-8,1%), Opel 
(-4,8), Saab (-3,7%) og Mazda 
(-3,2%)

…og på RoMeRIKe
På vår bokstavelig talt sam-
kjørte liste for våre tre kom-
muner finner vi at BMW har 
hatt en solid vekst også her. 
Helt nøyaktig er det 2.982 ut-
gaver av den i Ullensaker, Lø-
renskog og Skedsmo, og dette 
er et solid hopp på 317 biler 
det siste året. Det utgjør en 
svært pen vekst på 11,9 pro-
sent. Det er klart største øk-
ning blant bilene på Topp 10 
hos oss.

Også på våre kanter impo-
nerer Skoda, med en økning 
på 6,4 prosent. Vi noterer 
imidlertid Kia i margen, for 
koreaneren har en økning på 
over 19 prosent, og det telles 
nå 1.030 av den her hos oss. 
hyundai og Subaru har også 
god vekst.

Størst prosentvis tilbake-
gang blant de største bilene 
i våre tre kommuner, hadde 
Opel, Peugeot og Mazda.

BmW vAnLiG: I Norge og på Romerike tok BMW et betydelig jafs 
av markedsandelene i den totale bilparken i fjor. (Illustrasjonsfoto) 
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færre fra Skedsmo  
på sosialhjelp i fjor

aKTUeLT 
Tekst: yngve johnsen
yngve@avisdrift.no

I Norge har det vært en gledelig 
nedgang i antall mottakere av 
sosialhjelp. I løpet av 2012 var 
det 122.708 personer i Norge 
som på en eller annen mottok 
økonomisk ytelse fra hjem-
kommunen sin. Dette er 2.246 
færre enn året før. 

UTVIKLINgeN I SKedSMo
Denne nedgangen bidrar også 
Skedsmo til. De lokale tallene, 
som kommunen selv har rap-
portert inn til Staten, viser at 
1.249 personer med bosted-
sadresse i Skedsmo fikk økono-
misk sosialhjelp i fjor. Dette er 
221 færre enn året før.

I Lørenskog kommune viser 
statistikken at 654 innbyggere 
fikk økonomisk drahjelp i løpet 

LeSeRaRTIKKeL 
Tekst: Lillian Lindberg

Lørenskogmesterskapet 2013 
ble avviklet lørdag 27. april, 
under god og myndig ledelse 
av turneringsleder Anton Gun-
narsson. 

Det deltok i alt 34 par, de 
fleste fra distriktet, men også 
par fra Trøndelag, Gudbrands-
dalen og Hamar hadde funnet 
veien til Lørenskog.  

Fire juniorer deltok også, og 
en av dem, Marcus Skeie, BK 
Norrøna, ble nr 5 sammen med 
lørenskogspilleren Åge Olsen.

Turneringen ble vunnet av 
Jan Frode Karlsen, Jessheim BK 
og Are Aarebrot, OBK Kløver-
knekt. Flere av klubbens spille-
re gjorde en glimrende innsats. 
Helge Berg ble nr 4 sammen 
med Svein Arild Naas Olsen, 
BK Norrøna.  

Kjell Ruud-Hansen og Kjell 
Solberg, med sine til sammen 

i løpet av fjoråret 
var det 1.249 per-
soner som hadde 
behov for økono-
misk drahjelp av 
Skedsmo kommune. 
det betyr at antallet 
har gått mye tilbake 
det siste året. Målt 
per innbygger er det 
relativt mange som 
behøver sosialhjelp 
der. lørenskog har 
mindre andel.

av fjoråret. Her er det en øk-
ning på 76 personer fra 2011. 
Ullensaker kan vise til en ned-
gang på 95 perosner, og lander 
nå på 687 brukere.

UTBeTaLT peR MåNed
I de samme rapportene frem-
kommer det hvor mye hver 
enkelt bruker får i økonomisk 
støtte. Dette i form av gjennom-
snittlig utbetaling per måned. 
Tabellene viser at personene med 
økonomisk sosialhjelp i Skedsmo 
i snitt ble hjulpet med 10.585 
kroner i måneden. I Lørenskog 
var gjennomsnittlig størrelse på 
11.134 kroner per måned, mens 
tilsvarende sum for Ullensaker 
var på 7.260 kroner.

Økonomisk sosialhjelp
2012, utvikling siste år, kilde: SSB

SkedSmo         1249                    -221                                     2,5
UllenSaker           687                      -95                                     2,2
lørenSkog           654                       76                                     1,9
norge    122.708                -2.246                                      2,4

UTV aNdeL(%)aNTaLL

øKonomisK HJeLP: Skedsmo kommune brukte i fjor nesten 59 millioner kroner for å hjelpe kommunens innbyggere som ikke klarte å 
sørge for eget livsopphold. Dette er enten direkte utbetalinger, eller hjelp i form av å betale noen av deres regninger. (Illustrasjonsfoto)

BLe nummer 5: Junioren Marcus Skeie, BK Norrøna ble nr 
5 sammen med makker Åge Olsen, Lørenskog, av 34 par. Flott 
prestasjon. (Foto: Lillian Lindberg)

Alt i alt brukte Skedsmo 
kommune nær 59 millioner 
kroner på økonomisk sosial-
hjelp i løpet av fjoråret. Bunn-
linjen i Lørenskog viste nesten 
28 millioner kroner i økono-
misk bistand til dem som ikke 
klarte å sørge for sitt livsopp-
hold. Dette er penger som er 
utbetalt direkte, eller i form av 
stønad til betaling av regnin-
ger. Ullensaker brukte 24 mil-
lioner kroner på dette.

deTTe eR ØKoNoMISK 
SoSIaLhjeLp
Økonomisk stønad etter lov 
om sosial tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen er en 
skjønnsmessig ytelse. Sosialtje-

nesten i Skedsmo, Lørenskog 
og Ullensaker har både rett og 
plikt til å utøve skjønn ved vur-
deringen av om det skal ytes 
stønad, og ved utmåling av stø-
naden. Stønaden skal utmåles 
på grunnlag av en konkret vur-
dering av den enkeltes faktiske 
behov. Loven gir ingen veiled-
ning om det konkrete stønads-
nivået, men fra sentralt hold er 
det gitt veiledende retningslin-
jer for utmåling av dette.

eNoRMe FoRSKjeLLeR
Det er svært store forskjeller i 
Kommune-Norge på hvor stor 
andel av befolkningen som be-
høver økonomisk sosialhjelp. 
Det norske gjennomsnittet var 
i fjor på 2,4 prosent av alle inn-
byggerne. Det var ned fra 2,5 
prosent året før.

I Skedsmo kommune er det 
hakket tettere mellom hver 
bruker. SSB-tallene viser at 2,5 
prosent av innbyggerne i Skeds-
mo fikk en eller annen form for 

økonomisk drahjelp i fjor. 
I Lørenskog kommune viser 

tallene at ”bare” 1,9 prosent av 
befolkningen fikk økonomisk 
bistand i 2012. I Ullensaker var 
andelen på 2,2 prosent.

Topp og BUNN
Ulikhetene i Kommune-Norge 
finner man enkelt ved å refe-
rere fra toppen og bunnen av 
landsoversikten. Det er him-
melvid forskjell mellom kom-
munene Rindal i Møre og 
Romsdal, hvor bare 0,3 prosent 
av befolkningen behøvde sosi-
alhjelp – til Eidsberg kommune 
i Østfold hvor andelen er hele 
åtte prosent.

I Akershus ser vi at Ski, 
Aurskog-Høland og Skedsmo 
er de som har størst andel per-
soner med økonomisk sosial-
hjelp. Her havnet altså alle på 
2,5 prosent i fjor. Minst andel 
hadde Oppegård og Gjerdrum 
kommuner, hvor kun 1,4 pro-
sent fikk tilsvarende hjelp.

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

lørenskogmester-
skapet i bridge

168 år, var med og kjempet 
om de gjeveste premiene til 
helt til slutten av turnerin-
gen. Det glapp imidlertid litt 
i de aller siste rundene, slik at 
det endte med en 11. plass til 
slutt. Imponerende prestasjon 
likevel.

vinnere: Vinnerne av 
Lørenskogmesterskapet i bridge, 
Jan Frode Karlsen, Jessheim BK 
og Are Aarebrot, OBK. (Foto: 
Lillian Lindberg)
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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

fisker etter gode opplevelser 

aKTUeLT 
Tekst/foto: Roy R. Mortnesen
roy@avisdrift.no

Det er ikke alltid det blir så 
mye fisk, men vi har fått utro-
lig mange fine opplevelser på 
turene våre, forteller Ibenfeldt, 
som er nestleder i Lørenskog 
Jakt- og Fiskeforening.  

FISK UT - FISK INN
For karene er vårens vakreste 
eventyr når de i mai er med 
på å sette ut fisk. Foreningens 
medlemmer setter ut ørret for 
25.000 kroner hvert år i Lø-
renskog. Dette er ørret fra 600 
gram til over ett kilo. Dette er 
en viktig del av det foreningen 
driver med, og fører til at pu-
blikum kan få gode fiskeopple-
velse i Østmarka.

– Årets høydepunkt for oss 
er når vi setter ut fisken. Dette 
skjer i mai. Da deltar også man-
ge frivillige, barn og unge. Hvert 
år setter vi ut rundt 3000 fisk. 
Den største fisken som settes ut 
veier 1.5 kilo, opplyser Laget. 

– Vi får bare godord når vi 
er ute i marka og setter ut fisk. 
Folk synes vi gjør en god jobb. 
Vi bærer fisken inn og de bærer 
fisken ut, humrer Ibenfeldt. 

Ibenfeldt  forteller at de som 
medlemmer av jakt- og fiskefo-
reningen møter andre mennes-
ker som har den sammen inter-
essen av jakt, fiske og friluftsliv. 

SjeKKeR FISKeKoRT
Lørenskog Jakt- og Fiskefore-
ning (LJFF) ble stiftet i 1948. 
Foreningen er tilknyttet Nor-
ges Jeger- og Fiskeforbund og 
har rundt 260 medlemmer. 
Ibenfeldt ble vervet som med-
lem til Lørenskog Jakt- og Fiske-
forening av Tor Laget da Iben-
feld var på tur ut av marka med 
fiskestanga over skuldra. 

når Øivind ibenfeldt 
og Tor laget drar på 
tur er fiskestanga 
alltid med.

– Jeg har i alle år fisket og 
hatt mye glede av fisken som 
er i vannene i Østmarka. Jeg 
synes derfor det er hyggelig å 
kunne bidra med noe i forenin-
gen, forteller Ibenfeldt.

Karene er fiskeguider/fiske-
oppsyn i Oslomarka Fiskead-
ministrasjon (OFA). Avslører 
de noen uten fiskekort får opp-
synsfolkene servert en rekke 
unnskyldninger og forklarin-
ger. Ibenfeldt tror de har hørt 
det meste, men poengterer at 
95 prosent av fiskerne de treffer 
har fiskekortene i orden. 

– Møter vi noen som ikke 
har fiskekort drar vi fram infor-
masjonsbrosjyren der det står 
at de kan kjøpe fiskekort med 
mobiltelefonen. De som ikke 
har telefonen med seg, eller 
ikke har dekning, lover å kjøpe 

kort til neste gang. Og vi ender 
opp som gode venner. 

Et OFA-fiskekort koster 490 
kroner for et helt år. Har du 
ikke tenkt å fiske så mye har 
du muligheter for å kjøpe et tre 
døgns kort til 160 kroner. Fis-
kekortet gir deg tilgang til 500 
fiskevann. 

heLåRS FISKe
Ibenfeldt forteller at han driver 
med isfiske på vinteren etter 
abbor. På våren tar han med 
fluestanga og fisker sjøen. 

– Da er det en og annen sjø-
ørret og torsk som biter på. Når 
isen er gått i marka er det full 
rulle der hele sesongen og frem 
til langt ut i oktober, forteller 
Ibenfeldt, som har ørret som 
favorittfisk og fluefiske som 
metode.

Han bedyrer at han ikke er 
noen fanatiker på dette områ-
det. Men fisker like gjerne med 
mark og sluk, selv om han fore-
trekker flue.  

– Fluefiske gir meg mest, 
om ikke akkurat fisk så blir det 
mange fine opplevelser.  

STaRTeT TIdLIg
Øivind Ibenfeldt og Tor La-
get fikk begge interessen for 
fisking i 10-års alderen. Mens 
Ibenfeldt dro med kameratene 
innover Nordmarka for fiske og 
overnatting i barkhytter, hadde 
Laget sine første fiskeopplevel-
ser sammen med bestefaren da 
de dro til Heiavannet i Fetsund. 
Begge forteller at fisking har 
vært en spennende hobby.

– Den største fisken jeg har 
halt ombord var på 50 kilo. 

Det var en sailfish som ble tatt 
i Stillehavet i 2011, forteller 
Ibenfeldt. Han har besøkt en 
rekke land med fiskestanga. 

– Har du fått noen stygge fisker?
– Jeg har fått gjedde på mel-

lom 13 og 14 kilo. I tillegg har 
jeg fått en barrakuda lignende 
sak i Mellom-Amerika. Det var 
en torpedolignende sak med 
stygge gjeddetenner. Da måtte 
vi passe på bein og fingre, for-
teller Ibenfeldt.

Tor Laget har et langt liv bak 
seg i forsvaret på Kjeller. Han 
benyttet anledningen til å pak-
ke ned fiskestanga da radarsta-
sjoner og flystasjoner trengte 
service. 

– Bodø, Honningsvåg, Vardø 
og Kautokeino. Det var fiske-
muligheter over alt, forteller 
Laget. 

ivriG meD stAnG: Øivind 
Ibenfeldt (th) og Tor Laget be-
nytter nesten en hver anledning 
til å prøve fiskelykken.

Komplette sommer- og vinterhjul 
rimelig til salgs. Alle gått bare en 
sesong. Sommerhjul, 155/70 R 13 
75 T. Vinterhjul, 155/70 R 13 75 Q. 
Dekkene sitter på fire-hulls felg til 
Ford Fiesta. Pent brukte hagemøbler 
i hvit plast også til salgs. Stort ovalt 
bord og seks stoler med høy reguler-
bar rygg og med blå/hvite puter.   Tlf. 
905 93 934 
 
Norsk festdrakt til dame, uten bluse 
til salgs. Str 46/48 sort m/broderi. 
Brukt 2 ganger, kr. 4.500,- ring 
Anne-Marit tlf. 48494370 
 
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,-.
Kontakt tlf 93 00 234 
 
Bøker/oppslagsverk: Cappelens 
Musikkleksikon, 6 bind, 500,- All 
verdens fauna, praktverk om jordens 
dyreliv, 20 bind, 750,- Norges Dyr, 6 
bind, 500,- Historien om Norge, 6 
bind, 300,- Carl Grimberg, Mennes-
kenes liv og historie, 30 bind, 750,-
Norges historie, 15 bind, 200,- Stol, 
recliner, svingbar, hel hud, cognac-
farget, pen, må nytes! Ekstra puff 
medfølger. 2.000,- Tlf 91704480 
etter 1600. 
 
 

Trenger du hjelp med å fjerne et 
tre eller to i hagen? Jeg trenger ved 
til vinteren og kan hjelpe deg med 
dette. Jeg har utstyr og erfaring. Tlf. 
91140446 
 
Jeg skal forsøke å få til en 17.mai-fei-
ring/markering på Bjønnåsen til minne 
om den illegale feiringen her søndag 
17. mai 1942, og trenger litt hjelp for 
å finne historieinteresserte personer 
som kunne tenke seg å bli med på å 
få dette arrangementet gjennomført.  
Vi trenger folk som kan trakte litervis 
med kaffe, bidra med hjemmebakte 
kaker,folk til å bære alt opp til Bjønnå-
sen, en eller flere som kan spille et 
instrument, gjerne trekkspill, noen fra 
et kor som kan være forsangere når 
vi skal synge nasjonalhymner. Og vi 
behøver tidsriktige klær, så som vad-
melsnikkerser, lusekofter og sixpencer 
e.l. Og om noen har bæremeiser (grå 
lerrets-ryggsekker) å selge eller å låne 
bort denne dagen, så ville det ha vært 
storartet. Ta kontakt med jan.holthe@
hotmail.com

 

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 damesykkel, 
evnt. annen med kurv. Miele fryse-
skap 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 
 
Tysk hjelm Fra 2. verdenskrig ønskes 
kjøpt av samler. Annet militært fra 
krigen er også av interesse.Tlf.: 40 
40 62 16 
 
Kombiskap kjøl/frys ønskes kjøpt. Tlf 
97040475/46697897 

Sofa + 2 stoler  i grønn velur og med 
fine  utskjæringer i eik på armlener 
gis bort. Tlf. 99452719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 fikset 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 om-
råder. Lave fellesutg.  Felles vaskeri, 
bibliotek, trimrom m/utstyr, bod til 
hver leilighet. Hyggelige 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. Prisantydning: Salong 
kr 1800,-.Lamper kr 1000,-.Tlf 90 
91 13 97 
 
 
 
 
 
 
 

ønskes kjøpt

tjenester

gis bort

Flott dampvasker/steamcleaner type 
Ferrel Vapo Compact 1500 med mye 
utstyr fantastisk til rengjøring av 
alt av flater uten bruk av såpe,bare 
vann.  Selges for pris kun kr 2000,- 
Rainbow SE rengjøringsmaskin med 
støvsuger, teppebanker, tepperenser 
/møbelrenser. Selges for kr. 6800,- 
Panelovn Nobø 1000 w str. 75x40 
cm   selges 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 trefigur 
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 takgrinder 
selges   kr. 300,- UBRUKT  utvendig 
boddør 90x  210 cm beige, liten 
ripe på overflater selges. Gi bud.2 
pk. takessplater Agnes  60x 120 
cm  ca. 8 m2 samlet. Gi bud. e-mail  
aks-joh@online.no 
 
Flotte barmøbler i sentvoksende 
finsk furu.Lakkert og klar til bruk.
Ønsket pris er kr. 10.000,- men 
interesert i tilbud.Kan også brukes 
som intervju/sendebord for radio 
eller TV,eller som resepsjonsskranke.
Bordet er 2m langt og 1m bredt.Tlf 
91 58 78 80.

 
Sofa 3+2 seter,  ekte skinn fra Italia. 
varme rød farge.  pris.   2500 kr. 
Dobbelt seng med madrass +natt 
bord og smynkebord med speil. 
(Tyskland)  pris.   2500 kr.10 stoler 
(Hvit plastikk) og 2 bord (Hvit plas-
tik). pris.   500 kr. Tlf. 45 81 18 89. 
 
520 liters akvarium med rensepum-
pe og utstyr selges. Kr 2000,- eller 
bud. Tlf: 92 62 90 93. 
 
Kaffetrakter Philips Type HD 
7446/20/A meget lite brukt Selges 
kr. 150,- ( Ny pris kr. 279,- ). Mobil 
970 93 551. 
 
Bunadsko dame Borgund st. 
4 ½  brukt en gang.  Kr.200.   
Tlf.63817295 
 
2 barnesenger 120x60 cm :kr 150 
pr stk. 1 vogge i umalt furu kr 400 
Tlf. 99 23 68 92. 
 
Overføre VHS filmer til DVD kr 100 
pr time, min kr 300. Hadeland 1984 
serie krystallglass 6 coctail glass (17 
cm) 5 Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin 
( 27,5 cm) 200 pr stk. Barnebøker 
bla Mikke mus,  Disney, Ole Brum 

, aktivitetsbøker ,Naturbøker m.m.., 
selges.fra kr 20 pr stk. eller mange 
til samleprisHadeland oljelamper. 
Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu 
kr 150,  Svart  Cord dressjakke 12 
år Kjempestilig , selges kr kr 100,- 
Ubrukte Colombia støvler 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. Konfirmasjon?  Ny JC Svart 
Dressjakke str 46 ubrukt m/lapper 
på ny pris kr 995 selges kr 350,- 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. Adidas fotballsko mundial 
team str 42, passer 39/40 selges 
kr 250 ny pris kr 1150( har bilde). 
Heelys rullesko Blå str 39 som nye 
kr 120 ( Har bilde). Gutteklær str 
12-14 selges billig. Tlf. 63 87 54 
90/ 928 41 746. 
 
En SKIL elektrisk kjedesag til salgs, 
kr. 400,- Interesserte kan ringe: 63 
87 71 37. 

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»

Lite brukt Stordahl sofa, nypris kr 
15.500.- selges grunnet plassmangel 
kr 2000.- Lenestol kr 800,- bord kr 
700.- Selges samlet eller enkeltvis. 
Ta kontakt da vel! Jessheim. Kontakt 
90 98 19 30. 
 
Hjørnesofa i svart skinn selges 
kr.1500(Living. Tlf.90 09 44 22 
 
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 intel-
ligent 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. 
 
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 flytting fra Fjellhamar: 
Grundig TV-ikke flatskjerm m/tvbord.  

Peavey bassforsterker m/kabinett. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stort vitrineskap med lys (2.20 bred) 
kr 2000. Marmor salongbord med 
messing understell.Gammelt skrive-
bord gis bort. Skrivebord i brunbei-
eset 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, 

 

Nå ut til 44.000

husstander på Romerike?

Tlf. 92 26 07 92
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Velger tradisjonelt på hytta
– De fleste vil ha 
en tradisjonell 
og rustikk stil på 
hytta, sier redaktør 
i bladet Hytteliv, 
Mette Stene- 
Johansen. 

– Noen vil ha moderne hytter, 
gjerne med smarte løsninger 
og strammere møbler. Men 
det er nok fortsatt flest av de 
som vil ha det litt mer tradi-
sjonelt og rustikt, sier redak-
tør for Hytteliv, Mette Stene-
Johansen.

ØNSKeR IKKe FURU                                                              
Begrepet «tradisjonelt» er imid-

lertid i ferd med å forandre seg. 
Johansen mener eksempelvis 
at flere vil kvitte seg med furua 
som pryder mange norske hyt-
tevegger.

– Veldig mange ønsker å fjer-
ne furupreget og velger å beise 

og male veggene. «Tradisjonelt» 
er ikke lenger furu, grønt og rødt 
slik det var før. Vi kan si at det 
nye tradisjonelle er preget av 
dusere farger, mykere møbler og 
innslag av natur. Drivvedfarger 
og gråtoner er populært både til 
vegger og møbler. Vi kan likevel 
se en trend i at flere og flere vil 
blande stiler, og prege interiøret 
med egen smak, sier redaktøren. 

peRSoNLIg pReg
Gjenbrukstrenden har også 
kommet for fullt til hyttene. 
Johansen forteller at mange nå 

har begynt å sy både puter og 
gardiner selv. Noen lager også 
møblene på egen hånd.

– «Do it yourself» er popu-
lært blant mange hytteeiere. 
Hytta skal være personlig og 
den skal ha sjel. Det skal ikke 
se ut som en møbelkatalog, 
sier redaktøren som mener 
at gjenbrukstrenden kanskje 
er enda større på hytta enn 
hjemme.

– Bestemor sin stol eller 
lampe får bli med på hytta. 
Ofte setter man sitt eget preg 
på de gamle møblene ved å 

male eller trekke om. Et per-
sonlig preg er viktig for man-
ge, forklarer hun.

Ellers er naturelementer 
viktig for mange hytteeiere.

– Natur er fortsatt en stor 
og viktig trend. Både na-
turmaterialer, mønster og 
grafiske illustrasjoner med 
fugler, kvister og hjort, tre-
verk, lin og ull er det som 
går igjen, avslutter Stene-
Johansen.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

nAturtrenD: Naturelementer med treverk, lin og ull er fortsatt en stor og viktig trend på hytta. 
(Foto: www.ciiwa.com)

PersonLiG PreG: Mange blander ulike stiler og preger interiøret med sin egen smak. (Foto: www.onarchitecturesite.com)

reDAKtør: Mette Stene-
Johansen er redaktør for bladet 
Hytteliv. (Foto: Privat)

TEMA: Hytte & HUS
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Male huset  
- Rent, fast og tørt
Her er tipsene for 
å oppnå best mu-
lig resultat når du 
skal male huset. 

Når man er ferdig med å vas-
ke huset med en kraftvask og 
skrapet løs gammel maling, 
må man vurdere hvorvidt det 
er nødvendig å grunne hele 
huset eller deler av huset hvor 
det er bart trevirke.

– Det vi sier er at underla-
get skal være rent, fast og tørt, 
forteller Erik Bryng fra teknisk 
service hos Jotun.

STåeNde KLedNINg
Når man skal velge utstyr må 
man ta høyde for hvordan 
kledning veggen har.

– Når det gjelder stående 
kledning, er det veldig lurt å 
bruke rull. Da kan man få tatt 
ganske store partier rett opp 
og ned. Når det gjelder lig-
gende kledning er det verre 
fordi man må forflytte seg over 
hele lengden på veggen for få 
skjøter i malingen, forklarer 
Bryng.

 
TØRKeR FoRT
De vanntynnende produktene 
vi har i dag tørker fort så man 
må planlegge slik at man star-
ter og slutter ved klare avgren-
singer.

– Og man starter på top-
pen og maler seg nedover, sier 
Bryng.

MaLINg og BeIS
Selv om man bruker de samme 

typene produktene og frem-
gangsmåten i forbehandlin-
gen enten man skal beise eller 
male huset, må man passe litt 
på.

– Det går ikke å beise et hus 
som er malt, fordi det blir helt 
motsatt vei, men maling på 
beis går derimot helt fint, av-
slutter Bryng.

Tekst: ola Thorud jacobsen/ifi.no

Tlf. 92 26 07 92

 
Annonsere her?

TEMA: Hytte & HUS

mALetiD: Våren er en fin tid å male huset på. Dette huset skal gå fra senne-
psgult til hvitt såfremt vi har en regnfri vår i vente. Foto: Linn Cecilie Merckoll
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Folk vil ha hytteliv i Hurdal og flere hyttetomter er nå  
under utvikling i Hurdal.

Ospekollen hyttegrend nord 
for Garsjøen i Hurdal er et av 
hyttefeltene som nå er under 
utvikling. Norgeshus Hurdal 
bygger her ut 23 regulerte 
tomter med størrelse fra 840 
til 1300 m2.                                                                                        

– Av disse er det igjen 15 
usolgte tomter, forteller daglig 
leder Geir Holtet. Prisene star-
ter på 283.000 kroner. Holtet 
mener området har mye å by 
på.                                                                      

– Feltet ligger solrikt til med 
kort vei til Hurdal Skisenter og 
Hurdalsjøen. I tillegg har Hur-
dal mye å by på når det gjelder 
turmuligheter. Flotte skogsbil-
veier for de som liker å sykle, 
mange elver og vann, mye bær 
og sopp i skogen og muligheter 
for jakt og fiske, forklarer Hol-
tet.
                                     
aVSLo TILBUd                                                         
Johnny Nyrud fra Oslo er i 
gang med å selge en annen 
tomt på det samme hyttefel-
tet. Tomta på 920 m2 har en 
prisantydning på 345 000 kro-
ner. 

– Responsen har vært grei. 
På under en måned har det 
vært over 300 visninger på an-
nonsen. Vi har hatt fire visnin-
ger og et bud på kr 300 000, 
som vi avslo, forteller Nyrud.
Selv om han har lagt seg på et 
høyere prisnivå enn Norges-
hus, mener Nyrud det er en 
fordel at kjøperne står fritt til 
å velge hva slags hytte man vil 
ha.

– På vår tomt kan du sette 
opp hvilken hytte du vil, og du 
har den fineste utsikten, hevder 
han.
  
LITeN ReSpoNS                                                       
Mathiesen Eidsvold Værk er 

også i gang med å utvikle to 
hyttetomter i Jeppedalen i 
Hurdal. Annonsen ble første 
gang lagt ut i fjor, men hittil 
har det vært lite respons.

 – Vi har hatt annonse på 
disse to tomtene i Jeppedalen i 
flere omganger siden i fjor vår. 
Vi har hatt noen visninger 
og henvendelser, men ingen 
som har kommet i kjøpsposi-
sjon til nå, forklarer leder for 
eiendomsutvikling ved Mat-
hiesen Eidsvold Værk, Marit 
Rønning.

Tomtene er på 2 057 m² til 
sammen og har en prisantyd-
ning på 350 000 kroner. An-
nonsen ligger nå ute på FINN 
under både boligtomter og fri-
tidstomter.
   

håpeR på VåRSoLa
Rønning har ikke noe fasitsvar 
på hvorfor salget går tregt.

nær sJøen: Mathiesen 
Eidsvold Værk selger to tomter 
i Jeppedalen. (Foto: Mathiesen 

Eidsvold Værk)

vinterHytte: Norgeshus Hurdal utvikler 23 tomter i Ospekollen 
hyttegrend. (Foto: Norgeshus Hurdal)

Grei resPons:  

Johnny Nyrud skal selge denne 
tomta i Ospekollen hyttegrend. 

(Foto: Johnny Nyrud)

Bygger ut  
i Hurdal

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Yngre må låne mer
De fleste hytte-
kjøpere har solid 
økonomi, men det 
er stor forskjell 
mellom gammel 
og ung. De yngste 
aldersgruppene 
må låne mer enn 
de eldre. 

En undersøkelse BoligMeteret 
har utført for Eiendomsmegler 
1 viser at gjennomsnittlig an-
del lånefinansiering ved hyt-
tekjøp er 45 prosent. Det betyr 
at folk i snitt har 55 prosent 
egenkapital.

– De fleste som kjøper hytte 
har solid økonomi og relativt 
lav belåningsgrad på boligen, 
forklarer informasjonssjef i 
DNB, Aud-Helen Rasmussen. 

jeVN eTTeRSpØRSeL
Hytteprisene har steget jevnt 
og trutt de siste årene. En 
norsk gjennomsnittshytte 
koster nå rundt 1,5 millioner 
kroner.

– Vi har hatt en jevn et-
terspørsel etter hyttelån det 
siste året. Den vanligste finan-
sieringsformen for hyttekjøp 
i Norge er en kombinasjon av 
pant i boligen og hytta, sier 
Rasmussen. Hun forteller at de 
tilbyr lån med pant inntil 75 
prosent av hyttas verdi. 

SToR FoRSKjeLL                        
Undersøkelsen viser imidler-
tid at det er en sammenheng 
mellom alder og grad av låne-
finansiering. I aldersgruppen 
30-39 år svarer 28 prosent at 
de kommer til å låne 80-100 

prosent ved et hyttekjøp. Etter 
fylte 55 år svarer ingen at de 
vil låne så mye. I aldersgrup-
pen 55-64 år vil 48 prosent 
belåne 40-59 prosent av kjø-
pesummen.          
 
LØNNeN aVgjØR
Ikke uventet viser undersø-
kelsen også at lønnsnivået er 
avgjørende for hvor mye man 
låner.

Majoriteten av de som lå-
ner 70-100 prosent består av 
de som tjener under 300.000 
kroner. Majoriteten av de som 
låner minst, 1 til 29 prosent av 
kjøpesummen, har et lønns-
nivå på over 700 000 kroner. 
De som lånefinansierer 30 – 69 
prosent har et lønnsnivå på 
mellom 300 000 og 500 000 
kroner.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

riKe HytteKJøPere: - De 
fleste som kjøper hytte har so-
lid økonomi, sier informasjons-
sjef i DNB, Aud-Helen Rasmus-
sen. (Foto: Stig B. Fiksdal)

– Det er ikke noe gjennom-
gående svar på hvorfor de ikke 
blir solgt. Det er 7 km grusvei 
til Jeppedalen, men den er 
godt vedlikeholdt så det be-
høver absolutt ikke være noen 
grunn. Ellers solgte vi en an-
nen tomt like ved i fjor høst, 
men den lå riktignok på den 
andre siden av Jeppestigen og 
i fremre rekke mot Øyangen. 
Vi håper at vårsola bringer nye 
interessenter til Jeppedalen, 
sier Rønning.

TEMA: Hytte & HUS TEMA: Hytte & HUS
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Bare kreativiteten kan sette en stopper når det gjelder hva du vil ha på veggen 
over kjøkkenbenken. Men nordmenn velger oftest «trygt».

Henrik Andersson, salgssjef 
Norge i Golvabia, forteller at 
det er særlig populært med mo-
saikk over kjøkkenbenken.

Det er mye mosaikk av 
ulike slag. Både stavmosaikk 
og mindre firkanter. Fargene 
befinner seg for det meste i 
gråskalaen. Men med mindre 
ruter kan folk våge å ta dristi-
gere valg som rødt. Likevel er 
det mye sobert som mørk grått 
og sort som det går i, sier han.
 
Se eTTeR heLheTeN
Når det gjelder kjøkkenet, kan 
det være vanskelig å velge hvil-
ket materiale og utseende man 
ønsker på veggen mellom over- 
og underskap.

– Det er mange hensyn å ta. 
Valget må passe til benkeskive, 
tapet og gulv. Et kjøkken har 
man lenge. Det behøver ikke 
å byttes, men å bytte denne 
delen av kjøkkenet er rimelig, 
understreker han.

Kreativt med  
fliser på kjøkkenet

Golvabia har det meste av 
materialer, både gulvfliser og 
veggfliser.

Utvalget er bredt. Det er sma-
ken som avgjør, sier Andersson, 
som likevel har noen knep i 
ermet; små mosaikkfliser pas-
ser til små kjøkken. Mens lange 
kjøkken kan forminskes ved å 
anvende kvadratisk flis.

Små mosaikkbiter i farger er 
noe Andersson kan anbefale for 
den som vil ha fokus på farger.

– Det er et tøft fargevalg 
som stikker seg ut, særlig i et 
ellers hvitt kjøkken, sier han.

Salgssjefen i Golvabia min-
ner om at hvite fuger lettere 
blir skitne.

– Velger man farget fuge-
masse, kan dette også gi en 
effekt dersom det bryter med 
fargen på flisene. Det er også 
populært nå, forteller han.
 
VeLgeR TRadISjoNeLT
Hos Höganäs ser de også at 

TEMA: Hytte & HUS TEMA: Hytte & HUS

nordmenn foretar tradisjonelle 
valg over kjøkkenbenken.

– Vi har klassikeren mo-
saikk i alle mulige farger og 
overflater. Det kommer hele 
tiden nye fliser. Nå har vi 
sett en del ganske sterke far-
ger: knall gult, rødt og blått, 
forteller butikksjef i Höganäs 
Brobekkveien i Oslo, Patrik 
Björklund.

På kjøkkenet er ikke valge-
ne de mest vågale.

– Det er et lite areal også. 
Man slår ikke akkurat til med 
limegrønn mosaikk. Ofte bru-
ker man hvite fliser, og legger 
heller til detaljer som en mo-
saikkstripe, forteller han.

Björklund mener ikke at vi 
er kjedelige når vi velger tradi-
sjonelt på kjøkkenet.

Er man kjedelig eller fram-
tidssikker? Vi er sånn i Nor-
den, vi kjører «safe». Fargene 
er ikke så sterke i våre hjem, 
i hvert fall ikke hos de fleste. 

Ofte blir det til hvite vegger og 
hvitt kjøkken.

TeNK på ReNhoLd
Björklund minner om at valgene 
på kjøkkenet bør ha sammen-
heng med tanken på renhold.

– Det kan være greit å ha en 
flis som er lett å holde ren når 
man lager mat, sier han.

Flisen trenger ikke å ha stor 
flate, men at den er glasert kan 
være lurt. Uglaserte fliser kan 
riktignok behandles, men det 
slipper man med glaserte fliser.

– Mosaikk er lett å holde 
rent, spesielt om den er gla-
sert også. Det finnes forskjel-
lig glassmosaikk. Enten er den 
helt gjennomsiktig eller så er 
den malt på baksiden, da he-
ter det krystallmosaikk. Vi har 
dessuten fått inn metallmo-
saikk i mange varianter, det 
er glassmosaikk med metallisk 
farge. Om en velger seg vekk 
fra det tradisjonelle, så blir det 

Tekst: guri haram/ifi.no  
Foto: produsentene

gjerne noe sånt, sier han.

Tlf. 92 26 07 92

 

Nå ut til 44.000

husstander på Romerike?
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Takk til alle som sendte inn!

sVar:
leca ved isakbrua i  
lillestrøm.

ViNNer:
MonA BRenden 
Svelleveien 5A
2004 lillestrøm

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, depotgata 20, 2000 lillestrøm
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Ballettelever til scenen
Jessheim Ballett-
skole holder fire 
forestillinger i Ul-
lensaker Kulturhus 
kommende helg.

KULTUR 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Elevene ved Jessheim Ballett-
skole står på scenen i Ullensaker 
Kulturhus kommende helg. 

– Forestillingen heter «En 
helt vanlig dag». Vi vil formid-
le alt fra drømmer om natta, 
svømmetimer, kroppsøvings-
timer og friminutt på formid-
dagen, til fotballkamper og 
«shopping på senteret» på et-
termiddagen. Alt dette formid-
ler vi gjennom bevegelser og 
dans, forklarer daglig leder ved 
ballettskolen, Maria Lockert.

hIp hop og KLaSSISK
Danseelevene er fra 3 år og 
opp til voksen alder. Både Hip 
Hop, moderne dans, jazzdans, 
klassisk ballett og barnedans 
er med på programmet.                                                          

– Ca 350-400 mennesker vil 
være med i de fire forestillingene 
som holdes, opplyser Lockert.                                                                                                   
                               
haKKeBaKKeSKogeN                                     
På to av forestillingene deltar 

også barn fra Hoppensprett-
barnehagene i Ullensaker. 
Ballettskolen tilbyr danseun-
dervisning til Hoppensprett-
barnehagene en gang i uken, 
og det er erfaringene derfra 
de tar med seg til scenen.

– Barnehagene har i løpet 
av året brukt «Hakkebakke-
skogen» og «Kardemomme 
by» som et verktøy til å for-
midle gode vaner til barna. 
4-5-åringene har dans en 
gang i uka, og det virket na-
turlig å knytte temaet inn i 
danseundervisningen. I ar-
beidet frem mot en forestil-
ling har hver barnehage der-
for danset til en av sangene 
hentet fra Hakkebakkesko-
gen, forklarer Maria Lockert.

Forestillingene er 3. mai kl. 

17.30 og 19.30 samt 4. mai kl. 
14.00 og 17.00.

KLAre for scenen: Barna ved Jessheim Ballettskole skal danse i Ul-
lensaker Kulturhus (Foto: Maria Lockert)

Lørenskog-barn samles i ett kor
For første gang er barn fra alle 
barnehagene i Lørenskog sam-
let i ett kor. Koret har fått nav-
net “Verdenskoret”. Under åp-
ningen av Barnas Verdensdag 
i Lørenskog Hus 4. mai skal de 
over 400 fem- og seksåringene 
synge sammen.

- Det er knyttet store forvent-
ninger til dette nye barnekoret, 

og jeg håper mange møter opp. 
Verdenskorets misjon er å sette 
fokus på fellesskapsfølelsen og 
skape identitet hos barna. Ved 
å synge sammen, får de forhå-
pentligvis en følelse av tilhørig-
het og en fin avslutning på bar-
nehagetiden sin, sier korleder 
Kjersti Ø. Eggum ved Lørenskog 
musikk- og kulturskole. 
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PoPuLær: Lørenskog-forfatteren Torkil Damhaug kan snart også bli 
lest i Storbritannia. (Foto: Fredrik Arff)

Britene kjøper 
Damhaug
I fjor vant Torkil 
Damhaug fra Lø-
renskog Riverton-
prisen. Nå vil det 
britiske forlaget 
Headline kjøpe 
krimbøkene hans.

KULTUR 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Forlaget Headline i Storbritan-
nia inngikk nylig en avtale med 
Cappelen Damm om kjøp av 
Torkil Damhaugs kriminalro-
maner. Avtalen skal ifølge forla-
get omfatte fire bøker. Headline 
utgir fra før forfattere som Vic-
toria Hislop og Neil Gaiman.

Ny BoK på gaNg
Damhaugs «Se meg, Medusa», 
«Døden ved vann» og «Ildman-
nen» har alle solgt godt og fått 
gode kritikker her hjemme. Sist-
nevnte mottok han Rivertonpri-
sen for i fjor - en pris som har 
vært avgjørende for mange nor-
ske krimforfatteres utenlands-
salg. Torkil Damhaug er blant 
Cappelens mest eksporterte 
krimforfattere, og bøkene hans 
vil snart være tilgjengelig på 
11 språk. Lørenskog-forfatteren 
skriver i disse dager på en ny bok 
som er planlagt utgitt til høsten. 

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

Nytt show  
med Eckbo

Etter en høst med fulle saler for 
TV-suksessen Asbjørn Brekke 
show, har Lillestrøm Kultur-
senter blitt et kjært sted for 
komiker Espen Eckbo. Nå skal 
han sammen med Bård Tufte-
Johansen lage et nytt humor-
konsept i Lillestrøm. Showet 
har fått navnet “To stjerne-
show under utvikling”, og tar 
utgangspunkt i at begge har 
planer om å sette opp hver sin 
forestilling i Oslo neste år. Pu-
blikummet i Lillestrøm Kultur-
senter skal være prøvekaniner 
for hvilke sketsjer som er mor-
somme, og som deretter går vi-
dere til showene i Oslo.

– Det blir en eksklusiv og 
morsom kveld. Og blir den 
ikke morsom, så blir den des-
to mer eksklusiv, så du kan 
trygt si at dette er noe alle bør 
få med seg, sier komikerne 
selv.

Torsdag 30. mai kl. 19.00 

lilleSTRØM  
kUlTURSenTeR
VinTeRMyGGen - BABylon 
BRoTHeRS oG THe feRpS
ToRSdAG 02. MAi kl: 19:00  
i ConneCT 
Babylon Brothers er et fyrverkeri av 
et jazzrockband ledet av gitaristen 
Staffan William-Olsson fra The Real 
Thing, Mezzoforte og Sons Of An-
gels. Med på laget har han Norges 
ledende trommevirtuos Erik Smith, 
keyboardisten Frode Mangen og 
bassisten Tom Erik Antonsen. Etter 
en konsert i Hønefoss skrev Ringe-
rikes Blad: «Jazz i toppklasse ble 
servert av musikere på verdensnivå 
i Bysalen Amfi. Det er lekent. Det 
er teknisk brilliant. Det er utrolig 
presist. Og det ga kultursenteret 
hakeslepp i to sett musikalsk magi.» 
 
VelkoMMen Til dAnSeBy
SØndAG 05. MAi kl: 14:00/17:30  
i STJeRneSAlen 
Tradisjonens tro setter Norsk Bal-
lettinstitutt opp sin årlige elevfore-
stilling på Lillestrøm Kultursenter.
I april/mai samler vi alle våre 850 
elever fra skolene våre på Majorstua 
i Oslo, i Lørenskog og på Lillestrøm 
Kultursenter.  Du vil få oppleve 
dansere fra 4 år og oppover. NBI 
driver med dans som scenekunst 
så elevforestillingene på våren 
er årets høydepunkt for store og 

små. Du vil få oppleve alle skolens 
dansesjangre representert; klassisk 
ballett, jazzdans, hip hop, barnebal-
lett, moderne, stepp, akrobatikk og 
breakdance. 

 
lØRenSkoG HUS 
 
GAMMeldAnS
ToRSdAG 02. MAi kl. 19:00  
VASSHJUleT  
Lørenskog toraderi og Lørenskog 
trekkspillklubb spiller opp til dans. 
Gammeldans og mer moderne ryt-
mer. Gjestegruppe er Gunnars trio 
fra Hvam og Årnes. Servering. 

 
MUdo foRedRAG
fRedAG 03. MAi kl. 18:00 i SToRSTUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Monsen kommer! Velkom-
men til en morsom og inspirerende 
stund for hele familien! På sin 
ekte og jordnære og måte vil Lars 
Monsen formidle inntrykk fra sine 
eventyr i skog og mark. Hva er det 
som får ham til å utfordre seg selv 

og naturen slik han gjør? Hvilke mål 
er det han setter seg, og hvordan 
makter han å nå dem? Det blir mer 
om det å sette seg mål. Hvorfor 
det er lurt, og hvordan det gjør oss 
bedre, både i idretten, på skolen 
og i livet. Vi skal se hvordan en 
idrett som kampsport ikke bare gir 
verdifull fysisk trening, men også 
psykisk. Og hvordan den konsen-
trasjonen som kampsport krever, 
kommer godt med i klasserommet!
Bertrand Larssen vil snakke om 
hvordan du kan prestere ditt aller 
beste når alt står på spill: Best når 
det gjelder! Utøvere fra MUDO 
Lørenskog gir en oppvisning i 
ulike kampsportgrener. Kveldens 
program blir ledet av Jan Lønnemo 
fra MUDO Lørenskog.
 
BARnAS VeRdenSdAGeR
lØRdAG 4. MAi kl. 12:00-16:00 
Barnas verdensdager for tredje 
gang på Lørenskog Hus! Et samar-
beid med barnehagenes kulturuke.
I fjor var over 1200 barn og voksne 
innom arrangementet og i år skal 
vi doble dette! Åpningen skjer 
kl.12.00 på Festplassen hvor vår 
kjære ordfører Åge Tovan sier noen 
velvalgte ord og deretter får vi opp-
leve Verdenskoret bestående av
mange hundre barnehagebarn 
fra Lørenskog. Det blir innslag fra 
mange forskjellige lokale organi-
sasjoner av dans og musikk på 
Verdensscenen i Storstua i løpet av 

dagen. Vi byr på 5 gratis verkste-
der som barna kan delta på og få 
utfolde seg med musikk, dans og 
kunst. Her er det også lov for de 
voksne å delta! 
 

UllenSAkeR  
kUlTURHUS 
 
JeSSHeiM BAlleTTSkoleS 
SoMMeRAVSlUTninG
fRedAG, 03. MAi, kl. 17:30/19:30   
lØRdAG 04. MAi, kl. 14:00/17:00 
konG RAkne 

 
 
Velkommen til sommeravlutning - et 
flott danseshow med ingredienser 
fra jazz, klassisk, moderne, hip hop 

og barnedans. 
 
dAnSeHUSeTS SoMMeR-
AVSlUTninG 
SØndAG, 05.MAi, fRA kl. 11:00  
konG RAkne 
Forestilling med elever ved 
Dansehuset. NB! Det vil være 3 
forestillinger: Kl.11.00 Miniklub-
ben, Kl.13.00 6-8 år freestyle/
hip hop/mtv, Kl.15.00 8-12 år 

freestyle/hip hop/mtv. 

 
SkedSMo      
kiM THeRkildSen 
SØndAG 05. MAi kl. 18:00 olyMpiA 
ReSTAURAnT & BAR, SkedSMokoRSeT
Søndags hygge med sang og mu-
sikk som blir utført av Kim Therkild-
sen fra kl. 18-20.        
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 flott tur opp til Øst-
markas nest høyeste topp. 

tiLBAKe: Espen Eckbo alias 
Asbjørn Brekke kommer tilbake 
sammen med Bård Tufte-Johan-
sen. (Foto: Lillian Vatnøy)
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Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv 
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk 
her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

lørenskog
En av adm. bygningene til 
Lørenskog kommune på 
Fjellhamar. Fotografi fra 
1954. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no



Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.noMer informasjon og flere eiendommer finner 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

lene GUTTUlSRUd
Brunskrubbveien 17a
1476 Rasta

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:

feRieSTed på  
HAWAii
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