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Se våre boligannonser side 57-59 + baksiden

SOMMERSALG

Strømmen Storsenter tlf. 63 80 39 00  
Solheimsveien 72, Lørenskog (besøk  
etter avtale. Tlf. 93 00 77 44) 

 
Fagmessig rens/vask,  
reparasjon, taksering tilbys 

30-50%på alt i butikken

Syklene er på plass
På mandag ble bysykkelordningen i Lille-
strøm offisielt åpnet. Her er  ordfører Ole 
Jakob Flæten i fint driv på den nye bysyk-
kelen.
                                                       Side 12

Kjøper luksus- mat
Nordmenn kjøper mer gourmetmat i Sve-
rige. – Den trenden vi ser er at det kjøpes 
mer avansert mat, sier sentersjef ved 
Töcksfors Shoppingcenter, Lars Erik Erøy.
                                              
                                                 Side 42-43

Flere boliger  
til salgs

       Denne måneden har det vært rekordmange 
boliger til salgs på Romerike. I forrige uke lå 
det 168 boliger til salgs i Ullensaker på finn.
no. Samtidig var det 165 annonser i Skeds-
mo og 118 i Lørenskog.
                                                                    Side 6-7

Tema: svenskehandel

Åpent 10-21 (9-18) · 2000 gratis P-plasser · 83 butikker · tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no eller www.facebook.com/Triaden  

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

shopping
festival

Se alle 
tilbudene på 

www.triaden.no

Onsdag 26. - lørdag 29. juni
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BESØKENDE PÅ LØREN-
SKOG KINO UKE 24.

mILLImEtER NEDBØR 
KOm OvER fjELLhamaR 
DE SIStE 30 DaGENE 
 

ENhEtER BLE LÅNt Ut 
fRa SKEDSmO BIBLI-
OtEK I UKE 24 
 

haR SEtt thE haNG-
OvER PaRt III PÅ LILLE- 
StRØm KINO I UKE 24 
 

1011

112,8

 3769

Av et vakkert øyeblikk, et morsomt dyr 
eller kanskje en venn? Det kan være av 
hva som helst - eneste kriterie er at det 
må ha blitt tatt på Romerike..
 
Hashtag bildet ditt på Instagram med 
#Romeriksposten. Vi kårer en vinner som 
får flaxflodd i posten.

Månedens vinner: @9navennen Kveldsbad #Norbytjernet

har du TaTT eT blink-
skudd på romerike?

@larsborgeteien #ljøgodttjernet  

#raknehaugen #jessheim

aKtuelt aKtuelt

Bravo Hvitevarer AS
Vi selger brukte hvitevarer som er verkstedkontrollert.  
Vi gir 3-12 mnd garanti, gjerne tilkjørt til trappa. Åpent 
tir., tor og fre. fra kl. 11-17. Lør. fra 12-15. Avtale kan 
gjøres utenom åpningstid. Du finner oss i Paralellveien 
72 på Minnesund industriområde.  
www.facebook.com/ 
bravo.hvitevarer  

 Bravo Hvitevarer AS 
Tlf. 471 95 166 - bravo.hvitevarer@hotmail.com 

Se kart
www.sekart.no/72

SCOOTER
TGB • KEEWAY

KLS MC
Algarheimsvn. 44 Jessheim 
Tlf. 908 25 443/ 958 41 266
E-mail: o-ivar-k@online.no 
Åpningstider: 10-17 (12-15) 

4.8 HK , 2 TAKT
55 W FRONT LYS 
12 V LADEUTTAK  
13” ALU.FELGER 
SKIVEBREMS  
F & B  

Drar på matreise til Kina
Trine Sandberg fra 
Lørenskog regnes 
som en av Norges 
største matbloggere. 
Til høsten drar hun 
til Beijing for å lære 
det kinesiske kjøkken 
bedre å kjenne.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no  

 
– Dette er min første tur av et 
slikt slag, sier Trine Sandberg 
fra Lørenskog. Matskribenten 
som står bak den populære 
bloggen «Trines Mektige Mat-
blogg» drar i september til 
Beijing sammen med en grup-
pe matentusiaster for å lære 
det kinesiske kjøkken bedre å 
kjenne.                                                                         

– Jeg gleder meg veldig til å 
endelig få besøke Kina og få et 
lite inntrykk av den kinesiske 
matkulturen. Jeg ser også frem 
til samværet med gruppen, 
som jeg har inntrykk av består 
av matglade lesere av bloggen 
min. Flere av dem har jeg mai-
let med i flere år, og det skal 
bli gøy å endelig få møte dem, 
forteller Sandberg.

  
PIknIk På mURen                               
Det er KinaReiser som arrange-
rer turen. Gruppen vil bli tatt 
vare på av en norsk reiseleder 
samt lokale guider. 

– KinaReiser har bred erfa-
ring i å arrangere slike turer. 
Jeg har imidlertid vært med 
på å gi innspill til oppleg-
get på turen, forteller hun.                                                     
Reisen som varer en uke vil 
naturlig nok dreie seg om mat 
og matopplevelser, men de 
skal også få med seg de største 
turistattraksjonene i byen. 

– Vi skal ha piknik på 
Den kinesiske mur og på The 
Schoolhouse skal vi lære oss 
å lage nudler. Vi skal besøke 
Silkemarkedet og vi blir tatt 
med til kjente attraksjoner 

Matblogger på tur: Til høsten tar Trine Sandberg med seg en gruppe matentusiaster til Beijing. Der 
venter blant annet piknik på den kinesiske mur. (Foto: Gry Traaen) 

populær blogg: Trine 
Sandberg står bak den populære 
matblogget «Trines Mektige 
Matblogg»

som Den himmelske freds 
plass, Folkets store hall, Maos 
mausoleum, Nasjonalmuseet 
og Den forbudte by. Andre at-
traksjoner som står på planen 
er Himmelens tempel, Perle-
markedet og en Pekingope-
ra. Innimellom dette vil det 
selvsagt bli mange spennen-
de matopplevelser, forklarer 
Sandberg.
                                  
BokDeBUTeReR                                                                                               
Foreløpig er det 18 personer 
som har meldt seg på turen.

– Men det er fortsatt 5 le-
dige plasser, så det er plass for 
flere, opplyser matentusiasten 
som er åpen for flere turer et-
ter denne.

– Det kommer kanskje til-
bud om andre matreiser etter 
hvert, smiler hun.

Det blir forøvrig en travel 
høst for den populære skriben-
ten. I slutten av august lanse-
rer hun også sin første kokebok 
«Trines Mat – favoritter og uke-
menyer fra Norges største mat-
blogger».  

GoD ReSPonS
I boken har Sandberg samlet 
sine mest populære retter og 
lesernes favorittoppskrifter. I 
tillegg gir hun praktiske tips til 
planlegging og handling.

– Det er utrolig gøy å få så 
bra respons på bloggen, og det 
er inspirerende å lese at noen 
har forsøkt oppskriftene, hatt 
en god matopplevelse og fun-

Lillestrøm Øre Nese Hals 
LEGE BJØRN H. RUDJORD

Spes. Øre Nese Hals 
Allergier - hørselsutredninger/høreapparat  

Vi flytter inn i nye lokaler i Romerike Helsebygg 
Dampsavn. 2-4, 2000 Lillestrøm Tlf. 63 84 90 10

Gamle og nye pasienter ønskes velkommen til nye lokaler f.o.m 17. juni 2013.

net ut at det slett ikke trenger 
å være vanskelig eller tidkre-
vende å lage mat fra bunnen 
av. Dette er også blitt en yt-
terligere inspirasjon for meg. 
Disse erfaringene tar jeg med 
meg i kokeboken, forteller Tri-
ne Sandberg.

Les mer på www.trinesmat-
blogg.no

SE TILBUDENE PÅ STROMMENSTORSENTER.NO

bla om for å SE TIlbUDENE

nattåpent

eXpeRtnikon D3100. FØR 3499,- nå1999,-

InDISKa
Hele butikken 

-30%

SapatOSStor utvalg dame- og herresko-50%torsdag
27. juniåpent til kl. 24

BIaZUZZIRegnjakker. Før opptil 1699,- nå 699,-

URM. Ø. tHOMaSSenVictorinox V241453. Før 5690,- nå 3998,-

  SeSSIOn KL. 20–22:penny cruisers før opptil 1399,- nå 599,-

JeRnIa KL. 18-20Øyo knivsett, 5 kniver med etui. Før 1499,- nå 499,-
HOMe&COttaGe KL. 10–12Sienna sofa Før 9995,- nå 4998,-. -50%

tILBORDS KL.: 20-22alle varer fra Rosendahl, ord. varer -20%

BRIO StanDaRD HOBBY & LeKeR KL. 18–20
Lego Star Wars Battle of Hoth. Før 349,50 nå 99,50

TORSDAG 27. JUNI TIL KL. 24!

R
E

D
IN

K

NATTÅPENT

Romeriksposten  
ønsker alle en   

god sommer!
 

Neste utgave  
kommer 14. august. 

@romeriksposten  #Pedro

@stgaup  
#Strømmen Kirke

@mona_elise  #Mistberget

@linncemerckoll #Hurdal

tagg ditt bilde  #romeriksposten 
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NØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTER
Sykkelveger og langrennsløyper, gå tur eller bade. Du har alt på Oslia. 

Se mer på www.oslia.no. Visning hver helg 

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

UTVENDIG  

HUSMALING

Faste priser og gratis besiktelse!

Øst-Bygg AS 
Mob: 988 41 973 · E-mail: eastbygg@yahoo.no

etterlyser to steiner
Da hobbyarkeolog 
Per Evensen nylig 
besøkte Olavsbau-
taen ved Skedsmo 
kirke oppdaget han 
at de to steinene 
som tidligere sto ved 
bautaen ennå ikke er 
satt tilbake.

 
  
 

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

 
– Det er helt greit at de tar vare 
på mindre gjenstander som 
trenger konservering, men dis-
se steinene må kunne få lov til 
å stå ute i det fri, og må settes 
tilbake, sier Evensen. 

På hver side av bautaen 
har det stått to steiner fra he-
densk tid. Den ene har sylin-
derform og er avrundet i den 
ene enden. Den andre steinen 
er flat med noen riper på kryss 
som kan minne litt om helle-
ristninger. Det har imidlertid 
vært umulig å tyde tegnene. 
Ekspertene mener at sporene 
har kommet etter at steinen 
har blitt brukt til sliping av pi-
ler og andre redskaper. 

HeDenSk SYmBoL
Hobbyarkeologen forteller at 

det er to registrerte og god-
kjente hedenske trossamfunn 
nevnt i forbindelse med fallos-
steinen. Foreningen Forn Sed 
og Åsa trossamfunnet  Bifrost. 
Disse har de samme rettighe-
ter som kirken tradisjonelt har 
hatt de siste 1000 år vedrørende 
bryllup, begravelse,  knesetting 
(barnedåp). Medlemmer i disse 
trossamfunnene blir berørte av 
at de helligholdte plassene blir 
raserte eller synlige tegnene 
fjernes og lagres i det offentli-
ges magasiner.

– Riktignok er de hedensk 
troende en minoritet, men 
også de har rettigheter til å 
kunne gå på tradisjonelle til-
bedningsteder for den gamle 
troen på lik linje med kirke-
gjengere, forteller Evensen.

Evensen oppdaget at fallos-
steinen var borte da han hjalp 

Kulturhistorisk Museum gjen-
nom Norges Metallsøkerfore-
ning i forbindelse med utgrav-
ningene i området.

– Jeg fikk beskjed fra utgrav-
ningslederen om at steinen 
ville bli satt tilbake når arbei-
det var ferdig. Men nå er an-
legget rundt Olavsbautaen fer-
dig. Nå er det på tide å få satt 
tilbake de to steinene. 

FoRTVILeT
– Jeg er fortvilet over måten 
kulturarven blir slettet i Norge. 
Det offentlige forlanger at vi 
skal ha respekt for kulturarven, 
og at vi ikke skal røre eller øde-

legge den. Det forventes at van-
lige folk skal kunne gjenkjenne 
kulturminner i utmark, på jor-
der eller i nærmiljøet. Men når 
alt blir fjernet og stuet ned i en 
kjeller, hvordan skal man da 
lære seg hvordan kulturarven 
ser ut eller hva det er?

Evensen opplyser at det opp-
rinnelig var tre steiner på dette 
stedet. Den første som forsvant 
ble borte en natt under arbeidet 
med flyttinga av Olavsbautaen 
fra Hellerudsletta til området 
ved Skedmo kirke i 1980. 

– Ingen kan svare på hvem 
som fjernet den, eller hvor den 
er.  Og ingen  har blitt stilt til 
ansvar for inngrep på et fre-
det kulturminne. Men gamle 
skedsmobeboere minnes godt 
den tredje steinen. En stein 
som ble regnet for å være selve 
offersteinen, forteller Evensen.

ReGISTReRTe FUnn
Akershus fylkeskommune har 

registrert slipesteinen inn 
som et funn på område som 
en kuriositet i forbindelse 
med fallosstein. Det har også 
vært et boplassområde med 
dateringer tilbake til jernal-
der i området.  Ifølge Jan O. 
Teksum, avdelingssjef i kul-
tursektoren i Skedsmo kom-
mune, er steinene blitt tatt 
vare på av kommunen. Stei-
nene ble fjernet på grunn av 
utgravinger i forbindelse med 
ny kirkegård, og at Gjoleid-
veien ble trukket litt lenger 
unna Skedsmo kirke, slik at 
det ble mer plass mellom kir-
ken og veien. Utgravingene 
er over. Nå gjenstår bare de-
ler av grøntanlegget igjen før 
anlegget er ferdig. 

–  Når vi blir ferdig med ar-
beidet vil steinene bli satt på 
plass. I tillegg skal vi sette opp 
et informasjonsskilt i området. 
Dette vil skje før høsten, sier 
Teksum.

på tide: Per Evensen mener det er på tide at fallossteinen og slipsteinen fra hedensk tid blir satt 
tilbake ved Olavsbautaen. 

borte: Slipesteinen. (Kilde: 
lokalhistorie.skedsmo.kommune.no)

borte: Fallossteinen. (Foto: 
Per Evensen.)

2-mannsbolig kommer for salg
Et flott boligfelt med et helhetsinntrykk som passer for alle aldre. 

BESKRIVELSE 
- Enebolig med livsløpsstandard
- Flott, sentral beliggenhet i Festningsåsen på Bjørkelangen
- Sol hele dagen
- Flott turterreng sommer som vinter med fiskemuligheter
- Gangavstand til buss, sentrum, barnehage og skole
- Egen garasje med utebod/parkeringsplass
- Utvendig panel malt med 3 strøk
- Takstein
- 3-lags vinduer 
- Parkett
- Offentlig vann-og kloakk
- Bredbånd (fiber)
- Balansert ventilasjon
- Støpt 20 kvm terrasse
- God utsikt, ingen forann
- Husbankstandard

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i annonsen.
 
Finnkode: 40504563 

Leveringsklare i august 2013 

80 m
2 

Prisantydning 2.380.000,- 

1. etg: Kjøkken, stue, bad og 2 soverom

2. etg. Uinnredet  

144 m
2   

Prisantydning 2.890.000,- 

1. etg: Kjøkken, stue, bad og 2 soverom

2. etg: Bad og 2 soverom

Loftstue

Henv. GROMSRUD BYGG AS v/Jarle Nordli Tlf. 926 67 354 

Visning gjøres etter avtale med
Jarle på tlf. 926 67 354

BRILLESKRED

RagnhildEskilSølvy

70%
rabatt på ALLE  

innfatninger ved kjøp 
av komplett brille!

Solheimsveien 110, 1473 Lørenskog Tlf. 67 90 08 50 E-post:coptikk@skarer.no www.coptikk.no
Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10-17, torsdag 10-20, lørdag 10-15

Vi har kjente merkevarer som Ray Ban, 
Gucci, Prada og Marc Jacobs

Tilbudet gjelder fra 26.06 -04.07 

Velkommen til

i vår nye butikk

Nå er vi ikke på  
Metro lenger!
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UNNGÅ UTTAKS-
AVGIFTER PÅ TUREN
HUSK Å VEKSLE FØR DU REISER

 
Nordens største valutaveksler

Du finner oss inne i togpassasjen på Lillestrøm stasjon
Jonas Lies gate 4, Tlf. 63 84 88 00

Velkommen til Forex Bank Lillestrøm

ingen kollaps  
i boligprisene

Denne måneden har 
det vært rekordman-
ge boliger til salgs på 
Romerike.

Banksjef Torill Cecilie 
Brox hos Nordea i 
Lillestrøm ser for seg 
en utflating av bolig-
prisene.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no  

 
– Antall boliger for salg har økt 
betraktelig i juni. Normalt leg-
ges det ut 40- 60 boliger i uken, 
men de to siste ukene har det 
blitt lagt ut rundt 80-90. På 
bare en måned har antall an-
nonser i Romeriks-kommunene 
økt med 18 prosent, sier daglig 
leder i DNB Eiendom Jessheim, 
Stian Sønsterudbråten.

I forrige uke lå det 168 bo-
liger til salgs i Ullensaker på 
finn.no. Samtidig var det 165 
annonser i Skedsmo og 118 i 
Lørenskog. For kommunene 

 
  
 

Tekst: Dag Rognlien Stenberg 
dag@avisdrift.no  

 

– Våre makroøkonomer tror 
på en utflating av boligpri-
sene. De skrev i sin rapport i 
mai blant annet at det ikke 
utelukkes at prisene kan stige 
mer, men at man ser for seg en 
utflating senere i år og et mu-
lig prisfall i 2014. Men noen 
kollaps er det ikke snakk om. 
Grunnen til det er at de fleste 
driverne av boligetterspørse-
len vil holde seg positive i år 
og neste år, men de vil være 
mindre sterke enn de siste åre-
ne.

– Blir det lavere renter til 
forbruker nå som rentebanen 
til Norges bank senkes og pen-

rundt, som Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad og Nes er tallene 
noe lavere.
                             
VåRSLIPPeT kom SenT                     
Det er ikke uvanlig at antall bo-
liger for salg øker i mai og juni, 
men i år har dette kommet se-
nere og kraftigere.

– Årets vårslipp på eien-
domsfronten kom sent i år. 
Dette betyr at det per i dag er 
mange boliger ute i markedet, 
og flere på vei ut. Det gjør at 
boligselgere må være forberedt 
på å bruke noe lenger tid enn 
tidligere på å selge sin eien-
dom, forklarer Eirik Løvseth, 
daglig leder og megler ved 
Home Eiendom i Lillestrøm.

Han betegner det likevel 
som et godt boligmarked. 

– Vi opplever markedet som 
normalt godt, og ser ikke på 
dette som noe problem. Slik vi 
ser det så går det noe tregere 
dersom man beveger seg ut fra 

aKtuelt

gemarkedsrenten faller?
– Vi har ingen planer om å 

gjøre noe med rentene for øy-
eblikket. Med økte kapitalkrav 
er bankene nødt til å bygge 
mer egenkapital, og det tilsier 
en stabil rente fremover. Men 
vi følger selvfølgelig utviklin-
gen tett, og gjør fortløpende 
vurderinger. Nordea skal være 
konkurransedyktige over tid, 
og også nå, når bankene tilpas-
ser seg de nye kravene på ulike 
måter og i ulik takt, opplever 
vi en fortsatt pågang av nye 
kunder.

– Er det lettere eller vanske-
ligere å få lån i dag enn det har 
vært tidligere?

I Nordea er det fortsatt mu-
lig å få lån. Selv om det tidvis 
kan være stor pågang jobber 
vi hardt for å holde behand-
lingstiden nede, slik at kunde-
ne skal få rask tilbakemelding. 
Vi har hatt en kampanje med 
kr. 0,- i tinglysnings- og eta-
bleringsgebyr i mai og juni, 
som har gitt veldig gode tilba-
kemeldinger. Men det er klart 
at endringen av egenkapital-
kravet, som kom i fjor, til 15 
prosent påvirker jo særlig før-
stegangskjøpere.

de mest sentrale strøkene, men 
slik har det egentlig vært i len-
gre tid, sier Løvseth.

må SkILLe SeG UT
Når det er kjøpers marked er det 
ekstra viktig for selger å vise seg 
frem i alle kanaler.

– Det er viktig for selgerne å 
skille seg litt ut i et slikt mar-
ked. Bred og god markedsfø-
ring både på nett og i avis er 
viktig. Spesielt nå når det leg-
ges ut mye nytt hver uke, sier 
Sønsterudbråten.

Hittil i år har boligprisene 
steget med 5,8 prosent sam-
menlignet med 2012. Prisene 
forventes å holde seg stabile 
fremover.                                                              

– Vi forventer at prisene 
holder seg stabile i juni. I juli 
vil vi nok merke en liten ned-
gang. Fra august og frem til jul 
forventer vi at prisene stiger, 
men ikke like mye som i første 
halvår, sier Jessheim-megleren.

 – årets 
vårslipp på 

eiendomsfronten kom 
sent i år. Dette betyr at 
det per i dag er mange 
boliger ute i markedet, 
og flere på vei ut.   

Eirik Løvseth, daglig leder og megler ved 
Home Eiendom i Lillestrøm

”Flere boliger til salgs

Gjelleråsen (ved ST1 og Brødbakern),Bryn (Tvetenv 55), Alnabru 
(Brobekkveien107) og Holmlia (Rosenholmveien 7)

Flere boliger til salgs: Denne 
måneden har det vært rekordmange 
boliger til salgs på Romerike. (Illustra-
sjonsfoto)
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ÅPNINGSFESTEN FORTSETTER!

KAMPANJE t.o.m. 29. juni

99,-
SPADE
Norsk Servablad 220x365 HANSKER

Guide 10 Syntet
 • Arbeidshanske av syntetisk lær
 • Slitesterk Serino
 • Ufôret
 • Forhåndsbøyd passform
 • Størrelse 6 - 11
 • CE cat.2 | EN 388 : 2111

7.499,-
Veil: 13.349,-

inkl. karm

HØYTRYKKS- 
VASKER
E 130.2–9 P X-TRA
 • Arbeidstrykk/ maks  

pumpetrykk: 130 bar
 • Vannmengde: 450 l/t
 • Slangelengde: 9 meter

YTTERDØR
Victoria
 • Farge: Hvit
 • Størrelser: 80/90 x 200/210 cm

6.499,-
Veil: 8.965,-

inkl. karm

YTTERDØR
Ida
 • Farge: Hvit
 • Størrelser: 90 x 200/210 cm  

og 100 x 210 cm

3.999,-
Veil: 7.344,-

inkl. karm

YTTERDØR
Berit
 • Farge: Hvit
 • Størrelser: 90 x 200/210 cm  

og 100 x 210 cm

499,-
Veil: 1.394,-

eks. karm

DØRBLAD
Christer formpresset, tre speil
 • Farge: Hvit
 • 80/90 x 200/210 cm

BENKEPLATER HELTRE EIK

MDF TAKPANEL
10x198x3640 mm
 • Hvitmalt
 • Mindre fasfeil

PARTIVARE. BEGRENSET ANTALL.

SEKKETRALLE
230691
 • Med klaff
 • Kapasitet 250 kg
 • Fast lessekant
 • Klaffstørrelse: 36x48 cm

299,-
Veil: 598,-

2.199,-
Veil: 3.863,-

199,-
Veil: 534,-

PARKETT
Røkt Eik Natural Living matt, 3 stav
 • 14 mm
 • Enkel montering
 • Profiloc Click Parkett monteres uten bruk 

av lim
PARTIVARE. BEGRENSET ANTALL.

99,-
Veil: 178,-

89,-pr. kvm

999,-
Veil: 2.020,-

pr. stk

40x610x3020 mm | Oljet   
Leveres m/rett kan

1.399,-
Veil: 3.050,-

pr. stk

27x610x3020 mm | Oljet   
Leveres m/rett kant

Dombås  •  Lom  •  Otta  •  Vinstra  •  Gausdal  •  Lillehammer  •  Mesnali  •  Rudshøgda  •  Gjøvik  •  Elverum  •  Årnes  •  Jessheim  •  61 22 00 00  •  gaus.no

MED FOREBEHOLD OM TRYKKFEIL OG UTSOLGT  |  KAMPANJEPERIODE T.O.M. 29.06.13 Live-chat
Kontakt oss idag!

Møt oss på: Facebook.com/landhandleri @GausdalLand #gausdalland

Mindre fravær blant  
kvinner fra lørenskog
I løpet av de siste 
tolv månedene har 
kvinner fra Løren-
skog blitt «1,2 pro-
sent friskere». Dette 
er en langt bedre ut-
vikling enn det man 
registrerer ellers i 
Norge.

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen 
yngve@avisdrift.no

 
Vi har sett nærmere på 
hvordan sykefraværet har 
vært på Romerike det siste 
året, og tar likegodt kon-
klusjonen først: Menn fra 
Lørenskog har blitt mye sy-
kere. Kvinnene har derimot 
blitt en del bedre. I Skeds-
mo kommune ser vi at både 
kvinnene og mennene har 
hatt større legemeldt fravær 
det siste året. Og det samme 
gjelder Ullensaker. 

ALLe ARBeIDSTAkeRe
Tallene i denne fraværssta-
tistikken dreier seg altså om 
perioden fra første kvartal 
2012 til første kvartal i år. 
Det er snakk om alle ar-
beidstakere bosatt i kommu-
nen, og ikke bare dem som 
er ansatt i offentlig sektor. 
Det er kun legemeldt fravær 
som er brutt ned på kommu-
nenivå. Egenmeldt fravær 
kommer altså i tillegg, men 
utgjør ikke på langt nær det 
samme omfanget som det le-
gemeldte.

ØknInG BLAnT BeGGe 
kJØnn
Statistisk sentralbyrå melder 
om at det legemeldte fravæ-
ret i Norge har gått opp både 
blant kvinner og menn i løpet 
av det siste året.  Mennene 
har hatt størst vekst, da fra-
været har økt med nøyaktig 
fem prosent i løpet av de sis-
te tolv månedene. Kvinnene i 
Norge har hatt en prosentvis 
økning på 3,4 prosent. Dette 
er altså basert på antall avtal-
te dagsverk som har gått tapt 
på grunn av legemeldt fravær. 
I hele landet gikk nesten 6,8 
millioner dagsverk fløyten 
på grunn av legemeldt fravær 
bare i første kvartal i år. Av 

disse sto kvinner bak 58 pro-
sent av fraværet. 

Tapt arbeidskraft i Løren-
skog

I Lørenskog kommune gikk 
det tapt 45.450 avtalte dags-
verk av helsemessige årsaker i 
løpet av årets tre første måne-
der. Fordelt på kjønn i Løren-
skog, så ser vi at kvinnene sto 
bak nesten 60 prosent av de 
tapte fraværsdagene. 

I Skedsmo kommune var 
det totalt 70.094 dagsverk 
som gikk tapt. Andelen blant 
kvinnene ble på 59 prosent 
i Skedsmo. I Ullensaker gikk 
det tapt 49.877 dager, og 
drøye 58 prosent tilhørte 
kvinnene.

UTVIkLInGen I 
LØRenSkoG
Ola Nordmann har altså fem 
prosent økning i det legemeldte 
fraværet, mens mennene i Lø-

FraVær: I Lørenskog kommune gikk det tapt over 45.000 avtalte dagsverk på grunn av legemeldt fravær i løpet av årets tre første måne-
der. (Illustrasjonsfoto) 

renskog har hatt en økning på 
hele ti prosent i samme tolvmå-
nedersperiode, viser SSB-talle-
ne. Kvinnene i Lørenskog har 
derimot hatt en reduksjon på 
1,2 prosent det siste året, som 
dermed er betydelig bedre ut-
vikling enn Kari Nordmanns 
økning på 3,4 prosent. 

I Skedsmo har menne-
ne blitt «9,4 prosent sykere», 
mens kvinnene hadde en øk-
ning i fraværet på 5,1 prosent. 
Tilsvarende i Ullensaker var 
en økning på 6,4 prosent hos 
mennene, og 3,2 prosent hos 
kvinnene. 

VekST oVeR ALT
SSB kan også fortelle at fra-
værsøkningen har funnet 
sted i alle næringer. Størst 
fraværsvekst opplevde Norge i 
bygge- og anleggsvirksomhet, 
samt undervisning. Lavest øk-
ning hadde transport og lag-

Fraværsutvikling 
Legemeldt fravær, utvikling fra første kvartal 2012 til  

samme periode 2013. Prosent. Kilde: SSB

Lørenskog                          10,0                     -1,2
skedsmo                  9,4                       5,1
ULLensaker                  6,4                      3,2
akershUs                  6,6                       2,1
norge                  5,0                      3,4

kVInneR %menn %

UNNGÅ UTTAKS-
AVGIFTER PÅ TUREN
HUSK Å VEKSLE FØR DU REISER

 
Nordens største valutaveksler

Du finner oss inne i togpassasjen på Lillestrøm stasjon
Jonas Lies gate 4, Tlf. 63 84 88 00

Velkommen til Forex Bank Lillestrøm

ring.
– Det har vært økning i 

alle fylker. Størst vekst i fra-
været har det vært i Finn-
mark og Vestfold. Minst 
økning var det i Nordland, 

forteller SSB i tilknytning til 
publiseringen.

I hele Akershus har det vært 
en vekst på 6,6 prosent blant 
menn, og 2,1 prosent blant 
kvinner.
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ncc.no/wesselshus

Registrer deg 

og få tilsendt 

prospektet før 
ferien! 

w
w
w
.v
oi
ce

.a
s

Wessels Hus er endelig her – til deg som ønsker å bo 
med lys, luft, modernitet og spennende arkitektur. Til 
deg som er opptatt av kvalitet.

Leiligheten din har solvendt balkong, terrasse, eller 
begge deler. Og den er bare for deg – helt uten innsyn. 
Gå tur, lese bok, leke, treffe naboer, venner, bare være 
ute, sitte på en benk – alt er mulig når du bor inntil en 
privat park.

Vil du vite mer om den nye boligen din? Følg oss på 
ncc.no/wesselshus, eller slå av en prat med megleren. 
Registrerer du deg på nettsiden, får du tilsendt 
prospekt i god tid før salgsstart!

•	2-4	roms	med	private	og	solvendte	balkonger	
•	Salgstrinn	1	(hus	A)	består	av	44	selveierleiligheter	fra	
		 49	m2	til	136	m2	BRA
•	Heis	
•	Spennende	arkitektur	og	sjarmerende	indre	gårdsrom
•	Gangvei	mellom	alle	byggene	i	prosjektet
•	Stor,	solrik	felles	takterrasse
•	Priser	fra	2.165.000,-	til	7.215.000,-	+	omk.

 

KONTAKT EIENDOMSMEGLER1: 
Jon	Olav	Halgunset		|		mob	905	60	328
epost:	joh@eiendomsmegler1.no

l i llestrøm/k jeller

Wessels Hus
– salgsstart i august

Feiret 25 
år med 
lokallag

 
  
LeSerartiKKeL

 
Tekst: Bodil Halaas

25 personer var med og feiret 
25 framgangsrike år for Nor-
ges Blindeforbunds lokallag for 
Øvre Romerike.

Det vanket  ros til ildsjelene, 

jubileuM: 25 års jubileumsfest i Øvre Romerike lokallag av Norges Blindeforbund. Dagligleder NBF 
Akershus Bodil Halaas, lagets sekretær Berit Molstad Hansen, varamedlem Erling Olav Hansen, leder 
Kaare Dahl, nestleder Ingrid Fjellvang og kasserer Turid Sveiven.

da 25  synshemmede var samlet 
til jubileumsfest i Hurdal denne 
uka.

Festen var lagt til Haraldvan-
gen i det best tenkelige sommer-
vær, med grilling, taler og sosi-
alt samvær, ved siden av at det 
var underholdning med sang og 
musikk.

Leder Kaare Dahl takket hver 
i sær for den innsats som med-
lemmene og spesielt de tillits-
valgte har lagt for dagen siden 
starten i 1988.

I løpet av 25 år har lokallaget 

kun hatt fem ledere, Eva Bøhn, 
Gerd Wang, Liv Simonsen, Rag-
nar Moløkken og Kaare Dahl, 
den pensjonerte fysioterapeu-
ten fra Eidsvoll som i april full-
førte Ridderrennet for 50. året 
på rad.

I årenes løp har lokallaget ar-
rangert medlemsmøter og kurs 
med forskjellige tema. Dagsturer 
er også populært. Fast møtested 
er nå Nebbenes nord, ved siden 
av at medlemmene også benyt-
ter fasilitetene ved Hurdal syn- 
og mestringssenter med jevne 
mellomrom.

Dahl nevnte i sin tale at det i 
startfasen var flere blinde med i 
lokallaget. Med årene er det blitt 
færre blinde medlemmer, men 
desto flere svaksynte. Øvre Ro-
merike lokallag har nå 190 med-
lemmer.  

Bodil Halaas, daglig leder i 
Norges Blindeforbund Akershus 
med kontor i Lillestrøm, gra-
tulerte med jubileet og ønsket 
lokallaget lykke til i sitt videre 
arbeid for blinde og svaksynte 
i de fem kommunene Eidsvoll, 
Hurdal, Nannestad, Nes og Ul-
lensaker.

LSK-kvinner til EM
 

  
 

Nylig valgte landslagstrener 
Even Pellerud ut fotballtrop-
pen på 23 spillere som skal 
være med til EM-sluttspil-
let i Sverige i juli. LSK Kvin-
ner har fått med tre spillere: 
Marita Skammelsrud Lund, 
Lene Mykjåland og Emilie 
Haavi. LSK-kvinnene Made-
leine Giske, Isabell Herlov-
sen, Marit Sandvei og Ingrid 

Moe Wold skal være hjemme-
værende reserver. I tillegg er 
Ingrid Hjelmseth og Toril Het-
land Akerhaugen fra henholds-
vis Skjetten og Lørenskog med i 
mesterskapstroppen for Stabæk.

Fotballjentene møter Island 
11. juli, Nederland 14. juli og 
Tyskland 17. juli i gruppespil-
let. Alle de innledende kampe-
ne spilles i Kalmar.

Tlf. 92 26 07 92
Annonsere her?

UNNGÅ UTTAKS-
AVGIFTER PÅ TUREN
HUSK Å VEKSLE FØR DU REISER

 
Nordens største valutaveksler

Du finner oss inne i togpassasjen på Lillestrøm stasjon
Jonas Lies gate 4, Tlf. 63 84 88 00

Velkommen til Forex Bank Lillestrøm

2011 Peugeot PAR VARE 1,6 HDI 75HK                                    38624              119000 
2011 Peugeot PAR VARE 1,6 HDI 75HK     38 100 125 000
2011 Peugeot Partner 1.6 e-HDi 93hk      48 900 125 000
2011 Peugeot 207 5d Active 1.6 HDi       43 702 149 000
2010 Peugeot 3008 Premium Pk 1.6 HDi DPF 109 hk   95 055 168 000
2009 Peugeot 3008 Premium Pk 1.6 HDi DPF 109 hk                         108 144 179 000
2009 Peugeot Expert 3s 2,9t L2H1 120hk 4x4   62 613 189 000
2010 Peugeot EXPERT VARE 29 L2H1 2,0HDI 120HK 3S  46 056 189 000
2010 Peugeot EXPERT VARE 29 L2H1 2,0HDI 120HK 3S  32 809 189 000
2010 Peugeot EXPERT VARE 29 L2H1 2,0HDI 120HK 3S  36 350 189 000
2010 Peugeot Mester Expert  L2H1 2.0 Hdi 120 hk   33 682 189 000
2010 Peugeot Mester Expert  L2H1 2.0 Hdi 120 hk   45 817 189 000
2010 Peugeot Mester Expert  L2H1 2.0 Hdi 120 hk   49 815 189 000
2013 Peugeot 208 5d Active     43 702 199 000
2011 Peugeot 3008 Premium Pk 1.6 HDi DPF 112 hk   51 164 225 000
2011 Peugeot 508 SW Active 1.6 HDi DPF 112 hk   37 713 249 000
2011 Peugeot 508 Allure 1.6 eHDi DPF EMG 112 hk   36 501 268 243
2011 Peugeot 508 SW Active 1.6 e-HDi DPF EMG 112  37 755 275 000
2012 Peugeot 508 SW Active 1.6 e-HDi DPF EMG 112  43 120 275 000
2010 Peugeot 308 CC 2.0 HDi DPF 140 hk   56 400 310 000
2013 Peugeot 208 5d Active     43 702 199 000
2011 Peugeot 207 5d Active 1.6 HDi       43 702 149 000
2010 Mercedes-Benz V111CDI VV/BE SV   48 500 195 000
2008 Mercedes-Benz B180CDI    62 610 199 000
2013 Mercedes-Benz A180CDI    27000 295 000
2012 Mercedes-Benz GLK220CDI 4M    22 741 559 000
2012 Mercedes-Benz B180    14 098 299 000
2013 Mercedes-Benz GLK220CDI 4M    29 779 589 000
2013 Mercedes-Benz A180CDI    27 044 320 000
2012 Mercedes-Benz B180CDI    16 171 320 000
2010 Mercedes-Benz C200TCDI    47 703 335 000
2012 Mercedes-Benz C180TCDI    57 757 359 000
2013 Mercedes-Benz A180CDI    11 000 330 000
2013 Mercedes-Benz A180      4 500 339 000
2013 Mercedes-Benz A180      7 000 339 000
2013 Mercedes-Benz A180      4 700 370 000
2012 Mercedes-Benz C180CDI      3 500 399 000
2012 Mercedes-Benz Sprinter 316/37 KA                                   6 845 439 000
2009 Mercedes-Benz R350CDIL 4M V    65 800 425 000

Årsmod/merke/type/utstyr                                                                     Km                Pris

Bertel O. Steen Romerike, Jessheim - Tlf. 63 97 93 00
www.bojessheim.no

Kontakt 
Vegar tlf. 63 97 93 22 eller Sten tlf. 63 97 93 17

-  Alle biler leveres med garanti
 - Alle biler leveres verksted.kontr. med tilst.rapp. 
- Alle priser er inkl. registreingsavgift
- Gunstig forsikring og fi nansiering
- Sommer- og vinterhjul inkludert i prisen 

2013 MB GLK 220 CDI 4Matic 
aut. , 29 700 km, kr 589 000,-

2013 MB A-Klasse A180 Aut. 
Navi, 4 700 km, kr 370 000,-

MB B-Klasse B 180 CDI 2012, 
16 200 km, kr 320 000,-

Peugeot Partner 1,6HDI 3 
SETER AC/KLIMA BLUETOOTH 
2011, 38 200 km, kr 125 000,-

Peugeot 508 SW Active 1.6 
HDi DPF 112 hk 2011, 42 700 
km, kr 229 000,-
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Jessheim Storsenter tlf: 452 70 290 - Lamberseter Senter tlf: 932 24 225
Linderud Senter tlf: 930 68 910 - Vinterbro Senter 930 65 209

Ski Storsenter tlf: 452 65 201 - Storo Storsenter tlf: 932 16 688
Strømmen Storsenter tlf: 464 16 764 - Rasmussen Lillestrøm tlf: 982 91 175

chantal.no

salg
salgsalg salg

salgsalg

salg
salgsalg

salg
salgsalg30-50%30-50%

Gerry Weber Glasmagasinet, Oslo Tlf. +47 406 163 87
Gerry Weber Steen og Strøm, Oslo Tlf. +47 982 911 69
Gerry Weber CC-Vest, Oslo Tlf. +47 930 573 36
Gerry Weber Holmen, Asker Tlf. +47 406 28 525
Gerry Weber Drammen, Drammen Tlf. +47 407 23 253
Gerry Weber Strømmen, Strømmen Storsenter Tlf. +47 464 22 163 

KUPP
Nå kan du 

gjøre et 

En mengde varer

÷30-50%

SALGSALG
En mengde varer

Nå er syklene på plass
På mandag ble 
bysykkelordningen 
i Lillestrøm offisielt 
åpnet. 

 
  
 

Tekst: Roy R. mortensen
roy@avisdrift.no

 
Skedsmo kommunes avtale 
med JCDecaux Norge har gitt 
byen 50 sykler mot at reklame-
selskapet har fått sette opp ti 
reklamesøyler i sentrum. 

SYkkeLBY meD 
LeIeSYkLeR
Åpningen ble gjennomført ved 
sykkelautomatene ved jernba-
nestasjonen.  Representanter for 
leverandøren JCD og Skedsmo 
kommune kunne stolt fortelle at 
byen har fått et av landets mest 
moderne bysykkelordninger. Tre 
ganger har Lillestrøm blitt kåret 
til Norges beste sykkelby.  Kom-
munenen mente at en sykkelby 
også må kunne tilby sykler til 
besøkende og innbyggere. Kom-
munes sykkelkoordinator, Frode 
Hofset, har jobbet lenge med 

prosjektet og er stolt over å se 
at syklene endelig er på plass og 
fordelt rundt om i byen.

– Lillestrøm har mange til-
reisende som kan benytte seg 
av bysyklene. Syklene vil også 
være interessant for innbygge-
re, selv med den store tetthe-
ten av sykler vi har her.   Med 
årskort på kroner 100 vil leie-
syklene være et supplement til 
egen sykkel. Spesielt i situasjo-
ner hvor du trenger en, men 
ikke har din egen for hånden, 
forteller Hofset. 

UTSTILLInGSVInDU
JCD ønsker at Lillestrøm skal 
være et utstillingsvindu for 
deres bysykkelordning. Etable-
ringssjef Rudi Bonafede ved 
JCDecaux Norge opplyser at til-
gjengeligheten og terskelen for 
å leie sykkel blir mye mindre 
ved et bank/kredittkortsystem 
enn med abonnentsystemet. 

– Siden dette systemet er 
veldig kostbart har vi ikke inn-
ført dette i andre byer i Norge. 
Vi håper at Lillestrøms borgere 
tar godt i mot syklene, sier eta-
bleringssjefen.  

JCDecaux Norge vil stå for 
drift og vedlikehold av syklene 
i Lillestrøm.

aKtuelt

Klippet sNora: Ordfører Ole Jakob Flæten og etableringssjef Rudi Bonafede hos JCDecaux Norge 
åpnet bysykkelordningen i Lillestrøm.

god ballaNse: Ole Jakob Flæten i fint driv på den nye bysykkelen.
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Vil avskilte 3.014 kjøretøy
Det er 3.014 kjøretøy 
registrert i Ullens-
aker, Skedsmo og 
Lørenskog som står i 
fare for å bli avskiltet 
om ikke årsavgiften 
blir betalt omgåen-
de. Vi har regnet ut 
hvilke kommuner i 
Norge som har størst 
betalingsvegring 
blant trafikantene, og 
spesielt i Ullensaker 
er det all grunn til 
dårlig samvittighet. 

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
I Skedsmo, Ullensaker og 
Lørenskog finnes det totalt 
70.841 kjøretøy som det skal 
betales årsvagift for. De aller 
fleste har betalt årsavgiften 
ved forfall, men fortsatt jaktes 
det kjøretøy-eiere som ikke har 
gjort opp for seg. Nå har dis-
se fått varsel om at kjøretøyet 
kan bli avskiltet.

PURReGeBYR STRAkS
– Alle som ikke betaler ved ho-
vedforfall får automatisk en til-
leggsavgift på 250 kroner. Først 
når hele årsavgiften er betalt vil 
Tollvesenet trekke avskiltings-
vedtaket, sier kontorsjef Dag H. 
Ramsjø i Tollregionen Oslo og 
Akershus.

GåR TIL STATSkASSen
I hele landet er det 3.560.804 
kjøretøy det skal betales 
årsavgift for. Eierne av dis-
se kjøretøyene skal betale 
nesten 9,2 milliarder kro-
ner til fellesskapet. Pengene 
er ikke øremerket noen ting 
som helst.

Av disse er det 145.619 styk-
ker som har fått varsel om av-
skilting. Dette utgjør 4,1 pro-
sent av alle kjøretøyene. De 
skylder om lag 325 millioner 
kroner, som Tollvesenet nå jak-
ter intenst.

AnDeL I ULLenSAkeR 
HØYeRe enn noRmALT 
Andelen i Ullensaker er såle-
des en del høyere enn det som 
er vanlig i Norge. Av de 21.668 
kjøretøyene som skal betales 
årsavgift for i Ullensaker, så er 
det 1.063 som ikke hadde gjort 
opp for seg i begynnelsen av 
juni. Dette utgjør hele 4,9 pro-
sent av alle. 

Andelen i Lørenskog er min-
dre enn «normalen», da det her 
er 3,7 prosent av kjøretøyene det 

ikke er gjort opp for. Det er her 
snakk om 733 kjøretøy av totalt 
19.716 i Lørenskog. I Skedsmo er 
det totalt 29.457 kjøretøy som 
skal betales for, og her mangler 
1.218 stk, som er 4,1 prosent.

ToPP oG BUnn I 
HAVGAPeT
Med besittelse av tall fra samtli-
ge kommuner i Norge, så er det 
kurant å lage en versting-liste 
(og motsatt). For det er liten tvil 
om at de geografiske forskjelle-
ne er store. Det er den lille hav-
kommunen Fedje i Hordaland 
som får lov til å kalles «best i 
klassen» i denne saken. Det er 
totalt bare 310 kjøretøy som 
skal betales avgift for her, og 
med kun fire stk uten oppgjør, 
så blir det en andel på kun 1,3 
prosent. Hornindal kommune i 
Sogn og Fjordane og Hattfjell-
dal i Nordland følger på plasse-
ne etter. 

RomeRIke RAnGeRT
Den kommunen i Norge som 
har minst betalingsvilje blant 
kjøretøy-eierne, ligger også 
ute i havgapet. Røst helt yt-
terst i Lofoten har nemlig 325 
kjøretøy – og 41 som ikke har 
betalt. Det er hele 12,6 pro-
sent. På denne landsoversik-
ten over punktlighet kommer 
Lørenskog på 156. plass, mens 
Ullensaker først er å finne som 
nummer 326. Skedsmo er num-
mer 210. 

kAn BLI DYRT
– Hva skjer om en bilist fra Ro-
merike blir stanset på veien i 
morgen, og det viser seg at ved-
kommende skylder penger for 
årsavgiften?

– Dersom Tollvesenet kon-
trollerer kjøretøyet på veien, 
så må avgiften gjøres opp for 
der og da. En vanlig bil har 
årsavgift på 2.940 kroner i 
2013. Da må også tilleggsav-
giften betales, samt et gebyr 
på 900 kroner. 

– Og hvis vedkommende 
ikke har anledning til det?

– Ja, da blir bilen avskiltet 
på stedet. Og da koster det yt-
terligere 1.360 kroner i påskil-
tingsgebyr, forteller Ramsjø.

SkYLDIG BeLØP På 
RomeRIke
Kjøretøy-eiere i våre tre kom-
muner skal betale totalt 194 
millioner kroner til Statskas-
sen nå i år. Og de som ennå 
ikke har gjort opp for seg skyl-

der til sammen 7,4 millioner 
kroner. 

– I september vil Tollvesenet 
sende de kravene som frem-
deles ikke er betalt til Statens 
innkrevingssentral, forteller 
Ramsjø.
 
BeST oG VeRST I AkeRSHUS
I hele Akershus er det totalt 
409.103 kjøretøy det skal beta-
les avgift for. Totalt venter Sta-
ten på 1,1 milliarder kroner fra 
kjøretøy-eiere i Akershus, og 
det var drøye 35 millioner kro-
ner som manglet ved forfall. 
Den kommunen i Akershus 

KaN bli aVsKiltet: Det er 
3.014 kjøretøy registrert i Ullensa-
ker, Skedsmo og Lørenskog som 

står i fare for å bli avskiltet om 
ikke årsavgiften blir betalt omgå-

ende. (Foto: Illustrasjonsbilde)

aKtuelt

som må sies å være versting, 
er Hurdal – der hele 7,2 pro-
sent av kjøretøy-eierne ikke 
hadde gjort opp for seg. Den 
mest punktlige kommunen er 
Bærum, hvor kun 2,1 prosent 
manglet.

STUBBEFRESING 
- raskt og effektivt

Tlf. 911 14 679
www.stubbefjerning.no
KJÆRNETS HAGETJENESTER

Selge bilen din?
Vi  kjøper eller selger 

bilen for deg. 

Romerike Bilsalg AS 
Nannestadveien 265

Tlf. 48 21 51 02

Skyldig årsavgift 
Kjøretøy som mangler oppgjør. Kilde: tollvesenet

Lørenskog                       19 716                      733                       3,7
skedsmo            29 457                  1 218                        4,1
ULLensaker            21 668                  1 063                       4,9
akershUs         409 103                14 845                       3,6
norge       3.560.804              145.619                        4,1

AnDeLmAnGLeRToTALT
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«Leve Kongen» 
av Fay Weldon veil. 349,-

«Huset Dilberne» 
av Fay Weldon veil. 349,-

«Leve Kongen» «Huset Dilberne» 

305,-
SUPERTILBUD

305,-
SUPERTILBUD

MENGDER AV UTVALGTE 

POCKET

FO
R  5 100,-

SOMMERKUPPET
GJØR DU HOS NYE NOTABENE

WWW.NOTABENE.NONYE NOTABENE - 110 BUTIKKER MED BØKER • REISEEFFEKTER • GAVETILBEHØR • SPILL/LEKER • KONTOR/SKOLE • TRENDVARER

        

NYE NOTABENE

BØKER 
REISEEFFEKTER 
GAVETILBEHØR

SPILL/LEKER 
KONTOR/SKOLE 

TRENDVARER

Se Facebook for butikkoversikt www.facebook.com/nyenotabene

Mikke og Minni trillekoffert/
ryggsekk. Før 299,-

2-lags lunsjbokser 
(grønn, blå, rosa). Før 99,-

2-lags lunsjbokser Mikke og Minni 
lunsjbag. Før 179,-

2-roms lunsjbokser
(blå, rosa, grønn). Før 149,-

5-roms matbokser 
(blå, rosa). Før 149,-
5-roms matbokser 

149,-   79,-

  79,-
NÅ KUN

  79,-
NÅ KUN

  39,-

UKENS 
TOPPTILBUD!

UKENS 
TOPPTILBUD!

UKENS 
TOPPTILBUD!
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Forventer flere vrak 
I fjor ble det vraket 
2.217 personbiler 
registrert i Ullens-
aker, Lørenskog og 
Skedsmo. Dette er 
en økning fra året 
før. Fra og med 1. juli 
økes vrakpanten med 
500 kroner, noe NAF 
er godt fornøyd med. 
Men du kan spare 
mye mer ved å vrake 
bilen før den datoen. 

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
I skrivende stund er vrakpan-
ten for en bil på 2.500 kroner. 
Dersom du venter med å skrote 
doningen din til etter 1. juli, 
så får du en 500-lapp ekstra.

PAnTen DoBLeT
– Vrakpanten er økt til 3.000 

kroner. Siden NAF begynte sitt 
avgiftsprosjekt, så har vrakpan-
ten blitt doblet på to og et halvt 
år. Før det sto panten stille på 
1.500 kroner i ti år, sier Jan Ivar 
Engebretsen, kommunikasjons-
rådgiver i NAF.

– Økningen er et godt gjen-
nomslag for NAF, men vi gir 
oss ikke før den er oppe i 5.000 
kroner, legger han til.

RomeRIke-BILeR VRAkeT
I følge Engebretsen virker det å 
øke vrakpanten. Han viser til at 
det har vært en vekst på hele 18 
prosent etter siste pantøkning 
ved årsskiftet. 

– Økt vraking gir en tryg-
gere og mer miljøvennlig bil-
park, slår han fast.

Vi har fått tilgang til sta-
tistikk som viser hvor mange 
biler som var registrert på Ro-
merike som ble vraket i løpet 
av fjoråret. Den viser at totalt 
933 personbiler fra Skedsmo 
ble gjort til spiker i fjor. Det-
te er 28 flere enn året før, noe 
som tilsvarer en økning på tre 
prosent. Det ble for øvrig vra-
ket 65 varebiler (med grønne 
skilter) fra Skedsmo i løpet av 
fjoråret.

mARGInAL neDGAnG I 
noRGe
SSB-tallene viser at 552 per-
sonbiler registrert i Lørenskog 
kommune ble vraket i fjor, noe 
som her er en økning på 51 bi-
ler, eller drøye ti prosent. I til-
legg ble det vraket 60 varebilder 
registrert i Lørenskog. Så har vi 
Ullensaker, hvor økningen var 
på hele 16,6 prosent. Antallet 
økte fra 628 til 732.

I hele Norge var det 107.350 
personbiler som gikk på dyn-
gen i løpet av 2012. Antallet 
var faktisk en liten nedgang 
på 393 biler (minus 0,4 pro-
sent). Med en fremtidig pan-
tøkning i vente, så er det nok 
mange som har ventet til over 
nyttår med å levere bilen til 
opphugging.

VæR RASk om DU HAR 
BeTALT 
Selv om du kan hente 500 kro-
ner ekstra ved å vente til 1. juli, 
så er det kun om din bil er av-
skiltet at dette vil lønne seg. For 
om du har betalt årsavgift for 
bil i 2013, så vil du få tilbakebe-
talt 1.470 kroner av denne av-
giften om du vraker bilen før 1. 
juli. Og enda 250 kroner ekstra 

dersom du har en dieselbil uten 
fabrikkmontert partikkelfilter.  

AnDeL VRAkeT I 
SkeDSmo
Bilparken i Norge talte 2,43 mil-
lioner personbiler ved nyttår. 
Det betyr at 4,4 prosent av det 
eksisterende antallet ble vraket 
her i Norge. Denne andelen er 
svært ulik fra sted til sted. Det 
ser vi tydelig når vi gjør det sam-
me regnestykket med Lørenskog 
sin bilbestand på 15.740 eksem-
plarer. Det forteller oss nemlig 
at kun 3,5 prosent av bilparken 
i Lørenskog ble vraket i fjor. Til-
svarende ble fire prosent av bil-
bestanden på 23.065 personbiler 
i Skedsmo vraket, mens Ullens-
aker er oppe i 4,5 prosent (av 
15.851 biler totalt).

SToRe ULIkHeTeR
Kuriøst nok ble så mye som 
10,4 prosent av parken i Iveland 
kommune i Aust-Agder vraket. 
Det er mest i hele Norge. Minst 
andel vrakede biler finner vi i 
Bærum og Oppegård, der kun 
1,9 prosent ble skrotet. Bileier-
ne i Hurdal leverte inn 7,7 pro-
sent av bilene for hugging – noe 
som er høyeste andel i fylket. 

VraK: I Skedsmo kommune ble det 
vraket 933 biler i løpet av fjoråret. Den 

1. juli går vrakpanten opp, noe som 
kan føre til et lite rush på skrothaugen. 

(Illustrasjonsfoto)  

Personbiler vraket i 2012 
2012, utvikling siden året før. Kilde: SSB

Lørenskog                 552                       51                        3,5
skedsmo                 933                       28                        4,0
ULLensaker                 732                    104                         4,6
norge          107.350                   -393                        4,4

AnDeL 
VRAkeT (%)

UTVIkLInGAnTALL

MC-jakke Cordura, vanntett, før 1200,-......790,-
MC-bukse Cordura, vanntett før 1190,-.....790,-
Ryggskinne.........................................................398,-
Skinnbukse m/snøring, før 1690,-............1190,-
Vanlig jeans, skinnbukse, før 1290,-..........890,-
MC-hjelm før 1390,-........................................990,-
MC-hansker, før 398,-......................................298,-
Kjøredress i skinn, 2-delt, før 5990,-........3990,-
Skinnvest med snøring...................................550,-
MC-klær til barn, før 1190,- pr. plagg........690,- 
Pakketilbud: jakke, bukse, hansker fra.....1790,- 
Caberg hjelmer med solbriller selges rimelig 

Stort utvalg - mye mer til bunnpriser!
CE-godkjent. Topp kvalitetsvarer.

WELL DONE
Stansevn. 18 - Oslo

Nedre Kalbakken Industriområde  
Tlf 22 25 69 00

Åpent 10-18 (10-16)  
Gratis parkering 

www.mcbekledning.com

SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆR 

ALNABRU 8–22 (8–20) • SLEPENDEN 8-22 (8-20)SE ALLTID UKENS KUNDEAVIS PÅ WWW.SMARTCLUB.NOFØLG OSS PÅ FACEBOOK
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100 GRUNNER100 GRUNNER100 GRUNNER
TIL Å BESØKE SMART CLUB I SOMMER
Vi har samlet noen av våre mest populære sommerprodukter og satt prisen til 
100 kroner. Når du velger en sommerhit, vet du at du har gjort et smart kjøp.

SMART CLUBS EGEN SPARERIBS
Ca 1,5 kg. Pris pr kg. (4876850)

100,-100,-100,-
SMART CLUBS EGEN

HEL INDREFILET 
AV SVIN 
Norsk. Fersk. Naturell. 
Selges i 3pk. 
Pris pr kg. (4980686)

HEL INDREFILET 

100,-
3PK, FERSK

399039
FERSK

SUSHI 20 BITER
Pris pr brett. (4361820)
Settes 30 minutter i 
romtemperatur før servering.

SUSHI 20 BITERSUSHI 20 BITER

100,-
20 BITER

HEL FERSK MAKRELL 
Fangstforbehold. Pris pr kg.
(4358958)

VERDENS BESTE LAKS
SASHIMIKVALITET

159,-

7,90

SALMA LAKSELOIN
Fersk. Kan spises rå og brukes til bl.a. sashimi, 
sushi og carpaccio. Pris pr kg. (4035184)

STRANDA SPEKEVARER

Ord.pris 27,90-176,- NÅ 19,53-123,20

÷30%
CANDY KING SMÅGODT
Pris pr hg. (3148772)

790

LACOSTE PIQUET
Ass farger. Herrestr. Utvalget 
varierer fra varehus til vare-
hus. Pris pr stk. 

 200,-Før: 699,-
SPAR:

499,-

100 GRUNNER100 GRUNNER100 GRUNNER100 GRUNNER
TIL Å BESØKE SMART CLUB I SOMMERTIL Å BESØKE SMART CLUB I SOMMERTIL Å BESØKE SMART CLUB I SOMMERTIL Å BESØKE SMART CLUB I SOMMER

100 kroner. Når du velger en sommerhit, vet du at du har gjort et smart kjøp.

TIL Å BESØKE SMART CLUB I SOMMER
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For bestilling av huskatalog og informasjon om din nærmeste forhandler, ring 69 23 54 40 eller gå inn på www.alvsbyhus.no

L AV E R E  KO S T N A D  – R I K E R E  L I V

Forhandler i Akershus Nord:
Dag S. Hemmingsen
Tlf. 416 42 360. E-post: dag.hemmingsen@online.no

Prisen inkluderer:
• ferdig hus iflg. leveransebeskrivelse
• fast pris i ett år fra bestillingsdato
• kjøkkeninnredning
• hvitevarer til kjøkkeninnredning
• garderobeinnredning
• panelert tregulv i alle tørre rom
• gulv og takbelisting
• innvendig EL-leveranse
• innvendig VVS-leveranse
• saltak over inngangsparti
• vanntransportert varme og varmepumpe
• innvendig maling og tapetsering
• tapet og belegg på vaskerom og evt. WC
• flismønstret baderomspanel og belegg på

bad
• utvendig stige
• standard grunnmur
• innvendige himlingsplater
• pipe og ildsted

Overtagelse ca. 7 uker etter husleveranse på
fundament. 

> MER INFORMASJON PÅ ALVSBYHUS.NOÄlvsbyhus

Fra kr. 

1.457.700
ferdig oppsatt

Fra kr. 

1.599.200
ferdig oppsatt

Fra kr. 

1.457.700
ferdig oppsatt

Fra kr. 

2.076.000
ferdig oppsatt

Tusseladden Smørbukk

Snøhvit Rødhette

Gjør det selv i sommerferien:
Har du litt tid til overs 
og ønsker et sted å 
flate ut i solen? Lag 
din egen sofa av 
paller!

 
  
 

Tekst Linn Cecilie merckoll
linncecilie@avisdrift.no

 
En sofa av paller kan alle kla-
re å lage. Det eneste du trenger 
er paller, madrasser og puter 
til pynt. Sofaen lager du enkelt 
med å stable paller oppå hver-
andre, 2-3 i høyden, avhengig 
av hvor høy du vil ha den. Du 
kan også lage sofaen så lang du 
vil, eller kanskje i vinkel? Palle-
ne kan du male eller beise, eller 
om du ønsker det litt røffe ut-

seende, ha de som de kommer. 
Om du ønsker kan du skru 

på noen små hjul på sofaen. 
Dette er praktisk om du kan ha 
lyst til å flytte den rundt, eller 
om sofaen skal stå på gresset 
hvor den kan bli ødelagt av 
fukt om du setter den rett ned. 
Sørg bare for å kjøpe noen hjul 
med brems.

Legg så en madrass på palle-
ne, så det er mykt og behagelig. 
Et triks er å kle madrassen med 
et litt tykt stoff, og feste den med 
sikkerhetsnåler på undersiden 
av madrassen. På denne måten 
er det lett å ta av trekket om det 
trenger en omgang i vaskemas-
kinen. Et annet alternativ er å sy 
et trekk av et stoff du liker, eller 
du kan også bare gå for et laken 
om du ønsker det enkelt.

Nå er det bare å pynte opp 
den nye sofaen med det du har 
lyst på, og nyte noen slappe 
dager i solen.

Pallesofa

soFa på eN-to-tre: Her er et eksempel på en av de mange variantene av pallesofa man kan lage.
(Foto: Hans Johannessen)
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Romerikssenteret Tlf. 63 98 14 98

 SOMMERSALGET 

STARTER! 
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SALG
EN MENGDE VARER

-50%
Ikke medlem? Send SMS "pmklubben" til 2242, gå inn 
på www.pm.no eller besøk din lokale Pm-butikk.

Pm Romerrikssenteret • mote og tilbehør • følg oss www.pm.no

KLØFTA – En trapp opp til 2. etasje – tel 63 98 10 39

Hansen & Dysvik ble kåret til beste service i vår bransje i henhold til Daymakerindex 2012.

Ka
lle

 K

 Populær 
kvalitet!

 ALLE FLOSS GULVTEPPER

Sjeldent
godtsommer

TILBUD

769,-
549,-

Gåsedun
Vår beste sommer-
dundyne i svalende,
punktsydd, gåsedun.
Bæreevne 10 –12, 
kvalitet 90/10
140 x 200 cm 
før kr 798,- NÅ kr ……………

140 x 220 cm  
før kr 899,- NÅ kr ………

 SOMMERDUNDYNE

30%

Vår
BEST-

selger

STAR fl osstepper
140 x 200 cm 
Før kr 1.480,-  NÅ kr 1.036,-
Rund 120 cm 
Før kr 598,-  NÅ kr  418,60

Superfl oss
Ensfarget. 
ekstra tykk 
og tett 
kvalitet. 

60 x 115 cm 
før kr 449,- NÅ kr    314,-
80 x 150 cm 
før kr 549,- NÅ kr    384,-
140 x 200 cm 
før kr 1.480,- NÅ kr 1.036,-

160 x 230 cm 
før kr 1.780,- NÅ kr 1.246,-
200 x 290 cm 
før kr 2.480,- NÅ kr 1.736,-

30%

Gjør etsommer 
KUPP!

Romerikssenteret • tlf. 63 98 09 60

www.eurosko.com

30-70%
på en 
mengde 

varerSalget 
starter!

-50%Summer 
sale

EN
MENGDE 
VARER

bARN, DAME, hERRE
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SOMMERSALG
30-50% 

Romerikssenteret
Tlf. 63 98 19 95

VI HAR OGSÅ  
STORT SOMMERMARKED   

kr 50-100   
(T-skjorter, shorts,  
tunikaer og kjoler)

SOMMERTILBUD
PÅ KLØFTA!

KLØFTA Tlf: 63 98 28 28 Åpningstider: 10-20 (10-18) 
Mail: post@klofta.g-sport.no

SPORT&FRITID BIRKELUND AS    

GJØR ET SOMMERKUPP!

÷30%
ALLE JOGGESKO

OPPTIL

÷50%
ALLE FOTBALLSKO

OPPTIL

÷30%
SEKKER OG SOVEPOSER

OPPTIL

Ill.bilder

Ill.bilder Ill.bilder

Det er forskjell på  

Trampoliner!

Kampanjepris  

   1499,-

2. etasje i Romerikssenteret - Tlf. 63 98 21 00

Trampoline 4 m
Trampoline i topp kvalitet som er  
TÜV godkjent. Diameter 4 meter. 

Sikkerhetsnett 4 m kr 899,- 
Et av markedets beste sikkerhetsnett.
TÜV godkjent. Kitch’n SjøSiden

51 11 02 58 
Kitchn.no

Alle tilbudene gjelder
26.- 29. juni 2013 
hos Kitch´n romeriKssenteret
så lAngt lAgeret reKKer.

sommerfest hos Kitch´n romeriKssenteret

Kundeklubbtilbud
rosendahl kaffeglass
6 stk veil 219,- nå 109,-

÷50%

sontell
6 stk hvitvinsglass

veil 499,- nå 299,-

÷40%

sontell
6 stk rødvinsglass

veil 499,- nå 299,

÷40%

sontell
6 stk champagneglass

veil 499,- nå 299,- 

÷40%

Kundeklubbtilbud
Bodum presskannekopp

veil 299,- nå 149,-

÷50%

Kundeklubbtilbud
rosendahl kaffeglass
4 stk veil 219,- nå 109,-

÷50%
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HEKIMO H80  
- Nytt, innovativt stillas

DIMENSJONER 
- Plattform: bredde 3m, dybde 0,6m
- Maksimal løftekapasitet:270 kg til 6 m.
- Bena kan tilpasses til 2, 3, 4, 5, og 6 meters høyde
- Plattform høyde: min 1,5 m, maks 6,25 m
- Avstand fra arbeidsvegg: 0,25m

KONTAKT: RENERGY AS 
Adresse: Skolsegglia 22, 2019 Skedsmokorset
Telefon: 911 45 334 / 920 50 425
E-post: tore.engebretsen@hotmail.com
E-post: oddmortvedt@gmail.com

KONSEPT
HEKIMO H80 plattform er et patentert, innovativt stillas 
designet for rask montering og maksimal fleksibilitet. H80 
kan tilpasses nesten alle tenkelige forhold. En person kan 
montere det på mindre enn 30 minutter. H80 er svært 
godt egnet på ujevnt underlag og i trappeganger og kan 
forlenges til en maksimal plattformhøyde på 6 meter (ca 
8 meters arbeidshøyde). Sidebena kan innstilles enten på 
linje med frontbena når plattformen skal stå for seg selv 
eller perpendikulært i forhold til frontbena for bruk mot 
en arbeidsvegg. I tillegg til standard plattformføtter, som 
er låsbare i høyden, kan låsbare hjul benyttes (under til 
høyre).

A  Fot (2)
B  Forlengelsesstang (2)
C  Plattform
D  Siderekkverk (2)
E  Utvending rekkverk (2)
F  Stabiliserende stang
G  Veggføtter (2)
H  Stabiliserende ribbe
 
Tyngste del: 16kg
Total vekt: 125kg
 

www.hekimo.no

Glasstak over inngangsparti
Mange design. 
Glasstak leveres  
på mål.

Ta kontakt for  
befaring,  
tlf. 41 25 29 79 
Sjekk nettsiden for  
mer informasjon  
og bilder.

Glassbaldakiner - Entretak- Postkasser
www.glassbaldakiner.no

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

småspeidere på historiske stier
 

  
LeSerartiKKeL

 
Tekst: Siv Christine  
Bjørang Jørstad

Lørdag 8. juni la småspeiderne 
Adrian, Axel, Herman og Jo-
han fra Skjetten speidergruppe 
ut på en ambisiøs vandretur 
over Gjelleråsen sammen med 
flokkleder Tove og flokkas-
sistent Siv. Målet var å gå fra 
Gamle Trondheimsvei innover 
Gjelleråsmarka på Kongeveien 
(Marja Olsens vei) og videre på 
Oldtidsveien til Gjelleråsens 
høyeste punkt. Her skulle vi slå 
leir for natten og gå mot Luke-
dammen, krysse under E6 og 
til Guldhaug-Tømte ved Skjet-
ten på søndag. Hver dagsetappe 
var på omtrentlig 3 kilometer. 
Med tung sekk kan det føles 
som det dobbelte! 

Før vi gikk på lørdag ble det 
gitt instruksjon i bruk av kart 
og kompass. Vi tok ut kompass-
kursen og fant riktig himmelret-
ning for veien vi skulle gå. Å gå 
med eget kart er kjempegøy, for 
da ser vi hele tiden hvor vi er og 
hvor langt det er igjen. Jo mindre 
målestokk, jo raskere kommer vi 
frem på kartet. Hele veien så vi 
etter landemerker som vann, 
bekker og store steiner for å få 
kartkjenning. Vi hadde ikke gått 
veldig langt før Adrian utbrøt at 
«Vi har jo kommet hit allerede, 
dette går jo fort!». Ved alle sti-
kryss tok vi ut ny kompasskurs 
og orienterte oss etter kartet.

Sekkene var tunge og den 
første bakken kom raskt, men 
på toppen vanket det pause og 
godsaker fra muleposen. Her 
fortalte flokkassistent Siv litt om 
Kongeveien og Oldtidsveien. Vi 
tok ut ny kompasskurs og fort-
satte sørover på Oldtidsveien. 
Etter å ha gått mye oppover 
kom vi til et utsiktspunkt med 
en benk. Her tok vi en lengre 
pause. Lederne Tove og Siv had-

de beregnet at vi skulle bruke 
tre timer på hver dagsetappe. På 
lørdagen gjorde speiderne denne 
beregningen totalt til skamme 
da vi var fremme på toppen av 
Gjelleråsen etter halvannen ti-
mes gange inkludert pauser!

Da vi var fremme satte vi opp 
leirplassen vår. Vi spiste en gry-
terett og pitabrød til middag. Et-
ter maten tok vi frem godteri og 
lekte til det var leggetid. Da alle 
speiderne lå i soveposene fortal-
te Siv en spennende historie fra 
Jungelboken. Det tok ikke lang 
tid før stillheten senket over 
leirplassen og bare myggen sum-
met i bakgrunnen. Tre speidere 
lå i telt mens Herman, Tove og 
Siv lå under åpen himmel med 
bare en haikeduk mellom seg og 
stjernene. 

Søndag morgen spiste vi en 
kraftfrokost bestående av havre-
grøt med smørøye, sukker, kanel 
og rosiner. Etter mat pakket vi 
sammen leiren og gikk videre. 
Heretter gikk det stort sett ned-
over og sekkene var noe lettere. 
På veien mot Skjetten fulgte vi 
Pilgrimsleden mot Lahaugmo-
en. Her tok vi sørøst mot Luke-
dammen. Men før det tok vi en 
avstikker for å se på skansene 
fra Den store nordiske krigen på 

1700-tallet. Karl XII måtte snu 
da den svenske hæren ikke kom 
seg forbi skansene som var satt 
opp der. Vi så på to skanser og 
et brystvern som ligger rett ved 
hovedstien. En snartur innom 
speiderhytta vår måtte vi også 
legge inn.

Tilbake på ruta vår gikk vi 
strake veien mot Lukedammen. 
Omtrent halvveis ble vi møtt 
av Børre, en av speiderpappae-
ne. Nå begynte speiderne å bli 
slitne, og det var tydelig at ener-
gien fra lørdagen hadde for-
svunnet over natten. Vi brukte 
de beregnede tre timene på søn-
dagens etappe. Vel fremme på 
Guldhaug-Tømte var det noen 
av speiderne som nesten treng-
te hjelp for å stå på bena. Det 
hindret dem ikke i å spørre om 
når vi skal på neste tur. Også er 
det selvsagt stor stas å få fordyp-
ningsmerket «Tur» for flokk ut-
delt før man kan sette seg inn i 
en bil og sovne på veien hjem.

Klatrer i trær: Småspeidere og trær = klatring! Demonstrert av Adrian og Axel. (Foto: Siv Christi-
ne Bjørang Jørstad.)

FroKost: En kraftfrokost må til før langturer. Fra venstre: Herman Skaa-
ret Holte, Axel Høstland, Johan Lund og Adrian Gren. Foto: Siv Christine 
Bjørang Jørstad.

speiderhilseN: Bak fra venstre: Tove Ristebråten Olsen, Herman Skaa-
ret Holte og Siv Christine Bjørang Jørstad. Foran fra venstre: Axel Høstland, 
Johan Lund og Adrian Gren. Foto: Siv Christine Bjørang Jørstad.

på tur: Bakken blir ekstra bratt 
med tung sekk på ryggen. (Foto: Siv 
Christine Bjørang Jørstad.)
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Bussturer 2013 
Bli med på en av våre turer til Kroatia eller Spania 

 Lloret de Mar, Spania.  16 dager. Priser fra kr. 6.790,-  
Avreise 24/8, 14/9 og 5/10 

 Porec, Kroatia. 16 dager. Avreise 7/9. Pris kr. 11.650,- 
Benidorm, Spania, vinter. 24 eller 31 dgr. Pris fra kr. 14.500,- 
 Tlf : 69 26 82 00     RGF se info på våre hjemmesider 

www.sorlireiser.no 

Video 8/ 
Hi8 VHS 

8 mm smalfilm overføres til DVD.  
Henter. Tlf. 959 45 641  

e-mail: holm.einar@gmail.com 

Aksel Klever (54), 
lever av og for jord-
bruket sitt i Skeds-
mo. Med opptil 18 
timer på jobb, er det 
greit at bondeyrket 
også utgjør hobbyen 
hans. 
  
 

Tekst/foto: Sandra Sandness kayri
sandra@avisdrift.no

 
– Jeg har levd for jordbruket hele 
livet, og er for gammel til å om-
stille meg. Jeg har bygd opp noe 
jeg kan leve av til jeg går av med 
pensjon. Det er hobbyen min, og 
det tror jeg er nødvendig. Men 
det blir spennende å se hvordan 
den neste generasjonen ønsker å 
ha det. Da frister det kanskje med 
en 08-16-jobb, helgefri og ferier, 
sier Aksel.

Selv hevder bonden at han 
ikke ser særlig bondsk ut, om det 
skulle finnes et prakteksempel. 
For en tid tilbake var han med på 
TV-programmet «Hodejegerne» 
med Tande-P, som gikk ut på at 
publikummere og seere skulle 
gjette på yrker. Da gikk han for å 
være både takstmann og ballett-
danser. Når han først går inn for 
det, kan han pyntes opp nokså 
bra. Også er han høy på sokkeles-
ten. Det kommer godt med når 
han er ute og kjører traktor. I opp-
til 50 kilometer i timen, merker 
han lite irritasjon fra andre bilis-
ter. Han tror han skremmer dem 
med sine 189 cm. Så kommer det 
store smilet på plass, og øynene 
smalner. Han ler av utsagnet. Det 
er kanskje størrelsen på traktore-
ne som gjør størst utslag.

SJeFen SeLV
På bordet foran ham står det for 
øyeblikket juice, og ikke melk. 
Dette er kun en tilfeldighet, 
kan bonden fortelle. For han el-
sker jo melk. Klokken har blitt 
over ti før han får spist frokost. 
Aksel var oppe i syv-tiden, men 
da var det rett i fjøset. Stunder 

gull Verdt: Aksel bruker samtlige av traktorene sine i opptil 12-13 timer daglig.

drar Med seg FjØset iNN: – Fjøslukta blir sittende fra innerst til ytterst, sier Aksel. Neste inves-
tering for Møien gård vil derfor være en dusj tilknyttet inngangspartiet.

FreMtidige MelKeKYr: Tidligere holdt det med ett øremerke på kyr og okser. Nå krever Mattilsynet to, 
dersom slakt og melkekvote skal godkjennes.

som denne er en av grunnene 
til at han liker bondeyrket. Mu-
ligheten til å sitte ved kjøkken-
bordet i Tine t-skjorten, med 
brillene på hodet, og avisen for-
an seg. Det å tilpasse sin egen 
hverdag, og å være sin egen sjef.

– Det å kunne spise frokost 
med barna mine er veldig kose-
lig. Etter så mange år alene med 
med dem, er det viktig for meg. 
Det hadde jeg nok ikke hatt mu-
lighet til i en annen jobb, mener 
54-åringen. 

Aksel er skilt, og har vært ale-
ne med barna Liv (18), Johan (21) 
og Marius (23), siden ekskona 
gikk bort i 2006. Selv om de yng-
ste to fortsatt bor hjemme, klarer 
de seg selv nå. Han tror det er et 
av prinsippene som må følges for 
å takle bondeyrket. Det at man 
har tid. For det er en fulltidsjobb. 

Natt til i dag ble det ikke søvn før 
klokken 02.00, da han presset 
gress på noen nabogårder. I natt 
blir det trolig leggetid ved samme 
tidspunkt. Og det er jo dette han 
styrer selv. Hvor lenge frokosten 
skal vare, og når selve arbeidsda-
gen skal begynne.

kJØPeR meLkA I 
BUTIkken
I fjøset står det nesten seksti 
kuer.  Men melka si, den kjøper 
bonden på butikken.

– Du får ikke skummet- el-
ler lettmelk fra melketanken på 
gården. Det er det barna mine 
drikker. Ikke produserer kuene 
her sjokolademelk heller. Vi har 
prøvd. Den forblir bare hvit, for-
klarer Aksel smilende. 

Selv foretrekker han melka 
fersk, rett fra kua til melkerobo-
ten. Deretter fra tanken til kjø-
leskapet. Den skal ha passe tem-
peratur. Kald, men aldri iskald. 
Da smaker du ikke fettet, hevder 
bonden. Han henter gjerne ut 
melk fra tanken, da den er aldri 
så god. Men da skal det inntekts-
føres. Så var det jo dette med kor-
tere holdbarhet og preferansene 

i resten av familien Klever, som 
han må ta hensyn til.

meLkemAnn meD FLeRe 
SPAnn
Aksel er ikke bare melkebonde. 
Han produserer også korn, slår 
gress, presser gress hos gårder i 
nærmiljøet (journ.anm. produ-
serer fôr), og driver med snømå-
king på vinteren. Selv om vin-
terhalvåret byr på en redusert 
arbeidsmengde, er det vår- og 
høstparten som er bondens fa-
vorittsesonger. 54-åringen tri-
ves med mye å gjøre. 

– Jeg jobber best under press. 
Vanligvis er vi ferdig med å så på 
ti dager. I år tok det nærmere en 
måned, på grunn av regn. Der-
med forskyves alt, og innhøstin-
gen må skje senere. Jeg jobber på 
værets premisser, men det er jeg 
innforstått med, hevder Aksel.

Langtidsvarslene er ofte upre-
sise, derfor tilpasser han seg gan-
ske enkelt etter utfallet. Bonden 
sjekker ikke yr.no frenetisk, med 
andre ord.

mØIen BLIR HoS kLeVeR
For familien Klever har gården 

blitt et samlingspunkt. Møien 
gård har vært i familien siden 
bestefaren kjøpte den i 1928. 
Det har vært Aksels arbeids-
plass siden 1987, selv om han 
har trådt til som gårdsgutt fram 
til han tok over. Barna trives 
også godt der. Både Liv, Johan 
og Marius hjelper til i helger og 
ved behov. Det er Aksel og de to 
sønnene hans som kan kjøre de 
fem traktorene, så de kommer 
godt med. Om de etterhvert 
skal ta over gårdsdriften på hel-
tid, er bonden usikker på. Han 
tror neste generasjons bønder 
stiller andre krav til yrket enn 
han gjør i dag. Sønnen Marius 
er derimot klar på at han vil ta 
over bruket, selv om det vil by 
på mange utfordringer. Forelø-
pig jobber han som snekker, og 
er vant til timelønn. Som bon-
de må han være forberedt på 
å jobbe døgnet rundt, hvorpå 

timelønnen drastisk vil synke.
– Som bonde må man være 

veldig fokusert på kroner og ører. 
Det er et interessant yrke . Men 
man må synes det er gøy, for det 
er jo virkelig en livsstil. Sånn som 
faren min jobber i dag, for ek-
sempel, mener Marius.

ØnSkeR HØYeRe PRISeR
Han og faren deler samme 
ønske om en prisstigning for 
korn, melk og kjøtt. De mener 
det skulle gått ut til en høyere 
pris. Aksel forklarer at for hver 
liter melk tjener butikken det 
samme som bonden, som da 
har brukt et helt år på produk-
sjonen av den. Det mener han 
er helt feil. Så må jo også for-
brukeren være villig til å betale 
for varene, også. Og det er det 
Marius mener er problemet i 
dag. Det at det norske folk ikke 
nødvendigvis vil det. Med har-
ryhandel i Sverige og konkur-
ranse til andre land, mener han 
det kan bli utfordrende for den 
norske bonden å tjene penger. 

– Prisene må opp. Noen velger 
å bygge større. Det har jeg valgt å 
gjøre etappevis, da dette er veldig 
kostnadsfullt. Men hvis ikke pri-
sene på gårdsproduktene går opp, 
så tjener vi ikke noe mer. Det er 
ikke de store enhetene som tjener 

mest, selv om de gjerne skriker 
høyest, sier Aksel.

Avløsere og vikarer blir også 
vanskeligere å få tak i, dersom 
arealet og omfanget på bruket 
stadig øker. På Møien har de en 
avløser som jobber på to gårder 
fordelt på turnus. Ti dager her, 
og ti dager på der. Aksel har også 
litauisk arbeidskraft på vår- og 
sommerhalvåret, for å lette på 
arbeidsmengden. Det kan være 
godt å ha, når det har gått et par 
år siden forrige ferie. 

– SAmDRIFT eR Ikke 
SVAReT
Møien Samdrift AD, som går-
den som bedrift heter, driver 
også med Eva Ullereng (50), 
som en foreløpig passiv part-
ner. Lærerinnen tok over Holt 
Vestre gård i Skedsmo tidligere 
i år. Hvordan de to gårdseierne 
skal fortsette samarbeidet frem-
over, er de begge usikre på. Slik 
situasjonen er i dag, finnes det 
kun heltidsarbeid til en bonde. 
Da Evas far drev gården, valgte 
Møien og Holt Vestre å gå inn 
i et samarbeid. Fjøset på Holt 
var forfalt, og kyrne deres ble 
derfor flyttet over til Møien. Til 
gjengjeld trengte Klever-famili-
en større oppbevaringsplass til 
fôr, noe de fikk hos samarbeids-

gården. Om det kan være en 
løsning på synkende jordbruk, 
stiller Aksel seg tvilende til.

–  Å gå inn i et samvirke er ikke 
svaret. Da vanskeliggjør du rasjo-
naliseringseffekten. Det vil nok 
bare tilsi mindre arbeidsmengde 
på hver bonde, og dermed lavere 
inntekter, forklarer Aksel.

– BAkeRST I kØen
Under Norges Bondelags års-
møte i 2011, kom det fram at 
organisasjonen mente nedbyg-
ging av matjord vil være ran for 
fremtidige generasjoner. Johan 

mener det er viktig å tenke på 
dette utfallet ved en krisesitua-
sjon. Hva skjer dersom vi ikke 
har egen matproduksjon til 
lands, hvis noe skulle ramme 
Norge og resten av verden?

– Gårdsbruk blir lagt ned hvert 
år. Dersom denne utviklingen 
fortsetter tror jeg vi sitter igjen 
med en håndfull gårder igjen 
om tyve år. Om hundre år er den 
kanskje helt borte. Vi er avhengi-
ge av selvforsyning hvis en katas-
trofe inntreffer. Import kan være 
en løsning, men hva skjer dagen 
det snur? Da stiller vi bakerst i 

aldri i tvil om gårdsliv

køen, frykter Marius.
Og skal vi tro statistikken, vil 

antall gårder fortsette å synke. I 
dag har vi ifølge nationen.no 44 
000 jordbruk igjen. Det er mer 
enn halvert fra 1990 til 2010.

 –  Som bonde må man være 
veldig fokusert på kroner og 

ører. Det er et interessant yrke . 
men man må synes det er gøy, for 
det er jo virkelig en livsstil.  

Aksel Klever

”

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere 
her?
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Velkommen til våre butikker
     på Lillestrøm og Storgata 20, Jessheim

Hverdager 9-21
Lørdag 9-19
Søndag 11-18

Stort utvalg i frukt  
og grønt! 
 
Alltid lave priser!

Spør oss gjerne om pris 

og kvalitet før du handler 

andre stedert

Friske jordbær,

blåbær og andre bær

aKtuelt

ikke få panikk i kaldt vann
Det holder ikke alltid 
å være svømmedyk-
tig hvis du faller i 
kaldt vann. Du kan 
drukne fordi du får 
panikk. 
  
 

Tekst:  Rolf magnus W. Sæther 
redaksjonen@avisdrift.no

 
– Mange er ikke klar over at det 
tar lang tid å drukne på grunn 
av kulde. I kaldt vann er det 
oftere kroppens reflekser som 
fører til panikk og forårsaker 
drukning, sier overlege Rolf 
Hohmann ved sykehuset i Øst-
fold.

Han er ivrig seiler og spesia-
list i anestesi.

– Når man faller i kaldt 
vann begynner man ufrivillig 
å puste fort gjennom munnen. 
Trangen til å puste forhindrer 
at man kan lukke munnen. 
Det kan medføre at vann kom-
mer i halsen, og det kan være 
begynnelsen på drukning, sier 
Hohmann.

I løpet av de fem første må-
nedene i år har 35 personer 
druknet i Norge. I fjor ble det 
registrert 61 drukningsdøds-
fall. I 2011 var tallet 69, og i 

2010 omkom 79 personer.
De fleste som drukner kan 

svømme, og mange druk-
ningsulykker skjer nær land.

VæR kLAR oVeR 
PAnIkken
– Panikken medfører at det 
pumpes adrenalin ut i blodet, 
blodtrykket stiger og pulsen 
går raskt.  Man kan komme til 
å kaste opp og den voldsomme 
pusten kan medføre nedsatt be-
vissthet. Noen får også hjertes-
tans, forteller Hohmann.

Dersom du havner i kjølig 
vann kan det hjelpe å være 
klar over at det kommer en pa-
nikkreaksjon.

– Prøv å få kontroll over 
pusten og uroen. Lukk mun-
nen. Tenk at det første minut-
tet er verst. Klarer du å få til-
bake kontroll over reaksjonen, 
har du som regel mange mi-
nutter igjen før kulda reduse-
rer bevissthet og muskelkraft, 
sier han.

Selv i iskaldt vann går det 
mange minutter før kroppen 
kjøles ned.

Det er vanskelig å trene seg 
opp til å takle et ublidt møte 
med kaldt vann. Det beste rådet 
er alltid å bruke redningsvest. 
Har du i tillegg på deg klær, vil 
plaggene holde på varme også 
når du ligger i vannet.

– Det er viktig å bli trygg i 
vann i så tidlig alder som mu-
lig gjennom vannlek og svøm-
metrening. Da lærer man seg 
også å respektere vann. Lær 
deg vannvett og viktighe-
ten av å bruke redningsvest, 
sier daglig leder Eva Jakobson 
Vaagland i Skadeforebyggende 
forum.

RoPeR Ikke
Drukningsulykker foregår ofte 
i stillhet, uten skriking og vif-
ting om hjelp. Fra land kan det 
være svært vanskelig å oppdage 
at noen holder på å drukne.

– Det finnes flere eksempler 
på at mange har vært til ste-
de og sett ut over badeplassen 
uten å skjønne hva som holder 
på å skje. Foreldre og pårøren-
de må se opp fra mobiltelefo-
nene sine og følge med, sier 
Vaagland.

Panikken får hjernen til å 
handle irrasjonelt.

– Enkelte vifter med armer 
og bein under vann, selv om 
man egentlig burde vinke et-
ter hjelp over vannflaten, sier 
hun.

Dersom du ser noen som 
holder på å drukne, gjelder det 

å varsle, slik at flere blir opp-
merksomme på situasjonen 
og kan ringe til ambulanse. 
Deretter må du berge vedkom-
mende opp på land, eller opp i 
båt, og utføre førstehjelp.

– De som har panikk kan 
være sterke og dra deg med 
under vann. Derfor er det vik-
tig å ha noe flytende mellom 
seg og den man skal redde. 
Kunnskap om livredning og 
førstehjelp er uvurderlig og 
kan utgjøre forskjellen mel-
lom liv og død, sier Eva Jakob-
son Vaagland i Skadeforebyg-
gende forum.

paNiKK: Når du havner i kaldt vann er kroppens reflekser din verste fiende. (Foto: Colourbox)

Bekkvang Service AS www.nordic-fire.net
Avdeling Løten og Hamar: 920 42 725 Avdeling Ringsaker: 452 80 901

VARMEPUMPERA
A

Ring for flere gode tilbud!
Finansiering gjennom Resurs Bank – Medlem av Norsk Varmepumpeforening og Renas
Vi monterer i Hedmark, Oppland og Akershus

STØRST
på varme-
pumper i
Hedmark

Nå er det
tid for
SERVICE
kr1200,-

Vi utfører
SERVICE på
varmepumper

Varmepumper for

SVØMME-
BASSENG

Kampanje-
priser

Nyhet Mitsubishi FH35 6,6 kW til kr21000,-
Mitsubishi FD25VABH 6,3 kW kr17000,-
Mitsubishi FH 25 6,3 kW kr20000,-
Toshiba RAS 25 SKVP2-ND 7,7 kW kr18000,-
LG Prestige PLMN 09 6,6 kW kr18000,-
LG Prestige PLMN 12 6,8 kW kr19000,-
Energy Save LUFT/VANN 6,0 kW nå: kr 19900,-
Inkluderer standard montering
for Luft/luft varmepumper
Finansiering via Resurs Bank

NÅ KAN DU FÅ
Mitsubishi toppmodell

og testvinner for
under 1000‚– pr mnd.

Over 24 mnd.

Nytt luft / Vann system.
Vi har nå tilgjenglig luft/vann varmepumper til 
en god pris. Pumpene er fra Energy Save AS som 
har meget gode referanser i markedet.

Vi har utvidet vårt sortement 
og knyttet til oss 30 års erfaring.

Målet vårt er å ha høyeste kvalitet til lavest pris. 
Ring for nærmere informasjon. Spør oss om tilskudd og fi nansiering.

Luft vann 
varmepumper 
fra 19.900,-

Dette har blitt 
en stor suksess

Varmepumpe 
for svømme-
baseng  
kr15.000,-

TIL UTROLIGE

Luft til 
luft varmepumper:
Mitsubishi FD 25 6.3 kw til 

17.000.-
FD 35 6.6 kw til 

18.000.-
FH 35 6.6 kw nyeste 
modell til 

21.000.- 
Vi kan også skaffe 
Panasonic, LG, IVT m.m.
Prisene på luft til luft pumpene 
er ferdig montert.

Varmtvannsbereder med 
varmepumpe til en 
hyggelig pris. 190 liter 
eller 300 liter.
Her får du igjen over 3 
ganger så mye som du 
bruker.

Vi lanserer også

Fra og med juni 2013 vil vi også 
tilby bergvarme. Våre samar-
beidsparter har over 20 års 
erfaring med energi brønner. Ta 
kontakt for en befaring og vi 
vil gi deg et godt tilbud.
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Hele butikken

÷50%
Gjelder ikke MAC

Hele butikken

÷50%

Sommersalg
på en mengde varer

÷50%
Sommersalg

opptil

÷70%

En mengde varer

÷20-70%

En mengde varer

÷30-70%

Mat

Mye fiber - lite kalsium 
Spiser du mye sunn frukt, grønnsaker, grovt 
brød og fullkornsvarer, bør du følge ekstra godt 
med på om du får i deg nok kalsium. Et høyt 
fiberinntak kan nemlig hindre opptak av kalsium. 
Dette kommer frem i en studie ved University of 
Texas Southwestern Medical Center. 

Generelt bør man spise mer fiberrik kost. Kost-
fiber har positive effekter på kroppen. Det gir lite 
energi, god metthetsfølelse, og virker gunstig på 
mage- og tarmfunksjon. I Norge anbefales det å 
spise over 25 gram kostfiber dagen. Personer med 
diabetes type 2 er spesielt oppfordret til et høyere 
fiberinntak for å kontrollere blodsukkeret. Likevel 
er det også viktig å se på kostfiber i sammenheng 
med opptak av andre vitaminer og mineraler, som 
kalsium. Kalsium er nettopp viktig for å gi støtte til 
skjelettet, tenner og muskelvev i kroppen. 

REDUSERER OPPTAKET AV KALSIUM
I studien ble en pasientgruppe med diabetes type 
2 servert to ulike mengder kostfiber over to for-
skjellige perioder. I seks uker spiste gruppen høy-
fiberdiett (50 gram per dag), og deretter byttet de 
til seks uker med moderat fiberdiett (24 gram per 
dag). Kostholdsplanen var lagt opp slik at begge 
diettene inneholdt like mange kalorier og lik andel 
næringsstoffer, også av mineralet kalsium.

Resultatet viste at pasientene fikk i seg mindre 
kalsium når de spiste en høy-fiberdiett på 50 
gram dagen, enn når de spiste en moderat fiber-
diett på 24 gram dagen.

- Vi vet fra før at fiber bidrar til å forbedre 
kolesterolet, kontrollere blodsukkeret, og virker 
gunstig på tarmfunksjonen. Vårt nye funn tyder 
også på at kostfiber reduserer kroppens evne til å 
absorbere kalsium.

Dette sier Dr. Abhimanyu Garg, professor i in-
dremedisin og en etterforsker i Center for Human 

Nutrition ved UT Southwestern i en pressemeld-
ing på dere nettsider.

- Fordi mye kalsium tilsvarer bedre beinhelse, 
anbefaler vi at folk som spiser masse fiber å sn-
akke med legen om å øke inntaket av kalsium fra 
kosten, for å få mest mulig utbytte av både fiber 
og kalsium, sier Dr Garg.

Han påpeker at dette er viktig, fordi et altfor 
høyt inntak av kalsium kan forårsake nyrestein.

GODE MATKILDER
Kostfiber finnes i en rekke matvarer som grove 
kornbrodukter, grønnsaker og frukt.

Du kan spise følgende i løpet av en hel dag 
for å få i deg 25 gram fiber: 

• To epler 
• En porsjon kokt brokkoli
• Tre grove knekkebrød 
• En porsjon kokt brokkoli
• En porsjon müsliblanding med frukt 
• En avocado

Kalsium finnes hovedsakelig i meierivarer, men 
også i mørkegrønne grønnsaker og blant annet 
mandler og sardiner. 

Er du glad i mye sunn og fiberrik mat? 
Pass på at du ikke mangler kalsium. 
Tekst: Rubina Olsen

MEST UTSATT VED HØYT FIBERINNTAK 
UTEN MELK 
Siden meierivarer er en viktig kalsiumkilde, kan per-
soner som har et kosthold rikt på fiber og sparsomt 
med meierivarer være i faresonen for å få for lite 
kalsium. Denne gruppen bør være ekstra nøye på å 
finne alternative kalsiumkilder.

Dr. Garg, som også er seniorforfatter i studien, 
forklarer at mye fiber er gunstig.

- Vi oppmuntrer folk til å velge matvarer rike på 
både fiber og kalsium, som spinat, brokkoli, fiken, 
papaya, artisjokker og bønner, sier Dr Garg.

Ernæringsfysiolog Rubina Olsen  
Ønsker gjennom www.matavisen.no å hjelpe 
flest mulig lesere til et sunnere kosthold og en 
bedre livskvalitet. FA
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30-70 %
PÅ EN MENGDE VARER!

SALG!

20-50%
på en mengde varer

Salgstart

Triaden Lørenskog Storsenter
Telefon 67 90 75 47
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Storgata i 1920-årene. I midt på kortet ser du Promenade Cafeen, og til 
høyre litt av Folkets Hus. Kafeen i Storgata 44 var et kjent samlingspunkt 
fra tidlig i 20-årene og fram til slutten av 1950-årene. Fasaden til kafeen 
fikk en liten fornyelse i 1955 da inngangspartiet ble trukket inn i bygget. 
Dette ble gjort etter pålegg fra kommunen som hadde oppdaget at trappen 
gikk lengre ut mot veien enn de tillatte 60 centimeterne. I 1986 fikk bygnin-

gen ny dør og større vinduer. Folkets Hus (th), i nr. 46, ble tatt i bruk i 1915 
da Lillestrøm kommunale kinomatografer startet med filmfremvisninger. 
Disse gamle trebygningene må snart vike plassen til fordel for noe større og 
finere i glass og betong.   
   
                                                                                Av: Roy Mortensen    

Storgata 
1923 - 2013

1923

2013

shoppingfestival 26.-29. juni
Åpent 10-21 (9-18) · 2000 gratis P-plasser · 83 butikker · tlf. 67 97 83 30 · Følg oss på www.triaden.no eller www.facebook.com/Triaden 

HELSPRØ DAGER!

 G-SPORT TRIADEN  
 Triaden Lørenskog Storsenter. Butikk i plan 2. Tlf. 67 97 64 07

ALLE FRITID- OG JOGGESKO

÷50%OPPTIL

AV ORDINÆR PRIS

ALLE SYKLER

÷30%OPPTIL

AV ORDINÆR PRIS

ALLE JAKKER

÷30%OPPTIL

AV ORDINÆR PRIS

ALLE HIKINGSKO 

OG FJELLSTØVLER

÷30%OPPTIL

AV ORDINÆR PRIS

Ill.bilder

Ill.bilder

Ill.bilder

Ill.bilder
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Nordmenn kjøper 
mer og mer gour-
metmat i Sverige. 
– Den trenden vi 
ser er at det kjøpes 
mer avansert mat, 
sier sentersjef ved 
Töcksfors Shop-
pingcenter, Lars 
Erik Erøy.

 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Hvert år valfarter tusenvis av 
nordmenn over grensen til 
svenske kjøpesentre. Ifølge 
svenske HUI Research brukte 
norske kunder over 13 milliar-
der kroner på dagligvarer i Sve-
rige i fjor.

Som oftest går det kanskje 
mest av storpakninger med 
kjøttdeig eller kyllingfilet, men 
de svenske stormarkedene mer-
ker nå at nordmenn vil ha mer 
eksklusive matvarer.

meR GoURmeTmAT
– Den trenden vi ser er at det 
kjøpes mer avansert mat. Itali-
enske skinker, 
oljer og impor-
tert kjøtt av 
høy kvalitet. 
Altså mye mer 
gourmetmat. 
Istedet for å 
kjøpe en stor-
pakning med 
kokt skinke 
plukkes det 
4-5 mindre 
varianter med 
ulike smaker, 
sier sentersjef 
ved Töcksfors 
Shoppingcen-
ter, Lars Erik 
Erøy.

Samme trend ser butikksjef 

ved MaxiMat på Nordby, Ole 
Jørgen Lind.

– Det kan vi bekrefte, det 
har vært en markant økning 
innenfor dette segmentet. 
Kombinasjonen av pris og ut-
valg samt nordmenns reiseva-
ner har nok gjort sitt til at dette 
øker mer enn andre segmenter, 
sier han.

 
eLDRe VeLGeR 
TRADISJoneLT
Butikksjef Tommy Johansson 
ved MaxiMat i Charlottenberg 
forteller at den såkalte «luk-
susmaten» har vært populær 
blant nordmenn lenge, men 

at trenden har 
blitt forsterket 
de siste årene. 
Han ser også 
et generasjons-
skille når det 
kommer til 
hvem som kjø-
per hva i Sveri-
ge.

– På hver-
dager får vi 
busslaster med 
mange pensjo-
nister, og da 
er det fortsatt 
de tradisjonel-
le grensehan-

delproduktene det går mest 
av. Sideflesk, bacon, honning, 

steker, koteletter, kokt skinke, 
potetmel, kyllingfilet og rulle-
tobakk. Det er ikke mat av la-
vere kvalitet, men det er enkle-
re råvarer og mer tradisjonelle 
«nordiske» matvarer, forklarer 
Johansson.
                                    
BeTALeR ekSTRA
I helgene kommer det gjerne 
flere yngre kunder og da endrer 
også kjøpsmønsteret seg.

– Mot slutten av uka har vi 
en yngre kategori kunder og da 
merkes det hvordan kjøpsmøn-
steret forandres. Da er det mer 
importerte produkter i katego-
rien «delikatesse» som går. Man 
er villig til å betale litt ekstra 
bare det er et bra produkt med 
høy kvalitet. Varer som ikke di-
rekte kan betraktes som en del 
av det skandinaviske kjøkken 
har også fremgang, sier Johans-
son og nevner serranoskinke, 
italiensk salami og tyske pølser.                                              

– Dette er produkter som im-
porteres fra Europa og holder 
høy kvalitet, mener han.
                                        
GeneRASJonSSkILLe                                         
– Dette illustrerer et skille 
mellom ulike forbrukere som 
vi også ser i Norge. Den eldre 
garde holder seg til det tra-
disjonelle norske kosthold, 
mens yngre forbrukere er 
opptatt av å prøve nye ting. 
Eksempelvis er det vel nesten 
ingen i Norge under 40 år som 
lager skinkestek eller fårikål, 
sier direktør i Virke Handel, 
Thomas Angell.

Han legger til at svenske 
matbutikker har mulighet til å 
føre mange flere varer enn de 
norske.

– Sverige er EU-land og der-
med en del av EU`s felles land-
brukspolitikk, noe som gjør at 
de har et langt større tilbud av 
ulike kategorier matvarer. Det 
norske importvernet beskyt-
ter oss mot svært mye uten-
landsk mat. Således er det en 
del som lokkes til Sverige av at 
de får tak i varer som ikke er 
tilgjengelig i Norge, sier An-
gell, og legger til at lave priser 
selvsagt også gjør luksusvare-

ne mer ettertraktet.        
 – Nordmenn er svært pris-

bevisste. Det vises jo også ved 
at det er lavprisbutikker som 
Kiwi, Rema og Rimi som vokser 
og tar markedsandeler. Dermed 
er det ikke så overraskende at 
nordmenn drar i stort antall til 
Sverige, det er for å spare pen-
ger, sier Angell.

  
mInDRe PRISFoRSkJeLL                            
En undersøkelse fra Norsk insti-
tutt for jordbruksforskning vi-
ser at halvparten av den norske 
befolkningen reiser på handle-
tur til Sverige. Samtidig er det 

KjØper serraNo sKiNKe: Spansk skinke, italiensk salami og tyske pølser 
har fremgang i svenske matbutikker. (Foto: Lars Erik Erøy)

stort utValg: På grunn av EU´s felles landbrukspolitikk har de 
svenske butikkene et større tilbud av kjøtt. (Foto: Lars Erik Erøy)

loKKes: – Det er en del som 
lokkes til Sverige av at de får tak 
i varer som ikke er tilgjengelig 
i Norge, sier direktør i Virke 
Handel, Thomas Angell. (Foto: 
Pressefoto)

 – Den 
trenden 

vi ser er at det 
kjøpes mer 
avansert mat. 
Italienske skinker, 
oljer og importert 
kjøtt av høy 
kvalitet.

                       Lars Erik Erøy, 
sentersjef ved  

Töcksfors Shoppingcenter

”

Kjøper mer luksusmat i Sverige

Alt for din trädgård
 

 
 
 
 

 
Charlottenberg 

Öppet alla dagar: Mån -fre 11-18 Lör -sön 10-15
Tlf.  0046 706 53 1907 

Smolmans Blommor

Stor sortering  
sommarblommor

kun en av ti EU-innbyggere 
som grensehandler.

Angell viser til at prisfor-
skjellene i andre europeiske 
land ikke er så store.

– Nedover i Europa er sær-
avgiftene mye lavere slik at 
prisforskjellene ikke blir så sto-
re. Dermed har man ikke slik 
lokkevareeffekt mellom lande-
ne. Men noen unntak finnes 
det, som mellom Danmark og 
Tyskland når det gjelder øl. 
Danskene har dermed måttet 
redusere ølavgiftene kraftig for 
å være konkurransedyktige, av-
slutter Angell. 

Öppettider Töcksfors: Vardagar 10–20. Lördag–Söndag 10–19. Tel: 0573–293 70. Priserna gäller tom 30/6 2013.

PriS!
Knock o tu

Studsmatta Ø3,96 m. 
Ord. pris 1395:- 
Köp till: Säkerhetsnät 
Ø3,96 m. 599:- 
Kantskydd Ø3,96 m. 399:-

200:-
Spara

1195:-

Haspelset nybörjare
Komplett teleskopspö i 
glasfiber med haspelrulle, 
lina och drag. 210 cm. 
Ord. pris 149:-.

70:-
Spara

79:-
Solstol
Ord. pris 79:-/st.

139:-
2 för

Grästrimmer 
Uppladdningsbar. Lithium 18V batteri. 
Bekvämt tvåhandsgrepp. 25 cm klipp-
bredd (tråd Ø1,6 mm) med automatisk 
trådmatning. Upp till 20 minuters gångtid. 
3 timmars laddare. Vikt med batteri 2,8 kg. 
Ord. pris 1099:-.

200:-
Spara

899:- Tvättsvamp 5-pack
Med vaxschampo. Ord. pris 2490/5-pack.

10:-
Spara

40:-
2 förp.
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Mån-fre 10-18 Lör 10-15  Storg 9 C-BERG  Tlf. 0571-20002

Välkomna! 

En av Värmlands mest  

välsorterade damklädesbutik 

med personlig service.

og brukt hytta lenge nok til å 
oppfylle de norske vilkårene for 
skattefri gevinst ved salg, beta-
ler du ikke skatt til Norge.  
 
- Er gevinsten skattepliktig i 
Norge, kan du kreve fradrag 
for den skatten du har betalt i 
Sverige i den norske skatten på 
gevinsten.  
 
- Arver du en hytte i Sverige, 
må du betale arveavgift til 
Norge.
 

(Kilde: Fastighetsbyrån, Skattee-
taten/Det svenske Skatteverket)

 
- Prisen på hytta er ofte en del høye-
re enn taksten som oppgis i boligan-
nonsen. Dette kommer av at staten 
i utgangspunktet setter en takst på 
en eiendom, men den er ikke justert 
mot beliggenheten.

- Hvis du legger inn et bud på en 
hytte i Sverige, er ikke budet juridisk 
bindende. Det vil si at du kan 
trekke bud tilbake før kontrakten er 
inngått. 

- Hytteeiere i Sverige må årlig betale 
en kommunal avgift som er justert 
ut fra taksten. Den er 0,75 prosent 

av eiendommens takst, med et 
maksbeløp på 6362 svenske kro-
ner. Det tilsvarer i dag 5442 norske 
kroner.  
 
- Som eier av fast eiendom i Sve-
rige må du forholde deg til både 
svenske og norske skatteregler.  
 
- Husk at det ikke er skattefritt å 
selge fritidsbolig i Sverige etter 
fem års brukstid slik det er i Norge. 
Selger du hytta, må du betale 22 
prosent skatt på den eventuelle 
gevinsten til Sverige. Kanskje må 
du også betale til Norge, men du 
betaler ikke dobbelt: Har du eid 

Dette må Du huske veD hyttekjøp i sverige

röd stuga: Mange nordmenn lar seg friste av rimeligere hyttekjøp over grensen. (Foto: Christina 
Nilsson)

Snoka Miljø A/S fyller 15 år i juli   

Snoka Miljø er en gave-interiørbutikk på 400 kvad-
ratmeter,  som er full av spennende varer. Vi har et 

godt utvalg av belysning, tekstiler, møbler, gave- og 
interiørartikler. Det siste året har vi også hatt et 

utvalg av dameklær.  Vi har egen sydame som syr 
gardiner, puter, duker m.m.

 
Vi kommer gjerne på hjemmebesøk for hjelp og 

veiledning.
 

Velkommen til en annerledes butikk. Vi serverer 
varm eplekake m/is, samt kaffe eller te.  

Kr. 80,00 pr. pers

Se våre hjemmeside www.snoka.no

Vi feirer med  

  15%  
på alle varer i hele juli

Veibeskrivelse 
Ta av riksveien (rett etter 

Kongsvinger) mot Granli, 
Åbogen og Austmarka. Etter 

3,9 km finner dere oss på 
høyre side. Stor tømmer- 

bygning med torv på taket.

www.snoka.no

Hantverksmässan 
i Brunskog 28-30 juni

Mässan är bland de största i västra Sverige och  
samlar i år ca 140 utställare från hela landet. 
Under söndagen arrangeras Brunskogsrallyt  
i samarbete med Arvika MC Veteraner och 
Mangskogs SK.

Öppettider:  
Fredag kl 11-18 kl 15 Musikunderhållning 
Lördag kl 10-18  kl 13 Modevisning
Söndag kl 10-16 kl 10 Start Brunskogsrallyt 

Brunskogs Hembygdsförening/
Husmodersförening

Entré: 40 kr, under 12 år gratis. 
Fri parkering.
Tel. 0570-522 08   www.gammelvala.se

Restaurang och kaffeservering.

Den største messen i vestre- 
Sverige med 140 utstillere fra  
hele landet. På søndagen arrang-
eres Brunskogsrallyet i samar-
beid med Arvika Mc Veteran  
og Mangskogs SK. 

ÅPNINGSTIDER 
Fredag kl. 11-18       kl. 15 Musikkunderholdning
Lørdag kl. 10-18       kl.13 Motevisning
Søndag kl. 10-16      kl. 10 Start Brunskogsrallyet

Entre: 40 kr, under 12 år gratis
Fri parkering
 
Tlf. 0046570-52208 - www.gammelvala.se

Restaurant og kaffeservering 

Kjøp av hytte på 
andre siden av 
grensen er stadig 
populært blant 
nordmenn.

 
Tekst: Linn Cecilie merckoll
linncecilie@avisdrift.no

 
I en rapport fra Statistiska cen-
tralbyrån som ble sluppet i 
slutten av mai, fremgår det at 
nordmenn hadde 9.969 hytter 
i Sverige ved utgangen av 2012. 
Det er derfor sannsynlig at vi 
i løpet av 2013 runder 10.000 
norskeide hytter i Sverige.

HoVeDkUnDeR
Bengt Grenhage hos svenske 
Meklarhuset forteller til Rome-
riksposten at det er nordmenn 
som er hovedkunder av hytte-
kjøp i Sverige.

Rundt 70 prosent 
av de som kjøper 
hytte av oss er nord-
menn, anslår Bengt. 
Han kan ikke fortelle 
om en økning av salg 
av fritidsboliger til 
nordmenn, men der-
imot en jevn strøm 
som har vart lenge.

Når det gjelder 
salg av hytter til 
nordmenn så har vi 
ligget høyt i lang tid. 
Nordmenn står for 
de fleste hyttekjøpe-

Hot med hytte i Sverige
ne med en «jättestor» prosent-
andel, sier Bengt som ikke kan 
huske sist det ble solgt hytte til 
et ungt, svenskt par. Den van-
lige, svenske familien har ikke 
lengre penger til kjøp av hyt-
te ved siden av bolig, forteller 
han.

HeTeST næR GRenSen
Vi kjøper helst hytte nære gren-
sen og vi vil gjerne feriere ved 
sjøen. De hyttene som er mest 
attraktive ligger sirka 2 timer 
fra Oslo.

Det er hetest nær grensen. 
En to timers biltur til hytta, er 
det som lenge har vært mest at-
traktivt for nordmenn. I tillegg 
vil de gjerne kjøpe fritidsbolig 
nær sjøen, forteller Bengt. 

Han forteller også om en li-
ten stigende trend av norske 
kunder som flytter seg litt len-
gre inn i landet. 

– De siste årene har vi alli-
kevel sett at noen tar halvtime 
ekstra i bilkjøring. Da får de det 
litt billigere, forteller han.

 – De siste 
årene har vi 

allikevel sett at 
noen tar halvtime 
ekstra i bilkjøring. 
Da får de det litt 
billigere
                       Bengt Grenhage 

Meklarhuset 

”
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Et årlig fotbad og 
litt ekstra olje på 
toppen, forlenger 
livet til tremøblene i 
hagen.

Å vaske gjerde kan 
være et alternativ til 
å male. Vi har gjort 
det til en årlig og 
vårlig aktivitet.

 
Tekst: Chera Westman/ifi.no  
Foto: kristian owren/ifi.no, 
nordsjö

 
Uansett om tremøblene på ter-
rassen eller balkongen er malt 
eller oljet, trenger beina litt ek-
stra omsorg.

Beina er hagemøblenes  sva-
keste punkt. Der slites overfla-
tebehandlingen vekk raskt, og 
her kommer treverket i kontakt 
med regn og skitt.

BeGRenSeR FLASSInG
Et årlig fotbad kan gjøre under-

Gi utemøblene 
et fotbad

Vask er 
vedlikehold

verker for dine tremøbler. Sett 
bord- og stolbeina ned i bøtter 
med litt impregneringsolje, og 
la dem stå der i 30 minutter.

Da trekker oljen opp i trever-
ket og forhindrer at regnvannet 
kommer inn samme veien.

Derved holder møblene seg 
hele og pene lenger, og malin-
gen vil ikke flasse like raskt.

enDeVeD oG kUTTFLATeR
Den samme behandlingen bør 
for øvrig også gis til all endeved 
og kuttflater i stakitt, stolper og 
kledning, samt trykkimpreg-
nert treverk.

Grunnen er at kapillærene i 
treverket fungerer som sugerør, 
som trekker vann inn fra en 
kuttflate. Ved å fylle hulrom-
mene med olje, stenges veien 
av for det skadelige vannet.
 
PeRLeR eLLeR FLekkeR?

Du kan lett se om hele møbelet 
trenger vedlikeholdsoljing, og 
ikke bare beina. Dette gjør du 
ved å slå ut litt vann på overfla-
ten. Hvis vannet danner perler 
eller renner vekk uten å etter-
late mørke striper, er møbelet 
godt nok behandlet.

Farges treverket mørkt, eller 
trekker vannet inn, bør over-
flaten få en ny oljebehandling.

iMpregNeriNgsolje: Sett 
ned beina på hagemøblene i et 
bad med impregneringsolje. Da 
holder seg møblene pene lengre.

VasK huset: Vask er godt vedlikehold (Foto: Frode Larsen/ifi.no)

Fotbad: Et årlig fotbad kan gjøre underverker for dine tremøbler.

aKtuelt

KAJAKK-OUTLET DIREKTE FRA EGEN FABRIKK!
 SUPERTILBUD fra europas største kajakkprodusent! 33 kajakkmodeller!

VÅR BESTSELGER

NÅ 6.950,-
Før 10.920,-

NÅ 3.600,-
Før 7.080,-

NÅ 5.650,-
Før 7.920,-

Ranchero
Kajakk for aktiv fritid. Helt rå 
kajakk til rekreasjon, fiske og foto.

Discovery
Prisbombe uten sammenligning! Fullt utstyrt 
havkajakk i meget høy kvalitet. Testvinner!

Expedition HV
Fantastisk god havkajakk med knallgode sjøegenskaper. 
Stort fartspotensiale og stabilitet som de aller fleste 
nybegynnere takler. Testvinner og 71° NORD kajakk.
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-10-60%-10-60%
Nettbutikk 
www.kajakk.net

Butikk:Vestbyveien 155, 1540 VESTBY
Vis a vis Norwegian Outlet

Tlf: 93 40 67 27 / 46 77 83 79  
E-post:info@seabirddesigns.no

 
Tekst: Heidi Wexels Riser/ifi.no 

 
Etter flere år uten vask og 
vedlikehold under de store 
bjørketrærne var det hvite 
stakittgjerde alt annet enn 
hvitt og sjarmerende. Skitt 
og lort som kommer med vær 
og vind hadde satt sine spor 
på det som før var et hvitt 
gjerde. I månedsvis hadde vi 
gått og sett på det en gang så 
hvite gjerde, som nå var mer 
grått og grønt, og grudde oss 
til å ta malepenselen fatt. En 
ting som var helt sikkert var 
at gjerde trengte en skikkelig 
vask før noe kunne gjøres.

Utstyrt med en bøtte med 
varmt vann og husvask, en 
solid kost og en hageslan-
ge kunne arbeidet starte. Og 

det tok ikke lang tid før hu-
møret steg. Vi oppdaget fort 
at gjerde ikke trengte et nytt 
strøk med maling. Her holdt 
det rett og slett med en real 
vask. Naboer og andre forbi-
passerende var overbevist om 
at gjerde var nymalt. Men det 
skinnende hvite gjerde hadde 
kun gjennomgått en real vår-
rengjøring.

Husvask (alkalisk vaske-
middel), varmt vann og hånd-
kraft fikk møkk og skitt til 
å renne av og tilbake var et 
gjerde som så nymalt ut. Vårt 
tips: Gjør vask av gjerde til 
fast jobb hver vår.
 
SLIk GJØR DU DeT:
Bruk hagesprøyte eller egnet 
redskap til å påføre husvask.
Skur med skurekost.Skyll av 
med hageslange. Bruker du 
høytrykksspyler kan du risike-
re å hente frem malingsspan-
net tidligere enn nødvendig. 
Det er ikke trykket som teller, 
men mengden vann som er 
viktig.  

Husk å lese bruksanvisnin-
gen på produktet.
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takt.Kr. 400,- Flott grillsett i 6 rustfrie 
deler. Ligger i flott aluminiumskoffert. 
UBRUKT. Kr.250,- Røykeapparat 
for fisk i rustfritt stål. 2 brennere. 
UBRUKT. Kr.250,- Melissa iskrem-
maskin.Veldig lite brukt.Kr.200,- tore-
sorvold@hotmail.com eller mekanisk@
artech.no. Mobil 41 90 70 59. 
 
Babyklær. Pent brukt babytøy til gutt 
(noe unisex) str. 44-74 selges. Fra kr 
25,- pr. plagg. Tlf. 40211252. 
 
Ny brødbakemaskin kr.250, 3stk cha-
fing disk kr.200/ pr.stk. Tefal actifry 
family, brukt kun x2 kr-1100. 
 
Dobbel sovesofa med ny overmadrass 
tilsalgs kr. 600,-. Seksjon bredde 2 x 
80 cm, dobel glassdør, kr.400,- Tlf. 
90 59 98 65. 
 
6 Magnor ølseidler og et lite fat selges 
kr: 500. Tlf 91356990. 
 
Magnor Havrettservise 7 tallerkner, 5 
smørebrikker, 1 ovalt fat, 1 rundt fat, 
5 skylleboller, 2 boller. I alt 21 deler  
selges kr 700. Tlf 91356990.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Store vognhjul, perfekt til å lage 
Olabil selges. Tlf. 93 61 8202 
 
Retro baderomsmøbler fra ca. 1977. 
To store og en liten vask, bidet, bade-
kar (nedsenkbart),  og klosett fra Ideal 
Standard (Tysk) i fin rødbrun farge sel-
ges billig. Meget god stand. Inkludert 
kraner etc. Underskap og høyskap kan 
medfølge gratis – disse er noe slitte. 
Kom med et bud! Ta kontakt dersom 
du ønsker et bilde eller vil se tingene. 
Tlf. 932 42 685. 
 
Samedukke, meget pen med bunad 
ca. 60 cm. kr. 500. Nye hvite jogge-
sko med røde striper str. 38 kr. 300.
Et par pene hvite sandaler, lite brukt 
str. 38 kr.150. Tlf 67 90 38 77. 
 
Alluminiumskano og partytelt (ubrukt) 
tilsalgs. Tlf. 93000243. 
 
Antikk gyngestol og reinsdyrskinn 
selges til høystbydende. Tlf. 97 65 66 
49, Strømmen.

 
Merida Trailerbike / tilhengersykkel 
for barn over 6 år til salg. Kr.500. 
Tlf.95153965. 
 
Norgesglass alle størelser kr. 25 pr stk. 
12 samleplatter fra Porsgrund.Norsk 
fauna kr. 1000. Radionette radio 
fra 70-tallet kr 200. 2 stk veddun-
ker i kobber kr 125 pr stk.Div.bøker 
serier og enkelt ca 135 stk.-kr300. 1 
kartong pyntegjenstander i messing kr 
300. selges grunnet flytting.tlf.95 96 
65 84 Lørenskog.

 
Cherokee familiekano til salgs. Stødig 
og lettpadlet. Kan sees på Skedsmo-
korset. prisantydning kr. 6500,- Tlf. 
41 44 26 52  
 
 
 
 
 

Opplagshenger selges.Maks last 998 
kg.Helgalvanisert.Pris kr. 7500.Tlf:41 
44 29 65. 

Ny brødbakemaskin kr.250, 3stk 
chafing disk kr.200/ pr.stk. Tefal 
actifry family, brukt kun x2 kr-1100.
Tlf. 47603635

Vi må dessverre selge vårt eksklusivt 
vitrineskap i Provence Paris på grunn 
av plassmangel.  bredde 95 cm x dyb-
de 38 cm.Ny pris 1999 var kr. 8000,-   
Selges nå for  kr. 3000,- Skapet er 
pent og i meget god stand. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedigen seksjon  med lys i patinert 
furu ( ca 2.2 m bred  -  kan deles i 5 
deler for enklere transport). Prisantyd-
ning kr 2000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gamle norske postkort og brevkortal-
bum 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. 
 
Liten bordgassvarmer ønskes kjøpt. 
Tlf. 93 61 82 02 
 
Platespiller ønskes kjøpt. Alt av 
interesse, gjerne deffekt. Henter. Tlf 
90 07 34 30. 

En høy gassvarmer gis bort. tlf. 93 
61 8202 

Ønsker du å få malt huset eller 
hytta i sommer, men har ikke tid til 
å gjøre det selv?Jeg tar på meg noen 
maler-oppdrag i løpet av sommeren.
Tlf. 90 99 01 80. 
 

En gulstripete hannkatt på rundt 1 år 
har kommet bort fra hjemmet sitt, og 
er for tiden på Hersjøen Camping i 
Ullensaker. Ta kontakt på nr. 959 49 
942 om dette er din katt. 

brun kommode selges billig. Gammel 
Singer symaskin, skrivemaskin og el-
dre Motorola mobiltelefon og 2 sykler 
Tlf. 93 61 82 02. 
 
Rosa Ps2 med Eye Toy, Buzz, danse-
matte og Singstar. Alt dette for bare 
Kr.1.500,- Mobil: 454 94 558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Stor familiehytte, Brattbergsæter 
ca 30 min. til Lillehammer har flott 
utsikt til Lillehammer og omegn. He-
lårsveg, tur og jakt mulighet. Ikke inn-
lagt vann og strøm, men 12v opplegg 
og aggregat. Byggeår 2004. Takst. 
Kr. 1 150 000. Mob. 90013754 / 
91193815 e-post. p-akris@online.no.

SKIL- elektrisk kjedesag. Arbeidslam-
pe m/forstørrelsesglass. Interesserte 
kan ringe: 63 87 71 37. 
 
Norica Air conditioner. Mod KY - 44/

BKjøle effekt 4400w 54db. Brukt 1 
sommer.Hentes Råholt.Kr 3900,- Tlf. 
94 84 70 92.

 
Har en brukt markise, bredde 4 m lengde 
3 m . Pris ca kr 1500. Interisert: ta 
kontakt på telefon 90 77 45 17. 
 
Helt nye sett tastaturer /mus og 
høytalere i svart farge fra HP selges. 
Usb tilkobling. Høytalere mangler 
tilkobling,men kan lett kjøpes løst. 
Selges som pakke a Kr.150,-sett. Kun 
tastatur og mus Kr.100,- 5 sett kompl.
Kr.500,- 20” LCD-tv selges.Glim-
rende i campingvogn/kjøkken-tv eller 
barnerom. Type Colortac. Kan også 
brukes som PC-skjerm eller spillmoni-
tor. Scart-inng. Fjernkontroll. Kr. 500. 
Retro taklampe med 4 glasskupler. 
Ca.1950 tallet. Bilder kan sendes. 
Kr.500,- Pakke med fiskebøker/
natur. Div.bøker selges gjerne samlet 
for bedre pris! Bl.a.Hans Lidmann. 
Ant.pris blir vi enige om. 30-50,-pr.
stk. Digital satellite receiver VIASAT. 
UBRUKT m/fjernkontroll og alt inn-

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»

Selger 2 stk. regulerbare senger 
90x200, med pocketfjær underma-
drass og Latex overmadrass. En med. 
En fast. Tlf.90507034. 
 
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 , akti-
vitetsbøker ,Naturbøker m.m.., selges.
fra kr 20 pr stk. eller mange til samle-
pris. Hadeland 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/lap-
per på ny pris kr 995 selges kr 350,- 
har bilde Svalbard whiskey glass fra 
Hadeland 2 stk 8,2 cm høyt 200 kr pr 
stk har bilde. Adidas fotballsko mun-
dial 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) Rød Jean Paul jakke 
str 12 år kr 200. Kamuflasje bukse/
vest  str 12-14 år  kr 200. Gaupa 
jakke og bukse str 12 år kr 250. Div 
turbukser  Gaupa/Basecamp kr 100 
pr stk str 12-14 år. Tlf. 63 87 54 80 
eller 928 41746. 
 
Selger lamper, bilder, bøker, deler 
av dødsbo m.m. Hvit stellekommode 
med badekar. Trehvit kommode + lys 

ønskes kjøpT

TjenesTer

gis borT

FunneT 

Bailine Lillestrøm - Tlf 63801618 - www.lillestrom.bailine.no

SKYVEDØRSGARDEROBER
-EKSTRA gode priser på den BESTE kvaliteten i juni.
-Vi skreddersyr garderober og løsninger på dine mål.
-Alle størrelser og prisklasser.

DET LILLE EKSTRA
Vi har enerett på eksklusive dørfyllinger fra Sibu. Velg mellom 25 typer 
design. De er tøffe, maskuline og hårete, eller feminine og blomstrete. 
Sjekk de ut selv i butikken.

WALK-IN
Vi er eksperter på skreddersydde walk-in garderober til fornuftige 
priser. Dessuten har vi også tilbehøret som setter prikken over i-en.

RASK LEVERING
Vi har det meste av innredning på lager. Skyvedørsfronter kan leveres 
veldig raskt om du ønsker det - spør oss. Vi leverer over hele landet.

KREATIVE LØSNINGER
La våre garderobeselgere hjelpe deg å finne akkurat den 
løsningen du er på jakt etter. De tegner løsningene i 3D.

Du er velkommen innom for en hyggelig prat.

www.garderobemannen.noDet er NÅ i juni det lønner seg å bestille i butikken. Løp og kjøp!

Bestill i Butikk Rabatter
Kom innom vår butikk idag!

Bruk smarttelefonen 
og Bli inspirert

Sommersalg
“Det er endelig salg igjen, med veldig gode 
priser på både fronter og innredning.
Ta med dine mål og bestill hos oss idag” 

                Garderobe-Mannen

GARDEROBE-MANNEN
Trondheimsveien 436, “Ammerud”, Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16Oslo-Lillestrøm 22 80 42 80

Asker-Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11, “Rett over Esso”, Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16

Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (ÅS), “På Nygård, nederst i veien”, Man-Tors 10-18, Fre-Lør 10-16



* Veil. pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomk. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk 4,6-8,2 l/100 km ved blandet kjøring. CO2-utslipp 119-190 g/km. Tallene gjelder samtlige motorer som tilbys. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Energiveien 1
2050 Jessheim
Tlf. 24 03 46 00

Jessheim

Vi selger ut våre utstillingsbiler!
Vi selger ut våre utstillingsbiler pga. ombygning til nytt Audi-senter. Ta derfor turen innom for en
god Audi-handel. OBS! begrenset antall biler, her er det førstemann til mølla som gjelder.

Møller Bil Jessheim
Din lokale ekspert på Audi!

Audi A1 Sportback 1.4 TFSI
122 hk Ambition S tronic

Missanorød/Brilliantsort, S-Line
sports- og eksteriørpakke, teknikk-
pakke, komfortpakke, lys/regnsensor,
18” alu.felger, ekstra mørke ruter,
tilkoblingspakke, DAB+, komfort-
klima, speil i bilens farge, LED lys-
pakke, tak i kontrastfarge, vinterhjul
på alu.felger.

Audi A3 1.4 TFSI Ambition
122 hk

Issølv, blanke sidelister, dekktrykk-
kontroll, Audi pre sence basic,
parkeringssystem, cruise control,
lys/regnsensor, oppbevaringspakke,
tyverisikre hjulbolter, alu.dekor,
tilkoblingspakke, multifunksjons-
sportsratt, xenon-plus, lyspakke,
vinterhjul på alu.felger.

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI
122 hk Ambition

Belugabrun, blanke sidelister, teknikk-
pakke, parkeringssystem bak, fjernlys-
assistent, alu.dekor, interiør i alu.
finish, bluetooth, avblendbar inn-
vendig speil, multifunksjonssports-
ratt, blank takreling, vinterhjul på
alu.felger.

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI
122 hk Ambition

Fantomsort, blanke sidelister, dekk-
trykkontroll, Audi pre sence basic,
parkeringssystem, cruise control,
lys/regnsensor, oppbevaringspakke,
alu.dekor, tilkoblingspakke, DAB+,
multifunksjonssportsratt, xenon,
lyspakke, vinterhjul på alu.felger.

Nå 329.000,-* Nå 339.000,-*Nå 319.000,-*Nå 309.000,-*

Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 hk

Issølv, teknikkpakke, sportspakke
pluss, navigasjonspakke, lys/regn-
sensor, ekstra mørke ruter,
bluetooth,multifunksjonssports-
ratt, sort taktrekk, lyspakke, blanke
sidelister, vinterhjul på alu.felger.

Audi A4 Allroad 2.0 TDI 177 hk
quattro S tronic

Isbrehvit, teknikk-, sports- og
navigasjonspakke, parkerings-
system, lys/regnsensor med fjern-
lysass, bluetooth, DAB+, Audi music
interface, 3-soners klimaanlegg,
skinn, avbl. innv. speil, el. innklap-
bare utvendig speil, multifunksjons-
sportsratt, sort taktrekk, lyspakke,
vinterhjul på alu.felger.

Audi A5 Sportback 2.0 TDI 143 hk
Multitronic

Daytonagrå, S-Line sportspakke,
S-Line eksteriør, teknikkpakke,
navigasjonspakke, parkerings-
system, lys og regnsensor med
fjernlysass, 19” alu.felger, ekstra
mørke ruter, bluetooth, DAB+, Audi
music interface, skinn/alcantara,
multifunksjonssportsratt, lyspakke
og vinterhjul på alu.felger.

Audi Q3 2.0 TDI 177 hk
quattro S tronic

Daytonagrå, S Line sports- og eksteri-
ørpakke, teknikk- og navigasjons-
pakke, parkeringssystem, lys og
regnsensor med fjernlysass, 19” alu.
felger, mørke ruter, DAB+, skinn/
alcantara, avblendbar speil, multi-
funksjonssportsratt med girfunksjon,
LED lyspakke, svingbart tilhenger-
feste, blank takreling og sidelister,
vinterhjul på alu.felger.

Audi A6 Avant 2.0 TDI 163 hk
Multitronic

Isbrehvit, S-Line eksteriør, teknikk,-
navigasjons- og sportspakke pluss, lys
og regnsensor med fjernlysassistent,
gjennomlastningsluke, el.bakluke,
ekstra mørke ruter, DAB+, 4 soners
klimaanlegg, multifunksjonssports-
ratt, sort taktrekk, lyspakke, vinter-
hjul på alu.felger.

Audi A6 Avant 2.0 TDI 163 hk
Multitronic

Ibishvit, S-Line sportspakke, S-Line
eksteriør, teknikkpakke, lys/regn-
sensor med fjernlysass, el.bakluke,
20” alu.felger, ekstra mørke ruter,
Bose høytalersystem, navigasjonsy-
stem pluss, DAB+, 4 soners klima
anlegg, skinn/alcantara S-Line,
multifunksjonssportsratt S-Line,
lyspakke og vinterhjul på alu.felger.

Audi A6 Allroad 3.0 TDI 204 hk
quattro S tronic

Javabrun, vinter-, teknikk- og sports-
pakke pluss, ekstra mørke ruter, Bose
høytalersystem, navigasjonssystem
pluss, DAB+, 4 soners klimaanlegg,
skinn Milano, oppvarmet multi-
funksjonssportsratt med gir funksjon,
LED frontlykter, sort taktrekk,
svingbart hengerfeste, vinterhjul
på alu.felger.

Det er nå du skal kjøpe Audi!
Vi tilbyr, i en begrenset

periode, kampanje-
rente til 2,99%.

* Kampanjerenten gjelder lån
med 35% egenkapital og forbruker-

leie med 10% innskudd. Tilbudet
gjelder t.o.m. 15. juli 2013.

Nå 419.000,-* Nå 589.000,-*Nå 549.000,-*Nå 599.000,-*

Nå 609.000,-* Nå 849.000,-*Nå 629.000,-*

Rentekampanje

2,99%*

Møller Bil Jessheim

Energiveien 1. Tlf: 24 03 46 00Jessheim

Das Auto

Caddy Maxi comfortline 
7 seter, 102hk TDI . Fenomenal familiebil med svært god innvendig plass til både folk og bagasje. 
fjernstyrt Parkeringsvarmer m.m.

Jetta Highline TSI 122 hk 
Elegant og godt utstyrt bil med VW`s velkjente DSG-girkasse, climatronic, DAB m.m.

Passat Alltrack 
En av Norges absolutt mest populære stasjonsvogner med råsterk 140hk TDI-motor, høyt utstyrs-
nivå med bl.a. dieselvarmer, navigasjon, parkeringsassistent, hengerfeste, høy bakkeklaring og 
 firehjulstrekk

Nye Golf Highline 105hk TDI 
dyp sort perlemetallic og navigasjon, adaptiv cruicecontrol, Aerodynamikk-pakke, Xenon, 
 sportsunderstell, fjernbetjent parkeringsvarmer m.m

Nye Golf Highline 105hk TSI 
i Pacific blå med blant annet navigasjon, panorama glasstak, Xenon,  adaptiv cruise m.m

Nye Golf Highline 105hk TDI og 4-Motion firehjulstrekk.  
Utstyr som navigasjon, cruisecontrol, fjernbetjent parkeringsvarmer m.m

Nye Golf Trendline 85hk TSI.  
Alt hva man trenger i en bil og mer til. Bilen er i tillegg til standardutstyr utstyrt med teknikkpakke, 
parkeringsvarmer og Ipod-tilkobling.

Nye Golf 105 hk TSI 
med blant annet parkeringsvarmer, hengerfeste og fargede side og bakrute.

2 stk Scirocco 122 hk TSI 
Godt utstyrte sportscoupeer med gode ytelser kombinert med drivstoff vennlige motorer.

CC 140TDI DSG 
den etterhvert velkjente 4-dørs coupeen fra Vw med kraftig motor og meget godt utstyrsnivå.

Tiguan 140Hk TDI 4-Motion 
Særdeles velutstyrt Tiguan med blant annet 19” felger, inn og utvendig R-design, skinninteriør, navi, 
panoramatak, dieselvarmer, hengerfeste m.m.

Passat Exclusive R, stasjonsvogn 
Meget godt utstyrt Passat med blant annet skinn, utvendig R-design, dieselvarmer, 18” lettmetallhjul m.m.

Kom innom for et meget godt tilbud fra en av våre selgere.

Ny bil til sommerferien? 
vi har følgende godt ut styrte utstillingsbiler  
klare for omgånde levering
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Takk til alle som sendte inn!

SVar:
ved sagelva i sagdalen

ViNNer:
HANNE KRISTIN  
CHRISTIANSEN
Øvre Ryensvei 47A
2013 Skjetten

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

Sommerstengte bibliotek
Lokale bibliotek vil 
ha reduserte åp-
ningstider i sommer.
 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Det er sommer – også i bi-
bliotekene. Alle avdelinge-
ne på Romerike har innført 
nye åpningstider i skoleferi-
en, og noen holder også helt 
sommerstengt. Filialen på 
Skedsmokorset lukker dørene 
mellom mandag 24. juni og 
mandag 18. august. Skedsmo 
bibliotek melder på sine nett-
sider at lånte bøker kan le-
veres til Hovedbiblioteket på 
Strømmen som holder åpent 
hele sommeren.
                               
STenGeR På LØRDAGeR
Filialene på Kløfta og Jessheim 
har reduserte åpningstider i pe-
rioden 23. juni til og med 11. 
august.

Jessheim bibliotek vil sten-
ge en time tidligere mandag til 
torsdag og være helt stengt på 
fredager. Kløfta holder stengt 
både tirsdag, fredag og lørdag 
i sommer. Istedet holder de 
åpent tre timer lenger på man-
dager.

Lørenskog bibliotek vil også 
ha reduserte åpningstider. Van-
ligvis er biblioteket åpent frem 

til kl. 20.00 på hverdager. I 
sommer vil det stenge to timer 
tidligere. På lørdager skal bibli-
oteket være helt stengt.

luKKer dØreNe: Bibliotekfi-
lialen på Skedsmokorset holder 
sommerstengt i skoleferien. 
(Foto: Skedsmo bibliotek)

Sommer- 
utstilling

 
  
 

Nasjonalmuseets utstilling 
«Spor - Norsk arkitektur 
2005-2010» åpner i kunstsa-
len i Lørenskog Hus torsdag 
4. juli kl. 18.00. Målet med 
utstillingen er å presentere 
et utvalg av det beste nor-
ske arkitekter har produsert 
de siste årene, oppsumme-
re tendenser og gjenkjen-
ne noe særegent norsk. Ved 
bruk av foto, film, tegninger, 
skisser og materialprøver 
skal det vises frem et sam-
mensatt bilde av norsk arki-
tektur som har blitt realisert 
de siste fem årene. 

Utstillingen varer frem til 
11. august.

Kino

FAMILIEPARK

Mer for de minste• 7000 m2 under tak 
Trollnatt • www.hunderfossen.no

      SOMMERPAKKE

Bestill  på hunderfossen.no 

2 voksne + 2 barn

fra 457,- per pers. 

inkl. overnatting og inngang 

Familieparken og Barnas  

Gård Hunderfossen

      midtuke7 NYHETER!

Fotballspillere i Kløfta 
idrettslag. Fotografert i 
1945. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

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

Fotballspillere i Kløfta idrettslag. Fotografert i 1945. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.
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Mitt
instrument

 — Jeg har mange musikalske forbilder. Men innen-
for dette instrumentet kan jeg nevne nylig avdøde 
Frode Thingnes. Han har også arrangert mye fin 
musikk innenfor jazz og korps. 

Odd begynte å spille Barytone i Vigernes Skole-
korps i Lillestrøm da han var i 8-9 års alderen. For 
rundt 10 år siden kjøpte han sitt favoritthorn av 
en jazzmusiker som spilte på Fagerborg hotell i 
Lillestrøm. Et horn av merke KING flugabone. Odd 
regner med at det kun er et titalls personer i Norge 
som har dette instrumentet. 

 — Flugabone er en kombinasjon av flugelhorn og 
trombone og gir en myk, rund klang som passer 
bra til alle musikkstilartene jeg liker å høre på.

 – Har du en favorittlåt du pleier å spille mye 
på hornet? 
 — Jazzstandards på badet.

 – Din beste opplevelse med dette  
instrumentet? 
 — Jeg så og hørte dette hornet førstegang under 
en jazzkafe på Fagerborg. Siden jeg selv spilte 
Euphonium var dette et instrument jeg kunne mes-
tre med samme munnstykke og håndgrep med 3 
ventiler. Begge er også et B-instrument (hvordan 
det er stemt), så notemessig ble det heller ingen 
overgang. Jeg hadde en stund ambisjoner om å 
spille litt jazz til husbruk.

 – Behersker du andre instrumenter? 
 — Foruten de tre jeg har nevnt, hadde jeg en gang 
en ventilbasun - trombone med ventiler. Men dette 
blir nesten det samme som en flugabone, og innen 
samme «instrument-familie». Jeg har også vært 
innom en sousaphone.

 – Hvem foreslår du som neste kandidat til 
Mitt Instrument? 
 — Arild Stav, som spiller divere treblåsinstrumenter. 
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Odd H. Brubak
Alder: 57
Bosted: Lillestrøm
Spiller i: «Skapmusikant» 
tidligere korpsmusikant
Musikkstil: Jazz, soul, 
R&B, funk og korps

(Foto: A.M.H. Rodem)

Besøk nettstedet Lillestrøm Turistkontor
Her finner du informasjon, bilder og film.
Klikk deg inn og se hva byen byr på.

lillestrøm-turistkontor.com

Radiosuksess for Hanne Tveter & Brasileiro
Hanne Tveter fra Lø-
renskog og hennes 
«Artist møter bar-
nekor-prosjekt» har 
akkurat lansert sin 
første singel. Nå er 
låten «Nå Kommer 
Sommeren» A-listet 
på NRK Radio.

 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Jeg er kjempeglad og opti-
mistisk over at låten allerede er 
A-listet på radio, smiler Hanne 
Tveter fra Lørenskog.

Nylig lanserte hun singelen 
«Nå Kommer Sommeren» gjen-
nom sitt nye prosjekt «Hanne 
Tveter & Brasileiro». Låten er 
et samarbeid mellom henne og 
en rekke barnekorister fra Oslo, 
Bærum og Lørenskog. Flere av 
barna har bakgrunn fra koret 
Voice i Lørenskog, som Tveter 
er dirigent for. Sammen opp-
trer de med brasiliansk sang, 
dans og spill.  

SAnG På BYFeSTen                                             
– Jeg har vært vokalist i mange år, 
og har de siste årene spesialisert 
meg innen latin- og verdensmu-
sikk. Siden jeg også har jobbet 
veldig mye med sangundervis-
ning for barn og ungdom, startet 
jeg i det små å invitere barnekor 
og sangelever sammen med meg 
på opptredener med brasiliansk 
musikk, forteller Hanne Tveter.

Sakte men sikkert tok dette 
form og fikk navnet Brasileiro.                                              

– Nå har vi spilt flere stør-
re konserter og vi inkluderer 
også unge talentfulle tromme-
slagere og dansere, sier hun.                                                                                               
Nå senest opptrådte Hanne 
Tveter & Brasileiro på Byfesten 
i Lillestrøm. Der inntok Tveter 
solistrollen og med seg på sce-
nen – i tillegg til koret – hadde 
hun band, dansere, tromme-

gruppe og vokalgruppe.                                                                        
– Det gikk kjempebra – med 

yrende liv på scenen og strålen-
de sol, smiler sangerinnen som 
har tre soloplater bak seg.

FRISk oG FenGenDe
«Nå Kommer Sommeren» er 
første smakebit fra den kom-
mende CD`en som sannsynlig-
vis lanseres til høsten.                                                                                               

– Det er en frisk og fengende 
sommersang hvor hele Brasi-
leiros prosjektkor og vokalister 
fra Lørenskog er med og syn-
ger, forteller Tveter.

Låten er foreløpig listet på 
NRK Hedmark/Oppland og på 
Ordentlig Radio.

– Og så håper jeg selvfølgelig 
at P1 lister den i løpet av somme-
ren. Vi er kjempespent på respon-
sen videre, smiler Hanne Tveter.

uNge Korister: Flere av barna har bakgrunn fra barnekoret 
Voice i Lørenskog. (Foto: Privat)

på bYFesteN: Hanne Tveter & Brasileiro i aksjon under Byfesten i Lillestrøm.  Låten «Nå Kommer Sommeren» er listet på flere radiokanaler. (Foto: Privat)

Plenjord/matjord
Rundsingel, sand etc. 
Tilkjørt alle dager. 
www.herstua.no
Tlf. 909 95 704/917 37 427  

Kommende forestillinger i Lørenskog hus
Billetter på WWW.LORENSKOGHUS.NO

MARION RAVN
Fredag 18. oktober kl. 20.00, Storstua - kr. 290

EVA & THE HEARTMAKER
Fredag 27. september kl. 20.00, Vasshjulet - kr. 200

Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no

Østmarkrittet på søndag
 

  
 

For første gang arrangeres Øst-
markrittet i Lørenskog  søndag 
30. juni. Det er to alternative 
sykkelritt, 25 og 55 km av-
hengig av klasser, med start 
kl. 09.00. Distansene går i de 
nærmest uberørte skogsområ-
dene i Lørenskog og over til de 
mer kjente områdene innen-
for Oslos grenser. Både start og 
mål er i Rådhusparken i Løren-
skog. Arrangør er Lørenskog 

Cykleklubb i samarbeid med 
Sykkelmagasinet.

Samtidig blir det også ar-
rangert et barneritt for barn 
opp til 7 år. Løypa er på ca 
1 km og går i området rundt 
Rådhusparken. Dette rittet 
starter etter at hovedrittet er 
avgårde ca. kl. 10.00. Det er 
gratis å delta.

Stan-up
 

  
 

Sommer-standup i Løren-
skog - Tapas Tapas 28. juni! 
Det blir et sommerlig show 
med denne gjengen: Jahn 
Gorakh, Zane Kahn, Runar 
Nilsen (også kalt SnilleRu-
nar) og Jan-André Olsen 
er kveldens konferansier. 
Showstart: kl 21. Fri alders-
grense. Inngang 150 kr.

 Billetter:
  www.lorenskogkino.no

    
       Aktuelle filmer:

       Fast and Furious 6
       Epic - Skogens hemmelige rike
       Ernest og Celestine
       Hangover Part 3
       Man of Steel
       After Earth
   
Senior/babykino onsdager 12.30:  

   Velkommen tilbake fra høsten av,             
       da blir det mange spennende 
          filmer å se på onsdagene :)

 
 Ukens premierer:

      Pain & Gain
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mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

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.noi SommER

FOTOKURS MED FOTOGRAF 
RONNy ØSTNES
27. OG 28. JUNI KL. 10:00 - 15:00 
KIRKEGATA 12 I LILLESTRØM 
Bli med på en unik workshop hvor 
du vil få enda mer lyst til å ta bilder. 
Du får bruke din kreativitet og 
skaperlyst. Fotografen vil lære deg 
spennende måter å fotografere på. 
Du vil få tilbakemelding på bildene 
dine og Ronny vil stå på hodet for 
å hjelpe deg. Meld deg på! Mini-
mum 10 deltakere og maksimum 
20 deltakere. Pris: Kr. 200,-. Alder: 
For alle mellom 10 og 15 år. Ta 
med matpakke. Drikke får du. 
 
RIDELEIR
UKE 27 OG 28 STALL EIKEBERG
Stall Eikeberg underviser barn, 
unge og voksne innen ridning og 
hestestell. All undervisning gis 
av autorisert ridelærer Julianne 
Devold. Rytterne lærer å ri på 
tur, dressur, sprang, terreng mm. 
Egne hestekunnskapstimer.
Sjekk ut nettsiden vår for mer info 

om rideskolens verdier og peda-
gogiske opplegg. Vi har ledige 
plasser på dagrideleir i uke 27 og 
28.Velkommen til oss!! 
 
SOMMERKURS I SANG
UKE 27 OG 28 I RæLINGEN 
Sommerkurs i sang for deg 
mellom 8 og 14 år med Morten og 
Kjærland fra Skrimmel-Skrammel. 
Kurset varer fra mandag til fredag 
og på fredagen er det show for 
alle som vil se. For påmelding, ring 
924 54 439 eller send e-post til 
morten@cheezykeys.com 
 
 
DANSECAMP
1.-5. JULI, 5.-9. AUGUST OG  
12-16. AUGUST  
LILLESTRØM KULTURSENTER  
KL. 08:00-16:00
INDUSTRIVEIEN 6, LØRENSKOG  
KL. 09:00-17:00 
Dansecamp for gutter og jenter, 
med eller uten danseerfaring i 
sommer. Du kan velge en eller flere 

uker. I uke 26, 27 og uke 32 og 
33 får du oppleve morsomme og 
aktive dager sammen med høysko-
leutdannede dansepedagoger med 
dansetrening, uteaktiviteter, lek, 
spill, filmer, hobbyverksted m.m. 
Det blir en uke med mye moro, 
utvikling, utfordring og samhold!
For mer informasjon se www.
dansen.no Pris pr. uke: kr. 1500,-. 
Alder: 1. - 6. trinn. Påmelding: 
post@norskballettinstitutt.no. Tele-
fon: 466 27 478 
 
FOTBALLSKOLE
5.-9. AUGUST KL. 10:00 -15:00  
LILLESTRØM STADION
Lillestrøm Sportsklubb arrangerer 
to fotballskoler i sommer. Vi gjør 
alt for at du skal få en god opp-
levelse hos LSK! Vi har gode tre-
nere, variert program og LSK sine 
a-lags spillere kommer selvsagt 
også innom. Det blir morsomme, 
spennende og lærerike dager 
for alle deltagere. Pris: 1300,- 
per person. Rabatt for søsken. 
Alder: Jenter og gutter 7 – 13 år. 

Påmeldingsfrist: Så lenge det er 
plass (begrenset med plasser). 
Påmelding: www.lsk.no 
 
EVENTyRSTUND
HVER SØNDAG KL. 14:00 SKEDSMO 
ByGDEMUSEUM HUSEBy
Her få dere også omvisning i 
fattiggårdsutstillingen, Sagmester-
boligen, Drengestua eller i selve 
prestegården. Kafeen er åpen, og 
tunet er en deilig tumleplass for 
barn i alle aldre – med overraskel-
ser!  
 
HOPPELAND
ÅPENT HVER DAG KL. 10:00-18:00  
Hoppeloppeland er for barn opp til 
12 år i følge med en foresatt. Husk 
sokker! Pris kr 120,- pr barn. 
 
NEBBURSVOLLEN  
FRILUFTSBAD
ALLE HVERDAGER KL. 10:00-19:00 
TIRSDAG OG TORSDAG ÅPENT TIL 20:00  
Barn under 3 år i følge med voks-
ne: Gratis. Barn f.o.m. 3 år t.o.m. 

15 år: Kr. 50,- eller ett klipp på klip-
pekortet. Klippekort med 8 klipp: 
Kr. 210,- Voksne: Kr. 80,- eller 2 
klipp på klippekortet. 

LØRENSKOG KINO 
ÅPENT HVERDAGER FRA KL. 17:00 OG 
LØRDAGER/SØNDAGER FRA KL. 14:00  
I HELE SOMMER 
Den 13. juli får vi besøk av de 
gule figurene fra filmen Gru-
somme meg 2 fra klokken 11.00 
til 16.00. 
 
LILLESTRØM KINO
ÅPENT HVER DAG FRA KL. 12:00 
Vi har åpent hver dag i skolefe-
rien, for oppdatert kinoprogram 
sjekk ut www.sfkino.no/sfkino/
lillestrom/

 
 
 
 

...foR bARn

Foto: Sagelvas Venne

SKEDSMO 
BILLEDKUNST AV GUNN  
VOTTESTAD
13. JUNI - 29. JUNI KL. 11:00,  
STENGT SØNDAGER  
Artgate Lillestrøm ønsker deg 
velkommen til utstilling med 
kunstner Gunn Vottestad. Møt 
billedkunstner Gunn Vottestad 
torsdag 13. juni kl. 17-18 hos 
Artgate Lillestrøm. Artgate Lille-
strøm ønsker deg velkommen til 
utstillingsåpning med kunstner 
Gunn Vottestad. Gunn Vottestad 
(født 1949) arbeider som maler 
og grafiker. Hun debuterte som 
kunstner i 1997 og er i dag en av 
landets mest folkekjære kunstne-
re. Vottestad har en lang utstil-
lingshistorikk bak seg. 
 
STAVGANG PÅ OKSEFJELLET 
TORSDAG 20. JUNI VED MINERVAHU-
SET I LEIRAVEIEN
Vi går på Oksefjellet, oppmøte 
ved Minervahuset i Leiraveien 
hver torsdag kl. 17.00. Alle ønskes 
velkommen! 
 
yATzy/STRIKKEKAFE VED  
LHL SKEDSMO 
HVER MANDAG I SOMMER KL. 16:00 
-19:00 CAFE AROMA
Bli med og spill Yatzy på Cafe 
Aroma på Lillestrøm Torv.
 
 

LØRENSKOG 
 
SPOR - ARKITEKTUR  
UTSTILLING
FRA TORSDAG 4. JULI KL. 18:00  
KUNSTSALEN I LØRENSKOG HUS 
 
 
 
 
 
 
 

Målet med utstillingen er å 

presentere et utvalg av det beste 
norske arkitekter har produsert de 
siste årene, dokumentere, opp-
summere og om mulig identifisere 
tendenser og gjenkjenne noe 
særegent norsk. Med utstillingen 
ønsker Nasjonalmuseet å formidle 
kvaliteter i enkeltverk og peke på 
utviklingstrekk med samfunns-
messig betydning fra de siste fem 
årenes norske arkitekturscene.
Ved bruk av ulike presentasjons-
former – foto, film, tegninger, skis-
ser, materialprøver og modeller
i ulike målestokker og utførelser 
– formidler utstillinger et sammen-
satt bilde av norsk arkitektur, 
realisert de siste fem årene i 
Norge og i utlandet. 

EN ELV - SEKS FOTOGRAFER 
FRA 21. JUNI - 31. JULI SKEDSMO  
BIBLIOTEK PÅ STRØMMEN
Åpning av fotoutstilling på Skedsmo 
bibliotek på Strømmen. Utstillingen 
har Sagelva som tema og arrange-
res i forbindelse med Sagelvafestiva-
len som går av stabelen 21. juni på 
Strømmen. Utstillingen har fått nav-
net: “En elv – seks fotografer”, og de 
seks fotografene er Ronny Østnes, 
Rolf Støa, Lene Mari Nielsen, Jean 
Mukuria, Jonas Kossai Flønes og Siri 
Ann Gabrielsen. Åpning ved Steinar 
Bunæs Sang ved Turid Lisbeth 
Nygård. Gratis vafler og kaffe. Det vil 
samtidig være en bokutstilling med 
Sagelva som tema. Fotoutstillingen 
kan sees i bibliotekets åpningstid 
21. juni – 31. juli. 
 
MARVIN EAST ROMERIKE 
DART CLUB 
TIRSDAG 9. JULI KL. 18:00, LILLESTRØM 
KULTURPUB
Marvin East Romerike DC er den 
eneste dartklubben med tillholdsted 
på Romerike som er underlagt 
Norge Dartforbund NDF. Klubben 
ble stiftet i 1999 da Klubbene 
Marvin fra Lillestrøm og East End fra 
Lørenskog slo seg sammen til en.
Vi er en ganske liten klubb og 
ønsker oss flere medlemmer.
Alder og kjønn spiller ingen rolle.
Blandt medlemmene i klubben 

finner vi blandt annet tidligere 
landslagsspillere, kretsmestere og 
Norgesmestere i både singel, par 
og lag. Over hele landet er det sta-
dig dartsturneringer hvor medlem-
mene reiser rundt for å representere 
klubben. Synes du dette høres 
interesant ut, og har lyst til å prøve 
deg som dartspiller andre steder 
enn i din egen kjellerstue eller på 
den lokale puben, er du hjertelig 
velkommen til å prøve deg samen 
med oss. 

ÅPEN SOMMERSAGING 
ONSDAG 10. JULI KL. 18:30-20:00, 
MØLLEPARKEN, SAGDALEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kan alle se hvordan sagingen 
på ei god, gammel oppgangssag 
foregikk på 1700-tallet. Saga kan 
besiktiges både i hovedetasjen og 
i underetasjen, hvor skovlhjulet går 
så det spruter. Du kan også få se 
det nye kvernhuset som nå er under 
innredning. Vi vil også vise maling av 
korn på vår nyanskaffede dreiekvern 
som drives for hånd. Utvendig 
begynner den nye vannrenna å ta 
form. Den skal hente vannet fra det 
borterste elveløpet og bringe det 
fram til kvernhuset. 
 
ÅPENT HUS 
SØNDAG 14. JULI KL. 12:00,  
LURKAHUSET, LILLESTRØM
Lillestrøm historielag ønsker velkom-
men til en hyggelig søndags formid-
dag kl12.00 – 15.00 i Lurkahuset. 
Salg av vafler og kaffe. 
 
 

ULLENSAKER    
JESSHEIM SENIORDANS 
ONSDAG 26. JUNI KL.10:00  
JESSHEIM KIRKE

Vi er en fin gruppe med godt humør. 
Nye medlemmer fra 55 år og oppo-
ver er velkomne. I seniordans har vi 
røde og blå bånd som betyr kvinne 
og mann. Seniordans er godt for 
kropp og sjel og er forebyggende 
helsearbeid.Det er lansomfattende 
og internasjonalt. Åpent hus den 
29. mai i Folkehelseuka. Du kan se 
på eller delta denne dagen gratis.  
BUSSTUR 
3. JULI ULLENSAKER FRIVILLIGSENTRAL 
Det blir en dag full av inntrykk. 
Påmelding innen 27. juni 
 
JESSHEIMDAGENE 
7. -11. AUGUST JESSHEIM
Årets Jessheimdager byr på kon-
serter, markedsgate, tivoli, barne-
aktiviteter, auksjoner, show og mye 
mer. Se hele programmet på www.
jessheimdagene.no   
ULLENSAKER MUSEUM 
ÅPENT HVER DAG HELE SOMMEREN 
FRA KL. 10-15
 

 
 
 
Ullensaker museum har 5 basisut-
stillinger som er åpen gjennom hele 
sommersesongen; Ull’r rike, Skoma-
ker – bli ved din lest, En særdeles 
skiøn Excerserplads, Været vertikalt 
og Furua. Les mer om disse utstillin-
gene på museets nettside.
Hvert år har museet en sommerut-
stilling i kornmagasinet. Årets utstil-
ling forteller Åttebladrosas historie 
og hvordan dekormotivet er blitt 
brukt gjennom tidene. Utstillingen er 
satt opp av Ullensaker husflidslag.

RæLINGEN
 
KVELDSPROMENADE
HVER TORSDAG KL. 18:00  
SANDBEKKSTUA

Bli med på hyggelig rusletur til 
Bjønnåsen. Hver eneste tors-
dag klokka 18.00 (også røde 
dager) går vi fra Sandbekkstua 
til Bjønnåsen, Østmarkas nest 
høyeste topp. Turen passer for 
alle, og vi avpasser farten slik at 
alle får en flott tur. Dette er en 
tur som er velegnet for å ta med 
hund. Ta gjerne med kaffe og 
noe å spise. På Bjønnåsen er det 
flott utsikt og her er fine benker 
å sitte på. Vi tar en rast her før 
vi går ned igjen. Arrangementet 
er et samarbeid med konseptet 
KONGEN/DRONNINGEN av 
Bjønnåsen, som startet opp den 
første torsdagen i 2013, og som 
holder det gående ut året. 

ÅPENT ByGDETUN
ALLE SØNDAGER I SOMMER ÅPENT FRA 
KL. 12:00 RæLINGEN ByGDETUN
Rælingen Bygdetun har åpent 
hver søndag fra kl 12.00 – 16.00.
Salg av kaffe og vafler. Utstilling: 
”Kvinner i hverdag og fest i gjen-
nom 100 år”. 
 
 

FETSUND  
FLØTINGSMUSEET PÅ  
FETSUND LENSER 
HVER DAG UNTATT MANDAG KL. 11:00-
16:00 FETSUND LENSER
 
 
 
 
 
 
 
Fetsund Lenser var et stort 
fløtingsanlegg i Glomma fra 1861 
til 1995 og er i dag et nasjonalt 
industrielt kulturminne og fløtings-
museum. Her kan du oppleve det 
2,5 km lange fløtingsanlegget i 
elva, et autentisk miljø med mange 
gamle bygninger og verksteder, 
flere gamle fløtingsbåter og utstil-
linger om fløtingshistorien. Muse-
umsbutikk og kafé. Les mer på vårt 
nettsted fetsundlenser.no.

JESSHEIM
LØKKAVEGEN 3D

Meget flott 3-roms andelsleilighet i 2.etg -
Sentral beliggenhet - Kjøper 18-35 år

VISNING
SOLGT!

KONTAKT
Stine Bøe, 91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BRA / P-ROM
60m2 / 57 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
1 273 000,-
TOTALPRIS
2 023 000,-
OMKOSTNINGER
1 062,-
FELLESKOSTNADER
5 465,- pr. mnd

750 000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

SOLGT

Tiltalende 3-roms endeleilighet med solrik balkong
- attraktivt og sentralt - garasje - heis
VISNING
Etter avtale medmegler.

BRA / P-ROM
61 m2 / 61 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
1 560 054,-
TOTALPRIS
2 750 054,-
OMKOSTNINGER
1 665,-
FELLESKOSTNADER
7 533,- pr. mnd

homeeiendom.no

RASTA
DOKTORWENDTS GATE 15

1 190000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Beate Kalsaas
99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

Nybygget og svært sentralt beliggende enebolig
med 4 soverom og 2 bad. Mrk: Lave omkostninger.
VISNING
Etter avtale medmegler

BYGGEÅR
2013
BRA / P-ROM
148 m2 / 145 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
567 kvm Eiet tomt

homeeiendom.no

JESSHEIM
OBERST KRUSES VEG 6A

4800000,-
+ omk. 2,8%

KONTAKT
Kjetil Bergersen
92 80 62 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim



mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.nomer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

Prisgunstig enebolig vesentlig påkostet
SOLGT TIL KR. 2.050.000,-
VISNING
SOLGT!

BYGGEÅR
1958
BRA / P-ROM
158 m2 / 118 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
1 332 kvm Eiet tomt

homeeiendom.no

EIDSVOLL
GARMOVEGEN 14

1 690000,-
+ omk. 2,8%

KONTAKT
Kine Johansen Ruud
98 82 91 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

SOLGT

Stor 3-roms leilighet med balkong - v.v/fyring inkl.
- garasje - heis - sentralt og trafikkstille område
SOLGT BRA / P-ROM

73 m2 / 73 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
231 405,-
TOTALPRIS
1 921 405,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
4 863,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
SKÅRERÅSEN 16

1 690000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Beate Kalsaas
99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

SOLGT

Nyoppusset 3-roms leilighet - solrik balkong
- parkering - sentral og attraktiv beliggenhet
VISNING
Onsdag 26/6 kl. 18.00 - 19.00
Velkommen til visning!

BRA / P-ROM
66m2 / 66 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
311 656,-
TOTALPRIS
2 401 656,-
OMKOSTNINGER
1 062,-
FELLESKOSTNADER
3 883,- pr. mnd

homeeiendom.no

RÆLINGEN
LINJEVEGEN 2

2090000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Beate Kalsaas
99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

Enestående mulighet i Eidsvoll sentrum. 120 kvm
selveiet toppleilighet med fantastisk sydvendt utsikt,
VISNING
Etter avtale medmegler.

BRA / P-ROM
120 m2 / 120 m2

EIERFORM
Eierseksjon
OMKOSTNINGER
118 572,-
FELLESKOSTNADER
4 363,- pr. mnd inkl. kommunale avgifter og
normale fellesutgifter.

homeeiendom.no

EIDSVOLL
TORGET 15

4650000,-
+ omkostninger

KONTAKT
Kjetil Bergersen
92 80 62 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

Særdeles velholdt eneboligmed innredet kjeller i ett
sentralt og fredelig området på Råholt Skog.
VISNING
Etter avtale medmegler.

BYGGEÅR
1979
BRA / P-ROM
164 m2 / 161 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
881 kvm Eiet tomt

homeeiendom.no

RÅHOLT
VIPEVEGEN 11

2 950000,-
+ omk. 2,8%

KONTAKT
Kjetil Bergersen
92 80 62 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

Flott halvpart tomannsbolig i barnevennlig område.
SOLGT FOR 2 430 000,-
VISNING
SOLGT!

BYGGEÅR
2003
BRA / P-ROM
117 m2 / 117 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
834 kvm Eiet tomt

homeeiendom.no

DAL
HELLESTADGANGEN 20

2 350000,-
+ omk. 2,8%

KONTAKT
Stine Bøe
91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

SOLGT

Attraktiv enebolig - Moderniseringsbehov - 4 sov-
Barnevennl. - Romslig/solrik hjørnetomt - 3 garasjer
VISNING
Ons 26/6 kl 17.30-18.30

BYGGEÅR
1967
BRA / P-ROM
164 m2 / 129 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
935 kvm Eiet tomt

homeeiendom.no

JESSHEIM
NORDBYSTIEN 10

3 290000,-
+ omk. 2,8%

KONTAKT
Kjetil Ustad
41 47 42 26
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

Meget pen 3(4)roms - Lave felleskost - Oppgradert
kjøkken - Gasspeis - Sydvendt balk - Barnev -Carport
VISNING
Tors 27/6 kl 17.30-18.30
Velkommen på HOME-visning!

BRA / P-ROM
82m2 / 78 m2

EIERFORM
Selveier
FELLESGJELD
1 285,-
TOTALPRIS
2 491 285,-
OMKOSTNINGER
64 572,-
FELLESKOSTNADER
1 206,- pr. mnd

homeeiendom.no

JESSHEIM
SKOGMOSTUBBEN 35D

2490000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Kjetil Ustad
41 47 42 26
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim
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VINNER AV FLAxLODD

FRANK GRØNLUND
Torvgata 18
2000 Lillestrøm

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:

FRA VIETNAM

www.cambridgekuren.no
30 år 

i Norge

Cambridgekuren tar overvekt seriøst. 192 personer har nå de 3 siste årene 
deltatt i en studie på Parker Institutt, Fredriksberg Hospital i København. 

Cambrigdekuren er det eneste produktet med en slik stor og uavhengig 
studie i Europa. Les hva leger, dietister og presse skriver om kuren på 
våre hjemmesider

Cambridgekuren er beregnet for personer som lider av overvekt/fedme og personer som står under medisinsk diettkontroll. 
Kuren skal ikke brukes i mer en 3 uker sammenhengende uten samråd med lege. Skal ikke selges til personer under 18år.

SELGES NÅ I 
32 LAND

- Tove Lorentzen, Fredrikstad

Cambridgekuren har 8 smaker
Sortimentet består av 6 Shaker og 2 Supper.
Kuren skal kun blandes ut i vann!

Ned i vekt - bedre helse! 
Kjøp kuren hos våre rådgivere/forhandlere 
eller hos din lokale helsekostbutikk

Mer enn 1.100 000 personer i Norge, Sverige, Finland og
Danmark har nå redusert sin vekt med Cambridgekuren

Jeg har fått et nytt liv 
og bedre helse med 
Cambridgekuren! Kurens gode 
smaker gjorde den lett å bruke!
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SØNDAG 30.6

LØRDAG 29.6

MANDAG 1.7

TIRSDAG 2.7

©
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06.30 Morgensending
13.30 Glimt av Norge: Den
store hummerfesten (r)
13.40 Ut i naturen (r)
14.10 Folk: En smak av
skjærgård (r)
14.50 X Games.
Finale BMX Park.
16.20 Ekstremsportveko (r)
Fra dagens øvelser på Voss.
16.55 Miss Marple:
Sittaford-mysteriet.
Br. krim fra 2006.
18.30 To store og tre
små (2)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Lotto-trekning
19.40 Sommeråpent
20.10 Tilbake til Malung (1)
20.40 Fader Brown (6)
21.30 Sommeråpent
22.30 Hotellenes
hemmeligheter (1)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Letters to Juliet.
Am. romantisk komedie
fra 2010.
01.10 Nattsending

10.00 Med hjartet på rette
staden (r)
10.50 Frå Ebeltoft til
Kilimanjaro (r)
11.55 Hovedscenen (r)
13.15 Attenboroughs 60
ville år! (r)
14.10 Kunnskapskanalen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Historier om
økonomisk krise (r)
17.30 På tro og Are (r)
18.00 Teri Meri Kahaani.
Indisk romantisk drama fra
2012.
19.50 Mens vi ventar (6)
20.10 Murbyen i
Kristiansand – en glemt
perle (r)
20.20 Sommer i arkivet (r)
21.00 Nyheter
21.10 Drapet som rystet
Kina (r)
22.00 Fire farlige menn.
Am. western fra 1966.
23.50 Filmens historie (r)
00.55-02.35 Kissinger (r)

06.00 Morgensending
11.55 Tour de France: 1.
etappe. Direkte fra 1. etap-
pe i Tour de France, Porto-
Vecchio – Bastia (213 km.)
17.35 Etter Tour de France.
Oppsummering av dagens
etappe i Tour de France.
18.00 Tour de France: I dag.
Høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra dagens etap-
pe i Tour de France.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Allsang på
grensen (r)
20.00 Klaus på kanten (r)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.30 Tour de France: I
kveld
21.40 Hvaler (r)
22.50 Going the Distance.
Am. romantisk komedie fra
2010.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 M*A*S*H (r)
15.00 Før kampen
15.25 Tippeligaen. Brann –
Sandnes Ulf. 1. omgang.
Direkte.
16.20 I pausen. Høyde-
punketer fra 1. omgang.
16.30 Tippeligaen. Brann –
Sandnes Ulf. 2. omgang.
Direkte.
17.30 Etter kampen
17.45 Nerdenes hevn 2.
Am. komedie fra 1987.
19.30 Ridderrivalene (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Senior Skip Day. Am.
komedie fra 2008.
22.45 Robin Hood. Br.
drama fra 1991.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen
USA (8)
11.00 Pregnant in Heels (r)
12.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 Mike & Molly (12)
16.30 Mike & Molly (13)
17.00 Mike & Molly (14)
17.30 Mike & Molly (15)
18.00 Mike & Molly (16)
18.30 Wedding Band (r)
19.25 Dr. Dolittle 2. Am.
familiekomedie fra 2001.
21.00 Mr. Beans ferie. Br.
komedie fra 2007.
22.35 Midt i siktet. Am.
actionkomedie fra 1990.
00.35 Våre sexvaner (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Friends (r)
14.20 Friends (r)
14.50 Two and a Half
Men (r)
15.15 Two and a Half
Men (r)
15.45 Two and a Half
Men (r)
16.10 Two and a Half
Men (r)
16.40 Two and a Half
Men (r)
17.10 Camping på Öland (r)
18.10 Ullared (r)
19.10 G-gjengen. Am.
animasjonsfilm fra 2009.
21.00 America's Funniest
Home Videos (43)
21.30 I Love You, Man.
Am. komedie fra 2009.
23.30 Castle (r)
00.25 The Following (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Battlestar
Galactica (r)
11.00 Jagerpilotene (r)
12.00 Proving Ground (r)
12.30 Top Chef (13)
13.30 Top Chef (1)
14.30 Top Chef (2)
15.30 Gumball 3000 med
Tommy og Morten (r)
16.00 Gumball 3000 med
Tommy og Morten (r)
16.30 Formel 1: Storbritan-
nia Grand Prix. Redigert
opptak fra Storbritannia
Grand Prix på Silverstone.
17.30 Airwolf (15)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Garasjen (r)
22.00 Tattoosalongen (r)
23.00 Pink Cadillac. Am.
actionkomedie fra 1989.
01.30 Nattsending

06.30 Morgensending
11.15 Attenboroughs 60
ville år! (r)
12.10 Fader Brown (r)
13.00 X Games. Finale Stre-
et League Skateboarding.
14.30 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
14.45 Hotellenes
hemmeligheter (r)
15.30 Grønn glede (r)
16.00 Friidrett: Diamond
League. Direkte fra
Birmingham.
18.00 Nordkalotten 365 (r)
18.30 Vi på Saltkråkan (7)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Sportsrevyen.
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
19.45 Sommeråpent
20.45 Ekstremsportveko.
Fra dagens øvelser på Voss.
21.15 Gardsjentene (1)
23.00 Kveldsnytt
23.20 20 spørsmål (r)
23.50 Det perfekte
sigøynarbryllaup (r)
00.40 Nattsending

09.40 Morgensending
11.10 Sommer i arkivet
11.35 Sommer i arkivet (r)
12.05 Sommer i arkivet (r)
12.45 Sommer i arkivet (r)
13.15 Sommer i arkivet (r)
13.40 Sommer i arkivet (r)
14.10 Murbyen i Kristian-
sand – en glemt perle (r)
14.20 Gjensyn med
Billedbrev fra Norge (r)
15.00 X Games. Finale
Mountain Bike Slopestyle.
16.30 Norge rundt og
rundt (r)
17.00 X Games. Finale
Rallycross.
19.00 Viten om: De tre
ispolene (r)
19.30 Alf Cranner – På
verseføter i 40 år (r)
20.10 Fukushimas
radioaktive havbunn (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)
22.35 Da Mahler møtte
Freud. Ty. drama fra 2010.
00.10 Kjøttlandet (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Før Tour de France
13.20 Tour de France: 2.
etappe. Direkte fra 2. etap-
pe i Tour de France, Bastia
– Ajaccio(156 km.)
17.35 Etter Tour de France
18.00 Tour de France: I dag
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen.
Viking – Rosenborg. 1.
omgang, direkte.
19.50 I pausen
20.00 Tippeligaen.
Viking – Rosenborg. 2.
omgang, direkte.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France: I
kveld
21.45 Hunted (4)
22.55 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra dagens
kamper i Tippeligaen.
23.55 Wallander:
Lekkasjen (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 M*A*S*H (r)
15.00 Grenseløse Ian
Wright (r)
16.00 Dødsveiene (r)
16.55 FotballXtra:
Før runden
17.25 FotballXtra:
Alt om fotball
17.55 Prøve-VM fotball
2013. Bronsefinale.
18.50 I pausen
19.00 Prøve-VM fotball
2013. Bronsefinale.
20.00 Massive Moves (16)
20.30 Massive Moves (15)
21.00 Source Code. Am./fr.
sci-fi-thriller fra 2011.
22.50 Dag (r)
23.20 Før kampen. Bli med
på oppladingen til finalen i
FIFA Confederation Cup i
Brasil.
23.55 Prøve-VM fotball
2013. Finale.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Ben and Kate (16)
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen
USA (9)
11.00 Top Chef (r)
12.00 Top Chef (r)
13.00 Top Chef (r)
14.00 Top Chef (r)
15.00 Top Model USA (r)
16.00 Top Model USA (r)
16.55 Top Model
Australia (r)
18.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
19.00 Homsepatruljen (r)
20.00 Hele Sverige
baker (7)
21.00 Date Night. Am.
krimkomedie fra 2010.
22.35 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
23.35 Up All Night (r)
00.05 Up All Night (r)
00.35 In Plain Sight (r)
01.30 Mike & Molly (r)
02.00 Mike & Molly (r)
02.30 Mike & Molly (r)
03.00 Nattsending

06.25 Morgensending
10.05 Jesse (r)
10.30 Christine (r)
10.55 Christine (r)
11.15 Christine (r)
11.40 Christine (r)
12.05 Christine (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Friends (r)
14.30 Friends (r)
15.00 4-stjerners middag (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
20.00 Endelig ferie (6)
21.00 Castle (20)
22.00 Body of Proof (1)
22.55 The Walking
Dead (10)
23.50 Hannibal (r)
00.50 Special Victims
Unit (r)
01.50 CSI (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Chuck (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Storage Hunters (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Tattoosalongen (r)
17.00 Formel 1 høydepunk-
ter. Høydepunkter fra San-
tander British Grand Prix.
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 Community (13)
19.30 The Simpsons (19)
20.00 Family Guy (14)
20.30 The Exes (4)
21.00 Men at Work (6)
21.30 Grimm (22)
22.30 One Missed Call.
Am. grøsser fra 2008.
00.15 American Dad (r)
00.45 American Dad (r)
01.15 American Dad (r)
01.45 American Dad (r)
02.15 Nattsending

06.25 Morgensending
13.30 Sommeråpent (r)
14.30 Ekstremsportveko (r)
Fra dagens øvelser på Voss.
15.00 NRK nyheter
15.10 Sjukehuset i
Aidensfield (r)
16.00 Krøniken (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Millionær i
forkledning (r)
18.00 Oddasat – nyheter på
samisk
18.05 Tegnspråknytt
18.10 Brille (5)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Barnas restaurant (r)
20.00 Den nordiske adel (2)
20.30 Spansk landsbyliv (2)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Mørket – naturens
natteliv (1)
22.25 Molanders (2)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Poirot (r)
00.55 Nattsending

10.00 Med hjartet på rette
staden (r)
10.50 Filmavisen 1963
11.00 Ei togreise gjennom
Finland (r)
14.00 Billedbrev (r)
14.10 Skattejegerne (r)
14.40 Vår aktive hjerne (r)
15.10 Hvem tror du at du
er? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Skattejegerne (r)
19.30 Ingen grenser (r)
20.25 Politiet i Malmö (1)
21.25 Europa – en reise
gjennom det 20.
århundret (r)
22.00 NRK nyheter
22.15 Løpet som sjokkerte
verden (r)
23.15 Costa del moll
00.05 Fukushimas radio-
aktive havbunn (r)
00.55-02.40 Da Mahler
møtte Freud. Ty. drama fra
2010.

06.00 Morgensending
12.00 Før Tour de France
12.00 Tour de France:
3. etappe, Ajaccio – Calvi
(145,5 km.). Direkte.
16.35 Etter Tour de France
17.00 Tour de France: I dag
17.25 En moderne
familie (21)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 En bit av Norge (r)
20.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (13)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France: I
kveld
21.45 Arne Dahl:
Misterioso (r)
22.45 Arne Dahl:
Misterioso (r)
23.50 Sommertid med
Katarina og Øyvind (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out
Sports (r)
15.00 Alligatorjegerne (r)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 Før kampen. Oppla-
ding til kampen mellom
Fredrikstad og Kristiansund
i 14. runde i Adeccoligaen.
18.55 Adeccoligaen.
Fredrikstad – Kristiansund.
1. omgang, direkte.
19.50 I pausen. Høyde-
punkter fra 1. omgang.
20.00 Adeccoligaen.
Fredrikstad – Kristiansund.
2. omgang, direkte.
21.00 Villmann på tur (2)
22.00 Dag (6)
22.30 Californication (9)
23.05 Californication (10)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1887)
12.00 Luksusfellen
Sverige (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen
Sverige (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Top Model USA (3)
21.30 50 First Dates. Am.
romantisk komedie fra
2004.
23.15 Sex og singelliv (r)
23.50 Sex og singelliv (r)
00.25 Kongen av Queens (r)
00.55 Bones (r)
01.50 NCIS (r)
02.45 Tough Love (r)
03.40 Sex og singelliv (r)
04.05 Sex og singelliv (r)
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (14)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Camping på
Öland (8)
21.30 Asbjørn Brekke-
show (r)
22.00 Kongsvik
ungdomsskole (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Anger
Management (21)
22.00 Anger
Management (22)
22.30 Men at Work (r)
23.00 Out There (2)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.25 Morgensending
14.10 Folk (r)
14.40 Hjortekalven (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Sjukehuset i
Aidensfield (r)
16.00 Krøniken (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Millionær i
forkledning (r)
18.00 Oddasat
18.05 Tegnspråknytt
18.10 Brille (6)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Sommeråpent
20.00 Grønn glede (6)
20.30 Glimt av Norge (r)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent
22.15 Den sanne
historien (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Dagens spioner (r)
00.10 Løpet som sjokkerte
verden (r)
01.10 Nattsending

10.00 Morgensending
12.40 Ingen grenser (r)
13.35 Med dampbåt til
St. Petersburg (r)
14.05 Filmavisen 1963 (r)
14.15 Skattejegerne (r)
14.45 Vår aktive hjerne (2)
15.15 En reise i vannets
fremtid (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Skattejegerne (r)
19.30 Kinas mat (8)
20.00 Allsang på
Skansen (2)
21.00 Skudeneshavn –
Empirens sildeby
21.25 Europa – en reise
gjennom det 20.
århundret (r)
22.00 NRK nyheter
22.15 Underkastelsen (r)
23.45 Et liv med andre
sanser. Sørkoreansk
dokumentarfilm fra 2011.
00.35-01.35 Politiet i
Malmö (r)

06.00 Morgensending
13.00 Livet på Kastrup (r)
13.30 Supernanny (r)
14.30 Hus til salgs (8)
15.00 Før Tour de France
15.20 Tour de France:
4. etappe. Direkte fra 4.
etappe i Tour de France,
Nice – Nice (25 km.)
17.35 Etter Tour de France
18.00 Tour de France: I dag.
Alt om dagens etappe i Tour
de France.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 En bit av Norge (r)
20.00 Luftens helter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France:
I kveld
21.45 Rita (5)
22.40 Under the Dome (1)
23.35 The Big C (9)
00.10 The Big C (10)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Alligatorjegerne (r)
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out
Sports (r)
15.00 Alligatorjegerne (r)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Alarm 112 –
På liv og død (r)
19.00 Vettskremte
pøbelunger (r)
19.55 Little Britain USA (r)
20.30 Agent null (5)
21.00 South Park (5)
21.30 Tett på tre (r)
22.00 Klovn (r)
22.30 Californication (11)
23.05 Californication (12)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Pacific Blue (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1888)
12.00 Luksusfellen
Sverige (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen
Sverige (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Kjærlighet på spill.
Am./ty. romantisk komedie
fra 2005.
23.20 Sex og singelliv (r)
23.55 Sex og singelliv (r)
00.30 Kongen av Queens (r)
01.00 Bones (r)
01.55 NCIS (r)
02.55 Tough Love (r)
03.45 Sex og singelliv (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (15)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
i USA (3)
21.30 CSI: NY (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Ice Road Truckers (5)
22.30 Ice Road Truckers (6)
23.30 Cops (r)
24.00 Bomb Patrol:
Afghanistan (r)
01.00 Nattsending

En ny jente dukker
opp på farmen i andre
sesong av den britiske
dramaserien «Gard-
sjentene». Connie er
frekk, sexy, synger
som en engel og er
skapt for trøbbel.
Unge Bea er blitt bon-
dekone og mor siden

sist. Det er sesong 2
og 3 som står på sen-
deplanen nå. De
består opprinnelig av
ti episoder i alt, men
disse sendes i lang-
versjoner på til sam-
men fire episoder.

NRK1 søndag kl 21.15

Tilbake til den engelske landsbygda
Romantikk og slitne
danseføtter er garan-
tert når dansebandu-
ken i Malung går av
stabelen. Den under-
holdende dokumentar-
serien «Tilbake til Mal-
ung» handler om dan-
sen, campinglivet og
drømmen om å finne

den rette. «Tilbake til
Malung» er et barne-
program – for voksne!
Vi følger dansebandsu-
ken i Malung fra som-
meren i 2012. Med
humor, varme og
masse musikk.

NRK1 lørdag kl 20.10

Danseglede og romantikk i Malung

Naturfilmlegenden
Sir David Attenborough
har hatt en eventyrlig
karriere gjennom 60
år. I tre filmer ser han
tilbake og viser hvor-
dan naturfilmgenren
har endret seg. Fort-
satt i dag er Attenbo-
rough den ubestridte
nestoren innenfor
naturfilmgenren.

NRK1 fredag kl 20.00

ONSDAG 26.6

TORSDAG 27.6

FREDAG 28.6

tvukens

06.25 Morgensending
14.35 Glimt av Norge:
Nybyggerne i skogen (r)
14.45 Ekstremsportveko (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Sjukehuset i
Aidensfield (r)
16.00 Krøniken (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 X Games.
Skateboard Park.
18.00 Oddasat
18.05 Tegnspråknytt
18.10 X Games.
Skateboard Park.
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Sommeråpent
20.00 Mat i Norden (1)
20.30 Utrolige kaker (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent
22.15 Ekstremsportveko
22.30 Ved djevelens rike
23.00 Kveldsnytt
23.15 Normal galskap (r)
23.55 Boardwalk Empire (r)
00.50 Nattsending

10.00 Morgensending
10.50 Tour de France i 100
år. Fr. dokumentar i to deler.
11.45 En ung romantiker –
pianisten Yundi Li (r)
13.10 Hemmelige
svenske rom (r)
13.25 Kappelin i Europa (r)
14.25 Skattejegerne (r)
14.55 Livsfarlege dyr (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Skattejegerne (r)
19.30 De danske druer (1)
20.00 Sommer i arkivet
20.30 Kollektivets gleder (r)
20.50 Fotball: Confederati-
ons Cup. Semifinale. Direk-
te fra prøve-VM i fotball fra
Fortaleza i Brasil.
23.00 Tour de France i 100
år (2) Fr. dokumentar i to
deler.
23.55-01.20 Banksy –
kongen av gatekunst (r)

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 Hage på stell (r)
14.30 Hus til salgs (6)
15.00 Livet på Kastrup (11)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and
Away (188)
16.30 Home and
Away (189)
16.55 Forstadsliv (17)
17.25 En moderne
familie (19)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 En bit av Norge (r)
20.00 Allsang på
grensen (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (17)
22.40 Hawaii Five-0 (8)
23.35 Hawaii Five-0 (9)
00.30 Dicte (10)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Punk'd (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Alligatorjegerne (r)
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out
Sports (r)
15.00 Alligatorjegerne (r)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Vettskremte
pøbelunger (r)
20.00 Ridderrivalene (7)
21.00 Crash Course (8)
21.30 Broom (r)
22.00 Drømmebil på tre
dager (10)
23.00 Fight Science (r)
24.00 Fight Science (r)
01.00 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1885)
12.00 Luksusfellen
Sverige (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen
Sverige (r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Eldar Vågan (r)
20.30 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
21.30 Bones (r)
22.30 Det du vil vite om
sex (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.40 Kongen av Queens (r)
01.10 Bones (r)
02.05 NCIS (r)
03.00 Tough Love (r)
03.45 Sex og singelliv (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (12)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Ullared (8)
21.30 Special Victims
Unit (14)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Hannibal (11)
23.55 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Spider-Man. Am.
actioneventyr fra 2002.
23.55 Cops (r)
00.25 Bomb Patrol:
Afghanistan (r)
01.25 Nattsending

06.25 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Sjukehuset i Aidensfi-
eld (r)
16.00 Krøniken (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Millionær i forkled-
ning (r)
18.00 Oddasat – nyheter på
samisk
18.05 Tegnspråknytt
18.10 Livsfarlege dyr (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Sommeråpent
20.00 Nordkalotten 365 (r)
20.30 Motorsøstre
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent
22.15 Ekstremsportveko.
Fra dagens øvelser på Voss.
22.30 Chicago Fire (13)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Verdas farlegaste
vegar (r)
00.25 D-dagen (r)
01.20 Nattsending

10.00 Morgensending
12.55 Midt i naturen:
Uganda (r)
13.55 Kinas mat (r)
14.25 Skattejegerne (r)
14.55 Livsfarlege dyr (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Skattejegerne (r)
19.30 Historier om økono-
misk krise (r)
20.00 Sommer i arkivet
20.30 Sommer i arkivet
21.10 Jan i naturen (r)
21.25 Europa – en reise
gjennom det 20. århundret
(r)
22.00 NRK nyheter
22.15 Tour de France i 100
år (1) Fr. dokumentar i to
deler.
23.10 Florence Karlssons
siste reise (r)
00.10-01.45 Kvinnen i vind-
uet. Am. thriller fra 1944.

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.05 Hage på stell (r)
14.30 Hus til salgs (5)
15.00 Livet på Kastrup (10)
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and
Away (186)
16.30 Home and
Away (187)
16.55 Forstadsliv (16)
17.25 En moderne
familie (18)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 En bit av Norge (r)
20.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Jo (3)
22.45 Touch (10)
23.40 Sommertid med
Katarina og Øyvind (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Whacked Out Sports
(r)
15.00 Alligatorjegerne (r)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Nattskiftet (r)
20.30 Før kampen. Bli med
på oppladingen til semifina-
len i FIFA Confederation Cup
i Brasil.
20.55 Prøve-VM fotball
2013. Semifinale.
21.50 I pausen.
22.00 Prøve-VM fotball
2013. Semifinale.
23.00 Etter kampen. TV 2
Sporten oppsummerer semi-
finalen i FIFA Confedrations
Cup.
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Pacific Blue (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1884)
12.00 Luksusfellen
Sverige (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen
Sverige (r)
19.30 Hellstrøm inviterer:
Cecilie Skog (r)
20.30 Supersize VS.
Superskinny (1)
21.30 Erin Brockovich. Am.
drama fra 2000.
23.55 Sex og singelliv (r)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.05 Kongen av Queens (r)
01.35 Bones (r)
02.30 NCIS (r)
03.30 Tough Love (r)
04.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.50 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (11)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
20.30 Ekstremt vekttap (4)
21.30 CSI (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Tomme Tønner 2 –
Det brune gullet. Norsk
komedie fra 2011.
23.25 Cops (r)
23.55 Bomb Patrol:
Afghanistan (r)
00.55 Nattsending

06.20 Morgensending
14.05 Folk:
Lammehjelpen (r)
14.35 Glimt av Norge: Det
hemmelege fjellet (r)
14.45 Ekstremsportveko (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Sjukehuset i
Aidensfield (r)
16.00 Krøniken (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Millionær i
forkledning (r)
18.00 Oddasat
18.05 Tegnspråknytt
18.10 Brille (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Sommeråpent
20.00 Attenboroughs 60
ville år! (1)
20.55 20 spørsmål (7)
21.25 Sommeråpent
22.25 Ekstremsportveko
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lulu og Leon (11)
24.00 Roskilde-festivalen
2012 (r)
02.30 Nattsending

10.00 Med hjartet på rette
staden (r)
10.50 Tour de France i 100
år (r) Fr. dokumentar i to
deler.
11.45 Banksy – kongen av
gatekunst (r)
13.10 Den siste
kystfiskaren (r)
14.10 Skattejegerne (r)
14.40 Vår aktive hjerne (r)
15.10 Du er googla (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Verdas farlegaste
vegar (r)
20.00 Sommer i arkivet
20.25 Sommer i arkivet
21.00 Nyheter
21.10 Kissinger (r)
22.45 Mongol – Den
ukjende historia om Djengis
Khan. Russisk-mongolsk-ty.
biografisk drama fra 2007.
00.45-02.10 Lennon
avkledd. Br. drama fra
2010.

06.00 Morgensending
15.30 Last Man Standing (r)
16.00 Home and
Away (190)
16.30 Home and
Away (191)
16.55 Forstadsliv (18)
17.25 En moderne
familie (20)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Villdyrlegen (r)
20.00 Sommertid med
Katarina og Øyvind (12)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France: I
kveld
21.45 Mord og mysterier (9)
22.45 Mord og mysterier
(10)
23.45 Eurojackpot
trekning (22)
00.05 Sommertid med
Katarina og Øyvind (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 M*A*S*H (r)
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 Alligatorjegerne (r)
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out
Sports (r)
15.00 Alligatorjegerne (r)
16.00 Duck Dynasty (r)
16.30 Punk'd (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
17.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Vettskremte
pøbelunger (r)
19.50 Damejakt i øst (r)
21.00 A Man Called Horse.
Am. western fra 1970.
23.10 Criminal Minds (r)
00.05 Blue Mountain
State (r)
00.30 Blue Mountain
State (r)
01.00 Pacific Blue (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Hellstrøms
mesterkokk (r)
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1886)
12.00 Luksusfellen
Sverige (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Luksusfellen
Sverige (r)
19.30 Hele Sverige baker (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 How I Met Your
Mother (r)
21.30 Bad Boys 2. Am.
actionkomedie fra 2003.
00.10 National Security.
Am. actionkomedie fra
2003.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (13)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 The War at Home (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 Cougar Town (7)
19.30 Kongsvik
ungdomsskole (r)
20.00 So You Think You
Can Dance (5)
22.00 The Graham Norton
Show (11)
23.00 Castle (r)
23.55 Delete. Am. TV-action
fra 2011.
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Dad (12)
21.30 American Dad (13)
22.00 American Dad (14)
22.30 American Dad (15)
23.00 Hot Fuzz. Br. action-
komedie fra 2007.
01.25 Nattsending
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EIDSVOLL 1 990 000,-
ELVIKVEGEN 11 + omkostninger

RÆLINGEN 2 090 000,-
LINJEVEGEN 2 + omkostninger

LØRENSKOG 3 150 000,-
BIBLIOTEKGATA 20 + omkostninger

BLYSTADLIA 1 490 000,-
BLYSTADRINGEN 12 C + omkostninger

EIDSVOLL 1 450 000,-
STYRILIA 68 + omkostninger

LØVENSTAD 1 080 000,-
LØVENSTADTORGET 17 + omkostninger

JESSHEIM 3 290 000,-
NORDBYSTIEN 10 + omkostninger

JESSHEIM 2 490 000,-
SKOGMOSTUBBEN 35D + omkostninger

EIDSVOLL 4 650 000,-
TORGET 15 + omkostninger

RASTA 1 190 000,-
DOKTORWENDTS GATE 15 + omkostninger

ÅRNES 2 790 000,-
HVAMSVEGEN 5 + omkostninger

JESSHEIM 4 800 000,-
OBERST KRUSES VEG 6A + omkostninger


